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Existe saudade sem alegria, aquela 

saudade com tristeza.  

E todo mundo sentiu, não é?  

(Manoel Serafim,  

Cabra Marcado para Morrer, 1981) 

 

 

Em memória de Eduardo Coutinho. 
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A vida é demasiado preciosa para ser 

esbanjada num mundo desencantado.  

(Mia Couto) 
 

 

Deus deseja previnir o mal, mas não é 

capaz? Então não é onipotente. É capaz, 

mas não deseja? Então é malevolente. É 

capaz e deseja? Então por que o mal existe? 

Não é capaz e nem deseja? Então por que 

lhe chamamos Deus? 

(Epicuro) 



 
 

RESUMO 

 
 

 Este estudo pretende investigar, a partir dos depoimentos dos personagens 

do documentário Santo Forte, de Eduardo Coutinho, a busca dos indivíduos pela 

felicidade e pelo preenchimento da insuficiência humana, por meio de suas crenças 

e experiências religiosas. Nesse sentido, visa evidenciar, com base no termo 

cunhado por Blaise Pascal e conceitualizado por Luiz Felipe Pondé - insuficiência 

humana - que o homem necessita e é dependente do mundo sobrenatural, 

justamente, para preencher o vazio ao qual é inerente e que tanto o assola. Por 

meio de experiências místicas e de sua trajetória religiosa os personagens do filme 

evidenciam uma aceitação maior de suas vidas em razão da comunicação que 

dispõem com o sagrado. Em outras palavras, é notório que essa relação dos 

homens com deuses e entidades lhes garante esperança diante de sua reserva 

infinita de sofrimento. Esta pesquisa visa igualmente traçar considerações acerca da 

dependência dos homens em relação ao sobrenatural, que se faz necessária para 

assegurar a busca perpétua e racional dos indivíduos pela felicidade e bem-estar. 

Isso fica evidente pela ótica do utilitarismo - princípio desenvolvido por Jeremy 

Bentham e John Stuart Mill - que aponta uma procura imanente ao homem pela 

felicidade e pela anulação de dores e sofrimentos.     

 

Palavras-chave: Santo Forte. Busca pela Felicidade. Insuficiência Humana. 

Documentário Brasileiro.  Religião e Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 

 This study aims to investigate, based on characters testimony’s from the 

documentary Santo Forte, directed by Eduardo Coutinho, the pursuit of individual 

happiness and the fulfillment of human insufficiency by their religious beliefs and 

experiences. Taking into account this purpose, the idea is to highlight, considering 

the term devised by Blaise Pascal and conceptualized by Luiz Felipe Pondé - human 

insufficiency - that men/people need and are dependent on the supernatural world, 

precisely to fill the void which is inherent and that haunts them. In view of their 

mystical experiences and religious trajectory, the film's characters show a greater 

acceptance to their lives, due to the communication that they have with the sacred. In 

other words, it is clear that the relationship which men have with gods and entities 

gives them hope in the face of their endless reserve/tendency to suffering. This 

research also focuses to make considerations about the men’s dependence towards 

the supernatural, which is necessary to ensure perpetual and rational pursuit of 

individuals with regard to happiness and well-being. This is noticeable from the 

emphasis on utilitarianism - principle developed by Jeremy Bentham and John Stuart 

Mill – that indicates a natural man’s search towards happiness and for annulment of 

misery and pain. 

 

Key words: Santo Forte. Pursuit of Happiness. Human insufficiency. Brazilian 

documentary. Religion and communication. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 Diante da desordem do cotidiano, o ser humano se vê obrigado a pedir ajuda 

aos entes sobrenaturais para seus mais diversos problemas e angústias. Os deuses 

são aclamados diante do sofrimento da vida e da insuficiência humana por meio de 

experiências místicas, orações e rituais religiosos. O diálogo entre o sagrado e o 

profano exerce função essencial diante dos homens. 

 A crença dos seres humanos no sagrado, as orações aos deuses e entidades 

e suas manifestações aos espíritos personificados são de certa forma esperança 

para atingir força e assim, enfrentar os infortúnios empregados à existência humana. 

A comunicação com o sagrado permite uma tolerância maior da vida. Por meio do 

acesso aos deuses, os homens buscam uma espécie de preenchimento ao que lhes 

falta, à incompletude presente e imersa no interior da natureza humana.  

 Essa comunicação entre seres humanos e deuses é abordada no 

documentário Santo Forte (1999), de Eduardo Coutinho. O filme discute as 

trajetórias religiosas dos moradores de uma favela do Rio de Janeiro. A partir da fala 

dos personagens fica evidente o uso de manifestações religiosas como alicerce para 

a sobrevivência diante das pressões da contingência.  

 Os discursos são marcados pela riqueza de detalhes, pela forte presença de 

sincretismo religioso e pela proximidade dos humanos com o sobrenatural. A 

manifestação do sagrado diante do profano atua como tentativa de uma possível 

transcendência, deixando para trás o sofrimento da vida, a insuficiência humana.  

 Pode o contato dos homens com o sagrado exercer algum tipo de poder 

sobre o sofrimento de vida e sua insuficiência humana? Essa resposta resvala nas 

seguintes questões: o indivíduo que se diz possuir crenças em mais de uma religião 

tem a impressão de sofrer menos diante da vida? O sagrado preenche, de certa 

forma, a insuficiência humana? A religião desempenha um papel compensatório no 

sofrimento humano? 
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 Para Jeremy Bentham, filósofo inglês do século XVIII e um dos precursores 

do Utilitarismo1, o comportamento humano foge da dor e busca o prazer. Em sua 

obra Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação (1984), Bentham 

afirma que a religião é um mecanismo racional de compensação da dor. O autor 

prezava pelo bem-estar coletivo, para o maior número de pessoas, portanto, o 

homem deveria abdicar de seu prazer individual.  

 Seu sucessor, John Stuart Mill, aponta que o ser humano deveria 

primeiramente, buscar sua felicidade individual, e em seguida, após conquistada, 

poderia pensar no bem-estar coletivo. A partir de sua consciência e racionalidade, o 

ser humano é capaz de saber que sente dor e em decorrência disso, faz de tudo 

para diminuir essa sensação. Para Mill, a vida humana deve ser organizada para 

que se padeça o menos possível.  O homem seguidor da palavra de Deus, deve ser 

guiado pelo princípio utilitarista, partindo do pressuposto de que se Deus é bom, 

almejará o melhor para os seres humanos. “Se existe um Deus, então ter uma 

relação adequada com Ele é um componente essencial da existência humana” 

(MULGAN, 2012, p. 123). Portanto, os indivíduos devem buscar sua felicidade tendo 

a religião como indispensável ferramenta para tal.  

 O homem imerso na infelicidade, amargura e dor possivelmente buscará 

acalanto nas práticas religiosas. A insuficiência humana, termo cunhado pelo filósofo 

Blaise Pascal e conceitualizado pelo Prof. Dr. Luiz Felipe Pondé, é justamente 

utilizado para identificar a incompletude do ser humano. O homem necessita da 

presença do sobrenatural em sua vida para se sentir, mesmo que 

momentaneamente, preenchido e extasiado por uma espécie de completude. Após o 

pecado original, o homem tem consigo a culpa e vive com ela enredada em sua 

vida. A graça divina é o que o salva da insuficiência humana, que é caracterizada 

pela angústia e pelo sofrimento, constantemente sentidos e sofridos pelo ser 

humano. O homem só é capaz de realizar boas ações se estiver sob influência direta 

de Deus, consequentemente, se a graça estiver operando em seu interior. Há uma 

completa dependência do homem pelo sobrenatural. Se do contrário, optar por sua 

independência, o mesmo se encontrará absorto na miséria da natureza humana.  

 
                                                
1 Dentro da Filosofia, o utilitarismo prevê a otimização do bem-estar, a natureza humana tende a fugir 
da dor e buscar o prazer. (BENTHAM, 1984). 
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[...] Não conseguimos nos movimentar em direção ao que deve ser feito em 
termos de boas ações a menos que tenhamos socorro sobrenatural. Isso é 
insuficiência antes e depois do pecado. [...] Significa que sempre que 
alguém sente realmente vontade de pedir socorro a Deus, isto é, assumir 
sua insuficiência, ele já está sob a graça de Deus (PONDÉ, 2004, p. 27). 

 

 A servidão do homem para com os deuses existe desde os primórdios da 

humanidade. A religião é, de certa forma, orgânica e participa do cotidiano dos seres 

humanos. Essa relação é abordada em demasiado nas artes e nas produções 

audiovisuais. Além de Santo Forte, outros filmes também abordaram a religiosidade 

brasileira, entre eles, o ficcional Barravento, de Glauber Rocha (1961), e o 

documentário Viramundo, de Geraldo Sarno (1964), que deu início a uma série de 

documentários sucessores sobre religião.  

 Na sociedade contemporânea, cada vez mais, mídia, religião e cultura 

caminham juntas. Religiosidade e mídia passam, atualmente, por uma certa 

convergência. Seus limites já não são mais reconhecidos e se tornaram turvos 

diante dos olhos de quem tenta separá-los. Deve-se salientar a quantidade 

exacerbada de programas televisivos sobre o tema, as citações presentes em 

telenovelas, programas de rádio, e claro, como já foi exposto, os filmes ficcionais e 

documentais sobre o assunto em questão.  

 Na literatura especializada em religião e mídia é recorrente a utilização do 

termo sagrado como fonte de força e sentido, como na obra Rethinking Midia, 

Religion and Culture, organizada por HOOVER e LUNBY. Para Hoover (1997), a 

religião tem adentrado no mundo da mídia e da comunicação e isso ocorre 

justamente para que ela sobreviva e continue agregando fiéis. Atualmente, os 

indivíduos que encontram na religião a tentativa de suprir seus vazios e angústias 

podem praticar suas orações e ter suas experiências místicas no interior de suas 

casas. O comodismo é uma das principais características dos seres humanos que 

habitam a pós-modernidade. As instituições religiosas tiveram de se adaptar e, 

assim, se utilizar dos meios de comunicação para fidelizar seus próprios fiéis.  

 Eduardo Coutinho, diretor de Santo Forte, salienta que é praticamente 

impossível entrevistar pessoas sem que em seu discurso não contenha alguma 

palavra relacionada à religião. Ao entrar em suas casas, é notória a presença de 

imagens de santos, ou objetos relacionados à sua fé e crença. Foi pensando nisso 
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que Coutinho decidiu gravar os primeiros depoimentos de Santo Forte no dia em que 

o papa realizava uma missa campal no Rio de Janeiro, em 1997. Na maioria das 

casas em que entrou, os moradores estavam assistindo - pelo aparelho televisor - a 

transmissão do evento. Os seres humanos não mais precisam frequentar ambientes 

considerados sagrados para ter acesso ao mundo sobrenatural. Sagrado e profano 

se comunicam em ambientes totalmente particularizados como quartos, salas e 

quintais. Essa comunicação entre homens e deuses ocorre na tentativa de garantir 

experiências felizes em suas vidas miseráveis. Os homens tentam, de qualquer 

forma, garantir o bem-estar em suas vidas. Seu principal objetivo diante da vida é 

conquistar a felicidade e a anulação de sofrimentos, por meio da esperança atingida 

no diálogo com o sagrado.  

 Na primeira parte deste trabalho analisar-se-á vida, obra e filmografia do 

diretor de Santo Forte, Eduardo Coutinho, considerado um dos mais importantes 

documentaristas do Brasil. Outro ponto discutido no primeiro capítulo é a interseção 

entre religião e cinema documental. Compõem o quadro teórico deste primeiro 

capítulo os trabalhos e pesquisas já realizadas sobre o documentário. Dentre elas: a 

tese de doutorado Deus está no particular - Representações da experiência religiosa 

em dois documentários brasileiros contemporâneos2 e Barravento, Ori e Santo Forte: 

Representação das Religiões Afro-Brasileiras no Brasil3; Santo Forte: a entrevista no 

cinema de Eduardo Coutinho4. As pesquisas acadêmicas muito têm contribuído para 

o campo do documentário e do audiovisual. 

 O segundo capítulo embasa o marco teórico e expõe os conceitos da 

discussão, tais como, insuficiência humana, e a teoria compensatória desenvolvida 

pelo utilitarismo, a partir dos teóricos Blaise Pascal e dos utilitaristas ingleses Jeremy 

Bentham e John Stuart Mill. Os estudos dos pesquisadores Stewart M. Hoover e 

Peter G. Horsfield também foram utilizadas para fundamentar e direcionar a 

discussão e a relação da religião com os meios de comunicação, entre eles, 

destaca-se aqui o cinema. 

                                                
2 Mesquita, Claudia Mesquita. Deus está no particular - Representações da experiência religiosa em 
dois documentários brasileiros contemporâneos. Universidade de São Paulo, 2006. (Tese de 
Doutorado).  
3 Ferreira, Ceiça. Barravento, Ori e Santo Forte: Representação das Religiões Afro-Brasileiras no 
Brasil. Universidade Federal de Goiás, 2010. (Dissertação de Mestrado). 
4 Scareli, Giovana. Santo Forte: a entrevista no cinema de Eduardo Coutinho. Universidade de 
Campinas, 2009. (Tese de Doutorado).  
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 A análise e leitura do referencial teórico no documentário serão realizadas no 

terceiro capítulo. Para isso, diálogos e discursos do filme serão expostos e 

analisados descritiva e filosoficamente a fim de que os conceitos possam ser 

evidenciados, identificando o profano com o sofrimento da vida e com o mal e a 

comunicação com o sagrado com uma possível transcendência. Para a análise do 

filme será utilizada como alicerce a obra de Consuelo Lins, jornalista e doutora em 

cinema e audiovisual, O Documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e 

vídeo, em que ela analisa alguns dos filmes de Coutinho, entre eles Santo Forte, e 

investiga os procedimentos de criação, os métodos de trabalho e as condições de 

realização do documentarista.  

  No entanto, o trabalho como um todo, como já foi evidenciado, se apoia no 

utilitarismo no conceito de insuficiência humana. Os autores utilitaristas Jeremy 

Bentham e John Stuart Mill analisam a religião como um dos instrumentos histórico-

institucionais que opera dentro do principio da utilidade, fazendo com que o ser 

humano  fuja da dor e do sofrimento da vida e busque a otimização do bem-estar. O 

conceito de insuficiência humana foi desenvolvido por Luiz Felipe Pondé a partir do 

termo utilizado por Blaise Pascal para indicar o vazio intrínseco ao homem. De 

acordo com o filósofo francês, o ser humano é insuficiente e necessita do contato 

com o sobrenatural. O homem não é capaz de realizar boas ações, a menos que ele 

esteja sob influência direta de Deus. O homem será sempre insuficiente porque seu 

livre-arbítrio é de algum modo danificado (PONDÉ, 2004, p. 23). 

 Minha primeira conversa com Coutinho ocorreu na Flip (Festa Literária de 

Parati), em julho de 2013. Ele foi homenageado e participou de uma mesa, onde 

conversou com seu parceiro de trabalho e amigo, Eduardo Escorel. Durante sua 

palestra, essa foi uma de suas falas:  

 
[…] Um cara me convida pra daqui a um ano fazer uma palestra sobre 
clonagem humana, eu aceito. Porque daqui a um ano se eu estiver vivo é 
lucro. Daí eu digo para ele: ‘Eu nem sei o que é isso’. Né? Ou uma palestra 
sobre física quântica daqui a dois anos, eu acho ótimo. Ele supõe que eu 
vou estar vivo. Então, eu digo: ‘Tá, tá ótimo. Você confirma seis meses 
antes.’ Seis meses, eu digo: ‘Eu não sei o que é física quântica’, entende? 
Então, coisas pra daqui a dois anos, ótimo. Podem convidar que não há 
problema. […] (COUTINHO, 2013, informação verbal)5.  

                                                
5 Palestra proferida por E. Coutinho, na Mesa 12 da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), na 
cidade de Paraty, no dia 06 de julho de 2013. 
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 Após sua palestra, Coutinho participou de uma sessão de autógrafos do livro - 

organizado por Milton Ohata, lançado especialmente para a Flip, em comemoração 

aos oitenta anos do documentarista. O livro é composto por textos e críticas feitas 

pelo próprio Coutinho e por seus parceiros de trabalho. Eu estava lá e quando 

chegou minha vez, disse à ele que estava fazendo este trabalho, Coutinho disse 

que queria ler e concordou veementemente quando disse que a hipótese era 

analisar a religião como preenchimento do ser humano. Infelizmente, o presente 

trabalho só ficou pronto um ano após esse diálogo, seis meses depois de sua 

morte. Quais seriam seus comentários - você que se qualificava como um 

existencialista que acreditava em magia - sobre este estudo? O vazio, o silêncio 

persiste desde então.  
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Deus é um desespero que começa onde 

todos os outros acabam.  

(Emil Cioran) 

 

 

1 A RELIGIÃO CODIFICADA PELA SIMBOLOGIA CINEMATOGRÁFICA 
 
 

 A religião sempre foi tema presente dentro dos roteiros de cinema. Ora 

apenas para evidenciar as ânsias dos seres humanos e sua necessidade de crença 

em algo que opere acima dele, ora como forma de criticar as instituições religiosas, 

ora discretamente por meio de símbolos, que às vezes apenas são utilizados como 

mero adereços para compor o cenário e outras vezes servem para caracterizar um 

único personagem dentro do enredo. O fato é que a maioria dos filmes possui 

sequer um resquício de costumes religiosos, imersos nas culturas apresentadas e 

mostradas nas produções audiovisuais. Os filmes aqui escolhidos para tangenciar 

esses dois temas - cinema e religião - apontam de alguma forma, a busca do ser 

humano, por meio de experiências religiosas, por lampejos de felicidade e 

momentos com anulação parcial de dor, sofrimento e angústia geralmente 

fundamentados na natureza humana e na contingência.  

 O cinema é singular e tem o poder de permitir ao espectador o acesso a 

novos e desconhecidos mundos e culturas. Não se pode anular a força do vídeo e 

da televisão que no mundo atual possui grande importância ao lado da indústria 

cinematográfica. Diante do mundo contemporâneo, a convergência entre meios de 

comunicação e religião é fortíssima. Esse tópico será tratado mais enfaticamente no 

próximo capítulo. 

 Ao abordar cinema e religião, um tema riquíssimo, dar-se-à atenção única e 

exclusiva aos filmes brasileiros produzidos a partir dos anos 1950. Além disso, a 

análise se restringirá a filmes que abordam o tema religião dentro de sua estrutura 

ou roteiro e não filmes religiosos, os quais geralmente são produtos demandados 

por instituições religiosos. 
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 Filmes como Rio Quarenta Graus, de Nelson Pereira dos Santos são 

representativos da década de cinquenta. Ao contrário do que iria se vislumbrar nos 

anos 1960, a religião não era tratada com tanta importância pelo mundo do cinema. 

Rio Quarenta Graus é um semi-documentário que retrata a história de cinco 

adolescentes, moradores de uma favela que em domingo tipicamente carioca, com 

sol escaldante, vão até o Pão de Açúcar, estádio do Maracanã e praia de 

Copacabana  para vender amendoim.  O filme de Nelson Pereira dos Santos busca 

abordar a vida das pessoas do Rio de Janeiro. Ele pode ser considerado precursor 

do Cinema Novo, movimento de grande importância centrado na década de 60.  

 Ao debater o percurso dos meninos da favela, boa parte do longa-metragem é 

ambientalizada na comunidade. Para Jean-Claude Bernardet (1996, p. 188): 

  
É de se estranhar que, neste filme [...] não haja nenhum elemento religioso, 
apesar de situações propícias para tal, como a preparação de um 
casamento, a doença de uma senhora, a morte de um menino. 
Curiosamente, podemos afirmar que a razão pela qual se omite a religião 
em Rio Quarenta Graus é a mesma pela qual ela aparece como alienante  
em filmes dos anos 60. Rio Quarenta Graus tem como perspectiva construir 
uma imagem do povo que seja positiva.  

 

 Os adeptos da política de esquerda acreditavam que as crenças religiosas 

eram uma forma de alienar a população. Atribuir um comportamento religioso à 

sociedade não garantiria um aspecto positivo, pelo contrário. Em decorrência disso, 

os elementos religiosos do filme são extintos.  

 Durante a década de 1960, vale destacar os cineastas que tinham posições 

políticas de esquerda e que criaram o Cinema Novo, movimento estético e cultural 

que tinha como principal objetivo mostrar para o espectador a verdadeira realidade 

brasileira. Descontentes com a indústria audiovisual e frustrados com a falência das 

grandes companhias cinematográficas paulistas, um grupo de jovens decidiu buscar 

um cinema de baixo orçamento e conteúdo qualificado. Entre os mais 

representativos cineastas dessa época estão: Glauber Rocha, Leon Hirszman e 

Nelson Pereira dos Santos.  

 Os anos 1960 foram marcados por filmes que fizeram fortes criticas à religião. 

A questão religiosa foi fortemente destacada nos filmes brasileiros dessa época. 

“Um dos conceitos importantes para a intelectualidade da primeira metade da 
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década foi o conceito de alienação6, como se pode observar no filme Barravento, 

dirigido por Glauber Rocha e lançado em 1962.  

 O conceito de alienação esteve diretamente ligado ao movimento do Cinema 

Novo que permeia uma nova estética cinematográfica, uma nova maneira de se 

fazer cinema. Diante da carência de equipamentos, o grupo de cineastas assumiu 

essa prerrogativa não como um obstáculo, mas sim como uma marca registrada de 

uma nova estrutura e expressão de idealizar e produzir conteúdos cinematográficos. 

A passividade demonstrada pelo advento do cinema anterior a esse movimento é 

extinta assim como a inserção na indústria movida pela imitação de modelos 

impostos.  

 
Abordar o Cinema Novo do início dos anos 60 é trabalhar essa metáfora 
que permite nomear um estilo de fazer cinema. Um estilo que procura 
redefinir a relação do cineasta brasileiro com a carência de recursos, 
invertendo posições diante das exigências materiais e as convenções de 
linguagem próprias ao modelo dominante [...] A ‘estética da fome’ faz da 
fraqueza a sua força, transforma em lance de linguagem o que até então é 
dado técnico. Coloca em suspenso a escala de valores dada, interroga, 
questiona a realidade do subdesenvolvimento a partir de sua própria técnica 
(XAVIER, 1983, p. 09). 

 

 Glauber Rocha, diretor de Barravento tinha consigo, assumidamente, traços 

atuantes diante da política e da sociedade. É possível reconhecer essa sua ânsia no 

caráter ideológico da maioria de seus filmes que estava sempre vinculado à luta de 

classes.  

 

 

1.1 O mundo não vira, o vento não barra: as angústias e o apelo ao sagrado 
 

 

 Glauber Rocha destacava a religião como uma das grandes culpadas pela 

alienação do povo. Seu maior desejo, por meio de seu trabalho, era conscientizar a 

sociedade dessa estrutura do país diretamente envolvida com a exploração do 

                                                
6 Termo utilizado pela primeira vez por Karl Marx, ao criticar veementemente a sociedade burguesa e 
sua idolatria por objetos materiais. Diante da fetichização da mercadoria, de acordo com Marx, o 
pensamento, a consciência e o conhecimento ficam em segundo plano.  
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trabalho e consequentemente com a alienação; além de contribuir para uma cultura 

maximamente popular.  

 Vários de seus filmes possuem símbolos, imagens, manifestações e rituais 

religiosos. Eles sempre aparecem na tentativa de alertar o espectador de que aquilo 

o desvincula da realidade e o leva para um mundo paralelo cuja principal ideia é a 

religião como fonte de salvação. Para Glauber isso é totalmente ilusório, a religião 

não salvará a sociedade das mazelas da política, da economia e do regime 

capitalista. “Barravento revela a preocupação fundamental [...] com a alienação 

religiosa do povo brasileiro. Nele, as crenças religiosas dos pescadores [...] são o 

grande obstáculo para a luta da libertação do jugo econômico a que estão 

submetidos” (AMENGUAL apud XAVIER, 1983, p. 18).  

 O enredo principal de Barravento gira em torno de uma comunidade de 

pescadores que tem problemas com a rede de pesca. O dono da rede não mora na 

aldeia e tem um acordo com Mestre - uma espécie de ancião da vila que lidera a 

comunidade. Os pescadores aceitam e submetem-se ao poder despótico de Mestre, 

garantindo assim, uma espécie de relação de poder. Suas ideias e liderança estão 

diretamente legitimadas pelo sistema religioso que rege a aldeia. Logo no início do 

filme, tem-se a chegada de Firmino - advindo da cidade - na comunidade que gera 

um discurso contra a exploração e a permanência das condições precárias. A partir 

de sua nova visão, já distinta da visão que permeia a aldeia, Firmino percebe que os 

pescadores estão imersos e imobilizados pelo comportamento religioso totalmente 

arraigado na cultura candomblecista. “O candomblé é tido como resultante de uma 

alienação social e produtor de alienação. E é o que Firmino tentará quebrar, de 

forma que a comunidade possa ter a percepção mais lúcida de sua situação e optar 

por soluções que tenham eficiência social” (BERNARDET, 1996, p. 187).  

 
A partir da chegada de Firmino fica claro seu papel como “elemento motor 
das transformações e fonte dos desafios que põem as personagens em 
movimento. Se é ele quem empurra a estória, não admira que seu discurso 
venha a primeiro plano. A sua denúncia tem como alvo a religião, acusada 
de ser um obstáculo à tomada de consciência e à reivindicação de direitos 
por parte dos pescadores (XAVIER, 1983, p. 24).  

  

 Porém sua denúncia não é bem aceita pela maior parte da comunidade. Ao 

tentar firmar uma liderança autônoma e na tentativa de se fazer ouvir para seus 
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antigos companheiros, Firmino é rejeitado. Sua atuação perante à aldeia é 

problemática, em consequência disso, sua atuação caminha para uma espécie de 

isolamento e fracasso, tornando assim, seu método totalmente questionável.  De 

acordo com Jean-Claude Bernardet (1967), o personagem rival de Firmino, Aruã, 

quando toma consciência de que a mudança é necessária e de que a religião não é 

o único meio a seguir diante de um discurso progressista, também se isola.  

 A comunidade, sem considerar a mudança pessoal de Aruã - por não possuir 

nenhum contato com o exterior e sem nenhuma integração ou conhecimento da 

amplitude do social - reitera com força total seus mecanismos tradicionais de vida 

cultural, sobrevivência e relações internas de poder. A tradição e a trajetória religiosa 

são impostas diante do novo advindo do exterior, que se enfraquece e não consegue 

se manter só com os ideais de Firmino.  

 
No desenvolvimento do filme, há, de um lado, a revelação clara do 
mecanismo de exploração, o que dá legitimidade a certos discursos de 
Firmino e nos propõe a transformação da consciência de Aruã como dado 
positivo, progressista, porque obedece aos imperativos da mudança 
solicitada pelas condições miseráveis expostas ao longo do filme (XAVIER, 
1983, p. 25).  

 

 Apesar de seu discurso avesso à religião, Firmino ao se ver diante de dúvidas 

e questionamentos, recorre a rituais de candomblé. Ao mesmo tempo em que está 

convicto diante do progresso, retrocede à fé em determinados momentos. “As 

oscilações de Firmino podem surpreender, às vezes, mas não trazem perplexidade. 

Sua prática e certos pontos obscuros da sua fala podem ficar por conta de uma 

assimilação confusa de novos valores” (XAVIER, 1983, p. 26).  

 Nota-se que a exclusão total da religião não é atingida. Ao retornar às suas 

raízes, mesmo convicto de suas novas ideologias, Firmino se deixa levar pelos 

mistérios impostos pela religião e pelo sobrenatural. Ao se deparar com hipóteses 

desprovidas de soluções, o personagem vai em busca de uma tentativa de resposta 

por vezes turva, advinda do candomblé. Em determinadas situações as resoluções 

provenientes do mundo racional, palpável, e da contingência são cruéis e não são 

suficientes para os homens.  
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Do ponto de vista dos pescadores de Buraquinho, Aruã, depois de Firmino, 
se aliena porque se desgarra para viver a história, separando-se do mito e 
da natureza para se inserir no tempo do outro (o branco, dono da rede). Do 
ponto de vista do outro, é a comunidade que se aliena, na religião, e o 
movimento de Aruã em direção à cidade é uma promessa de salvação de 
quem emerge para a lucidez e encara um mundo em transformação. 
Barravento é a equação irresolúvel que confronta essas duas perspectivas, 
recusando o ponto de vista transcendente que, exterior a elas ou 
privilegiando uma delas, avançaria a resposta una e fecharia o discurso 
(XAVIER, 1983, p. 41).  

 

 Em Barravento contempla-se uma dualidade constante que não cessa até o 

desfecho da história. Esse vai-e-vem ocorre em meio a “um discurso que deixa 

implícita a negatividade de tudo o que é obstáculo à transformação e ao progresso. 

Um discurso que, do exterior, denuncia a alienação religiosa” (XAVIER, 1983, p. 29), 

emergem elementos que solidificam a religião como algo totalmente dependente do 

ser humano. “Há elementos, como o tratamento dado à representação do trabalho 

coletivo que não parecem se encaixar nesses parâmetros de exterioridade frente 

aos valores dos pescadores” (XAVIER, 1983, p. 29). Destaca-se que a partir da 

visão de Firmino e posteriormente da de Aruã, a religião desvia os moradores da 

aldeia e os transfere para um mundo além da realidade. Porém, para a comunidade 

de pescadores, a alienação está diretamente ligada a Firmino que não consegue 

mais vislumbrar os benefícios da tradição religiosa.  

 Em contraponto aos filmes produzidos pelos cineastas do Cinema Novo, 

surge O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte. O filme foi 

completamente repudiado pelo movimento, em decorrência de rivalidades 

profissionais, formas de linguagem extremamente opostas, já que O Pagador de 

Promessas é marcado pelo estilo narrativo dos anos 50. Jean Claude-Bernardet 

(1996, p. 188) acredita “que haja também motivos religiosos, embora estes nunca 

tenham sido [...] verbalmente explicitados”.  

 A peça, que foi adaptada para o cinema, conta a história de Zé do Burro, um 

camponês que fez uma promessa à Santa Bárbara - sincretizada com Iansã nas 

religiões afro-brasileiras - em um terreiro de candomblé e pretende pagá-la em frente 

ao altar de uma igreja católica. Zé do Burro se torna obsessivo para cumprir a 

promessa e negligencia sua esposa. Em decorrência disso, algumas restrições são 

feitas ao seu comportamento. O que o Cinema Novo considera inaceitável é que o 

filme não faz nenhuma restrição à promessa e ao seu cumprimento. Para o 
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movimento, Zé do Burro é alienado, fato que não é apontado no filme de Anselmo. 

Um outro ponto apontado pelos cinemanovistas é a crítica feita pelo longa-metragem 

à hierarquia eclesiástica, ao expor o veto do padre à entrada de Zé do Burro na 

igreja. “O filme critica claramente a hierarquia eclesiástica, conservadora, dogmática 

e antipopular, mas não crítica a igreja em si, nem a religião católica ou o candomblé” 

(BERNARDET, 1996, p. 189). Nesse sentido, pode-se afirmar que O Pagador de 

Promessas caminha em um sentido favorável à uma religiosidade popular, e 

totalmente oposto ao conservadorismo da igreja católica. O Cinema Novo se opunha 

a qualquer tipo de religião e não considerava essa religiosidade popular exposta por 

Anselmo Duarte.  

 Assim como Barravento, o documentário Viramundo (1964), de Geraldo Sarno 

é advento do Cinema Novo. O filme faz um panorama das religiões características 

da década de 60 em São Paulo por meio de uma sequência sobre trajetórias e 

comportamentos religiosos que perdura uma parte significativa da obra 

cinematográfica.  

 Sarno permeia em Viramundo a desordem social que marcava a capital 

paulista. O foco principal do filme é a trajetória dos migrantes que chegam à cidade 

grande esperançosos em busca de trabalho e de uma vida mais próspera. Além de 

prospectar a visão desses trabalhadores, o documentário se baseia em pesquisas 

sociológicas que são apontadas pelo narrador em contraponto às informações 

emitidas pelos migrantes.  

 
O locutor não fala com eles. Eles falam de si na primeira pessoa, ele fala 
deles na terceira; enquanto os migrantes falam de suas situações 
particulares, ele fala deles no geral [...] ele dissolve o indivíduo na estatística 
e diz dos entrevistados coisas que eles não sabem a seu próprio respeito. 
Os entrevistados falam de uma história individual; não se veem como um 
número; não provêm das zonas mais atrasadas, nem se dirigem às zonas 
mais racionais; provêm de lugares onde não conseguem cultivar a terra e 
sobreviver e vão para um lugar onde têm a esperança de poder viver. Se o 
saber é a voz do locutor, os entrevistados não possuem nenhum saber 
sobre si mesmos (BERNARDET, 2003, p. 17).  

 

 O real empírico, baseado em pesquisas e estudos é informado pelo locutor. 

As imagens e as falas dos entrevistados são utilizadas para corroborar a legitimação 

da  fala do narrador. Isso faz com que as particularizações encontradas nos 

depoimentos dos migrantes agora já estabelecidos ora como operários ora como 
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desempregados se transformem em generalizações evidenciadas pelo locutor. 

“Limpamos as singularidades de cada termo para nos determos no generalizável” 

(BERNARDET, 2003, p. 27).  

 Em paralelo aos operários que batalham em busca de uma vida mais 

favorável, eis que surge uma entrevista com um operário “qualificado” ou “bem-

sucedido”, que atua em paralelo a uma entrevista com um operário “não-qualificado”. 

Na comparação dos takes observa-se uma diferença notável no ambiente e na 

maneira de se expressar mas, nota-se também uma possível semelhança entre os 

dois sujeitos principalmente em seus discursos. “A montagem paralela com função 

generalizante pode se dar por oposição [...] Trata-se então de perceber a 

semelhança de elementos diversificados, deixando de lado o que os diferencia” 

(BERNARDET, 2003, p. 28). A similaridade em questão é tão forte que as diferenças 

podem ser momentaneamente descartadas. Assim podem ser analisados os cultos 

religiosos inseridos em Viramundo. 

 Na sequência em que se expõem as religiões alternadamente, ora rituais de 

candomblé, ora cultos pentecostais, suas formas e seus símbolos ritualísticos de 

nada importam nesse momento. Ambos empregam aos fiéis o mesmo significado. A 

busca dessas pessoas é a mesma: anulação de sofrimento, dores e angústias. O 

que importa é o comportamento religioso generalizado que resulta da 

desorganização social e do desemprego e ocasiona uma situação social alienante e 

produtora de alienação.  

 
A diferença dessas duas formas religiosas fica submergida pela significação 
que elas assumem no filme: os operários, desempregados, sem 
organização social que lhes permita lutar e defender seus direitos, ou 
afundados numa ideologia considerada pequeno-burguesa, mergulham na 
religião, no transe catártico, na alienação, no ópio do povo (BERNARDET, 
2003, p. 28).  

  

 Não importa a manifestação religiosa que o cidadão siga, aqui o que está em 

jogo é a alienação provocada pela religião como forma de aceitamento do círculo 

imitativo, vicioso e mercadológico. Aliás, a visão cíclica é recorrente em Viramundo. 

Formas circulares, o entrelaçamento das sequências, o paralelismo e o dualismo de 

imagens que deságuam em generalizações constroem um documentário totalmente 

amarrado, com um fluxo sem quebras e interrupções de ideias, imagens e sons. Ele 
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impossibilita a contestação de seu discurso, “de forma que não haveria nem o que 

discutir no filme, já que coincide com o real. [...] A linguagem de Viramundo não tem 

dúvidas de que é a expressão do real” (BERNARDET, 2003, p. 33). Ao assumir a 

exposição do real de forma circular, a conclusão do filme se dá de maneira cíclica, 

sem um fechamento perpétuo, construindo então a ideia de um vai-e-vem 

incessante.  

 Além de apontar suas ideologias nessa ideia circular de realidade, Viramundo 

a expõe, como já foi dito, ao tratar da religião. Mesmo sem a palavra alienação ser 

utilizada no filme, é nela que as imagens expostas desembocam, como afirma 

Bernardet (2003, p. 33): “Como vimos, o filme evolui em direção à alienação 

religiosa: as condições de vida levam a que deságuem na alienação o desemprego, 

o marginalismo, a ideologia pequeno-burguesa, a impossibilidade de luta e 

organização”. O filme foi realizado em 1965, logo após o golpe de Estado de 1964 e 

evidencia o real posicionamento dos operários: imersão na busca por trabalho, 

desesperança e com isso, uma possível resposta a ser encontrada diante da 

religião. O transe religioso é interpretado como “manifestação de alienação e de 

desespero histérico de indivíduos sem saída” (BERNARDET, 2003, p. 33).  Esse 

desespero é tão significativo que possivelmente pode explicar a longa duração da 

sequência sobre religião.  

 O longo trajeto perpassa por diversos rituais religiosos como os sermões de 

um sacerdote espírita, os pronunciamentos dos sacerdotes pentecostais e as 

confissões públicas de fiéis que foram curados milagrosamente. Ao tangenciar todas 

essas imagens no desfecho do filme evidencia-se uma certa abdicação da tomada 

de consciência dos operários.  

 
Como se, depois de constatada a inexistência da consciência, houvesse 
uma desistência por parte do filme, que então fica apenas constatando a 
alienação [...] por um lado o povo só tem uma compreensão individual, 
fragmentária e epidérmica da sua vivência; por outro, a ideologia pequeno-
burguesa assimilada pelo operário em ascensão, as subcondições de 
trabalho e o desemprego levam à alienação: esse é o real (BERNARDET, 
2003, p. 35).   

  

 Assim como em Barravento, a tentativa de garantir aos operários uma tomada 

de consciência é em vão. As atitudes dos operários e da organização social que os 
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rege garantem a aceitação em relação ao desemprego, ao desamparo e à 

desorganização social. A partir da aceitação, recorrem à religião na esperança de 

conseguir momentos desprovidos de angústia e sofrimento certificando o desespero 

diante da desordem contingencial e a legitimação da alienação.  

 Nota-se que apesar da repulsa dos cineastas do movimento Cinema Novo 

contra a religião, os filmes acima citados têm uma ligeira aproximação com Santo 

Forte - a ser analisado no capítulo 03. Apesar de os personagens estarem imersos 

no conceito de alienação e a religião ser exposta como um delírio - algo além da 

realidade que convida os trabalhadores a imergir em um mundo paralelo - é possível 

analisar essa religiosidade e o movimento das pessoas em relação a ela como fator 

motivacional. Fica nítido, a partir desses filmes, que o indivíduo inserido em um 

sistema precisa de uma válvula de escape para garantir serenidade, acalanto e 

esperança para dar prosseguimento na sua trajetória de vida.  

   

 

1.2 Vislumbre religioso no real: o documentário 
 

 

 Viramundo compõe uma série de documentários brasileiros que enfatiza ou 

permeia o tema religião. Ao tratar de acontecimentos da vida real, principalmente no 

Brasil, país em que a religião se faz tão presente, é difícil não inferir pensamentos 

conduzidos pelo imaginário religioso. Eduardo Coutinho (2013), um dos maiores, 

senão o maior, documentaristas do Brasil salienta que é praticamente impossível 

entrevistar pessoas sem que em seu discurso contenha alguma palavra relacionada 

à religião. Ao entrar em suas casas, é notória a presença de imagens de santos, ou 

objetos relacionados à sua fé e à sua crença. Os sofrimentos e a persistência diante 

da miséria da vida e do cotidiano são conduzidos pela fé e pelas crenças no 

sobrenatural. 

 A presença religiosa nos filmes documentais é recorrente desde o início do 

século XX. Em 1916, o documentário Rituais e Festas Bororo, dirigido por major Luiz 

Thomaz Reis faz um registro antropológico e etnográfico sobre o cotidiano dos 
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índios Bororo, expondo sua rotina de trabalho, suas danças, rituais funerários e 

indumentárias.  

 A antropóloga Patrícia Monte-Mor7 faz menção ao filme A Santa de 

Coqueiros, de Ramon Garicia, rodado em 1930. O documentário relata “as notícias 

sobre os milagres de uma mulher, no interior do estado de Minas Gerais” (2005, p. 

136). Na década de 1930 temas ligados, de certa forma, ao transcendente como 

doença e cura, crenças e cultos ganham destaque na produção cinematográfica. 

 O fim dos anos 1950 e início dos anos 1960 inaugura uma nova fase para o 

documentário. Como já foi visto, o Cinema Novo é instaurado e com ele surgem 

diversos filmes ficcionais e documentais envolvendo o comportamento religioso. De 

acordo com o pesquisador de cinema Carlos Alberto Mattos, é com o advento do 

som e com as descobertas de temas e assuntos populares que o documentário 

começa a ganhar consistência. Antes dos anos 1950, “o filme de não-ficção 

restringia-se ao simples registro de atualidades, produtos institucionais ou cívicos, e 

algumas obras de cunho etnográfico” (2003, p. 11). A partir do momento em que o 

interesse pelo popularesco emerge fica inevitável não tratar da religiosidade 

brasileira. 

 Nos anos 70, os documentários sobre religião continuam em evidência, porém 

ganham outro sentido, o de registrar detalhadamente as características dos rituais 

religiosos. Dentre eles estão Iaô (1970), de Geraldo Sarno; Jubileu (1981), de 

Eduardo Escorel; Romaria da Guia (1962), de Vladimir Carvalho; e Sai dessa Exu 

(1973), de Roberto Moura.  

 
Embora a câmera na mão, proposta por Jean Rouch, vá estar entre as 
diretrizes adotadas por muitos dos documentaristas brasileiros à época, a 
prisão à narração em off deixará suas marcas na maior parte dos filmes. Os 
filmes deste período buscam exercitar a linguagem cinematográfica e 
alguns podem ser destacados por excepcionais experiências estéticas. Mas 
estão presos, em geral, a teses e ideias pré-concebidas. Mostram o 
encantamento dos diretores com seus temas, mas também sua crença na 
objetividade da câmera. E assim vão em busca da realidade que terá a 
função de confirmar as ideias formuladas pelo diretor. Essas mesmas ideias 
serão transmitidas ao espectador na narração (MONTE-MOR, 2005, p. 
138).    

                                                
7 Patrícia é antropóloga, professora do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais da UERJ. Coordenadora do Núcleo de Antropologia e Imagem da UERF. Curadora 
da Mostra Internacional do Filme Etnográfico, Rio de Janeiro.  
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 Com a introdução do vídeo, a década de 1980 é marcada por uma revolução 

de linguagem. Equipamentos de vídeo por serem mais baratos e mais ágeis 

garantem maior propagação das produções audiovisuais. Instituições voltadas para 

o movimento popular aderem ao artifício do vídeo. Em 1976, Eduardo Coutinho 

dirige seu primeiro documentário e dá início à sua pesquisa envolvendo pessoas 

anônimas. É por meio delas que sua constatação viria algum tempo depois: a 

religião habita e faz parte do cotidiano dos homens em suas atitudes e atos 

corriqueiros. 

    

 

1.3 O acaso, a substituição, a contingência 
 

 

 Eduardo Coutinho veio a se tornar um dos maiores documentaristas do Brasil, 

conquistando o mercado internacional da crítica e garantindo sucesso de público. 

Seu principal interesse era entrevistar pessoas anônimas. Coutinho não gostava de 

conversar ou retratar grandes personalidades, ele dizia que tal coisa não era 

trabalho para ele.  

 O diretor nasceu em 1933, na cidade de São Paulo. Em 1947 começou a 

participar de maratonas de perguntas e respostas nos programas de rádio da capital 

paulista. Em 1952 passou no vestibular e entrou em direito na Universidade de São 

Paulo. Nesse mesmo ano começou a frequentar o cineclube do Museu de Arte 

Moderna (MAM) de São Paulo, onde teve seu primeiro contato com o cinema. Em 

1954  fez um curso de cinema em um Centro de Estudos Cinematográficos, e 

participou de um Seminário de Cinema. Foi nessa época que começou o interesse 

de Coutinho pelo audiovisual. No mesmo ano, ele ingressou no jornalismo como 

revisor e copidesque na revista Visão, no qual permaneceu por três anos.  

 Em 1957, Coutinho foi premiado com dois mil dólares ao vencer um jogo de 

perguntas no programa da TV Record, O Dobro ou Nada. Com esse dinheiro, 

decidiu viajar para a Europa. Interessado em estudar cinema, Coutinho conseguiu 

uma bolsa de estudos com o governo francês e fez um curso de dois anos no Idhec 
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(Institut des Hautes Études Cinematographiques). Durante o curso, realizou o filme 

de curta-metragem Telefone, baseado em uma ópera de Gian Carlo Menotti. 

Durante sua estada na França, trabalhou pela primeira vez com teatro: dirigiu a peça 

Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Nessa mesma época, filmou seu 

primeiro documentário ao lado de um colega de turma, Rolf Orthel. O filme que 

recebeu o nome de São Bartolomeu nunca foi montado.  

 
No verão [...] arrastei Eduardo para os Alpes Franceses. Eu queria fazer 
caminhadas e tinha uma câmera 16mm, sem captação de som. Achava que 
era a hora de fazer um filme. Eduardo se juntou a mim. Viajamos de carona 
e tivemos sorte. A certa altura, contei ao motorista que estávamos 
procurando um lugar para ficar durante algumas semanas, em uma aldeia 
tranquila. Ele nos convidou para ficar no lugarejo em que morava [...] Foi o 
que fizemos. [...] O filme que eu queria fazer não resultou num filme de 
verdade. “Um retrato de uma aldeia quase morta”. E nele nenhuma pessoa 
deveria aparecer... Bem, de fato filmamos alguma coisa, isso foi colocado 
em uma certa ordem e a cópia está no Brasil. Foi loucura, vindo do rapaz 
um tanto ansioso que eu era na época. Mas Eduardo era um amigo de 
verdade e me ajudou a arrastar o equipamento por todos os lados para mais 
uma daquelas tomadas de cartão-postal (ORTHEL, 2013, p. 326).      

 

 O cineasta retornou ao Brasil em 1960. Nesses próximos anos ele se inicia de 

fato na carreira do cinema, ainda sem apontar sua preferência para o documentário. 

“Viria a participar marginalmente do Cinema Novo, primeiro através de projetos 

didáticos ligados à esquerda estudantil (Cinco Vezes Favela, UNE Volante e a 

primeira etapa de Cabra Marcado para Morrer)” (MATTOS, 2013, p. 11). Ele tinha 

bons relacionamentos com os cineastas  integrantes do núcleo central do Cinema 

Novo: “passavam quase sempre por Leon Hirszman, muito amigo de Coutinho e que 

esteve associado a diversos trabalhos do diretor” (LINS, 2012, p. 17). Leon trabalhou 

como produtor executivo de Cabra Marcado para Morrer, no ano seguinte, convidou 

Coutinho para com ele escrever um roteiro que ganhou o nome de A Falecida, o 

qual se tornou um clássico do movimento Cinema Novo. Os dois também 

trabalharam juntos no projeto ABC do Amor, que era coordenado por Leon. Nesse 

trabalho, Coutinho dirigiu um episódio que estava destinado à direção de Nelson 

Pereira dos Santos.  

 
O Leon morava no Chile, onde o contrato seria fechado. Coutinho viajaria 
com Nelson Pereira para um trabalho sobre a reforma agrária. Na véspera 
da viagem, Nelson Pereira teve um problema e não pôde ir. ‘E chego eu, um 
ilustre desconhecido. Desânimo total. Daí, ficou um impasse. Então 
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começaram a falar: O Coutinho faz. Eu entrei assim, fui um substituto que 
apareceu ali’” (COUTINHO apud LINS, 2012, p. 17).  

 

 Ainda nos anos 1960, se embrenha em alguns projetos ficcionais com apelo 

comercial, ainda que com alguma visão crítica do processo social, entre eles: O 

Pacto (1966), O Homem que Comprou o Mundo (1968), e Faustão (1970), que viria 

a ser a sua última experiência com ficção. Em O Homem que Comprou o Mundo, 

Coutinho também foi um substituto e teve a oportunidade de dirigir essa comédia 

produzida por Zelito Viana. A direção, a princípio, seria de Luís Carlos Maciel. 

Coutinho foi chamado após um desentendimento entre Maciel e Viana.  

 E foi em meio a esse panorama de substituições que o cineasta começou a 

adentrar pelo mundo do cinema ainda de forma tímida e sem muita presunção. 

Apesar de nunca ter lhe faltado oportunidades, e de, nessa época, ter trabalhado em 

pelo menos uma obra a cada dois anos, sua situação ainda era muito difícil. “[...] Nas 

circunstâncias difíceis em que essas produções aconteciam, Coutinho sobrevivia 

mal. À exceção de Cabra Marcado, nenhum dos trabalhos realizados em cinema o 

havia efetivamente mobilizado” (LINS, 2012, p. 18). Ele mesmo afirma (2013) que 

não renega todos esses filmes que dirigiu ou roteirizou, mas nenhum deles teve o 

poder de envolver o documentarista.  

 Mediante a dificuldades financeiras, Coutinho decide procurar outro emprego. 

Recorre ao Alberto Dines, então diretor do Jornal do Brasil e seu antigo colega da 

revista Visão. Lá foi contratado para a mesma função que já tinha exercido no 

passado: copidesque. Permaneceu no jornal por quatro anos. Durante esse período, 

ele escreveu algumas críticas no Caderno B sobre filmes - jamais sobre brasileiros. 

Ainda participou da roteirização de três filmes: Os Condenados (1973) de Zelito 

Viana, Lição de Amor (1975) de Eduardo Escorel, e Dona Flor e seus Dois Maridos 

(1976) de Bruno Barreto, filme esse que conquistou a maior bilheteria do cinema 

nacional até os dias de hoje.  
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1.4 O avesso imerso no direito 
  

 

 Nota-se que até 1975, ano em que começou a trabalhar na Rede Globo, no 

programa Globo Repórter, Coutinho era apenas um diretor de ficção, sem nenhuma 

experiência no mundo do documentário. O programa era semanal e tinha um 

formato que variava entre reportagem e documentário, o que naquele momento era 

o único da televisão brasileira. Em plena ditadura militar, diante de uma censura 

oficial extremamente rígida, o Globo Repórter adquiriu uma liberdade singular e 

trabalhou o documentário de uma forma única. Além dos jornalistas, a equipe 

também contava com cineastas contratados como Walter Lima Junior, e cineastas 

convidados: Hermano Penna, Sílvio Back, Jorge Bodanski, entre outros que eram 

chamados para dirigir programas esporadicamente. Em decorrência de a censura 

externa ser em maior escala do que a interna, da menor concorrência com o 

programa e uma série de outras circunstâncias, o trabalho durante aquele período 

na Rede Globo não era tão controlado.  

 
Nos anos 1970, em plena ditadura, era mais interessante trabalhar no 
jornalismo da Globo do que hoje. Antes, a censura era externa; agora ela é 
interna, e abrange não só o conteúdo quanto a linguagem. Aconteceu 
comigo algo que exemplifica isso: num programa sobre a eterna seca no 
Nordeste, em 1976, fiz um plano de três minutos e dez segundos em que 
um flagelado falava sobre as várias espécies de raízes que ele fora 
obrigado a comer durante as secas que tinha vivido. [...] O programa, assim 
como o plano, foram para o ar integrais, devidamente aprovados, depois de 
passar pela censura externa. Hoje, isso seria impossível, mais até por 
questões de forma que de conteúdo (COUTINHO apud OHATA, 2013, pp. 
19-20). 

 

 Nesses anos que trabalhou no Globo Repórter, Coutinho caminhava em 

direções opostas. Por um lado, se aproximava do vídeo e do seu novo gênero de 

trabalho - o documentário. Porém, por outro lado, ao trabalhar na televisão, se 

distanciava do universo e do mercado cinematográfico. “As pessoas de cinema viam 

esse meio de comunicação com desprezo, tanto estética quanto politicamente - 

como sinônimo de cumplicidade com a ditadura, com a direita” (LINS, 2012, p. 20). 

Para Coutinho, trabalhar na televisão foi uma experiência enriquecedora, cheia de 

aprendizados. Foi lá que Coutinho começou a experimentar, que teve oportunidades 

de testar alguns takes ousados, como o famoso plano de três minutos e dez 
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segundos em que um personagem anônimo discorre sobre as diversas espécies de 

raízes, as quais ele teve que se alimentar por ser a única fonte que possuía no 

sertão, essas imagens pertencem ao primeiro documentário com sua direção: Seis 

Dias de Ouricuri (1976).   

 A partir desse filme, Coutinho começa a desenvolver e selecionar suas 

preferências estéticas e seus próximos filmes começam a seguir em uma mesma 

linha, conduzidos pelas características particularizadas do diretor. Seu documentário 

seguinte foi Theodorico, Imperador do Sertão, que foi lançado e transmitido em 

1978, ainda pelo Globo Repórter. O filme foi o único individualizado esteticamente e 

que abordou a história de um personagem da elite brasileira.   

 Theodorico, Imperador do Sertão conta a história de apenas um personagem, 

o “major” Theodorico Bezerra8. O filme contaé caracterizado por muitos planos 

longos e uma narração do próprio major que permeia todo o documentário, fato 

bastante singular em filmes daquela época, principalmente nos que eram vinculados 

na televisão.  

 
As produções cinematográficas documentais tinham, naqueles últimos anos 
de ditadura, uma dimensão política bastante clara. Na maioria eram 
engajadas nas lutas dos movimentos sociais reprimidos com violência 
durante a fase mais crítica dos governos militares. Havia toda uma 
produção ligada ao movimento operário paulista; filmes que expressavam 
diferentes formas de representar o “povo” na tela, muitos se colocando a 
serviço dos movimentos sociais, outros problematizando a relação do 
intelectual com o povo (LINS, 2012, p. 22). 

 

 Theodorico foi um integrante da elite rural brasileira. Desenvolveu atividades 

como fazendeiro e político, e em 1978 foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande 

do Norte. Apesar de não ser considerado uma grande figura da história, Theodorico 

era um líder populista e déspota. Ao longo das filmagens, o personagem se 

destacou como um homem machista, elitista e em tom confessional afirmou que se 

utilizou do dinheiro público em causa própria. “Esses traços o tornam um 

personagem que, na maior parte das vezes, os documentaristas ligados a uma 

tradição de esquerda gostariam de inserir em um pensamento ou em um quadro 

conceitual de imediato associado ao ‘mal’” (LINS, 2012, p. 23). Para Coutinho, a 

                                                
8 Os títulos de major e coronel são heranças de patentes concedidas aos latifundiários do nordeste 
pela Guarda Nacional, que foi criada no século XIX. 
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principal dificuldade do documentarista é atingir um estágio de equilíbrio com o 

entrevistado. Geralmente, o entrevistador  se relaciona com o entrevistado de forma 

subserviente, com admiração e idolatria, ou então, de forma oposta, a partir de uma 

visão progressista.  

O duro é conseguir uma igualdade, que é utópica e temporária, mas que é 
possível. Na medida em que você não finge que é pobre, índio ou 
nordestino para ter aceitação. A diferença é algo que ativa a conversa. Por 
isso, eu digo que o cinema é um exercício espiritual para mim. E é a coisa 
mais feliz que eu tenho na vida; quisera que outros momentos da minha 
vida tivessem isso. Se você investe na fala, o resultado é extraordinário 
(COUTINHO apud OHATA, 2013, p. 246). 

 

 Theodorico, Imperador do Sertão é um filme emblemático na carreira de 

Coutinho por algumas questões específicas: foi o único filme que destacou um 

personagem da elite brasileira e se focou em um único personagem. Por outro lado, 

é Theodorico  que promove a identidade de Coutinho não no sentido de lhe garantir 

um tratamento estético específico, mas sim uma semelhança à definição do filósofo 

Pierre Bourdieu (1998): “exercício espiritual”. Uma espécie de movimento, de 

direcionamento em torno do outro e em torno do mundo, uma anulação de si próprio 

e de seus pensamentos. O documentarista afirma que é “entender as razões do 

outro, sem lhe dar necessariamente razão”. Coutinho o faz em meio às 

circunstâncias comuns da vida. “Em sua trajetoria, veremos que esse exercício se 

repete, mas na diferença. Ele produz uma obra que possui uma espécie de 

“identidade em fluxo”, feita de elementos reconhecíveis nos filmes, mas que, a cada 

vez, emergem diferenciados” (LINS, 2012, p. 23). 

 Coutinho garante a oportunidade ao espectador de produzir suas próprias 

significações ao major Theodorico. O diretor apenas registra a situação, o major se 

mostra diante das câmeras como ele próprio deseja. Coutinho não o induz a nada, 

ele é filmado sem o esboço de nenhuma caricatura, sem praticamente nenhuma 

interferência. Diante disso, a responsabilidade de eximir ou expressar algum tipo de 

opinião é totalmente do espectador.  

 A partir dessa liberdade de fala e da autonomia de falar o que lhe bem 

entender, o personagem discursa sobre tudo: política sociedade, agricultura e exibe 

sua característica extremamente machista ao tratar das mulheres como um objeto 

de desejo. Em meio a fotos de mulheres nuas coladas em uma parede, discorre: 
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“Quem não gosta de ver isso? Veja que seios bonitos dessa menina, ela sentada 

toda direitinha” (THEODORICO, IMPERADOR DO SERTÃO, 1978, 05’03’’). Ao 

mesmo tempo em que esboça seu machismo e brutalidade, nota-se um espectro de 

sensibilidade ao contar sobre a morte de sua mulher e a falta que ela lhe faz. Em 

meio a um tom formal, de certa forma, possuidor de certa redenção, o personagem 

chora já que não consegue explicação para um dos maiores questionamentos da 

vida: a morte. Sua felicidade e alegria estariam desaparecendo em razão da 

ausência de sua mulher.  

 É Theodorico que inaugura, na obra de Coutinho, as menções, as questões e 

os desabafos diretamente associados à religião e ao sagrado. É o personagem 

deste filme que aponta o vazio que os seres humanos sentem diante da imensidão 

misteriosa que é o sagrado. Sua alegria estaria se esvaindo pelo vazio ocasionado 

pela morte, fato este racionalmente inexplicável.  

 O filme desemboca em uma constatação que Coutinho só viria a perceber 

tempos depois: a religião é algo que está colado no brasileiro. Religião e indivíduo 

estão direta ou indiretamente extremamente ligados. Partindo desse pressuposto, ao 

conversar com Coutinho, sobre o que quer que seja, o personagem em algum 

instante vai evidenciar algo de sua trajetória religiosa. Coutinho afirma que a busca 

pela religião não é só uma característica brasileira: ela pode ser vista como uma 

constante antropológica (informação verbal)9.  

 
O comportamento mágico está presente toda hora. Eu uso amuleto para 
andar de avião, mas nem precisa ser uma coisa direta. O que é a neurose 
senão uma forma de magia? A repetição de rituais, coisas que fazemos sem 
perceber. É tudo magia. Não dá para distinguir, na essência, uma religião 
“elevada” da crendice. Lourdes, Fátima, Aparecida - isso não é crendice? 
(COUTINHO apud OHATA, 2013, p. 235).  

 

 Em seu percurso cinematográfico, o cineasta identifica a religiosidade imersa 

em muitos dos discursos de seus personagens. De Cabra Marcado para Morrer a Os 

Romeiros do Padre Cícero, o cotidiano religioso emerge em detalhes minuciosos, 

em respiros de angústia que revelam uma espécie de dependência ao sobrenatural 

                                                
9 Entrevista concedida à autora em outubro de 2013, em evento relacionado à 37a Mostra 
Internacional de Cinema, na Fundação Armando Álvares Penteado. 
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ou em depoimentos confessionais que saem voluptuosamente como desabafos que 

transbordam em meio ao sofrimento da vida. 

 A religião permeia quase todos os filmes de Coutinho, geralmente porque o 

tema sempre vai ao encontro dos questionamentos e tormentos dos seres humanos. 

Perguntas que quase nunca são respondidas fazem parte da identidade 

cinematográfica do cineasta, trazendo à tona uma espécie de paralelismo com a 

funcionalidade das crenças e das religiões: a tentativa de responder algo que vai 

além da racionalidade humana.  

 
Tento fazer filmes em que tenho perguntas a colocar e vou tentar saber 
quais são as respostas fazendo o filme. Geralmente o filme, quando dá 
certo, não termina com uma resposta-síntese. Então, eu não faço cinema 
para militantes, graças a Deus, e meus filmes terminam, suponho eu, com 
perguntas e reflexões e não com uma resposta (COUTINHO apud OHATA, 
2013, p. 25).  

  

 Apesar de não apreciar generalizações, Coutinho não finaliza seus filmes com 

respostas pois, os questionamentos e as indagações, mesmo que particulares, dos 

indivíduos beiram o inquestionável, o além da racionalidade humana e portanto, o 

indecifrável. Partindo desse pressuposto, o vago ou a simples constatação é 

imensamente mais cabível do que respostas corriqueiras e banais, advindas da 

miséria do homem.   

 Com o decreto da Lei de Anistia em 1979, o documentarista vislumbrou a 

retomada das filmagens de Cabra marcado para morrer. O filme de longa-metragem 

foi interrompido pelo golpe militar em 1964. “Essa era uma questão visceral em sua 

vida, um troço do fundo do coração, um pesadelo, uma dor no fígado, um negócio 

brutal. Se ele não o fizesse, ficaria envenenado para o resto da vida” (LINS, 2012, p. 

30). Em 1964, Coutinho havia sido escolhido pelo Centro Popular de Cultura (CPC)10 

para produzir um filme de longa-metragem. Sem nenhum direcionamento apontado 

pelo CPC, o diretor opta por fazer um filme ficcional sobre a história de João Pedro 

Teixeira, representante dos movimentos de resistência camponesa nos anos de 

1960. Os atores do filme que foi violentamente interrompido, eram trabalhadores 

rurais da região. O filme, que começara a nascer, teve sua punção de morte e fica 

                                                
10 Centro de cultura integrado à União Nacional Estudantil, cujo objetivo era expandir a cultura por 
meio de filmes, peças teatrais, encontros, etc. 
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pausado por intermináveis dezessete anos.  

 Em 1981 o filme voltou a ser rodado, mas a ideia original fora deixada para 

traz. A intenção agora era outra: filmar o reencontro de Coutinho com aquelas 

pessoas. O diretor conseguiu encontrar todos os personagens que atuaram no 

primeiro projeto, inclusive Elizabeth Teixeira, a viúva de João Pedro Teixeira - que 

vivia na clandestinidade até reencontrar Coutinho. O filme amarra a estrutura da 

história de maneira diferente da encontrada nos outros documentários históricos dos 

anos de 1970 e 1980.  

 Em vez de abordar os grandes acontecimentos ou as grandes personalidades 

históricas, o filme permeia a vida de personagens anônimos, os que não têm 

importância alguma para a mídia ou para os demais meios de comunicação. Outro 

ponto que merece destaque é a memória dos personagens e do próprio Coutinho 

sobre seus encontros em 1964. Esses resquícios de memória se mesclam aos 

acontecimentos históricos daquela época. “A imagem da miséria contrastada com a 

presença do imperialismo: essa era uma tendência típica na cultura daqueles 

tempos” (GULLAR apud LINS, 2012, p. 39). 

 O documentário tem um lugar de destaque dentre os filmes de Coutinho. Ele 

faz uma ruptura com o tradicionalismo do cinema moderna ao unir as questões 

políticas a uma dimensão estética de forma heterogênea e inventiva. 

 
Cabra Marcado para Morrer não é a retomada de uma obra inacabada, nem 
um documentário sobre os fatos que separam o primeiro filme do segundo, 
nem um filme sobre os trabalhadores rurais que participaram das lutas 
políticas no início dos anos 60. Pelo menos não é apenas isso, ou não é 
esse o núcleo que produz a imensa força que o filme tem. Esse núcleo de 
força se constitui do reencontro do cineasta com seus personagens e das 
falas produzidas nessas ocasiões, especialmente as de Elizabeth Teixeira e 
outros camponeses que participaram das filmagens de 1964 (LINS, 2012, p. 
44).  

 

 A religião está presente no filme indiretamente, como uma opção de muitos 

camponeses que participaram nas lutas políticas dos anos 60. Além disso, é 

possível analisar a religião imersa no comportamento de Elizabeth Teixeira. Ao 

contrário do major Theorico, de Theodorico, Imperador do Sertão, que caminha em 

direção ao pó, ao nada, ao fim, desprovido de felicidade, Elizabeth vai em direção 

oposta: seu sofrimento lhe traz esperança de uma vida melhor.  
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 Até reencontrar Coutinho, Elizabeth vivia em meio a clandestinidade, 

conhecida por outro nome. Foi a partir do filme que ela retomou seu nome 

verdadeiro. De certa maneira o filme lhe concede um retorno à sua própria vida. De 

acordo com seus depoimentos, nota-se que Elizabeth vislumbrava esse 

acontecimento. O filme traz a Elizabeth a possibilidade de seu renascimento.  

 Em meio a ambiguidades e contradições, emergem comportamentos 

esperançosos, como se evidencia na fala de um dos personagens - João Virgínio - 

que diz ter ficado cego de um olho, surdo de um ouvido e com problemas no 

coração após ter sido terrivelmente torturado: “[...] mas não tem melhor do que um 

dia atrás do outro com uma noite no meio, e a ajuda de Nosso Senhor Jesus Cristo 

[...] As graças de Deus estão caindo aí de hora em hora” (CABRA MARCADO PARA 

MORRER, 1984, 63’42’’ - 64’56’’).  

 Apesar da esperança de uma nova vida trazida pelo filme, Coutinho deixa 

claro que o documentário não concedeu a salvação eterna para a vida de Elizabeth. 

Depois do filme, ela começa a busca pelos seus oito filhos. Cabra Marcado para 

Morrer 

 
“tem uma dimensão de ‘final feliz’ para Elizabeth Teixeira. Ela deixa a 
clandestinidade, reencontra o filho mais velho, tem possibilidades de 
reencontrar os outros filhos e reingressar na luta política. A imagem dessa 
mulher se despedindo de Coutinho em São Rafael, enquanto a Kombi que 
transporta a equipe se afasta, é uma das mais fortes, dessas que mantêm 
na memória. Um final de filme ideal” (LINS, 2012, p. 54).  

 

 Porém, o filme não acaba nesse momento, ele se encerra com uma narração 

de Coutinho: “Até outubro de 1983, quando este texto foi escrito, Elizabeth só tinha 

reencontrado dois de seus oito filhos” (CABRA MARCADO PARA MORRER, 1984, 

113’32’’ - 114’43’’). O filme lida com a dualidade: ao mesmo tempo em que traz a 

esperança e o retorno à vida de Elizabeth, deixa claro que o homem tem que lidar 

com a contingência. Fica claro que a religião serve como alicerce para a 

sobrevivência do ser humano diante do acaso da vida. 

 
Esse filme foi realmente a primeira vez na minha vida que eu quis fazer uma 
coisa. O resto, o que eu fiz antes, é brincadeira, eu não levo a sério. Não 
porque não goste, mas porque foi feito com a metade do corpo, com a 
metade da pessoa. E o Cabra não, fiz tudo que podia e que era possível. Eu 
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realmente quis fazer e reuni as condições para fazer (COUTINHO apud 
LINS, 2012, p. 56).  

 

 Em 1984 o longa metragem foi exibido pela primeira vez. Sua repercussão foi 

excelente e após conseguir recursos, o filme passou a ser exibido nacional e 

internacionalmente. Foi consagrado e conquistou alguns prêmios.   

 Depois da complexidade de Cabra Marcado para Morrer, Coutinho opta por 

participar de um projeto um tanto mais simples, o de dirigir um documentário para o 

Instituto Superior dos Estudos da Religião (ISER), uma organização não-

governamental.  

 Santa Marta, Duas Semanas no Morro não dispunha de muita verba para sua 

produção. “Apesar de condições de produção tão pouco ‘nobres’, esse pequeno de 

52 minutos tem uma importância estratégica na trajetória de Eduardo Coutinho” 

(LINS, 2012, p. 58). É nesse filme que ele assume algumas mudanças significativas 

em seu formato de filmagem, na técnica e na metodologia de realização e filmagem. 

Em Santa Marta não se utiliza mais a narração em off, recurso bastante utilizado em 

Cabra Marcado para Morrer.  

 A intenção principal do documentário era falar sobre violência e 

discriminação, partindo do ponto de vista dos próprios moradores. No início do filme, 

Coutinho deixa claro que colocou um aviso na comunidade informando que a equipe 

de filmagem estaria na associação de moradores para ouvir e conversar com todos 

os interessados em abordar o assunto.  

 É em Santa Marta que Coutinho começa, mesmo que de forma inconsciente, 

a aderir ao que viria chamar depois de dispositivo, uma espécie de foco e 

particularização do que iria filmar, no caso: uma única favela e um curto espaço de 

tempo. “O morro Santa Marta foi escolhido justamente porque vivia um período 

relativamente tranquilo. Isso significa dizer que o grupo de traficantes dominante 

respeitava os moradores, impedia assaltos na vizinhança e não criava um ambiente 

de terror” (LINS, 2012, p. 61).  

 O filme deixa em evidência o universo da favela de uma forma humanizada, 

como uma questão a ser pensada pelo documentário brasileiro. Naquela época as 

imagens exibidas pela mídia relativas à favela eram pejorativas. Coutinho aborda 
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aquele ambiente de forma diferenciada. Sua permanência na comunidade, apesar 

de intensa, foi curta. De acordo com Lins (2012), o filme expõe “pequenas alegrias, 

medos, momentos de descanso, opções religiosas, a relação com os moradores do 

‘asfalto’, amores, encontros, amigos, educação, a preocupação com os filhos e 

também a violência policia, o preconceito e a pobreza”. Por meio de conversas 

individuais e duas coletivas, o filme trabalha como se fosse um quebra-cabeça que 

no seu decorrer vai juntando suas peças. Personagens extremamente diferentes, 

depoimentos, sons ambientes, música permeiam o resultado final. O espectador não 

se depara com significações prontas ou com possíveis generalizações.  

 Os personagens, como um presságio dos que passam a existir nos próximos 

filmes, são extremamente singulares. Evidente que, uma vez que estão inseridos em 

um contexto, passam por sofrimentos parecidos, mas se recompõem de diferentes 

maneiras, não padronizados. Coutinho, em Santa Marta, expõe relacionamentos e 

para tal, utiliza o critério temático para estruturar o documentário. Os temas: 

violência, religião, educação dos filhos, vida cotidiana, trabalho são divididos em 

grandes blocos passados em sequência.  

 Os indivíduos exercem uma espécie de cumplicidade para com os outros 

moradores, vizinhos e companheiros. Nota-se uma religiosidade impermeada nas 

pessoas e em seus discursos de forma natural. Fala-se de Deus, Jesus Cristo, 

futebol, favela, amizade em uma mesma frase. Eles aceitam sua própria vida, não 

vivem em meio a reclamações e críticas relacionadas ao seu cotidiano. Pelo 

contrário, possuem gratidão por suas vidas e tentam aproveitar seus momentos 

felizes e alegres díspares com os sofrimentos imersos na vicissitude. Isso postula 

novamente a afirmação de Coutinho, na qual ele aponta que a religiosidade é 

inerente ao ser humano.  

 O próximo filme dirigido pelo cineasta recebeu o nome de O Fio da Memória 

(1988-1991). “Um trabalho que tem ares de filme maldito na trajetória do diretor. Foi 

uma produção dispendiosa, talvez a mais cara que realizou” (LINS, 2012, p. 75). A 

produção do documentário teve duração de três anos e de certa forma, se opôs, ao 

estilo e aos princípios já colocados em prática nos filmes anteriores, mas foi por 

meio de problemas em sua realização que se compreende melhor suas opções 

estilísticas e estéticas nos próximos filmes, que seriam diferentes das utilizadas em 
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O Fio da Memória. 

 O filme trata da situação dos negros no Brasil, após cem anos de libertação 

dos escravos. O fio condutor do documentário é a trajetória de Gabriel Joaquim dos 

Santos, um artista semianalfabeto e trabalhador das salinas na região dos Lagos 

(RJ). Ele foi criador de uma obra de arte peculiar chamada Casa Flor, localizada em 

São Pedro da Aldeia, uma cidade no litoral do estado do Rio de Janeiro. A 

construção - uma casa de fato - é inteiramente feita com objetos retirados do lixo. 

Anos antes de morrer, em 1985, aos 92 anos, Gabriel Joaquim havia deixado um 

diário com escritos e memórias sobre a história cotidiana e popularesca do Brasil: “o 

salário que ganhava em 1930, o vizinho que tinha morrido, quem tinha entrado na 

Igreja Batista - pois ele era batista... Enfim, dava notícias de sua comunidade e 

falava do mundo” (COUTINHO apud LINS, 2012, p. 77). Aquelas narrativas 

fragmentadas evidenciaram a Coutinho como funcionaria, de certa maneira, a 

cabeça daquelas pessoas. Era uma síntese que demonstrava e correspondia “um 

pouco à memória do negro, à medida que ela foi destruída pela escravidão. E ele 

tinha que recuperar com fragmentos a sua identidade. Era uma pessoa que juntava 

os cacos da sua vida para construir uma imagem” (COUTINHO apud LINS, 2012, p. 

77).  

 As fragmentações caracterizam o formato do filme que possui duas narrações 

distintas. Uma voz representa a de Gabriel Joaquim e é usada para interpretar 

trechos do diário e falas do artista nas entrevistas que concedeu. Coutinho optou 

pela voz do ator Milton Gonçalves para essa narração. A segunda narração, feita por 

Ferreira Gullar, é estritamente informativa e totalmente diferente da intenção da 

primeira locução. Gullar descreve e explica didaticamente o que o espectador vê nas 

cenas.  

 Imagens sobre cultos religiosos afro-brasileiros são indissociáveis ao tratar 

dos negros e da escravidão. Em decorrência disso, elas aparecem e são 

didaticamente explicadas pela voz de Ferreira Gullar. Em O Fio da Memória expõe-

se cenas extremamente informativas sobre a religião afro-brasileira, em oposição ao 

que se encontra nos outros filmes de Coutinho (indivíduos anônimos que evidenciam 

sua trajetória religiosa, suas crenças e fé).  

 Apesar da força esboçada pelo tema do filme, a intenção se esvai em 
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decorrência de sua estrutura fílmica - composta de diversos textos explicativos 

associados às imagens de rituais, cerimônias e celebrações.  

 
Talvez tenha sido isso que tenha me levado a não querer explicar nada em 
Santo Forte, porque a explicação é sempre insuficiente. Ou ela é demais e 
mata o filme ou é de menos e não adianta. Ela nunca é justa. Esse é um 
filme que foi devorado por minhas contradições (COUTINHO apud LINS, 
2012, p. 80).  

 

Após a experiência traumática que Coutinho teve ao dirigir O Fio da Memória, ele 

decide voltar às premissas de Santa Marta, Duas Semanas no Morro, e assim, filmar 

o cotidiano de um grupo de pessoas que trabalham no lixão de São Gonçalo, em 

Niterói (RJ).  

 O tema era difícil pois tratava de um imenso clichê: a pobreza, a desigualdade 

social e a dificuldade dessas pessoas. Coutinho nunca gostou de estereótipos e seu 

interesse passava longe de querer manipular a resposta desses indivíduos com 

perguntas do tipo “deve ser ruim trabalhar no lixo, não é?”. Seu interesse maior era, 

de fato, expor a vida daquelas pessoas, nada além disso.  

 Apesar disso, Boca de Lixo (1992) nasce, principalmente, de uma dualidade. 

Suas primeiras cenas apontam para inúmeras direções: “exploração da pobreza e, 

por tabela, da culpabilidade da miséria. [...] Na verdade, Boca de Lixo está desde o 

começo em ‘duelo’ com o clichê, face a face com a pior imagem que se tem desse 

universo” (LINS, 2012, p. 87). Nos primeiros dias de filmagem os personagens 

expõem uma imagem de defesa e deixam em evidência que aquele é um emprego 

como qualquer outro. Aos poucos, percebem que Coutinho está, de fato, interessado 

em seus cotidianos, em suas vidas e começam a expor as nuances de suas vidas e 

as reais valorações e características de trabalhar naquele lugar.  

 Percebe-se nos depoimentos dos personagens uma ausência de 

questionamentos e críticas perante suas vidas, ausência de reivindicação e uma 

aceitação da vida que eles possuem. Essa aceitação se dá “não como sacrifício em 

troca da vida eterna. Mesmo quando o nome de Deus é evocado, não o é em nome 

de uma vida melhor em um outro mundo. Deus dá força para enfrentar o mundo tal 

como ele é” (LINS, 2012, p. 94). Em Boca de Lixo, Coutinho desconstrói 

efetivamente a noção de que a vida das pessoas é um horror ao mesmo tempo em 
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que mostra a miséria e a tragédia a que os seres humanos estão dispostos a 

encarar para sobreviver.   

 Ao dirigir Os Romeiros do Padre Cícero (1994), Eduardo Coutinho tinha como 

ideia principal acompanhar um grupo de romeiros a Juazeiro do Norte. Além de 

acompanhar a romaria de fato, Coutinho tinha a intenção de filmar o grupo antes da 

viagem, na cidade onde moravam, no interior de Alagoas, a 700 quilômetros de 

Juazeiro e então gravar seu trajeto em um caminhão “pau-de-arara”.  

 Sua intenção era expor o cotidiano dos fiéis, suas vidas reais e em seguida 

sua atuação religiosa: transes, rezas, orações. Apesar de sua intenção primária, o 

filme possui um caráter bastante didático, “explicando a trajetória de Padre Cícero, 

seus problemas com a Igreja oficial e sua ação junto ao povo. Para isso, faz uso de 

diversas imagens de arquivo” (LINS, 2012, p. 85) e seu objetivo não deu certo. As 

imagens do cotidiano antes da romaria e as da viagem de caminhão não atingiram o 

resultado esperado.  

 
Aquela coisa terrível da pessoa que sabe que está sendo filmada e vai 
rezar. É o negócio de filmar ação em uma coisa tipo espiritual, é terrível. 
Nunca mais quero fazer um filme que tenha isso. Como filmar pessoas que 
estão em transe ou rezando? Isso foi problemático. Por isso fiz Santo Forte 
daquela forma. Para que colocar culto? [...] Eu não renego nada, mas (Os 
Romeiros do Padre Cícero) é um filme menor, é uma reportagem, não está 
à altura do mito Padre Cícero (COUTINHO apud LINS, 2012, p. 86).  

  

 Entre 1994 e 1997, o documentarista apenas sobreviveu, com pouquíssimo 

dinheiro no bolso, fez alguns trabalhos espaçados e estava diante do que Eduardo 

Escorel chama de “’a perigosa armadilha de ser autor de um único filme’. Ou, como 

prefere Coutinho, ‘uma nota de rodapé de página do cinema brasileiro’” (MOREIRA 

SALLES, 2013, p. 68). Coutinho havia tido sua segunda punção de morte. 

 
Tinha morrido pela segunda vez. Uma nova vida dependeria da coragem de 
dar cara à tapa. Esse “gesto”, como o chama, ocorreu numa noite de julho 
de 1997, quando foi ao Centro Cultural Banco do Brasil procurar José 
Carlos Avellar, então diretor da RioFilme. [...] Era a aposta na auto-
suficiência da palavra, cuja força, intuía, o cinema ainda não havia 
explorado (MOREIRA SALLES, 2013, p. 68).  
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 Dessa conversa nasce Santo Forte. O filme, que é composto por depoimentos 

de onze pessoas, retrata a fé e as crenças dos moradores da Favela Vila Parque da 

Cidade, zona sul do Rio de Janeiro. Santo Forte, assim como Cabra marcado para 

morrer, teve sucesso de público e crítica. Seu lançamento ocorreu em 1999 e, junto 

com ele, o renascimento de Eduardo Coutinho.  

 Santo Forte, assim como alguns de seus outros filmes explora a hipótese de 

Coutinho: a religiosidade é intrínseca ao indivíduo. O filme deixa em evidência a 

busca do indivíduo, por meio da religião, pela felicidade, pelo seu bem-estar, pela 

ausência de dor e pelo preenchimento de sua insuficiência humana.    

 Em 1999, mesmo ano de lançamento de Santo Forte, o documentário Fé, de 

Ricardo Dias, também é lançado. O filme tenta esboçar um painel da fé existente no 

Brasil daquela época. Ele engloba todos os tipos de crenças representativas de cada 

zona do pais. Fé parte dos fenômenos (rituais, cultos, procissões) para construir um 

panorama explicativo do país.  

 Apesar de características extremamente diferentes, ambos os filmes: Fé e 

Santo Forte evidenciam a religiosidade brasileira e o comportamento dos indivíduos 

perante o sobrenatural. Para Eduardo Coutinho, o lançamento dos dois filmes na 

mesma época “talvez tenha a ver com essa coisa de fim do milênio [...] Talvez as 

pessoas sintam que o buraco é mais embaixo e tenham vontade de entender melhor 

essas forças culturais profundas” (COUTINHO apud OHATA, 2013, p. 232). A 

tentativa de um entendimento por questões primárias manteve e deverá manter por 

um tempo razoável a relação do indivíduo com o sobrenatural e com os deuses.    

 

 

1.5 Quando eles recorrem ao Santo Forte - Sinopse do filme 
 

 

 O documentário Santo Forte começou a ser produzido em 1997 tendo como 

cenário a favela Vila Parque da Cidade, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O 

filme é constituído por entrevistas com 11 moradores da comunidade que falam 

sobre suas crenças e religiões. Os depoimentos foram filmados no dia em que o 
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Papa João Paulo II celebrou uma missa no Aterro do Flamengo e alguns meses 

depois, no dia de Natal. 

 Permeado pelo medo de se tornar um diretor de um único filme de sucesso - 

Cabra Marcado para Morrer - Coutinho começa a rodar Santo Forte no dia cinco de 

outubro de 1997. Sua intenção era verificar a repercussão da missa papal entre os 

moradores da favela que estivessem assistindo o evento pela televisão. No fim de 

dezembro, a equipe de filmagem retorna à favela, dessa vez para promover o 

encontro entre Coutinho e os personagens - já pré-selecionados em uma pesquisa 

feita por sua equipe de produção.  

 Coutinho buscava compreender como aqueles moradores lidavam e 

usufruíam da religião. Apesar da diversidade de crenças religiosas, dentre os 

personagens existem os que são católicos, umbandistas, espíritas e evangélicos. Há 

uma relação similar de crença em uma comunicação direta com o sagrado, com o 

mundo sobrenatural por meio da intervenção, em seus cotidianos, de santos, orixás, 

guias ou até mesmo, do espírito santo. Esse contato direto tem a função essencial 

de ser tentativa de garantir a felicidade desses indivíduos. De forma racional, os 

personagens recorrem ao sagrado para buscar preencher o vazio que os sustenta. 

 Os encontros ocorrem com dezessete personagens diferentes. Outros 

personagens secundários podem ser contabilizados também, dentre eles o próprio 

papa João Paulo II e o cantor Roberto Carlos que são visualizados a partir dos 

aparelhos televisores presentes nas residências das pessoas. Pode-se apontar 

Coutinho como um personagem justamente porque ele, assim como sua equipe, 

aparece diante da câmera. Dentre os personagens entrevistados, treze demonstram 

algum tipo de relação com as religiões afro-brasileiras. Desses, onze possuem uma 

certa inclinação a esse universo religioso ou especificamente aos seus guias e 

entidades de proteção, enquanto dois se opõem a ele.  

 Todos recorrem aos santos, deuses e espíritos em momentos de angústia, 

dor e sofrimento. Em desespero, clamam por momentos de alegria e por uma vida 

menos dura e mais fácil. O filme se encerra no dia de natal, em que cada um, a seu 

modo, comemora essa data provida de significados religiosos em um país 

primariamente cristão.  



 
 

49 

 Nesse breve panorama cuja intenção foi realizar a intersecção entre alguns 

filmes pontuais e a religião, é possível reconhecer o interesse do ser humano na 

comunicação com o sagrado, seja da forma que for: orações, rituais, oferendas, 

promessas. Independentemente da concepção e do vislumbre dos cineastas faz-se 

a prerrogativa de que o indivíduo que acessa a religião, a procura em meio ao 

sofrimento da vida, em momentos de angústia e dor extrema. Dificilmente, o 

indivíduo recorre ao sobrenatural em momentos de ápices de alegria. Ocorre que, de 

acordo com os filmes citados, esses ápices de alegria só acontecem após 

momentos de dor e justamente em decorrência da súplica ao sagrado. O homem é 

insuficiente e por isso precisa do intermédio do sobrenatural para atingir o 

preenchimento e a felicidade. 
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O homem prefere a paz e até mesmo a 
morte à liberdade de discernir o bem e o 
mal. Não há nada de mais sedutor para o 
homem do que o livre-arbítrio, mas também 
nada de mais doloroso. 

(Fiódor Dostoiévski) 
 

 

2 O PRAZER HUMANO MEDIADO PELAS FORÇAS SOBRENATURAIS 
 

 

2.1 O cálculo do bem-estar: Utilitarismo 
 

 

 Desde os primórdios da existência do ser humano, algo que se assemelhe à 

felicidade é buscado pela maioria dos indivíduos. Uma forma de suficiência para 

preencher o vazio interno que tanto o incomoda, ou uma espécie de bem-estar para 

suprir a dor e a tristeza, ambas presentes em demasia no cotidiano das pessoas. 

Mas, de fato, o que é a felicidade? Algo que se assemelhe ao prazer instantâneo e 

pouco duradouro? A memória relativa a esse prazer que existiu e não existe mais? 

Uma vida mediana sem muitos prazeres, mas com ausência de dor? O fim a ser 

conquistado ou o caminho a ser trilhado? 

 O conceito de felicidade foi muito estudado dentro do âmbito da filosofia, 

desde os gregos, por volta dos anos 300 a.C., passando pelos filósofos britânicos e 

alemães dos séculos XVII e XVIII e atualmente, pelos contemporâneos.  

 Em sua teoria, Aristóteles11 afirmava que para atingir a felicidade, o homem 

deveria adquirir e se apossar da virtude. Para ele, virtude é um conjunto de 

comportamentos ligado à força e à coragem, que é adquirido por meio de 

treinamento moral para que assim, o homem resista aos vícios e às pressões da 

contingência e do ambiente externo. Segundo Aristóteles, existe uma certa 

similaridade entre aprender a ser virtuoso e tocar um instrumento musical, pois 

                                                
11 Aristóteles nasceu em 384 a.C, na cidade de Estagira e morreu em Atenas, no ano de 322 a. C. Foi 
um dos fundadores da filosofia ocidental, juntamente com Platão e Sócrates. (informações livro 
pequeno sobre Aristóteles) 
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ambos, precisam de prática e só a partir daí, o ser humano poderá alcançar a 

felicidade. 

 
[...] o bem é aquilo para o qual todas as coisas tendem e se estamos de 
acordo em afirmar que existe um soberano bem, ainda assim é preciso 
precisar o que todos concordam em chamar de felicidade [...] O caráter 
soberano do bem buscado implica, portanto, que ele esteja no fim de todos 
os nossos atos; ora, isso é próprio da felicidade, já que ela não poderia ser 
buscada em vista de outra  coisa. [...] E tais são exatamente as 
características da felicidade: é um fim perfeito por ser o fim supremo que 
não podemos senão buscar, e no qual não podemos senão nos deter em 
razão da sua auto-suficiência (CANTO-SPERBER, 2003, p. 117).  

 

 Epicuro, filósofo grego sucessor de Aristóteles, nasceu em 341 a. C., na ilha 

grega de Samos e aos 23 anos transferiu-se para Atenas. É na capital que Epicuro 

se vê diante dos grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles e no ano 306 

a. C. funda sua escola de filosofia, que ficou conhecida como “O Jardim de Epicuro”. 

Em seu livro Carta sobre a felicidade, o filósofo busca analisar a conduta humana e 

seu alcance pela almejada “saúde do espírito” (2002, p. 14), reconhecida também 

como felicidade. Com base nisso, já é possível descartar a associação que fazem 

nos dias de hoje, da doutrina epicurista, conhecida como hedonismo, com a 

satisfação insaciável dos prazeres mundanos.   

 Carta sobre a felicidade foi escrita por Epicuro para um de seus discípulos, 

Meneceu. Nela, o filósofo discorre sobre alguns tópicos essenciais que o ser 

humano deve seguir diante da busca permanente pela felicidade, entre eles estão 

pontuados a crença na existência de deuses; o domínio do medo da morte, uma vez 

que não há nenhuma vantagem em viver eternamente: o que importa não é a 

duração, mas a qualidade de vida. (LORENCINI, CARRATORE, 2002, p. 15). A 

felicidade pode ser encontrada em coisas, meios e ações. Para Epicuro é preciso 

zelar e cuidar para que assim, ela seja impossibilitada de esvair das mãos dos 

homens. Na presença dela, temos tudo, e na ausência, fazemos de tudo para 

alcançá-la. 

 
[...] o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e 
toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto 
que esta é a finalidade da vida feliz: em razão desse fim praticamos todas 
as nossas ações, para nos afastarmos da dor e do medo. [...] só sentimos 
necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência; ao contrário, 
quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É por essa razão 
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que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, 
nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano, em 
razão dele praticamos toda escolha e toda recusa, e a ele chagamos 
escolhendo todo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. 
(EPICURO, 2002, pp. 35; 37).  

 

 A busca pelo prazer12 foi o foco central de inúmeras discussões ocasionadas 

em ambientes e épocas diferentes. Por meio da obra de Epicuro, fica claro que o 

significado empregado à palavra prazer é distinto do utilizado atualmente. Nos dias 

de hoje, quando se fala em prazer busca-se algo ligado ao desejo do corpo físico e a 

objetos materiais. Em algumas vezes, essa demanda não tem ligação direta com a 

busca pela felicidade e pelo bem-estar. Carta sobre a felicidade comprova que o 

prazer puro não se equivale ao gozo imoderado dos prazeres mundanos. Na obra, 

Epicuro ressalta que na busca permanente pela felicidade deve-se “preservar a 

vontade humana e a liberdade individual, incluindo em seu sistema a sociedade e a 

consciência moral” (LORENCINI, CARRATORE, 2002, p. 13). Para o autor, a 

felicidade consiste no domínio e equilíbrio dos seus desejos tendo como foco central 

a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito.  

 
Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos 
qualquer prazer: há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando 
deles nos advêm efeitos o mais das vezes desagradáveis; ao passo que 
consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer 
maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Portanto, 
todo prazer constitui um bem por sua própria natureza; não obstante isso, 
nem todos são escolhidos; do mesmo modo, toda dor é um mal, mas nem 
todas devem ser sempre evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os 
prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos donos 
(EPICURO, 2002, p.39).  

 

 Para Epicuro, é válido passar por algum tipo de sofrimento com a certeza e a 

garantia de um prazer maior em um futuro próximo. O homem precisa ter domínio 

dos seus sentimentos e capacidade para escolher as melhores alternativas nessa 

busca eterna pela felicidade.   

 No século XVIII, o jurista inglês Jeremy Bentham foi um dos que colocou em 

evidência a discussão da busca pelo prazer. Bentham nasceu em Londres, no ano 

de 1748. Filho e neto de advogados, esperava-se que ele seguisse a carreira 

jurídica. Porém, ele se utilizou da filosofia para tentar melhorar o direito. “Bentham 
                                                
12 A palavra prazer é usada neste trabalho, com o significado epicurista e utilitarista de bem-estar.  
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descreveu-se como um ‘eremita’, ora vivendo em chalés remotos ou em Londres” 

(MULGAN, 2012, p. 16).  Os escritos de Bentham só se tornaram conhecidos após 

sua morte, quando em meados de 1820, John Stuart Mill os disponibilizou 

publicamente. O filósofo havia deixado mais de setenta mil folhas manuscritas, entre 

elas projetos minuciosamente detalhados para estados e prisões, além de um 

intenso trabalho teórico sobre arranjos sociais e a real função fundamental dos 

incentivos aos seres humanos e às sociedades. Seu principal projeto era criar e 

desenvolver um código completo de leis perfeitas. Para tal, Bentham estudou 

diversas áreas da filosofia: “as naturezas da lei, do valor, da sociedade, do governo, 

e mesmo as naturezas do pensamento, da realidade e da linguagem” (CANTO-

SPERBER, 2003, p. 153).  

 O principal interesse de Jeremy Bentham estava relacionado com o direito e 

com a criação das leis, na época, designado apenas aos juízes e não ao 

parlamento, fato este a que Bentham se opunha veementemente. Ele era contrário 

ao conteúdo e ao modo como o direito era produzido.  

 
A filosofia de Bentham situa-se na tradição empirista. Todo conhecimento 
deve, em última instância, ser rastreado às impressões feitas sobre os 
nossos sentidos pelos objetos físicos. Ele aplicou este princípio empirista à 
ação humana e à sociedade. [...]  Bentham oferece ao seu legislador tanto 
um objetivo quanto uma montanha de conselhos para alcançar esse 
objetivo [...] O trabalho do legislador é utilizar o seu conhecimento da 
natureza humana para criar leis que maximizem a felicidade do seu 
povo.(MULGAN, 2012, p. 16; 17).  

 

 O princípio utilitarista é o foco de toda filosofia de Jeremy Bentham, sua 

primeira obra Um Fragmento sobre o Governo, escrita em 1776, é considerada 

como o início da escola utilitarista inglesa. A partir dos conceitos tratados pelo 

filósofo italiano Cesare Beccaria (2003) e da expressão alcunhada por ele: “a maior 

felicidade do maior número”, Bentham popularizou o pensamento utilitarista. “[...] o 

próprio Bentham não afirmava, de maneira alguma, que essa fórmula fosse nova e, 

com frequência, a atribuiu a outros. Na verdade, quanto mais comum e aceita, mais 

ela valia para seus projetos” (CANTO-SPERBER, 2002, p. 154). Apesar de não ter 

concebido o conceito central do utilitarismo, Jeremy Bentham elaborou um perfeito 

sistema de leis e de governo e uma obra original em vários aspectos: metafísica, 

filosofia do direito e da linguagem e a teoria do valor puro e aplicado.  
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 O ponto de partida foram os estudos sobre a ciência do direito, especialmente 

a teoria do direito natural. Para Bentham, essa teoria supõe a existência de um 

contrato original e afirma que se um príncipe não cumpre suas obrigações com seus 

súditos, esses, mesmo assim, lhe devem obediência. Contrariando esse princípio, 

Bentham substitui a teoria do direito natural pela teoria da utilidade. 

 
O cidadão, segundo Bentham, deveria obedecer ao Estado na medida em 
que a obediência contribui mais para a felicidade geral do que a 
desobediência. A felicidade geral, ou o interesse da comunidade em geral, 
deve ser entendida como o resultado de um cálculo hedonístico, isto é, a 
soma dos prazeres e dores dos indivíduos. [...] o principal significado dessa 
transformação está na passagem de um mundo de ficções para um mundo 
de fatos (BENTHAM, 1989, p. XIX).  

 

 Bentham afirma que “a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de 

dois senhores soberanos: a dor e o prazer” (BENTHAM, 1989, p. 37). E em razão 

disso, criou o princípio da utilidade - que estabelece a maior felicidade de todos os 

indivíduos que estão em evidência naquela determinada situação - como sendo a 

justa e adequada finalidade da ação humana. Para o jurista, a felicidade e o prazer 

deveriam atingir o maior número de pessoas, sendo o bem-estar coletivo e não 

individual. A felicidade deve atingir a maioria da comunidade e nunca deve ser 

pensada para um indivíduo em específico. Para Bentham, a comunidade adquire 

seus próprios interesses a partir da soma e do equilíbrio entre os interesses das 

pessoas que formam o grupo. Tais benefícios individuais são as fontes de prazer 

atribuídos a ações e sensações das pessoas envolvidas, assim como, suas dores e 

sofrimentos devem ser deixadas de escanteio no momento de decisão dos 

interesses do grupo. Logo, deve-se ir em busca dos interesses coletivos, pois, serão 

eles os responsáveis pela felicidade da maioria. Porém o benefício coletivo se dá 

pela soma dos interesses individuais. 

 
Por natureza, os indivíduos buscam os próprios interesses em vez de servir, 
da melhor maneira, o interesse geral. Mas, ao buscarem os primeiros, o 
segundo se realiza. Bentham foi influenciado pelo pensamento de Adam 
Smith e convencido pela tese de que o interesse geral é, geralmente, 
melhor servido, quando as pessoas perseguem seus próprios objetivos [...] 
(CANTO-SPERBER, 2002, p. 154).  
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 Em determinados casos, entretanto, ao defenderem apenas seus próprios 

interesses, os indivíduos podem causar danos aos outros homens pertencentes à 

mesma sociedade e assim, a felicidade geral se vê diminuída. Portanto, o bem-estar 

do indivíduo, apenas, pode ser levada em conta se somada com a dos outros 

homens, formando, então, uma felicidade coletiva.  

 Ao desenvolver o utilitarismo, o filósofo inglês evocou o hedonismo de Epicuro 

para dar significância ao prazer e diferenciá-lo da dor. Assim como o filósofo grego, 

Bentham utiliza o prazer como forma de bem-estar e não apenas como algo que 

envolva os prazeres carnais e mundanos, como aponta o hedonismo na linguagem 

popular dos dias atuais. Assim como a palavra hedonismo pode gerar mais de um 

significado, o mesmo subentende-se à palavra utilitarismo, que para Bentham, 

significa a propriedade em qualquer objeto ou ação pela qual tende a produzir 

benefício, vantagem, prazer ou felicidade, ao mesmo tempo em que, tende a impedir 

a ocorrência de dano, dor, mal ou infelicidade. Nada mais é do que um cálculo na 

tentativa de se obter o bem-estar. 

  
O valor de um prazer é inteiramente determinado por sete medidas de 
quantidade: intensidade, duração, certeza ou incerteza, proximidade ou 
afastamento, fecundidade, pureza e extensão. Bentham notoriamente trata 
todos os prazeres como igualmente valiosos. O utilitarismo é 
frequentemente apresentado  como uma filosofia de cálculo, atribuindo 
valores precisos a diferentes prazeres (em unidades ou hedons) e 
calculando as suas exatas probabilidades (MULGAN, 2012, pp. 18; 19). 

 

 Antes de produzir uma determinada ação, é preciso levar em conta a justa 

medida das sete variáveis acima citadas. Se o resultado desse cálculo for favorável 

ao prazer, deve-se dar prosseguimento ao ato em questão. Porém, se o resultado 

tender para o lado da dor, a ação deverá ser abandonada imediatamente para que 

não ocasione o sofrimento da comunidade. Em decorrência disso, fica claro que a 

moralidade é delimitada por essas duas palavras que cercam os seres humanos: 

prazer e dor.  

 A dor e o prazer podem derivar de quatro fontes distintas, são elas: física, 

política, moral e religiosa. Para Bentham, a busca pelo prazer e pela felicidade 

partirá desses quatro grupos, que são os enquadramentos do ser humano nessa 

vida, nada além disso.  
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Na medida em que os prazeres e as dores pertencentes a cada uma delas 
são capazes de emprestar a qualquer lei ou regra de conduta uma força 
obrigatória, todas elas podem ser denominadas sanções. [...] Os prazeres e 
as dores que podemos experienciar na vida presente não podem ser outros, 
obviamente, senão aqueles que a natureza humana comporta no discurso 
da vida atual; ora, de cada uma das quatro fontes podem brotar todos os 
prazeres ou dores dos quais é suscetível a natureza humana no decurso da 
vida presente (BENTHAM, 1989, pp. 13; 14).    

 

 Além de trabalhar de forma exaustiva na área da legislação, Bentham deu um 

enfoque breve à moralidade pessoal. Apesar de achar que a moral do ser humano 

estava diretamente ligada aos significados de dor e prazer, Bentham se dedicou a 

esse aspecto de forma particular.  

 
A tarefa do “moralista pessoal” é a de convencer as pessoas a cumprirem o 
seu dever mostrando-lhes que ele coincide com os seus reais interesses. Isto 
não se deve ao fato de as pessoas serem necessariamente puramente auto-
interessadas, nem porque moralidade consiste meramente em auto-interesse 
esclarecido (MULGAN, 2012, p. 30).  

 

 Para o jurista, a figura do legislador deveria seguir a conduta do “moralista 

pessoal”, já que dentro do utilitarismo era ele quem deveria fornecer as regras de 

conduta dos indivíduos e do grupo para que assim, eles pudessem conquistar a 

maior forma de bem-estar.  “O verdadeiro legado de Bentham não é um conjunto 

(muitas vezes idiossincrático) de propostas, mas o princípio geral de que a lei e a 

administração pública devem ser guiadas pelos interesses gerais do público” 

(MULGAN, 2012, p. 30). O legislador tem o dever de incitar a sociedade para fazer o 

que, de fato, ela deve fazer, principalmente nos momentos em que a felicidade 

individual opera contra a felicidade maior.  De acordo com as leis gerais, a felicidade 

coletiva sempre deve aumentar em vez de diminuir, para tal, o legislador serve-se do 

castigo e da recompensa diante dos homens. Esse castigo ou a ameaça do castigo 

ou as leis impostas, servem, na maioria das vezes, como um artifício, uma alavanca 

para garantir a felicidade, como afirma Bentham: “fazer uma lei é fazer um mal que o 

bem possa ultrapassar” (BENTHAM apud MULGAN, 2012, p. 154).  

 
O utilitarismo é uma ética consequencialista; as coisas são avaliadas em 
função de suas consequências. O que produz as melhores consequências 
(isto é, a maior felicidade) é também o melhor. Essa é, portanto, uma 
doutrina orientada para o futuro do que para o passado; mais para as 
consequências futuras das ações do que para suas causas ou suas razões 
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passadas. Isso explica que o castigo é concebido de maneira preventiva; 
ele é justificado (quando o é), porque previne  um comportamento 
indesejável no futuro. Essa justificação do castigo se opõe, portanto, à 
concepção retributiva, segundo a qual o castigo se justifica não em função 
de suas consequências futuras, mas como retribuição de ações passadas 
(CANTO-SPERBER, 2002, p. 155).  

 

 Após Jeremy Bentham criar o utilitarismo, o filósofo John Stuart Mill deu 

continuidade ao princípio utilitarista. Seu pai, também filósofo, James Mill13 foi amigo 

próximo de Jeremy Bentham. A educação de Stuart Mill atendida por seu próprio pai 

foi totalmente desenvolvida dentro dos princípios utilitaristas: ele isolado de 

quaisquer outras crianças, enquanto aprendia os clássicos, lógica, economia, 

política, jurisprudência e psicologia. Aos cinco anos já sabia grego; aos nove, 

álgebra e latim. Com 12 anos, já tinha o conhecimento intelectual de um homem de 

3014. James Mill acreditava que o homem era um objeto natural  

 
e considerava que um estudo sistemático da espécie humana – conduzido 
por linhas similares às da zoologia, da botânica ou da física – poderia e 
deveria se estabelecer sobre sólidos fundamentos empíricos [...] estava 
firmemente convencido de que qualquer homem educado à luz dessa 
ciência e criado como um ser racional por outros seres racionais ficaria a 
salvo da ignorância e da fraqueza, as duas grandes forças da 
irracionalidade do pensamento e da ação – única responsável pelas 
misérias e vícios da humanidade (BERLIN apud MILL, 2000, p. IX).  

 

 Foi esse pensamento que permeou a educação de John Stuart Mill, já que o 

objetivo de James era produzir um indivíduo informado com excelência e de modo 

racional. Ao constatar que aos 12 anos, seu filho tinha conhecimento intelectual de 

um homem de 30, James não teve dúvidas de que seu experimento havia tido 

sucesso.  

 No início de sua maturidade, Stuart Mill teve sua primeira crise emocional, 

faltavam perspectivas em sua vida, sua vontade estava paralisada e em decorrência 

disso, ele foi abatido por um terrível desespero. Foi nesse período que pairou sob 

sua cabeça a seguinte questão:  

 

                                                
13 James Mill foi o último dos grandes raisonneurs do século XVIII. Ele permaneceu indiferente às 
correntes românticas que surgiram na época em que viveu (BERLIN, 2000, p. IX).  
14 BERLIN, 2000, p. IX 
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supondo-se que realizara o nobre ideal benthamita de felicidade em que 
fora ensinado a acreditar e em que acreditava com todas as suas forças, 
isso respondia de fato a todos os seus desejos? Para seu horror, admitiu a 
si mesmo que não. Qual era então, a verdadeira finalidade da vida? 
(BERLIN, 2000, p. X).  

 

 Nessa fase começaram os questionamentos de Mill pela validade e verdade 

do utilitarismo de Jeremy Bentham. Apesar das interrogações, Mill não se revoltou 

com sua educação e criação proporcionada por seu pai. Pelo contrário, tinha amor e 

admiração profunda por seu pai e tinha plena certeza e convicção sobre a validade 

de seus princípios filosóficos fundamentais. Porém, esse foi o início de algumas 

mudanças na sua concepção do ser humano e da sociedade.  

 
Em relação ao movimento utilitarista original, tornou-se não tanto um 
ostensivo herético, mas um discípulo que silenciosamente abandonou o 
rebanho, conservando o que julgava verdadeiro ou valioso, embora não se 
sentisse atado a nenhuma das regras e princípios desse movimento. 
Continuava a professar que a felicidade era o único fim da existência 
humana, mas sua concepção sobre o que concorreria para ela transformou-
se em algo muito distinto do que defendiam seus mentores, pois passou a 
valorizar, sobretudo, não a racionalidade ou o contentamento, mas a 
diversidade, a versatilidade, a plenitude da vida – o inexplicável salto do 
gênio individual, a espontaneidade e singularidade de um homem, um 
grupo, uma civilização (BERLIN, 2000, p. XI-XII).      

 

 Foi neste momento que John Stuart Mill começou a separar seu princípio 

utilitarista do utilitarismo de Jeremy Bentham, e assim, as concepções de ambos se 

tornaram diferentes. Para Bentham, o individualismo do ser humano é apenas um 

dado psicológico. Para Stuart Mill, um ideal. Essa é a primordial e principal diferença 

entre os dois utilitarismos. Mill coloca em evidência a liberdade do indivíduo como 

fator essencial para a busca da felicidade e do bem-estar. Para ele, “cada homem é 

o melhor juiz de sua própria felicidade” (BERLIN, 2000, p. XIIV). A figura do 

legislador para garantir a felicidade e um bem-estar comum à todos não se faz 

necessário. Na maioria dos seus escritos, a felicidade é semelhante à “realização 

dos próprios sonhos” (BERLIN, 2000, p. XVIII). São os sonhos individuais que estão 

em evidência e não a felicidade coletiva para o maior numero de pessoas, como em 

Jeremy Bentham.  

 
Felicidade não significa uma vida de arroubo, mas momentos de êxtase 
numa existência constituída de poucas dores transitórias, muitos e variados 
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prazeres, com um claro predomínio do ativo sobre o passivo; existência 
fundada, em seu conjunto, sobre a ideia de não esperar da vida mais do 
que ela é capaz de conceder . Uma vida assim composta sempre se 
mostrou digna do nome felicidade aos que foram afortunados o bastante 
para alcançá-la. E mesmo agora essa existência é o destino de muitos 
homens durante uma parte importante de suas vidas. A deplorável 
educação, os deploráveis arranjos sociais são, atualmente, o único 
obstáculo a que quase todos a realizem (MILL, 2000, p. 196). 

 

 John Stuart Mill não descarta a racionalidade que Bentham utiliza para 

descrever a busca ideal pela felicidade, mas acrescenta a essa herança do 

iluminismo - o livre-arbítrio -  e o sentimento, atributos que devem conviver em 

equilíbrio. A razão deve aprender a viver em harmonia ao lado da esfera dos 

sentimentos e da liberdade individual e vice-versa. 

 
Ninguém, com efeito, admite a si mesmo que seu padrão de julgamento 
seja seu próprio gosto. Porém, uma opinião a respeito de conduta que não 
esteja apoiada em razões pode tão-só ter importância como preferência 
pessoal; e se as razões, quando apresentadas, constituírem um mero apelo 
a preferências de muitas pessoas em lugar da preferência de uma única. 
Para um homem comum, no entanto, sua preferência pessoal assim 
corroborada não apenas é uma razão perfeitamente satisfatória, mas a 
única que de modo geral possui para quaisquer de suas noções de 
moralidade, gosto ou conveniência que não estejam expressamente 
declaradas em seu credo religioso; é mesmo seu principal guia para a 
interpretação deste (MILL, 2000, p. 12).  
 

 Apesar dessa diferença entre os utilitarismos, Stuart Mill, assim como 

Bentham, é um hedonista e identifica a felicidade como prazer, bem-estar e 

ausência de dor e a infelicidade como dor e privação de bem-estar. John Stuart Mill 

diferencia o simples desejo e a ação voluntária, entre uma ação feita diretamente por 

prazer, como no caso da generosidade espontânea, e uma ação puramente moral e 

racional, em que a satisfação é um dos fundamentos, ao lado de outros princípios, 

que juntos constituem a felicidade.  

 Ao analisar o prazer, Mill recusa reduzir o bem-estar ao prazer quantitativo e 

adota a ideia de que alguns prazeres são mais elevados que outros e portanto, 

classifica-os de duas maneiras: prazeres mentais e prazeres corpóreos.  

 
É perfeitamente compatível com o princípio da utilidade reconhecer o fato 
de que algumas espécies de prazer são mais desejáveis e mais valiosas do 
que outras [...] Um ser provido de faculdades superiores exige mais para ser 
feliz [...] Porém, essa escolha de modo nenhum é incompatível com a plena 
apreciação da intrínseca superioridade dos prazeres superiores. 
Frequentemente, por fraqueza de caráter, os homens escolhem o bem mais 
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à mão, embora saibam que seja menos valioso [...] Os homens perdem 
suas aspirações elevadas como perdem seus gostos intelectuais porque 
não têm tempo nem oportunidade para satisfazê-las; e se entregam a 
prazeres inferiores não porque deliberadamente os prefiram, mas porque ou 
são os únicos a que têm acesso, ou são os únicos de que são capazes de 
desfrutar por algum tempo (MILL, 2000, pp. 189; 191; 192). 

 

 O mundo exterior, de certa forma, estaria afetando e moldando as escolhas 

dos indivíduos, já que a falta de tempo influenciaria na escolha pelos prazeres 

inferiores em vez dos prazeres superiores. Um indivíduo que possui faculdades 

superiores necessita, de fato, de mais fatores e instrumentos para conquistar a 

felicidade, ao contrário de seres humanos que possuem uma faculdade inferior. 

Esse mesmo indivíduo que tende a buscar prazeres superiores é capaz de 

experimentar dores mais agudas e “certamente oferece ao sofrimento mais pontos 

vulneráveis do que um ser de tipo inferior” (MILL, 2000, p. 190). Porém cultivar os 

prazeres superiores é mais trabalhoso e com frequência, por fraqueza de caráter, os 

seres humanos optam pelo prazer que esteja mais à mão, mesmo sabendo que 

essa escolha é menos valiosa. Percebe-se que o mais importante para os indivíduos 

é fugir da dor tentando capturar o bem que esteja mais próximo.  

 
[...] o prazer e a imunidade à dor são as únicas coisas desejáveis como fins, 
e que todas as coisas desejáveis (as quais são tão numerosas no esquema 
utilitarista como em qualquer outro) são desejáveis quer pelo prazer 
inerente a elas mesmas, quer como meios para alcançar o prazer e evitar a 
dor (MILL, 2000, p. 187).  

 

 Além de classificar os prazeres em corpóreos e mentais, Stuart Mill coloca em 

evidência a liberdade do indivíduo como um dos principais tópicos para que ele 

atinja a felicidade e o bem-estar e assim, categoriza a liberdade em duas esferas: 

“liberdade de pensamento e de sentimento, absoluta independência de opinião e de 

sentimento em todos os assuntos” (MILL, 2000, p. 21). Em segundo lugar, 

categoriza-se a esfera que determina a “liberdade de gostos e atividades; de 

formular um plano de nossa vida que esteja de acordo com nossas características; 

de fazer o que desejamos, sujeitando-nos às consequências” (MILL, 2000, pp. 21-

22). Em terceiro lugar, Mill discorre sobre a liberdade de “associação entre os 

indivíduos: liberdade de se unir para qualquer propósito que não envolva dano a 

outros (MILL, 2000, p. 22). Apesar dessa noção de liberdade parecer antiga, Mill 

afirma que é muito difícil conseguir atingir esses três aspectos de liberdade, 
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justamente porque a sociedade institucionalizada luta para compelir os direitos 

individuais. Nenhuma sociedade é livre se não respeita as outras e muito menos se 

a liberdade não existir em caráter absoluto e sem reservas. 

 
A única liberdade merecedora desse nome é a de buscar nosso próprio bem 
da maneira que nos seja conveniente, contanto que não tentemos privar 
outros do que lhes convêm, ou impedir seus esforços de obtê-lo. Cada um é 
o guardião adequado de sua própria saúde, seja física, mental ou espiritual. 
A humanidade ganha mais tolerando que cada um viva conforme o que lhe 
parece bom do que compelindo cada um a viver conforme pareça bom ao 
restante (MILL, 2000, p. 22).  

 

 Para muitos seres humanos, basta uma vida dotada de tranquilidade, com  

momentos de êxtase e prazer escassos. Outros ainda preferem emoção a 

tranquilidade e, se contentam com uma dose considerável de dor se puderem ter 

uma vida emocionante em demasiado. Há ainda um outro grupo que se vê diante de 

uma vida insatisfatória em que nem os prazeres gerados por emoções e nem os 

prazeres adquiridos por fatores externos são suficientes para suprir o que eles 

supõem ser sua necessidade e possivelmente seu bem-estar. Geralmente, são 

pessoas egoístas que prezam única e exclusivamente pela sua felicidade, mas que, 

de alguma forma, não se contentam com felicidade alguma.  

 
[...] a causa por que [sic] pessoas de alguma fortuna exterior não encontram 
na vida deleite suficiente para torná-la valiosa reside no fato de só se 
importarem consigo, e com mais ninguém. Aos que não possuem nem 
afetos públicos nem privados, as comoções da vida são muito restritas, e de 
qualquer modo perdem valor conforme se aproxima o tempo em que os 
interesses egoístas necessariamente desaparecerão com a morte. [...] 
Depois do egoísmo, a principal causa que torna a vida insatisfatória é a falta 
de cultivo intelectual. Um espírito cultivado [...] encontra recursos de 
interesse inesgotável em tudo o que o rodeia: nos objetos da natureza, nas 
obras de arte [...] (MILL, 2000, p. 198).  

 

 O que ocorre diante do mundo atual é a falsa noção de domínio sob a vida e 

de equilíbrio exteriorizado diante da felicidade. O ser humano falseia o bem-estar 

transparecendo ao mundo algo totalmente irreal, raso e distante dos seus 

sentimentos verdadeiros. O homem tem se utilizado da racionalidade para 

exteriorizar e expressar algo artificial, que de maneira alguma é inerente a ele.  
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Nos nossos tempos, das mais altas às mais baixas classes da sociedade, 
todos vivem como se estivessem sob as vistas de uma hostil e terrível 
censura. Não apenas no que se refere a outros, mas no que diz respeito 
unicamente a cada um, o indivíduo ou a família não se pergunta: o que 
prefiro? ou, o que condiz com meu caráter e disposição? (MILL, 2000, p. 
94).  

 

 O comodismo e o conformismo entram em ação possuindo um 

comportamento dominante diante do homem. Em decorrência disso, a tendência do 

indivíduo diante do mundo contemporâneo é dar preferência e valorizar a dor e 

menosprezar o prazer superior. Ocasionado nos seres humanos uma espécie de 

banalidade em relação aos prazeres cotidianos, tais como os citados acima, gerando 

assim, uma certa insatisfação com a vida, um vazio que dificilmente é preenchido, 

ocasionando a insuficiência humana. Esse vazio miserável causa no homem uma 

busca perene pelo bem-estar que acaba se tornando simplista, banal e que não 

garante, de forma alguma, o preenchimento, a satisfação e a felicidade humana. Seu 

prazer se torna algo extremamente corriqueiro e mediano, sem ápices de bem-estar 

e felicidade.   

 

 

2.2 Dor, sofrimento e a insuficiência humana 
 

 

 A chamada insuficiência humana, em muitos casos, é confundida com a dor 

ou com o sofrimento existentes ou pertencentes aos seres humanos. Ora, para 

compreender, de fato, o que é a insuficiência humana, é necessário contextualizar a 

dor e o sofrimento, ambos ligados diretamente ao conceito de mal, ao qual vários 

filósofos tentaram fazer sua conceituação. Se formos nos ater à proposta defendida 

por Leibniz15 em que o mal é dividido em três figuras: o mal físico, o mal moral e o 

mal metafísico, deveremos dar uma importância maior ao primeiro. 

 
Pelo primeiro, é preciso entender indiferentemente todo mal experimentado 
pelos homens, ou seja, “as dores, os sofrimentos, as misérias”, em todas as 

                                                
15 Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu na cidade de Leipzig, Alemanha, no dia 01 de julho de 1646 e 
morreu em 14 de setembro de 1716, também na Alemanha, em Hanover. Ele foi um filósofo, cientista, 
matemático, diplomata e bibliotecário. Trabalhou nos campos da justiça, religião, política, história, 
literatura, lógica, metafísica e filosofia.  
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suas ocorrências e sob todas as suas formas. Ao contrário, o mal moral 
designará todo o mal cometido pelos homens na medida em que depender 
deles, em um grau ou outro, que ele seja ou não seja. O mal metafísico, 
enfim, é a imperfeição original da criatura, que a torna precisamente sujeita 
ao erro, à falta e ao pecado; é o mal moral remetido de volta à sua própria 
possibilidade ontológica (CANTO-SPERBER, 2003, p. 109). 

 

 Muitos pensadores tentaram explicar o mal por meio da teologia e da filosofia, 

algumas propostas foram definidas, porém nunca chegou-se, realmente, a um único 

significado concreto de mal. Atualmente, pode-se expor uma infinidade de conceitos 

que já foram desenvolvidos sobre o mal como provedor de sofrimento e de dor. Aqui 

será aplicado o mal, o sofrimento e culpabilidade advinda do mito hebraico e pecado 

original cristão.  

 Relacionando o mal à teologia, Santo Agostinho16 afirma uma ligação entre o 

pecado original cristão, a culpa e o mal. “Se o homem sofre, é porque é culpado. O 

mal que ele experimenta no sofrimento foi de início, direta ou indiretamente, 

cometido no erro” (CANTO-SPERBER, 2003, 109). Para Agostinho, o homem se 

corrompe a partir da queda de  Adão: “a natureza humana está profundamente 

corrompida, incapaz por si só, de um ato bom. [...] A natureza é cega e corrupta.” 

(AGOSTINHO, 1999, p. 109).  Agostinho deixa em evidência que antes do pecado 

original, a natureza do homem havia sido concebida sem nenhuma culpa e nenhum 

vício, portanto, sem nenhum mal e que a partir do pecado de Adão, toda a 

humanidade passou a viver em meio aos vícios e às culpas. É possível “evitar 

admitir no homem a existência de uma inclinação inata para o mal?” (CANTO-

SPERBER, 2003, 109). Apesar de possíveis questionamentos, o homem se vê inato 

e mergulhado na culpa provocada pelo mito adâmico. Ele, não mais, existirá sem a 

culpa inerente a ele. E ela não mais deixará o indivíduo viver de forma independente 

a ela. O mal que o homem sofre há gerações é a consequência do mal realizado 

pelo primeiro dos seres humanos.  

 A partir da fala de Santo Agostinho, é notório classificar todos os seres 

humanos como munidos de culpa, já que o pecado original foi cometido por livre 

vontade do homem, extraindo completamente a culpa do Criador. Em decorrência 

                                                
16 Aurélio Agostinho de Hipona viveu entre 354 e 430, na África. Foi bispo, escritor, teólogo, filósofo e 
um dos responsáveis pelo desenvolvimento do cristianismo no ocidente. Pela Igreja Católica e pela 
Igreja Anglicana é considerado santo e o patrono da ordem religiosa agostiniana. Foi ele quem 
aprofundou o conceito de pecado original.  
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disso, a natureza humana “sujeita ao castigo atrai com justiça a condenação”. 

(AGOSTINHO, 1999, p. 114). O ser humano aceita essa condenação como parte de 

sua vida sem nenhum tipo de espanto ou admiração. Pelo contrário, o espanto ou 

admiração ocorre ao se deparar com a graça, com a felicidade e com o bem-estar. 

Em outras palavras, a culpa também vista como sofrimento e dor moral está 

intrínseca ao corpo físico do indivíduo que convive com isso diariamente, como algo 

que já faz parte de sua vida. O bem-estar, o prazer e a graça passam a ser fatores 

passageiros, efêmeros. O ser humano se acostuma a viver diante do sofrimento e da 

dor, que não deixa de ser um modelo de infelicidade: “ela é a própria felicidade 

conduzida a seu nó sensível. A dor é a ponta aguçada da infelicidade” (CANTO-

SPERBER, 2003, p. 111). Mas afinal, existe, de fato, diferenciação entre dor e 

sofrimento? 

 
Igualmente, para a maioria dos autores, a dor é uma impressão física 
localizada, enquanto o sofrimento invade todo o organismo e transforma 
inteiramente nossa maneira de ser. Alguns acrescentam que a dor é 
puramente passiva, quando o sofrimento relaciona o nosso poder de sofrer 
e o nosso poder de agir: sofrer é resistir; e, a partir desta resistência [...] 
podemos falar indiferentemente de uma paixão ou de uma ação; nada 
impede, então, de supor que para esta ação concorram, além da 
sensibilidade, outras faculdades do espírito humano. A dor, ao contrário, 
excluiria esse concurso; ela seria para o sofrimento o que o grito é para a 
linguagem; (CANTO-SPERBER, 2003, pp. 111-112).  

 

 Apesar de algumas diferenciações, a dor e o sofrimento geralmente, 

caminham juntos. Dificilmente, existirá dor sem sofrimento ou sofrimento sem dor. É 

válido deixar em evidência que o ser humano que sofre é insuficiente e sente dor por 

isso.  

 
[...] o sofrimento ignora a fronteira ontológica que separa a matéria e o 
espírito. [...] O sofrimento, na verdade, não é uma fraqueza passageira: é 
uma impotência ela própria elevada à última potência. Ele não nos priva 
dessa ou daquela possibilidade do nosso ser, mas da nossa própria 
possibilidade de ser. [...] O sofrimento é o ponto em que o tempo e a 
eternidade se tocam, ele é a união insuportável e irremissível da vida com 
ela própria. (CANTO-SPERBER, 2003, pp. 112; 113)      

 

 Apesar das terríveis sensações do sofrimento, o ser humano se acostumou 

com elas e passou a viver rotineiramente ao seu lado, essa dor passa a perdurar em 

sua existência. No mundo contemporâneo é possível encontrar mais facilmente 
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indivíduos que carregam o sofrimento consigo e vez ou outra são invadidos por 

alguma espécie de felicidade, de bem-estar, ou em outras palavras, são agraciados. 

A graça é concedida por forças sobrenaturais e se engana aquele que pensa que 

graça é dada a quem merece.  

 
[...] o homem não teria salvação se não lhe fosse dada a graça de Deus. 
Esta é dom gratuito. Não é devida aos méritos humanos. “Gratia grátis data, 
unde ET gratia nomiatur” (a graça é dada de graça, pelo que esse nome lhe 
é dado). [...] O mérito não é fruto humano, mas da ação amorosa de Deus 
(AGOSTINHO, 1999, p. 107).  

 

 A graça pode operar em qualquer indivíduo, seja ele merecedor ou pecador. 

Ela é gratuita e é fruto da escolha de Deus; para ele não importa se aquele 

determinado indivíduo ao qual ele concedeu a graça é uma boa pessoa ou possui 

vícios em excesso. Deus não escolhe por méritos e virtudes. O sobrenatural não 

gratifica por boas ações, sua característica maior é a gratuidade e não a retribuição.  

 
Há cooperação humana. A graça nos faz cooperadores de Deus, porque, 
além de perdoar os pecados, faz com que o espírito humano coopere na 
prática de boas obras: nós agimos, mas Deus opera em nós o agir. 
Natureza e graça não são forças que se opõem, que se destroem, mas que 
se irmanam, se ajudam. Assim como a medicina não vai contra a natureza, 
mas contra a enfermidade, a graça vai contra os vícios e defeitos da 
natureza. [...] Fora da graça, só incertezas e misérias. [...] Mas esta graça, 
sem a qual nem as crianças nem os adultos podem ser salvos, não é dada 
em consideração aos merecimentos, mas gratuitamente, o que caracteriza a 
concessão como graça (AGOSTINHO, 1999, p. 107; 109; 115).  

 

 O que a graça possibilita aos seres humanos agraciados é a vontade de 

andar ao lado da virtude. No momento em que se é agraciado, o indivíduo consegue 

discernir a ausência de dor do sofrimento, e assim, tem a percepção do que, de fato, 

é o prazer e o bem-estar e ao alcançar isso, nota que é melhor do que estar na 

angústia do sofrimento o tempo todo, e assim, em decorrência disso, tenta se privar 

de fazer o mal e de causar sofrimento aos outros que estão em seu convívio. O 

prazer e a graça são contagiantes e os seres humanos necessitam deles para viver. 

Ao perceber essa falta, o indivíduo se torna dependente de algo exterior a ele, da 

graça que chega por intermédio do sobrenatural. O homem é insuficiente e necessita 

de Deus para se tornar, momentaneamente, suficiente. De acordo com Santo 

Agostinho, o ser humano não consegue ser auto-suficiente, dependendo, para 
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sempre, até o leito de sua morte, de algo exterior a ele, algo sobrenatural, 

inalcançável e que em hipótese alguma é palpável.  

 O filósofo Blaise Pascal17 é fundamentalmente um pensador do mistério da 

existência humana. A antropologia pascaliana “participa da rica tradição moralista 

francesa, praticante de uma fenomenologia empírica das fraquezas e misérias 

humanas” (PONDÉ, 2001, p. 19). 

 O interesse de Pascal pela religião ocorreu por conta de um acontecimento 

em sua vida pessoal. A filha de sua irmã Gilberte Périer, foi acometida por uma 

doença a qual os médicos da época consideraram incurável. Em relato, sua irmã 

afirma que a cura de sua filha se deu por um intermédio milagroso das forças 

sobrenaturais. Esse fato fez com que Blaise Pascal desse uma atenção especial ao 

conceito de milagre em suas pesquisas sobre religião e filosofia.  

 
As análises sobre o milagre são fundamentais no pensamento de Pascal, 
pois determinam o centro de todas as suas reflexões religiosas e filosóficas: 
a figura de Cristo mediador entre o finito (as criaturas) e o infinito (Deus 
criador). Em função de Cristo, Pascal estabelece a verdadeira relação entre 
os dois Testamentos: o Antigo revelaria a justiça de Deus, perante a qual 
todos os homens seriam culpados pela transmissão do pecado original; o 
Novo revelaria a misericórdia de Deus, que o leva a descer entre os homens 
por intermédio de seu Filho, cujo sacrifício infunde a graça santificante no 
coração dos homens e os redime. A ideia central de Pascal sobre o 
problema religioso é, portanto, a de que sem Cristo o homem está no vício e 
na miséria; com Cristo, está na felicidade, na virtude e na luz” (CHAUÏ apud 
PASCAL, 1988, p. IX). 

 

                                                
17 O filósofo francês nasceu em 19 de junho de 1623 e foi a óbito em 19 de agosto de 1662. Filho do 
professor de matemática, Etienne Pascal, Blaise perdeu sua mãe, Antoinette Bégon, aos três anos de 
idade. Sua inteligência admirável despertou em seu pai o desejo de cuidar da própria educação do 
filho e a partir desse princípio, nunca o enviou a colégios. A “educação consistia em manter a criança 
acima das tarefas que lhe eram impostas; por esse motivo, só deixou que aprendesse latim aos doze 
anos, para que aprendesse com maior facilidade” (CHAUÍ, 1988, p. VII). Blaise desenvolveu aptidão 
pela matemática e na adolescência produziu tratados de grande dificuldade. Além da matemática, 
Pascal revelou excelentes progressos em outras áreas da ciência, aos dezenove anos inventou a 
máquina aritmética, que permitia que se fizesse qualquer operação sem o uso de papel ou lápis, sem 
saber qualquer regra de aritmética mas com segurança infalível. Ao se mudar, com sua família, para 
Ruão, Blaise conheceu Jacques Forton, senhor de Saint-Ange-Montcard, com quem teve seus 
primeiros conhecimentos sobre a bíblia, os dogmas da Igreja Católica e da teologia em geral. É neste 
momento que se inicia a fase apologética da obra do filósofo francês. Sob a influência de sua irmã, a 
freira Jacqueline Pascal, ele se junta a um grupo de jansenistas.  
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 O ser humano necessita do intermédio de Deus para garantir sua felicidade e 

bem-estar. Portanto essa insuficiência até então, eterna, pertencente ao ser humano 

faz com que o individuo seja totalmente aberto e disponível para o sobrenatural. 

Assim como Santo Agostinho, Pascal se recusa a admitir um estado em que o 

homem seria auto-suficiente, suficiente a si mesmo, não mais dependendo da graça 

de Deus para buscar seus prazeres, felicidade e bem-estar. É inadmissível qualquer 

situação em que o homem não necessite do auxílio sobrenatural. “O homem é de 

algum modo “invadido” – ou preenchido – pela necessidade, presença e substância 

de Deus. E mais, o homem necessita de Deus para qualquer que seja seu destino”. 

(PONDÉ, 2004, p. 16).  

 O conceito de “insuficiência humana” foi criado por Luiz Felipe Pondé18 

partindo das noções elaboradas por Pascal para designar o vazio existente no 

interior do ser humano, que é preenchido única e exclusivamente na presença da 

graça.  É a partir dele que abordaremos as questões aqui analisadas. 

 O ser é incapaz de realizar os desejos de Deus o que “indica tanto uma 

característica observada na experiência, isto é, que os homens jamais realizam os 

mandamentos sem estarem sob o efeito da graça” (PONDÉ, 2001, p. 87). O ser 

humano só é preenchido a partir da operação da graça em seu interior. Como afirma 

o autor (2001, p. 88), “essa hipótese exclui qualquer redução do conceito de 

insuficiência - como ausência de autonomia moral e ontológica - ao conceito de 

miséria da concupiscência”. A insuficiência humana pode ser notada como uma 

fragilidade necessária do livre-arbítrio. Essa noção seria uma chave para articular o 

valor antropológico da contingência da graça. Ela não opera como forma de 

retribuição, mas sim, gratuitamente. O ser humano necessita dessa operação da 

graça para de alguma forma atingir o prazer, o êxtase, a felicidade. 

 
Afinal, que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito; 
tudo em relação ao nada; um ponto intermediário entre tudo e nada. 
Infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim das coisas 
como o seu princípio permanecem ocultos num segredo impenetrável, e é-

                                                
18 Luiz Felipe Pondé é professor do Programa de Ciências da Religião da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Faculdade de Comunicação da Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP). Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Ciências da Religião e 
Filosofia da Religião, atuando principalmente nos seguintes temas: religião, mística, santidade, 
angústia, modernidade/Pós-modernidade e epistemologia. 
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lhe igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve 
(PASCAL, 2005, p. 52).  

 

 Para Pascal, a criatura que vive apenas na natureza humana é um 

desgraçado que está cercado por uma certa “insuficiência caída”, quando, na 

realidade, apesar de não compreender, ele é um ser enraizado e dependente em 

sua essência, do sobrenatural. No mundo contemporâneo, o homem vive em contato 

direto com a ausência da graça. Sua vida se torna banal, imersa em dores e 

sofrimentos intrínsecos ao cotidiano e, presa na contingência. Esses fatores 

condicionam o indivíduo a clamar pelas forças sobrenaturais de forma exacerbada, 

como uma súplica desesperada em busca da felicidade. O filósofo deixa em 

evidência que é preciso encontrar uma forma para receber a graça, já que todos são 

obrigados se não quiserem viver exilados na insuficiência e na existência da 

desgraça. O relacionamento com o sobrenatural, segundo Pascal, se dá pelo coeur 

(coração): 

 
[...] é por meio dele que experimentamos o sentiment naturel (“natural” 
significa segurança para além da legitimidade racional possível), sentimento 
esse responsável por noções claras como, por exemplo, espaço e tempo – 
“resto” de nossa natureza pré-pecado original, que estava em “conversão” 
com a ordem sobrenatural – e, de modo ainda mais importante, é também o 
órgão da volonté (vontade) e da charité (caridade, amor de Deus). Portanto, 
o coeur é, de algum modo, o órgão da surnaturalité19 [...] (PONDÉ, 2004, p. 
18).   

 

 O ser humano é incapaz de realizar boas ações sem o intermédio dos 

deuses. É preciso que o sobrenatural atue e opere sobre seu coração, só assim ele 

entrará em contato com a graça.  

 
[...] o homem no estado da criação, ou no da graça, é elevado acima de 
toda a natureza, torna-se como que semelhante a Deus e participante da 
divindade. Outra, que no estado da corrupção e do pecado, decaiu desse 
estado e se tornou semelhante aos bichos. Essas duas posições são 
igualmente sólidas e certas (PASCAL, 2005, p. 49).  

 

 O livre-arbítrio do homem foi de algum modo danificado após o pecado 

original, em decorrência disso, ele não tem capacidade de realizar boas ações se 

                                                
14 Sobrenatural 
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não tiver sob a influência direta de Deus. Diante da liberdade de escolhas, o 

indivíduo se vê perdido e afogado em um drama moral perpétuo, “[...] desde a queda 

de Adão, a natureza humana está profundamente corrompida, incapaz, por si só, de 

um ato bom. Fora da graça, só incertezas e misérias. A natureza é cega e corrupta 

(AGOSTINHO, 1999, p.109). A ideia da culpabilidade tenta trazer para o indivíduo o 

significado de “justiça divina”20.  

 
Ora, a experiência do mal é mais frequentemente de uma desproporção. 
“Quisera Deus, lamenta-se Jó, que meus erros e minha infelicidade fossem 
colocados na balança! O peso do meu infortúnio ultrapassaria o da areia do 
mar” (Jó 6, 1-4). Qual é a justiça de um Deus que golpeia igualmente o justo 
e o mau? (CANTO-SPERBER, 2003, p. 110).  

 

 Por que os virtuosos que oram, rogam aos deuses e possuem vidas 

diretamente ligadas ao sobrenatural são obrigados a sofrer diante de suas 

desgraças advindas dos acontecimentos exteriores e da contingência? Por que os 

virtuosos não estão livres das dores e do sofrimento? Deus não separa os seres 

humanos entre bons e maus, ele não agracia apenas os que levam uma vida diante 

dos ensinamentos e fundamentos religiosos. Deus não opera diante da lei da 

retribuição apesar de o homem, como Jó, esperar que o sobrenatural lhe conceda 

algo em troca de suas boas ações. 

 
Deus “escolhe” sem levar em conta as “boas” ações humanas, isto é, o 
comportamento humano não entra na “economia” da graça. Essa é a razão 
pela qual a predestinação é contingente em termos racionais humanos: o 
total da cadeia causal não responde à racionalidade local humana - a 
primeira não cabe (fit) na segunda. [...] Pascal jamais negará essa 
contingência, sobretudo porque se trata de um evidente conceito teológico 
implicado na salvação humana: se pensarmos que temos uma perspectiva 
plena da cadeia causal da salvação humana, cairemos no orgulho, na 
assunção de que somos suficientes para compreender a “lógica” de Deus 
(PONDÉ, 2004, p. 31).   

 

 Questionamentos como “por que o mal?” e “por que eu?” são comuns a 

indivíduos que acreditam operar e ter uma vida diante dos dogmas e fundamentos 

de Deus, mas fato é, que o homem bem aventurado, virtuoso e que possui a graça 

não faz nenhum tipo de pergunta. A aceitação é característica primordial daquele 

que vive diante do sobrenatural e do sagrado. O ser que se questiona está 
                                                
20 CANTO-SPERBER, 2003, p. 110 
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condicionado ao pecado. Decerto, o ser precisa estar livre de questionamentos 

dentro de seu coração para que a graça possa operar. Os homens são salvos ou 

condenados de acordo com a única e exclusiva vontade do sobrenatural. Deus 

escolhe quem lhe agrada em meio à contingência e à massa corrompida, que 

justamente, ele poderia abandonar por inteiro.  

 Para Pascal, a graça opera momentaneamente nos seres humanos. Os 

indivíduos são agraciados apenas por um determinado tempo, depois, são 

desertados ou às vezes desertam a própria graça, justamente porque foram 

abandonados ao livre-arbítrio. Em decorrência disso, vivem imersos em uma 

dualidade: a insuficiência e a suficiência. E até o fim de suas vidas são obrigados a 

viver e conviver com isso.  

 De acordo com o filósofo francês, ser insuficiente não significa aquele que 

comete pecados, mas sim, aquele que assume sua necessidade diante 

sobrenatureza. Em outras palavras, os pecadores não são os únicos que possuem a 

insuficiência humana, porque todos os homens são insuficientes e só se tornam 

preenchidos na presença de Deus. O ser humano necessita da graça para realizar 

boas ações, possivelmente pertencentes à sua vida diante da contingência, seja 

antes ou depois do pecado. O homem sem atuação do sobrenatural estaria imerso à 

dependência e ao desejo e necessidade de independência21. Além disso, aquele que 

se julga independente do sobrenatural vive decaído na miséria humana e 

assemelha-se aos bichos22 e animais irracionais.  

 Quando se refere ao sobrenatural, Pascal também utiliza o termo caritas, e 

fica claro que o indivíduo só se torna um ser completo quando é preenchido por ela, 

pois neste momento ele se reconhece como um ser miserável. “A grandeza do 

homem é grande por ele conhecer-se miserável; uma árvore não se conhece 

miserável. É então ser miserável conhecer(-se) miserável, mas é ser grande 

conhecer que se é miserável (PASCAL, 2005, p. 40). O reconhecimento da miséria 

humana faz o indivíduo caminhar diante de Deus e do sobrenatural.  

 O ser miserável começa a receber a caritas a partir do momento em que 

demonstra seu querer, seu desejo de pedir ajuda ao sobrenatural. O homem se vê 

                                                
21 PASCAL, 2005, p. 28.  
22 PASCAL, 2005, p. 49.  
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diante do sofrimento proveniente pela contingência e sente a necessidade de clamar 

a Deus, se conscientiza de que não conseguirá viver de forma independente. “É em 

vão, ó homens que buscais em vós mesmos os remédios para vossa miséria” 

(PASCAL, 2005, p. 63).  A miséria humana só se ausentará por instantes na 

presença de Deus e na presença da graça. Ao atingir essa consciência, o homem 

suplica ao sobrenatural, e neste momento a graça já se faz presente, pois, só se 

pode fazer esse pedido se Deus já estiver operando, de fato, no indivíduo. Sem a 

presença do sobrenatural, o homem seria incapaz de clamar.  

 
Para sermos capazes de desejar de modo reto, precisamos pedir ajuda a 
Deus, mas para realizarmos tal pedido, também necessitamos da ajuda de 
Deus, ou seja, não conseguimos nos movimentar em direção ao que deve 
ser feito em termos de boas ações a menos que tenhamos socorro 
sobrenatural. Isso é insuficiência, antes e depois do pecado. Trata-se de um 
argumento teológico bastante radical em relação ao comportamento 
humano, pois significa que sempre que alguém sente realmente vontade de 
pedir socorro a Deus, isto é, assumir sua insuficiência, ele já está sob a 
graça de Deus. Não há espaço para dúvida em relação ao que o argumento 
implica. A dúvida quanto ao comportamento humano positivo surge porque 
esse desejo de pedir socorro poderá não durar, pois a graça é sempre 
contingente, e psicologicamente o Homem viverá sempre nesse terror 
(PONDË, 2004, p. 67).  

  

 As ações humanas que tendem para o bem só existem porque o homem está 

sendo diretamente influenciado pela graça? Pascal tem como principal objetivo 

colocar o homem diante de Deus e evidenciar que nada mais além dele pode 

preencher a ausência concreta que se profere na insuficiência existencial. 

 Ao aceitar que a graça opera na contingência, o homem se depara com a 

noção de que o sobrenatural convive com a finitude por meio de um certo 

distanciamento. Ele não coordena, de fato, as ações humanas, obrigação essa 

concedida ao livre-arbítrio. O ser humano pode optar, ou não, por ser conduzido pela 

graça. Deus se revela à finitude com um certo distanciamento, pois, provavelmente 

se Deus tivesse um relacionamento próximo ao homem, perguntas e indagações 

sobre a ausência da graça seriam mais frequentes.    

 
Isso significa que Deus se manifesta através do seu próprio ocultamento, e 
se aproxima dos homens por meio da distância que se abre entre o finito e o 
infinito. Portanto já na própria ação divina e na maneira como Deus se dá a 
conhecer instaura-se a oposição entre a separação e a aproximação. Essa 
oposição é a razão de todas as outras “contraditoriedades” e é nesse 
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espaço de clareza e obscuridade que se exerce a fé como instrumento do 
encontro de Deus. Por isso a autenticidade cristã é inseparável da 
consciência das contradições e o conhecimento de si depende 
essencialmente da compreensão que o homem venha a ter de que é um 
monstro incompreensível de grandeza e de miséria, de tal modo que possa 
odiar em si mesmo a auto-suficiência ilusória de um Ego que o separa de 
Deus, e amar em si mesmo a condição miserável que mereceu a 
complacência divina (LEOPOLDO E SILVA apud PASCAL, 2005, p. XIII). 
  

 

 Ao possuir uma vida diante de Deus, o homem atinge o vislumbre da miséria 

humana e não consegue conviver e muito menos alcançar a ideia de aceitação do 

livre-arbítrio. Essa noção causa, em muitas de suas ações, a falsa ideia de auto-

suficiência, de independência. De certa forma, ele é enganado pelo próprio livre-

arbítrio e se odeia por isso ao mesmo tempo que reconhece sua dependência diante 

do sagrado e a benevolência de Deus e se ama por isso.  

 Todos os homens buscam, de alguma forma, a felicidade, anseiam, como 

míseros animais, o preenchimento da insuficiência. Nos momentos em que não são 

operados pela graça e consequentemente não atingem a felicidade por meio dela, 

procuram encontrar esse bem estar em coisas exteriores a eles. O homem se 

engana ao imaginar que a felicidade pode ser obtida exteriormente. 

 
[...] o ato de colocar o sentido da vida em algo alheio à própria vida, naquilo 
que ela tem de essencial. A causa desse empenho tão grande em viver fora 
de si é a condição de miserabilidade, de que tomamos consciência quando 
nos voltamos para nós mesmos e percebemos que a integridade possível 
do nosso ser depende menos de nós mesmos do que da identidade que 
nossa alma pode encontrar em Deus, se entregar-se inteiramente a Ele 
(LEOPOLDO E SILVA, 2005, pp. XIII; XIV).  

 

 Pascal atribui o nome de divertissement para as condutas desviantes dos 

seres humanos. O homem evita contemplar o caráter trágico e vazio de sua 

existência e tão breve, aciona o divertissement, noção trabalhada em demasia por 

Blaise Pascal. A ciência, a filosofia, as convenções sociais e seu lugar ocupado na 

hierarquia social, o apego aos bens materiais,  os vícios em prazeres banais e 

mundanos são artifícios e acessórios utilizados pelas criaturas para não estar 

verdadeiramente consigo mesmo. “O nosso instinto faz-nos sentir que é preciso 

buscar a nossa felicidade fora de nós (PASCAL, 2005, p. 58). Esses acessórios 

exteriores ao ser humano são, na maioria das vezes, utilizados em exaustão para 
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garantir essa espécie de divertimento, ocasionando uma espécie de submissão a 

essa coisa que está além do ser humano miserável. Além disso, o acesso a esse 

divertimento causa, inconscientemente, a alienação do ser humano.   

 Ao buscar no mundo exterior e banal o sentido de sua existência, o homem se 

torna soberbo e orgulhoso pois imagina que vai adquirir o verdadeiro significado da 

vida por meio da ciência e de outros tipos de conhecimentos alienantes. Ele se volta 

para si próprio e desvaloriza o sobrenatural, vivendo então, na pura e completa 

desgraça. 

 Esse entendimento vai além do conhecimento do homem. Ao se deparar com 

o divertimento, o indivíduo o classifica como sendo algo próximo à felicidade. Se a 

graça não opera no ser, ele tenta buscar outros meios para atingir essa felicidade. 

“Todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção, por mais diferentes 

que sejam os meios empregados. Todos tendem para esse fim (PASCAL, 2005, p. 

59)”. Diante da busca eterna pela felicidade e pela anulação da insuficiência, o ser 

encontra-se em estado de ansiedade profunda e descontentamento exacerbado com 

a falta, por isso, ao defrontar-se com o divertimento, não pensa duas vezes e o 

agarra, na esperança de suprir essa escassez intrínseca à sua alma que tanto o 

incomoda.  

 
A única coisa que nos consola das nossas misérias é o divertimento e, no 
entanto, essa é a maior das nossas misérias. Com efeito, é isso que nos 
impede principalmente de pensar em nós e que nos perde insensivelmente. 
Sem isso, ficaríamos desgostosos, e esse desgosto nos levaria a procurar 
um meio mais sólido de sair dele. Mas o divertimento alegra-nos e leva-nos 
insensivelmente à morte (PASCAL, 2005, p. 157).  

 

 O sobrenatural vai além da capacidade de entendimento do ser humano. Não 

se deve tentar entendê-lo, deve-se apenas absorver o designado pelo infinito, seja a 

graça ou sua falta. Deus escolhe quem vai agraciar sem dar importância para as 

boas ações dos seres humanos, ou seja, o comportamento humano não influencia 

na escolha  e na “economia” da graça. Com isso, o indivíduo deve aprender a lidar 

com a contingência. Inserido nela, ele irá sofrer e se tiver consciência da existência 

da graça, ele aprenderá a lidar com o sofrimento e com a desgraça e a viver na 

eterna dualidade: graça e sofrimento. A contingência deve ser vista como algo 
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necessário e não como algo indesejável, a aceitação do homem diante dela é 

fundamental, pois  

 
ela é [...] o dado que nos protege - a justiça de Deus é sempre curativa - de 
cair novamente no orgulho: a causa eficiente deve estar escondida de 
nossa irresistível tendência em tomar a nós mesmos como seres suficientes 
[...] e assim repetir nosso movimento da desgraça (PONDÉ, 2004, p. 33).  

 

 De acordo com Pascal (2005), a contingência possui uma valoração mística, 

transcendente e de cura espiritual. Em vez de identificá-la como algo indesejável, o 

homem deve vê-la como algo com o qual necessita conviver.   

 Ao reconhecer o verdadeiro posto da contingência, o indivíduo se vê diante da 

condição verdadeira do homem, da racionalidade ao compreender a desgraça na 

qual ele se encontra e da recusa à “doce” persuasão da imaginação. O ser racional 

é aquele que consegue ultrapassar sua cegueira diante do vazio e do sofrimento e 

consegue vislumbrar a presença da graça a partir do momento em que deposita no 

sobrenatural o anseio, a busca, o desejo pela ausência de dor e presença de bem-

estar e felicidade. Porém, “a razão não é um ponto fixo, ela é observada nessas 

flutuações incessantes das aparências” (CHEVALLEY apud PONDÉ, 2004, p. 78). O 

ser racional admite e sustenta sua insuficiência e recusa toda e qualquer forma 

possível de suficiência. O indivíduo deve encontrar o equilíbrio, deve aprender a 

negociar com a contingência, duvidar do livre-arbítrio e de suas escolhas quando for 

necessário e estar sempre submetido à graça e ao sobrenatural.  

 
O conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho.  
O conhecimento da própria miséria sem o de Deus faz o desespero.  
O conhecimento de Jesus Cristo faz o meio-termo porque aí encontramos 
tanto Deus como a nossa miséria (PASCAL, 2005, p. 76). 

 

 Ao assegurar sua vida diante do equilíbrio, o homem consegue viver diante da 

contingência, entre o sobrenatural e a miséria. “Pascal pretende colocar o homem 

diante de Deus e mostrar que somente Ele pode preencher a ausência constitutiva 

que se manifesta na nossa insuficiência existencial” (LEOPOLDO E SILVA apud 

PASCAL, 2005, p. XV). O filósofo francês deixa em evidência a esperança 

angustiante do homem diante do sobrenatural, pois apenas Ele pode dar sentido à 
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existência da criatura decaída. O homem, portanto, é envolvido constantemente pelo 

sofrimento e pela dor, às vezes envolto pelo divertimento. 

 

O homem não sabe em que posição se colocar, está visivelmente 
extraviado e decaído de seu verdadeiro lugar sem poder reencontrá-lo. 
Busca-o por toda parte com inquietação e sem sucesso em meio a trevas 
impenetráveis.  
Anelamos pela verdade e só encontramos em nós certeza. 
Buscamos a felicidade e só encontramos miséria e morte. 
Somos incapazes de não desejar a verdade e a felicidade e somos 
incapazes de certeza e de felicidade. 
Esse desejo nos é deixado tanto para nos punir como para fazer-nos sentir 
de onde caímos (PASCAL, 2005, p. 154).  

 

 O ser humano utiliza a diversão em segundo plano quando não está envolto 

pela graça, já que ela só opera no indivíduo momentaneamente, e é só nela que os 

seres humanos podem encontrar a virtude e a felicidade. Ao procurar o bem-estar 

fora da graça, o indivíduo se cercará de vícios, miséria e desespero. Nos momentos 

em que o ser é preenchido pela graça, ela supostamente causa no indivíduo a noção 

instantânea de suficiência, a qual é passageira. O homem deve compreender que a 

graça opera para conduzi-lo ao excesso de vida, já o divertimento o conduz aos 

vícios e à morte.  

 

  

2.3 A mídia como altar religioso 
 

 

No mundo contemporâneo a religiosidade opera em meio ao divertimento. É 

impossível traçar uma linha que represente a fronteira entre religião e meios de 

comunicação. A maneira de clamar a Deus e aos deuses nos dias atuais mudou 

bruscamente, sagrado e profano estão embaralhados. A comunicação com o 

sagrado pode se dar em ambientes institucionalizados como profanos.  

A intersecção entre mídia e religião começou a ser discutida enfaticamente a 

partir da metade do século XX. Isso ocorre justamente em consequência do advento 

de transmissões de eventos religiosos, justamente por não serem sancionadas pelas 
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autoridades. O interesse foi excessivamente intensificado nos anos 1970 em 

decorrência do surgimento de outro fenômeno: o televangelismo.  

Tanto a mídia quanto a religião eram vistas como esferas independentes que 

operavam sem vínculo algum e sem sofrer influências uma da outra. Atualmente, a 

relação entre essas duas esferas é profundamente mais complexa. Com o advento 

tecnológico e com a expansão dos meios de comunicação, os homens passaram por 

adaptações e transformações. Isso ocorre justamente, para que os indivíduos 

convivam adequada e pacificamente com esse novo panorama apresentado, 

primariamente, pelo progresso e, secundariamente, pela tecnologia que caminha em 

paralelo com a comunicação.  

De acordo com Zygmunt Bauman23 (2001), a ascensão dos meios de 

comunicação tendenciou a sociedade à levar sua vida de forma isolada e reclusa. O 

contato ocorreria principalmente a partir das ferramentas relacionadas à 

comunicação, assim como o entretenimento, se valeria com base primordial nos 

programas televisivos, radiofônicos e audiovisuais. Em outras palavras, o indivíduo 

percebeu que poderia adquirir informação, conhecimento e entretenimento sem sair 

de casa. O comodismo se torna uma das principais características da sociedade 

atual. 

 
Essas pessoas são, como a maioria antes delas, dominadas e 
“remotamente controladas”; mas são dominadas e controladas de uma 
maneira nova. A liderança foi substituída pelo espetáculo: ai daqueles que 
ousem lhes negar entrada. Acesso à “informação” (em sua maioria 
eletrônica) se tornou o direito humano mais zelosamente defendido e o 
aumento do bem-estar da população como um todo é hoje medido, entre 
outras coisas, pelo numero de domicílios equipados com (invadidos por?) 
aparelhos de televisão. E aquilo sobre o que a informação mais informa é a 
fluidez do mundo habitado e a flexibilidade dos habitantes (BAUMAN, 2001, 
p.195). 

 
 
 Ao se deparar com a rapidez com a qual os indivíduos foram, de certa forma, 

obrigados a se adaptar às transformações dos meios de comunicação, as 

instituições religiosas perceberam que haviam sido anuladas. De acordo com o 

pesquisador Stewart M. Hoover (2001), as religiões tiveram de adentrar no mercado 

                                                
23 Zigmunt Bauman é um sociólogo polonês, iniciou sua carreira na Universidade de Varsóvia, onde 
assumiu a cátedra de sociologia geral. Atualmente é professor emérito das universidades de Leeds e 
Varsóvia. Escreveu mais de trinta livros.  
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midiático para continuar com seus adeptos. Isto posto, após uma perda razoável de 

fiéis.  

 É possível afirmar que a relação entre religião e mídia, antes tida como 

independente, passa por um processo complexo. No momento de convergência, a 

fronteira entre uma coisa e outra se esvai, se dilui e se torna borrada.  

 
As múltiplas relações entre religião e os meios de comunicação envolvem 
interligações entre símbolos, interesses e significados religiosos e a esfera 
da mídia moderna. Essa relação permeia grande parte da cultura 
contemporânea. [...] as fronteiras entre as religiões e os meios de 
comunicação tornam-se turvas (HOOVER, 2001, p. 2, tradução do autor)24. 

 
 Os indivíduos não conseguem mais distinguir o limiar entre religião e mídia. A 

religião se adaptou à sociedade atual e globalizada e, em decorrência disso, passou 

a ser tratada como um produto, um possível benefício. Segundo Hoover, a religião 

diante da contemporaneidade se torna mais acessível, e com isso, mercantilizada e 

pode ser utilizada de forma terapêutica. Suas práticas religiosas se tornam 

personalizadas e ganham características de commodities. Elas devem suprir os 

problemas contemporâneos e de certa forma, banalizados, tal como: desemprego, 

desilusão amorosa, escassez de capital, entre tantos outros. A religião deve operar 

de forma particularizada e ganhar a conotação de que é feita pensando no indivíduo 

e não mais no grupo.  

 Diante da fluidez característica do mundo contemporâneo, ocorre uma busca 

perpétua pela felicidade, extinguindo assim, o sofrimento. Em decorrência das 

adaptações, os indivíduos não querem ser adeptos de religiões que os fazem sofrer 

ou que de alguma forma os coloquem de fronte à angustias desnecessárias. A 

sociedade atual possui uma sensibilidade terapêutica, os indivíduos vivem 

permeados por uma certa fragilidade e em detrimento disso, as crenças religiosas se 

adaptam à esse panorama.  

     Em consequência da sociedade atual, a religião que antes era tida como um 

bem superior, e de certa forma com uma espécie de aura, desconstrói essa 

associação. Para combater os riscos de invisibilidade, a religiosidade se aproxima 
                                                
24 The multiple relationships between religion and the media involves layered interconnections 
between religious symbols, interests, and meanings and the modern media sphere within which much 
of contemporary culture is made and known. [...] the lines between religions and the media become 
blurred.  



 
 

79 

do homem, invade o ambiente secular e converge com ideias e fatos totalmente 

profanos, e assim, passa a ser analisada e observada como um bem de consumo. 

As práticas religiosas passam a ser pautadas por projetos do self – conceito 

discutido por Hoover para identificar os modos de viver em que tudo deve ser 

ajustado a personalidades narcísicas, que primeiramente ou exclusivamente, 

pensam em si mesmas. Em outras palavras, a religião deve explorar tudo o que 

abrange os questionamentos dos seres humanos, deixando de se abster aos 

conceitos acercados pelos dogmas e livros das religiões tradicionais. 

 No próximo capítulo, o filme Santo Forte será analisado a partir dos conceitos 

aqui explorados. A racionalidade que envolve os personagens do filme permeará as 

escolhas relacionadas à sua trajetória religiosa. Partindo do pressuposto que os 

mesmos são insuficientes e buscam a felicidade, os personagens aderem à práticas 

religiosas numa tentativa de preencher esse vazio que os aflige. De forma palpável, 

os indivíduos passam por experiências místicas, interagindo com os espíritos e 

deuses. A religião invade e passa a operar no mundo profano e secular.   
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E felicitei mais os mortos do que os vivos; 

considerei mais feliz do que uns e outros 

aquele que ainda não nasceu, e que não viu 

os males que se fazem debaixo do sol. 

(Eclesiastes: 4,2-3) 

 
 

3   A BUSCA PELO PRAZER EM SANTO FORTE: ANÁLISE CONCEITUAL  
 
 

 Em meio à contingência, o homem emerge diante de sua fé e crença, na 

tentativa de alcançar a graça. Em direção oposta ao mundo contemporâneo - em 

que “frequentemente, por fraqueza de caráter, os homens escolhem o bem mais à 

mão, embora saibam que seja menos valioso” (MILL, 2000, p. 191) e aos 

divertimentos que esse mesmo mundo proporciona - o indivíduo, por meio de suas 

crenças, tenta estabelecer uma ligação direta com o sobrenatural e com o sagrado. 

Em Santo Forte, os personagens assumem essas características. Todos possuem 

uma situação de vida que beira a miséria e a dificuldade.  

 Os personagens são moradores de uma favela, em sua maioria trabalhadores 

para garantir seu sustento que exercem atividades religiosas como esperança de 

atingir a felicidade e o bem-estar. Como afirma Pascal (2005, p. 59): “Todos os 

homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção, por mais diferentes que sejam 

os meios empregados. Todos tendem para esse fim”. A felicidade seria obtida por 

meio das orações e experiências místicas por quais esses indivíduos passam. Os 

pedidos feitos aos deuses e ao sobrenatural são justamente o que lhes faltam em 

suas vidas para alcançar esse bem-estar. 

 O espectro religioso observado em Santo Forte permeia uma certa 

racionalidade de seus personagens. Eles veem na religião uma forma de salvação, 

uma espécie de dependência, sem a qual, suas vidas estariam imersas ao pó, à 

lama. Ao admitirem um certo pensamento racional diante do sagrado, emerge uma 

espécie de liberdade para criar seus próprios rituais religiosos. Personagens se 

dizem adeptos da umbanda e do catolicismo, em determinados momentos se 
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ajoelham diante de Nossa Senhora Aparecida, em outros oferecem pinga ao exu em 

troca de dádivas alcançadas. 

 Para Eduardo Coutinho, o ser humano desprovido de qualquer tipo de crença 

ou religião não consegue sobreviver (informação verbal)25. Ainda de acordo com o 

diretor, a fé seria uma espécie de transcendência no exato momento em que homem 

se comunica com o sagrado. 

 

 

3.1  O cinema de Coutinho deixa de ser uma nota de rodapé 

 
 

 Abordar o tema religiosidade brasileira é como falar sobre a China, Coutinho 

utilizou esse exemplo para afirmar que ambos os assuntos eram gerais e que para 

expressar a religiosidade brasileira não se poderia, jamais, trabalhar com 

generalizações. A propósito, o autor não gostava de fazer universalizações 

(informação verbal)26. Partindo desse pressuposto, se seus filmes contam com 

algum esboço de generalização, todos eles surgem primariamente da 

particularização. A intenção primordial de Santo Forte era retratar as experiências e 

trajetórias religiosas de alguns indivíduos específicos. O desejo de idealizar esse 

filme surgiu durante uma pesquisa coordenada por Coutinho sobre identidade 

brasileira para uma série na TV Educativa (RJ). O projeto não foi para frente, mas a 

partir dele, o documentarista percebeu que religião era um tema que deixava os 

entrevistados bem à vontade e que justamente, a partir desse tema, eles 

expressavam suas angústias mais profundas, o que não ocorria com outros 

assuntos como racismo e sexo.  

 
A vida do dia a dia está impregnada de religião, e com esse eixo central, 
achou que poderia chegar ao que queria: o cotidiano das pessoas. As 
entrevistas para essa pesquisa foram realizadas em vários estados, mas 
Coutinho identificou nas respostas fornecidas um certo padrão de 
comportamento religioso independente das diferenças regionais, o que 

                                                
25 Entrevista concedida à autora em outubro de 2013, em evento relacionado à 37a Mostra 
Internacional de Cinema, na Fundação Armando Álvares Penteado. 
26 Entrevista concedida à autora em outubro de 2013, em evento relacionado à 37a Mostra 
Internacional de Cinema, na Fundação Armando Álvares Penteado. 
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ajudava a fortalecer sua ideia de filmar apenas em um lugar (LINS, 2012, p. 
100).  

 

 O documentário Santo Forte nasceu da ideia de discutir religião de modo bem 

particular e individualista já que Eduardo Coutinho é avesso a generalizações. A 

maioria de seus filmes parte de dispositivos específicos: 

 
“Dispositivo” é um termo que Coutinho começou a usar para se referir a 
seus procedimentos de filmagem. Em outros momentos ele chamou isso de 
“prisão”, indicando as formas de abordagem de um determinado universo 
(LINS, 2012, p. 101). Para o diretor, o crucial em um projeto de 
documentário é a criação de um dispositivo, e não um tema do filme ou a 
elaboração de um roteiro - o que, aliás, ele se recusa terminantemente a 
fazer. O dispositivo é criado antes do filme e pode ser: “Filmar dez anos, 
filmar só gente de costas, enfim, pode ser um dispositivo ruim, mas é o que 
importa em um documentário” (LINS, 2012, p. 101).  

 

 O desejo de Coutinho era filmar trajetórias religiosas em uma favela do Rio de 

Janeiro. A comunidade escolhida foi a Vila Parque da Cidade, localizada na Gávea, 

zona sul, com cerca de dois mil moradores. Sua equipe foi ao lugar escolhido 

semanas antes e entrevistou pouco mais de 40 moradores.  

 Em 1997, o documentarista estava com 64 anos e afirmou que gostaria de 

fazer um filme sobre as experiências religiosas de pessoas previamente 

selecionadas. A favela Vila Parque da Cidade foi escolhida justamente porque 

Coutinho teve conhecimento de uma pesquisa realizada pela antropóloga Patrícia 

Birman sobre as identidades e crenças religiosas dos indivíduos daquela 

comunidade. Segundo Coutinho, alguns fatores o influenciaram para a escolha do 

local:  

 
Por que me fascinou a favela? Primeiro, porque ela é pequena: nem 2 mil 
pessoas. Segundo lugar: lá não tinha tráfico. Então Vila Parque da Cidade 
era maravilhoso: uma favela comum, sem nenhum pitoresco [...] eu não to 
procurando a pureza, que aliás não existe (COUTINHO apud OHATA, 2013, 
p. 238).  

 
 Para Coutinho, o cinema explorava pouco a palavra e neste momento ele 

estaria disposto a fazer o inverso: imagens paradas apenas como pano de fundo 

para os depoimentos de seus personagens. Foi em meados do mesmo ano ele se 
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encontrou com o critico de cinema José Carlos Avellar, diretor da RioFilme naquela 

época, e comentou sobre seu novo projeto.  

 
Avellar estava interessado em investir em um cinema menos convencional e 
mais inquieto esteticamente. O dinheiro disponível era pouco, e os projetos 
não podiam ser grandiosos, não interessava à RioFilme entrar em 
produções caras. Avellar achava que o cinema com uma proposta mais 
comercial seguia bem ou mal o seu caminho – o público dos filmes 
brasileiros tinha dado um pequeno salto -, e o que lhe parecia importante 
era justamente dar visibilidade a outro tipo de produção (LINS, 2004, p. 97).  

 

 Após ganhar o aval de Avellar, Coutinho ficou inseguro, não sabia se tinha 

coragem suficiente para arriscar, afinal era algo que só ele queria e poderia fazer, 

algo extremamente pessoal. Como ele mesmo disse: “Tinha de ser aquilo que 

ninguém quer ou pode fazer, que só eu quero e posso fazer. É uma liberdade 

absoluta, mas se você fracassa, morre com ela” (COUTINHO apud LINS, 2012, p. 

98). Foi daí que nasceu Santo Forte, um documentário sobre trajetórias religiosas de 

pessoas anônimas, moradoras de uma favela localizada na zona sul do Rio de 

Janeiro. O longa-metragem começou a ser rodado em 1997 e foi lançado em 1999.  

 
O filme refletiria uma concepção de cinema em que o som deixa de ser 
tributário da imagem e em que se empenha solidariedade máxima à fala do 
outro, no sentido de tomá-la por verdade que independe de comprovação 
factual ou explicação sociológica. [...] O filme nasceria da prática, não do 
cálculo. Sem propor regras, Coutinho inaugurou com Santo Forte, um 
cinema cujos personagens resistem aos sistemas. [...] Meses depois, enviou 
um novo projeto a um possível financiador. Já não hesitava. Agora, não só 
sabia que cinema desejava fazer, como adquirira consciência da carreira 
que começava de fato a construir. Coutinho não teria inventado o seu 
cinema sem a experiência vivida (SALLES apud OHATA, 2013, pp. 71; 73).  

 

 Depois de Santo Forte, Coutinho lançou um filme por ano, vez ou outra 

contou com um intervalo maior. Como diz Eduardo Escorel (2013), Coutinho quase 

morreu duas vezes, a primeira antes da retomada de Cabra marcado para morrer e 

a segunda, antes de começar a produzir Santo Forte. Por isso, esses dois filmes têm 

tamanha importância em sua carreira. Sem dúvida, eles serviram de alavanca para 

que Coutinho pudesse ser considerado, como é hoje, um dos maiores 

documentaristas do Brasil. “Por que eu acho que esse filme [Santo Forte] e o Cabra 

são as coisas mais importantes que eu já fiz? Porque eu não tinha compromisso 

com ninguém” (COUTINHO apud OHATA, 2013, p. 249).  
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 Foi em Santo Forte que o documentarista “passou a integrar à sua 

metodologia um período para a pesquisa de personagens, que coordena sem dela 

participar diretamente” (LINS, 2012, p. 103). O principal objetivo da pesquisa, em 

qualquer um de seus filmes, é encontrar bons contadores de história, uma vez que 

para Coutinho, não basta pessoas que tenham narrativas maravilhosas, pois elas 

precisam ter desenvoltura e saber se expressar. De acordo com ele, personagem 

bom é aquele que sabe contar história, se você não tem nada para contar, mas é um 

bom contador, o nada vira tudo. Segundo suas próprias palavras: “Cinema é isto: se 

você conta mal, não adianta ter uma boa história. Saber contar é essencial. E não 

tem nada a ver com caráter. Às vezes um bom caráter é um mau contador. Há 

pessoas que são chatas (informação verbal)27.  

 Coutinho sempre partiu das fábulas de seus personagens, do seu fascínio 

para com suas histórias de vida e seus depoimentos. Em decorrência disso, seu 

interesse era fazer um filme em que a imagem ficasse em segundo plano. Em Santo 

Forte, Coutinho volta-se ao encontro, à palavra, à fala e ao ato de contar histórias 

dos onze personagens principais presentes no documentário. São poucos e 

simplistas os elementos estéticos do filme, entre eles: os takes das imagens 

concretas dos espíritos, os ambientes vazios e os depoimentos dos indivíduos. “O 

mundo das imagens vai ficando tão pobre e tão restrito que, quando coloco em 

Santo Forte espaços vazios, essas imagens ganham uma força tremenda, 

justamente porque são raras dentro do filme” (COUTINHO, apud LINS, 2012, p. 

118). As imagens concretas de figuras religiosas, como: exus, pretos e pretas-

velhas, pombagiras, anjos, orixás aparecem constantemente no filme. Elas figuram 

de forma ilustrativa as falas dos personagens, talvez como uma forma de 

representar as características que os personagens veem ou imaginam nessas 

entidades.  

 Durante a conversa, os planos são parados, o filme “reinventa em vídeo as 

potências do plano fixo para filmar conversas - previamente marcadas e 

posteriormente pagas - sobre trajetórias religiosas” (LINS, 2012, p. 102).  

 Quase não há imagem de cultos religiosos - somente uma. Imagens 

produzidas fora da comunidade também quase não são mostradas, com exceção da 
                                                
27 Palestra proferida por E. Coutinho, na Mesa 12 da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), na 
cidade de Paraty, no dia 06 de julho de 2013.  
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missa campal realizada pelo papa João Paulo II no Aterro do Flamengo e de uma 

personagem que trabalha como dançarina em um cabaré. Para o filme, Coutinho 

criou um set de psicanálise. Apesar de temer, ele sabia que para falar sobre religião, 

seus personagens precisariam de um ambiente privado e confortável. Por conta 

disso, a maior parte deles fala de sua própria casa.  

 
[...] para falar sobre religião, eu sabia que precisava criar um clima privado. 
Tanto que eu pedi a todos os personagens que estivessem sozinhos, em 
casa. A pessoa tem de estar confortável, tem de se sentar onde ela se 
senta normalmente [...] eu sabia fiapos da história deles através da 
pesquisa, e tinha medo disso. Eu pensava: “Sei demais sobre eles. Não vou 
ter surpresa”. Aconteceu que, com a câmera ligada, acabaram pintando 
coisas a mais, as pessoas contavam com mais detalhes, mais brilho 
(COUTINHO apud OHATA, 2013, p. 248). 

 

 Eduardo Coutinho nunca tinha estado com aquelas pessoas antes e isso é 

uma premissa para que seus personagens apareçam em seus filmes. O momento 

da entrevista, que Coutinho gosta de denominar como conversa, é único. No filme, 

encontram-se alguns takes em que o próprio diretor e sua equipe são enquadrados, 

o documentarista aparece sentado, por diversas vezes, ouvindo e acompanhando a 

história de seus entrevistados. De acordo com o cineasta Andre Fratti Costa, pode-

se classificar Coutinho como um personagem que participa do filme de forma 

atuante (informação verbal)28. Dessa forma, ele garante o frescor do encontro: 

naquele determinando momento, aquela conversa é singular, nunca aconteceu 

antes e não acontecerá novamente.  

 
Eu posso me apaixonar por um personagem pelo que ele me deu para o 
filme. Fico devedor desse cara, eu amo esse cara - no momento da 
filmagem, claro. Para mim, a filmagem é um acontecimento único: não 
houve antes nem há depois. Não me importa que isso pareça metafísico [...] 
E outra coisa: eu quero que fique claro para as pessoas que eu não quero 
nada delas. Eu não quero ficar amigo, não quero ficar inimigo, não quero 
que ela se transforme, não quero julgá-la, não quero nada, senão isso: a 
relação durante a filmagem (COUTINHO apud OHATA, 2013, p. 233; 255).  

 

 Absorto e desprovido de julgamentos e pré-conceitos, Coutinho dialoga, e o 

faz bem com todos os personagens de Santo Forte. Eles demonstram grande 

liberdade ao abordar suas crenças e sua fé. A religião está presente no cotidiano do 
                                                
28 Entrevista e análise fílmica concedida à autora em abril de 2014. Andre Fratti Costa é cineasta e 
professor de cinema da Fundação Armando Alvares Penteado.   
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povo brasileiro e era justamente isso que Coutinho desejava esmiuçar com Santo 

Forte. A percepção de que o ser humano recorre à religião (na maioria de seus 

momentos sejam eles rotineiros ou não) é totalmente explorado no filme. A crença 

em algo sobrenatural faz parte da vida dessas pessoas, do cotidiano mais pitoresco 

e popular. 

 
O que há no Brasil é uma luta de santos de que ninguém conhece a 
dimensão, pelo menos no cinema. Em cada momento da vida está presente 
o mágico, cada ato tem significado [...] Falar de religião, você acaba 
entrelaçando histórias de família, sexo, etc. E você descobre a coerência 
daquelas pessoas, elas não são loucas [...] Eu sou apaixonado por esse 
caráter obsessivo da fala, dos santos, e queria que fosse um filme tão 
obsessivo quanto é o pensamento deles (COUTINHO apud OHATA, 2013, 
p. 228).   

 

 Diversas manifestações religiosas presentes na vida cotidiana dessas 

pessoas dividem seu lugar com o imenso vazio que os assola, muitas vezes em 

decorrência da dor e do sofrimento existentes em razão da miséria em que são 

obrigados a conviver todos os dias. Essa lacuna, muitas vezes impreenchível, do ser 

humano foi explorada no filme por meio das pausas nas falas dos personagens e 

das imagens dos ambientes vazios.  

 De acordo com Mateus Araújo29, o filme engloba muitos outros personagens, 

além dos onze principais. Para ele, deve-se fazer menção aos coadjuvantes, que de 

alguma forma, sempre estão ligados com algum personagem principal: tem-se a 

presença do papa João Paulo II e do cantor Roberto Carlos, a partir das imagens da 

missa e do show transmitidos pelos aparelhos de televisão dos próprios 

entrevistados. Para Araújo, essa simbologia garante uma conotação e uma projeção 

midiática, certificando aos dois nomes uma aura de celebridade, em oposição, aos 

milhares de espectadores que assistem à missa campal e ao show de Roberto 

Carlos, não importando se pela televisão ou se de corpo presente. Essa massa 

espectadora também pode ser considerada personagem, assim como, o próprio 

Eduardo Coutinho, que realiza uma espécie de encontro com os personagens que 

concedem sua fala (informação verbal)30. O documentarista “tenta compreender o 

imaginário do outro sem aderir a ele, mas também sem julgamentos [...] ironias ou 

                                                
29 Doutor em filosofia e pesquisador do campo da história, da teoria e da crítica de cinema. 
30 Palestra proferida por M. Araújo na Cinemateca Brasileira, em 22 de abril de 2014.  
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ceticismos, sem achar que o que está sendo dito é delírio, superstição ou loucura - 

O que o outro diz é sagrado (LINS, 2012, p. 107).  

 O tratamento dos personagens em Santo Forte conspira contra a 

singularidade. Todos tendem a se apresentar para Coutinho e para a câmera de 

forma similar, praticamente com a mesma abordagem. O documentarista sempre 

parte de duas questões principais: as experiências místicas e sobrenaturais que os 

indivíduos já tiveram e a busca pelo motivo que fez com que os personagens 

recorressem à religião. Geralmente esses motivos estão diretamente ligadas a 

tragédias e desgraças. Apesar dessa conspiração discreta contra a singularidade, 

vem à tona uma grande e gritante ideia de contraste. Ainda que a situação de todos 

fosse semelhante, o singular emerge em todos os depoimentos, por meio das 

histórias e da personalidade individualizada de cada um, além da variação de 

símbolos mitológicos utilizada por eles. Eduardo Coutinho dignifica os personagens, 

ele transforma pessoas comuns em pessoas excepcionais.    

 Isso ocorre em todos os seus filmes, aliás, a arte de dialogar e ouvir 

interessadamente é uma das principais características do trabalho de Eduardo 

Coutinho. É por meio das falas de seus personagens que os filmes do diretor 

ganham vida. Por conta disso, Coutinho não conversa com seus personagens antes. 

Ele documenta encontros e diálogos, consequentemente, sua presença diante das 

câmeras e fora delas, é tão importante. “A primeira regra é que ninguém me contará 

uma coisa na câmera que já tenha me contado fora. Então, de um lado, o cara está 

me dizendo aquilo pela primeira vez, não é um pão amanhecido” (COUTINHO apud 

OHATA, 2013, p. 224). Complementando a fala de Coutinho, o indivíduo pode ter 

dito para seu assistente, mas jamais para ele. Outro fator que intensifica a fala de 

seus personagens é a presença da equipe, há uma grande diferença entre contar 

uma história para dois produtores e expor para um grupo de dez profissionais. Ao se 

deparar com uma platéia, o personagem atenua e valoriza os detalhes mais 

importantes de sua narrativa: “Para mim, o momento da filmagem é sempre o 

momento da relação, isso é essencial. O transe do cinema ocorre nesse momento, 

nem antes, nem depois (COUTINHO apud OHATA, 2013, p. 224).  
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3.2 Uma espécie de prólogo... 

 

 

  Logo na primeira cena do filme, que serve como uma espécie de prólogo, o 

primeiro personagem a aparecer, André, discorre sobre as incorporações 

inconscientes de sua esposa. Sentado no sofá da sala de sua casa, o personagem 

recebe Coutinho e sua equipe. De forma tranquila, André esclarece que dentre os 

espíritos que utilizavam o corpo de sua mulher para se materializar estava o de uma 

pombagira31, denominada por ele como Maria Navalha. Ela por intermédio do corpo 

de sua esposa, afirmava uma vontade de fazer o mal a André. Esse mal poderia ser 

feito por meio de alguma ação física que ela poderia desencadear ao personagem, 

conforme consta em seu depoimento: “[...] eu vou te matar, o que você quer perder? 

Quer perder a perna, um braço?” (SANTO FORTE, 01’47’’ - 01’52’’).32 Em seguida, 

André conta a Coutinho sobre a incorporação de sua mulher à um espírito da linha 

de pretos velhos: “Teve um que me ajudou, foi quando desceu a vovó dela [entidade 

incorporada pela esposa], a vovó falou tudo o que estava acontecendo... Que ela 

tinha que ir num centro pra fazer a limpeza [...]” (SANTO FORTE, 1999, 02’41’’ - 

02’51’’).33  

 
Figura 01 - O primeiro personagem a aparecer no filme: André 

 

Fonte: print screen do filme. COUTINHO, 1999, 03’03’’. 

 

                                                
31 Entidade religiosa, arquétipo da umbanda. 
32 Transcrição da autora. 
33 Transcrição da autora. 
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 A partir desses dois recortes do depoimento de André é factível identificar um 

possível norteamento dele e de sua esposa a partir das palavras concedidas pelos 

entes sobrenaturais. O segundo espírito, denominado por ele como “vovó”, atuou 

como uma espécie de mentor, direcionando-os a um caminho específico. A entidade 

sugeriu a André que sua esposa deveria procurar um centro espírita caso não 

quisesse sofrer consequências dramáticas, conforme descrito no depoimento do 

personagem: “[...] do mesmo jeito que ela entrou, ela tinha que sair e continuar 

fazendo as obrigações dela, né? Aí, ela me explicou, falou assim: ‘ó, você leva ela 

porque senão ela vai morrer louca...’” (SANTO FORTE, 1999, 02’51’’ - 03’01’’).34 

Pode-se dizer que o sobrenatural serviu para o personagem e, para sua esposa, 

como base de orientação, mas de certa forma, manipuladora. Qual seria a atitude de 

André diante das incorporações de sua mulher se não tivesse conversado com o 

segundo espírito? Seus questionamentos ficariam sem respostas? Estaria, mais 

uma vez, defronte à insuficiência humana, ao vazio angustiante que perturba a 

alma? Mas ao se comunicar com o sobrenatural, é possível dizer que esse vazio foi 

preenchido?   

   
A unidade acrescentada ao infinito não o aumenta em nada, não mais do 
que um pé  a uma medida infinita, o finito se aniquila na presença do infinito 
e se torna um puro nada. Assim o nosso espírito diante de Deus, assim a 
nossa justiça diante da justiça divina. Não há tão grande desproporção entre 
a nossa justiça e a de Deus quanto entre a unidade e o infinito (PASCAL, 
2005, p. 158).   

 

 Ao se comunicar com o sobrenatural, o homem tem como principal objetivo 

aniquilar esse vazio interno que tanto o perturba. Como expõe Pascal, perante a 

Deus, as respostas criadas pelos homens se anulam e ganham a proporção temida, 

são pequenas, quase invisíveis diante da incomensurável presença de Deus. Frente 

ao sagrado, o indivíduo tenta explanar as respostas do Divino.  

 Coutinho explorou essa lacuna do ser humano e de sua comunicação com o 

sobrenatural por meio da pausa nos depoimentos dos personagens e das imagens 

de ambientes vazios.  

 

 

                                                
34 Transcrição da autora. 
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 Figura 02 - Quarto vazio de André, o espaço de experiências místicas 

 

Fonte: print screen do filme. COUTINHO, 1999, 03’03’’. 

 

 A ilustração (figura 02) expõe o quarto de André e de sua esposa, local onde 

ocorriam as manifestações dos espíritos. Ao mostrar imagens desses ambientes 

vazios em que os personagens têm suas experiências místicas e incorporações de 

entidades, talvez seu principal sentido não seja de ilustração. Na verdade, essas 

imagens podem servir para aguçar e explorar a imaginação do espectador, além de, 

atrair uma certa reflexão para o sobrenatural e para os espíritos que co-habitam o 

vazio daqueles ambientes.  

 

Que quer dizer esse vazio? O filme ao todo deve ter três minutos e meio de 
imagem pura [...] quando entra uma imagem dessas, ela tem uma força... 
[...] O mistério da religião está naquele vazio.  Eu tenho que mostrar a 
impossibilidade do cinema de mostrar aquele mistério. E daí eu me lembrei 
dum [sic] troço, de uma frase clássica do Wittgenstein que diz: “Sobre o que 
não se pode falar, deve-se calar”. E pensei numa Paráfrase: “Aquilo que 
não se pode ver, não se deve mostrar”. O que é invisível não se deve ser 
mostrado (COUTINHO apud OHATA, 2013, pp. 240-241).  

 

  Esse vazio também é identificado no discurso de alguns personagens que 

possuem uma trajetória religiosa conturbada e não se sentem preenchidos com uma 

única religião. Alguns deles, percorrem várias crenças, sem encontrar o 

preenchimento interior que tanto procuram, possivelmente assimilada também como 

felicidade. Envoltos por muitas dificuldades e por uma vida extremamente difícil 
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devido às suas condições sociais, os personagens recorrem à religião. Ela 

possivelmente funciona como uma espécie de alavanca e impulsiona a esperança 

dessas pessoas em meio à miséria humana.  

 Emprega-se a Deus ou a qualquer entidade espiritual mencionada pelos 

personagens a tarefa de sanar problemas corriqueiros e amenizar o sofrimento do 

cotidiano. Para aliviar esse sofrimento e o vazio, o indivíduo desvia seu pensamento 

e prefere se ocupar com coisas externas, para não se aprofundar em suas dores. De 

acordo com Pascal, “as misérias da vida humana foram o fundamento disso tudo. 

Como viram isso, assumiram o divertimento” (PASCAL, 2005, p. 05). Evidencia-se 

então a seguinte pergunta: a religião mostrada em Santo Forte, como parte do 

cotidiano dos personagens adquire, de certa forma, características do divertimento 

mencionado por Pascal? “Se nossas condições fossem verdadeiramente feliz [sic], 

não seria necessário desviarmos dela nossos pensamentos (PASCAL, 2005, p. 25).  

 

 

3.3 A voz única da sociedade e do indivíduo 

 

 

 Nota-se que a religião não tem mais um aspecto puro, tradicional. Ela se 

mistura, se aglutina e sofre grandes adaptações ao dialogar com a mídia e ao ser 

transpassada para o ambiente individualista dos personagens. É o que se analisa 

ainda no início do documentário. Após a introdução ter sido desenvolvida, o filme 

evolui com imagens aéreas da missa campal celebrada pelo papa João Paulo II, no 

Aterro do Flamengo, em 1997, para mais de 2 milhões de pessoas. De acordo com o 

professor e crítico de cinema, Cléber Eduardo, nessas imagens nota-se que há uma 

despreocupação em focar o singular, os rostos dos indivíduos que assistem a missa. 

Coutinho quer mostrar a massa, a multidão que ali evoca a religião. Logo em 

seguida, ainda com uma imagem aérea, tem-se um take do morro, da Favela Vila 

Parque da Cidade. Durante essa imagem, é possível ouvir de fundo uma voz 

uníssona da multidão que reza a oração símbolo do catolicismo - o Pai Nosso. Na 

sequência, tem-se uma imagem da equipe de filmagem andando pela comunidade 

em busca de seus primeiros personagens. A partir disso, uma reflexão pode ser 
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feita: essa massa concentrada na missa do papa pode ser encontrada no morro em 

que Coutinho escolhe para realizar seu filme, ou seja, os depoimentos de seus 

personagens, moradores da favela, são representativos e podem corresponder à 

fala de uma grande parcela da sociedade (informação verbal)35.  

 Após as imagens aéreas, Coutinho conversa com alguns personagens que 

assistem à missa de suas casas, pela televisão. Destaca-se a simbologia dessas 

imagens já todos observam a tevê e fazem deste momento uma espécie de ritual e 

consagração. O emaranhamento entre sagrado e profano é nítido. Ao serem 

consagrados pelo papa, por meio do aparelho televisivo, nota-se uma convergência 

e uma aproximação entre processos midiáticos e religiosos.  

 Pesquisadores como Stewart M. Hoover36 e Peter G. Horsfield37 possuem 

uma vasta pesquisa sobre a relação entre mídia, religião e cultura. Hoover (1997) 

afirma que se a religião não se adaptar ao mercado e à mídia, ela perderá um 

número grande de fiéis. Atualmente, os meios de comunicação que eram abordados 

de maneira impressa passaram por uma rápida transformação e agora são 

disponibilizados digitalmente. As instituições religiosas, de certa forma, resistiram a 

essas adaptações e consequentemente sofreram uma grande perda de fiéis. De 

acordo com Horsfield, “o que está sendo refletido pode ser entendido como uma 

ruptura de paradigmas, as culturas que eram dominadas por meios de comunicação 

impressa passam a ser culturas, agora, dominadas por meios de comunicação 

digitais” (HORSFIELD, 1997, pp. 168-169, tradução nossa).38 

 Para Hoover (1997), essa necessidade de adaptação das instituições 

religiosas é latente, justamente porque alguns dogmas e paradigmas precisam de 

reformulações diante das características do consumidor midiático dos dias atuais. O 

declínio das instituições ocorre em um momento em que há um aumento 

considerável na autoridade e autonomia dos indivíduos sobre as suas próprias 

práticas de crença e fé. 
                                                
35 Entrevista concedida à autora em abril de 2014. Cléber Eduardo é jornalista, critico de cinema e 
professor de audiovisual do Centro Universitário SENAC.  
36 Professor de estudos midiáticos e professor adjunto de estudos religiosos da Universidade do 
Colorado em Boulder. Fundador e diretor do Centro de Mídia, Religião e Cultura.  
37 Professor dentro da Faculdade de Mídia e Comunicação da Universidade RMIT, na Austrália. 
Fundador e diretor da área de estudos sobre mídia, religião e cultura.  
38 [...] what is being reflected may be understood within the framework of a major paradigm shift from 
largely nation-based cultures in which print was the dominant médium, to world-linked cultures in 
which eletronic-based means of communication have become dominant. 



 
 
94 

 Alguns personagens, apesar de serem adeptos de outras crenças, também se 

auto-denominam como católicos apostólicos romanos. A maioria dos personagens 

que se diz católico, também costuma participar de algum ritual afro-brasileiro. 

 
[...] a verdadeira religião popular de massa é a católico-umbandista, essa 
coisa misturada em que o transe está presente, o bem e o mal estão 
presentes, e na qual o Exu tem um papel essencial. [...] Eu  diria que a 
umbanda é a bricolagem mais perfeita para simbolizar o Brasil.  [...] De um 
lado, tem um problema de dominação simbólica e cultural [...] Porque a 
Igreja Católica é o Brasil desde o começo, e essa coisa continua forte. Tem 
um pouco de fator inercial nisso e também uma preocupação em se 
resguardar. Porque, se o sujeito já é negro e pobre, dizer que é umbandista 
é muito mais complicado (COUTINHO apud OHATA, 2013, pp. 232; 236).   

 

 A equipe de filmagem de Santo Forte conta com uma moradora da 

comunidade: Vera, que em sua fala evidencia ter sido a porta de entrada para que a 

equipe pudesse filmar dentro da favela. Ao ambientalizar a favela dentro do espectro 

do Rio de Janeiro, Vera afirma que a comunidade está fora da cidade. É possível 

avistar o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, mas de fato, a cidade se encontra para 

além da favela. De acordo com Silva (2010, p. 172), “apesar do filme não se 

interessar pela representação de tipos, como por exemplo, o favelado ou o 

umbandista, esses trechos [...] podem apontar indiretamente o pertencimento 

desses personagens à favela, enquanto sinônimo de comunidade”. Isso esboça, que 

apesar da pretensão de Coutinho de representar apenas aqueles determinados 

personagens, é possível, a partir do próprio documentário, fazer esse recorte para a 

própria comunidade e para a sociedade como um todo.  

 Um recorte da religiosidade brasileira pode ser identificado nas trajetórias 

religiosas desses indivíduos. O brasileiro tem uma acessibilidade muito grande a um 

número abundante de crenças religiosas. Os símbolos estão por toda parte: nos 

programas de televisão, em músicas, como objetos decorativos em residências.  

 
A vida, o trabalho, as relações afetivas dos personagens de Coutinho são 
atravessados por crenças variadas. Crenças, no entanto, que não se ligam 
a uma transcendência; são ao contrário, imanentes, ligadas à vida aqui e 
agora, à vida antes da morte (LINS, 2012, p. 111).  
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Figura 03 - Vera, a porta-voz da equipe de filmagem  

 

Fonte: print screen do filme. COUTINHO, 1999, 06’17’’. 

  

  O homem por si só constrói sua rotina de hábitos religiosos como se 

fizesse uma receita de bolo ou uma colcha de retalhos. “Deus está no particular”, 

lembrou bem Eduardo Coutinho, em uma de suas entrevistas, ao citar a frase de 

Aby Warburg (1866-1929). Deus pode ser encontrado no altar de cada casa dos 

personagens de Santo Forte. Hoover, assim como Horsfield, afirma que essa 

particularização da religião é resultado da competitividade provocada pelo mundo 

midiático. Em decorrência da fluidez, efemeridade e rapidez dos meios de 

comunicação, as instituições religiosas, após certa resistência, se moldaram a esse 

novo mundo e passaram a utilizar os meios de comunicação como suas próprias 

ferramentas de extensão e propagação das práticas religiosas.   

 
Como resultado da competitividade na comunicação promovida dentro da 
era eletrônica, as igrejas foram significativamente deslocadas da esfera 
pública. Anteriormente, a igreja, juntamente com o Estado, era uma grande 
influência na esfera pública, com poder e controle substancial. Hoje, no 
entanto, a instituição predominante é a midiática, e tanto a igreja como o 
Estado devem submeter-se a essa esfera (HOOVER, 1997, p. 178, 
tradução nossa).39  

 

                                                
39 As a result of the competitiveness in communication fostered within the eletronic era, churches 
have been significantly displaced from the public realm. Previously the church, along with the state, 
was a major direct participant and influence in the public arena, with substancial control over how it 
was represented.  Today, however, an independent institution of publicity and publication, the media, 
predominates, and the church and the state must submit themselves to this media sphere.  
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  Essa convergência entre mídia e religião tem ocorrido nas últimas décadas 

ainda sem um limite estipulado, e com sua fronteira turva, acinzentada. Em tese, as 

instituições ainda não descobriram até que ponto podem se utilizar da mídia. Mas é 

certo, que a comunicação entre mídia e religião, entre sagrado e profano está feita.  

 Em Santo Forte, essa intersecção entre mídia e religião é notória nos takes 

em que as famílias assistem à missa campal celebrada pelo papa João Paulo II no 

Aterro do Flamengo. Por meio de um objeto profano, o aparelho televisor, os 

personagens e espectadores são abençoados e consagrados pelo sacerdote. É 

possível identificar a convergência entre sagrado e profano nas imagens aéreas 

realizadas durante a missa para cerca de 2 milhões de pessoas40, organizada como 

um evento, com roteiro de atrações, equipamentos de som e luz e com shows de 

cantores brasileiros, como Roberto Carlos, que conseguimos observar através dos 

aparelhos televisores dos personagens do filme. A missa foi televisionada em tempo 

real.  

 Um dos personagens que está assistindo a missa pela televisão é Braulino, 

que além de testemunhar, grava a cerimônia por meio de um videocassete. Ao ser 

questionado por Coutinho sobre o motivo da gravação, Braulino responde que é 

para guardar de recordação, já que para ele é um acontecimento importante. Com a 

gravação da missa campal, Braulino poderá recorrer ao sagrado em qualquer 

momento de sua vida e de forma muito particular uma vez que ao mencionar a 

importância da missa revela: “Eu sou católico, né? A gente tem um pouquinho do 

espiritismo mais o catolicismo, porque eu sou batizado na Igreja Católica. Então não 

deixo de ser católico” (SANTO FORTE, 1999, 07’11’’ - 07’24’’).41  

 A afirmação de Braulino vai ao encontro da constatação de Hoover sobre a 

autonomia dos indivíduos perante suas práticas religiosas. Ao mesmo tempo em que 

Braulino reza durante a transmissão na missa, ele pede a benção das entidades da 

umbanda: “Meu lado de espiritismo é exatamente um pouco a umbanda, né? [...] 

São os pretos velhos... O preto velho tem muito a acrescentar sobre essas coisas” 

(SANTO FORTE, 1999, 07’38’’ - 07’43’’).42  

                                                
40 Dados obtidos através do site: http://g1.globo.com/Noticias 
41 Transcrição da autora. 
42 Transcrição da autora. 
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 Outra personagem cujo depoimento é plausível de análise sobre a 

convergência entre sagrado e secular, chama-se Vanilda. O encontro com Coutinho 

ocorre em seu quarto, no momento em que ela assiste à missa campal de João 

Paulo II e afirma durante a conversa que é católica apostólica romana.  

 . 
- Promessa você faz ou não? 
- Faço... E eu fiz uma, e tenho certeza que vai ser... Que ele vai escutar os 
meus pedidos. 
- Pra que você fez a promessa? 
- Pra ter um filho, eu sou louca por criança. Meu sonho é ter um filho. 
- E pra quem você pediu isso? 
- Pedi a Deus. 
- Não foi para um santo, não?  
- Não. Eu prefiro ir direto a Ele. Ele vai me escutar. 
- Você pediu na igreja ou pediu na sua casa mesmo? 
- Não... Eu pedi aqui, rezando na missa. (SANTO FORTE, 1999, 09’41’’ - 
10’09’’)43 

 

 A personagem optou por fazer uma promessa no conforto de sua própria 

casa, durante a missa que assistia pelo aparelho televisor. É notória a mudança nos 

hábitos religiosos de seus fiéis nas últimas décadas. Como afirma Mircea Eliade44 

(2012), antigamente, haviam ambientes considerados sagrados que eram 

designados exclusivamente para os costumes e hábitos religiosos dos indivíduos. O 

profano não se misturava com o sagrado, ou ainda, o homem arcaico tinha uma 

facilidade grande em viver para e de acordo com o sacro.  

 Em suma, o homem moderno se difere do homem arcaico ao designar seus 

atos fisiológicos, como a alimentação e a sexualidade, simplesmente como um 

fenômeno orgânico. Essa característica diferente do homem arcaico, que, como 

expoe Mircea Eliade, sugere que tais atos nunca serão somente fisiológicos mas 

sim, atos que são ou irão, de alguma forma, se tornar um sacramento, parte de um 

ritual ou uma comunhão com o sagrado. 

 O indivíduo contemporâneo deixa de ver a religião em todos os ambientes, ao 

mesmo tempo em que os símbolos religiosos começam a ter uma visão banalizada. 

                                                
43 Transcrição da autora. 
44 Mircea Eliade nasceu em 1907, na Romênia. Ele foi professor, historiador das religiões, mitólogo, 
filósofo, e romancista. Após a Segunda Guerra Mundial, Eliade se instalou em Paris para lecionar na 
École Pratique dês Heutes Études. Em 1957 transfere-se para Chicago, nos Estados Unidos, é 
nomeado professor do departamento de história das religiões da Universidade de Chicago, lá 
permanece até sua morte. Possuiu um vasto conhecimento na área da filosofia das religiões na era 
contemporânea, se especializando nos territórios do sagrado e do mito. 
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Atualmente, como afirma Horsfield (1997), diante da adequação que a religião teve 

de sofrer por conta das pressões da mídia, os símbolos religiosos se transformaram, 

de certa forma, em bens de consumo.  

 
Um desafio a ser enfrentado pelas igrejas, portanto, é o de repensar a 
relevância pública e a aplicabilidade de sua ideologia, em uma situação em 
que quase todas as funções que as instituições religiosas costumavam 
servir estão disponíveis como alternativas, muitas vezes passam a ser mais 
atraentes quando expostas como mercadoria de consumo. Ao entrarem no 
mercado, elas deixam de ter o controle sob seus símbolos (HORSFIELD, 
1997, p. 179, tradução nossa).45  

  

 O acesso aos símbolos religiosos, agora vistos como bens de consumo, 

passa a ser mais fácil. Com seu alcance mais acessível, as crenças religiosas se 

tornam cada vez mais individualizadas e ligadas ao mundo profano, secular. A 

noção de religião é remoldada e, começa a agir no ser humano de maneira racional. 

A Teoria da Escolha Racional, de Rodney Stark46 (1996), propõe que a partir de 

teorias econômicas, o homem escolhe racionalmente os fenômenos religiosos 

expostos e impostos pelas instituições. Levando em conta que o Brasil é um estado 

laico, a gama de opções é grande, garantindo assim, uma grande concorrência entre 

as empresas, ou instituições, que oferecem serviços religiosos. O homem se depara 

com um leque de opções imenso. A partir desse leque, ele seleciona o que lhe 

convém e o que particularmente ele acha que amenizará com maior eficácia suas 

dores. Stark postula que "os seres humanos buscam o que percebem ser 

recompensas e evitam o que percebem ser custos" (1997, pp. 6-7). 

 
Para obter recompensas religiosas, os indivíduos procuram utilizar e 
manipular o sobrenatural, efetuando relações de troca com os deuses. As 
trocas com deuses poderosos, atentos às necessidades dos devotos e 
capazes de prover recompensas extramundanas, tendem a gerar custos 
mais elevados e relacionamento exclusivo de longo prazo. As organizações 
religiosas, portanto, "serão capazes de requerer compromissos exclusivos e 
longos à medida que oferecerem recompensas extramundanas" (STARK, 
1996, p. 279). Nesse ponto, Stark (cf. Idem, pp. 281-282) sustenta a 
distinção sociológica clássica entre religião e magia, observando que a 
primeira, por centrar-se numa relação de troca com os deuses e na oferta 

                                                
45 A challenge being faced by churches, therefore, is to rethink the public relevance and applicability 
of their ideology in a situation in which almost every function that the church used to serve is now 
alternatively available as an often more attractive consumer commodity, in which they can no longer 
control how they are represented or how their symbols are used.  
46 Rodney Stark é sociólogo da religião e professor de ciências sociais da Universidade de Baylor.  
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de recompensas extramundanas de longo prazo, tende a gerar 
compromissos estáveis, duradouros e institucionalmente organizados, 
enquanto a última, baseada na coação e manipulação de forças 
sobrenaturais e na oferta de recompensas pontuais, imediatistas e 
mundanas, tende a formar clientela (MARIANO, 2008, p. 44). 

 
 O indivíduo compreende que a religião pode agir como uma espécie de 

instrumento apaziguador das suas angústias, medos e sofrimentos. É possível que a 

religião como bem de consumo se torna mais próxima do ser humano? 

 A religião no mundo pós-moderno se torna, de certa forma, banalizada e 

individualizada. Diante de um leque extenso de opções religiosas, o ser humano não 

precisa, necessariamente, participar de uma única. De acordo com certos sociólogos 

da religião, o indivíduo que pertence à sociedade contemporânea faz uma espécie 

de bricolagem da religião, e assim, é adepto, ao mesmo tempo, de vários cultos, 

rituais e crenças. A socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger afirma que a 

sociedade contemporânea é destacada  

 
“pela difusão do crer individualista, pela disjunção das crenças e das 
pertenças confessionais e pela diversificação das trajetórias percorrida por 
crentes passeadores”. Verifica-se, de um lado, a “desregulação institucional” 
da religiosidade; e, de outro lado, a disseminação de novas formas de 
expressão religiosa: de uma religiosidade “flutuante” ou de elaborações 
sincréticas inéditas [...] O que caracteriza o tempo atual não é a mera 
indiferença com respeito à crença, mas a perda de sua “regulamentação” 
por parte das instituições tradicionais produtoras de sentido. O que ocorre é 
uma “bricolagem de crenças”, uma individualização e liberdade na dinâmica 
de construção dos sistemas de fé. Como indica a autora, “as crenças se 
disseminam” [...] Torna-se comum a presença de crentes que se afirmam 
sem a adesão precisa a uma instituição particular (TEIXEIRA, apud 
HERVIEU-LÉGER, 2008, pp. 8-9).   

 

 O indivíduo contemporâneo não necessita mais de um espaço sacralizado 

para se comunicar com o sagrado, ele, simplesmente, pode se utilizar de ambientes 

considerados profanos e particulares para ter acesso ao sobrenatural. “[...] Se todo 

território habitado é um “Cosmos”, é justamente porque foi consagrado previamente, 

porque, de um modo ou de outro, esse território é obra dos deuses ou está em 

comunicação com o mundo deles” (ELIADE, 2012, p. 33). As rezas e orações podem 

ser feitas de suas próprias casas; altares podem ser criados em cômodos 

residenciais, o acesso ao sobrenatural não depende mais do local considerado 

sagrado.  
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 Não importa de onde o ser humano evoque as forças do sagrado, o 

importante é que ele o faça, pois sem o sobrenatural, o homem é impossibilitado de 

viver apenas atendendo os anseios de sua natureza humana. A partir do momento 

em que ele clama pelo sagrado, o espaço em que ele está, se torna, naquele 

instante, sacralizado. E deixa de ser após o término do clamor do indivíduo. Não se 

pode viver sem uma “abertura” para o transcendente; em outras palavras, não se 

pode viver imerso no “Caos”.  

 O religioso tenta manter a comunicação com os deuses na maior parte de seu 

tempo, porque eles são sua garantia de vida, a garantia de seu bem estar e do seu 

preenchimento interior, mesmo que momentâneo. “[...] É graças a este “eterno 

retorno” às fontes do sagrado e do real que a existência humana lhe parece salvar-

se do nada e da morte” (ELIADE, 2009, p. 94). O ser humano só acredita no sagrado 

para ter segurança causada pela função do crer em algo maior, algo além da 

finitude.  

 
É a vida imediata, de todos os dias, que é transfigurada na experiência de 

um homem religioso: o homem descobre por todo lado uma “cifra”. Até o 

gesto mais habitual pode significar um ato espiritual. O caminho e a marcha 

são suscetíveis de ser transfigurados em valores religiosos, pois todo 

caminho pode simbolizar “o caminho da vida” e toda marcha uma 

“peregrinação” [...] (ELIADE, 2012, p. 149).  

 

 O sagrado e o profano tendem a se fundir na vida banal e rotineira dos 

indivíduos. O sobrenatural - por meio de orações, pedidos e rezas - passa a estar 

mais presente, mesmo que de forma individualizada, no dia a dia da vida humana.  

 O altar vira objeto de decoração nos lares para que assim esteja sempre à 

mão e possa ser recorrido nos instantes necessários. No mundo contemporâneo, o 

homem se desespera ao se deparar, em certos momentos, com o silêncio do 

sagrado. Portanto, opta pela tentativa de ter o sobrenatural sempre por perto, 

mesmo que de forma banalizada, garantindo sua segurança, felicidade, bem-estar e 

o preenchimento da insuficiência humana.  
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3.4 Altar particular 

 

 

 A partir da imagem (figura 04) em que se verifica a presença de santos do 

catolicismo, entidade da umbanda e oferendas, como o vinho, nota-se a mistura de 

religiões, da qual se gera uma nova crença. Ao não se contentar com experiências 

religiosas e características de uma religião, o ser humano corre ao encontro de outra 

para buscar suprir os vazios que a primeira experiência não conseguiu preencher.  

 
Figura 04 - Altar de uma das personagens do filme. 

 
Fonte: print screen do filme. COUTINHO, 1999, 01:17’22’’. 

 

 Apesar da proximidade com os símbolos religiosos, a graça não faz parte do 

homem contemporâneo em todos os momentos de sua vida. Ele continua 

insuficiente e necessita do preenchimento e da busca pela felicidade diante da 

miséria e das angústias provocadas pela contingência e pelo cotidiano. De alguma 

maneira, a religião supre seus vazios e os questionamentos provocados pelos 

sofrimentos externos que se impõem aos seres humanos.  

 Perguntas que até hoje não foram comprovadas cientificamente e que 

portanto, não possuem respostas enfáticas são, de certa forma, mencionadas pelos 

personagens do documentário. Uma afirmativa levantada por dona Thereza, 
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personagem emblemática de Santo Forte, aborda o conceito de sorte, termo muito 

ligado a conceitos sobrenaturais e mágicos. Até os dias atuais, a ciência não 

conseguiu comprovar a razão de alguns indivíduos possuírem mais sorte do que 

outros. Mas afinal, o que é sorte? Para dona Thereza, ela está ligada a coisas que 

tragam bem-estar para o ser humano: “Porque eu não dei muita sorte. A sorte não 

nasceu pra todos, né?” (SANTO FORTE, 1999, 17’50’’ - 17’54’’).47 Em seu 

depoimento, dona Thereza fala de sua vida sofrida e batalhada, dos seis filhos e oito 

netos que teve de criar sozinha, da morte de seu marido, que julgava não ser uma 

boa pessoa.  

 
- Ah, o marido era uma praga... 
- Por quê? 
- Porque era muito ruim... E a ruindade destrói, né? A ruindade demais 
destrói, né? 
- E ele largou a senhora... 
- Não, ele morreu... 
- Ah, ele morreu. 
- Morreu... Morreu com câncer. Mas morreu nos meus braços. (SANTO 
FORTE, 1999, 17’58’’ - 18’19’’)48 

 

 Pela ótica da personagem, sua vida sofrida - em meio à pobreza, com uma 

presença maior de dor e tristezas e, consequentemente com ausência de sorte - 

necessita de uma força externa para garantir em determinados momentos presença 

de bem-estar e felicidade.  

 A religião é utilizada de forma racional e os hábitos religiosos são construídos 

a partir da percepção da personagem. Em seu depoimento, dona Thereza afirma 

não frequentar mais terreiros de umbanda: “Deixei por causa de muita decepção, 

ingratidão... Mas eles não me abandonaram [...] Mesmo eu deixando, eu cuido 

deles, né? [...] De sete em sete dias, segunda-feira, eu boto café pra minha velha, 

café “margoso” pra vovó Cambinda” (SANTO FORTE, 1999, 17’16’’ - 17’42’’)49. A 

personagem constrói em sua própria casa uma espécie de altar particular. Em um 

dos cômodos, Thereza monta sua “fé palpável” com as imagens que simbolizem sua 

crença: vovó Cambinda, Nossa Senhora de Aparecida que na umbanda é 

sincretizada com Oxum e suas oferendas, ora café, ora champagne.   

                                                
47 Transcrição da autora.  
48 Transcrição da autora. 
49 Transcrição da autora. 
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Figura 05 - Dona Thereza, uma das personagens emblemáticas do documentário. 

 

 

Fonte: print screen do filme. COUTINHO, 1999, 23’23’’. 

 

 É possível identificar no discurso de dona Thereza a insuficiência humana 

descrita por Pascal e uma grande ligação com o profano, pois é por meio dos seus 

símbolos que ela evoca o sagrado. Ao abordar a sorte inexistente em sua vida e o 

envolvimento com seu marido que segundo ela, era uma pessoa cuja natureza 

humana era desprovida de bondade: “Porque era muito ruim... E a ruindade destrói, 

né?” (SANTO FORTE, 1999, 18’19’’ - 18’23’’)50, nota-se que a presença da dor em 

seu cotidiano é mais constante do que a presença do prazer. O sofrimento faz parte 

da sua vida e da sua rotina. Ela, assim como outros personagens, se acostumou a 

isso. Porém, apesar de falar constantemente sobre a dor, a miséria, as angústias em 

relação à sua insuficiência, os personagens não vinculam tais sentimentos  a 

sensações de raiva e revolta. Pelo contrário: por serem religiosos, tendem a 

acreditar na presença da graça e na presença dela em suas vidas, mesmo que em 

momentos específicos.  

 Na fala de dona Thereza, constata-se uma razão justificável para seu 

sofrimento e ausência de sorte. Ela evoca outras vidas para esclarecer as dores 

dessa sua vida presente. Em sua fala, ela levanta a possibilidade de em uma 

encarnação passada ter sido uma pessoa má e por isso agora sofre na vida 

presente, como uma espécie de penitência. Dona Thereza também busca respostas 
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em vidas anteriores para compreender seus gostos refinados. Tentando encontrar 

essas respostas, dona Thereza recorre ao centro espírita frequentado por seus 

patrões.   

 
- Lá eu confirmei perguntando à chefe, dona Sarah [...] Eu disse: escuta 
aqui, eu nunca tive conforto na vida, sempre vivi nas favelas, nas casas 
ruins, nos barros, na lama, nunca tive nada e tudo que eu tenho, o 
pouquinho que eu tenho, eu tive que lutar muito para ter. Agora, por que eu 
sou assim? Só gosto de vitrine cara, só gosto de cristais, essas coisas que 
eu sei que não são para mim. Ela disse: não, você está errada. Você foi 
uma rainha do Egito. Você teve isso tudo, ouro [...] prata, joias. E você hoje 
voltou, mas nunca fica apagado tudo, porque a gente traz nessa vida 
alguma coisa da nossa outra vida, por isso que você é assim. Aí eu falei: e 
essa rainha? Eu fui rainha? Ela: Você foi. Você foi uma rainha. E eu falei: 
Então eu devia ser muito ruim, dona Sarah. Ela disse assim: Mas naquela 
época as rainhas eram ruins, mandava bater, mandava matar e tal. 
- A senhora acha que tá pagando um pouco os pecados da rainha? 
- Estou com uma dívida, né? A dívida que eu trouxe... Por isso que eu vivo 
assim (SANTO FORTE, 1999, 20’35’’ - 21’54’’).51  

 

 Fica evidente, nessa fala de dona Thereza a ideia da insuficiência humana. A 

racionalidade e a ciência não conseguem responder questões ligadas intimamente à 

natureza humana, deixando assim, uma espécie de vácuo, vazio diante do indivíduo. 

A noção de miséria ou insuficiência humana explicita a dependência do homem para 

algo além do racional. De acordo com Pondé (2001), seria uma dependência 

positiva, de algo que carrega a identidade ontológica essencial do homem e que não 

faz parte de sua natureza empírica. Essa dependência ontológica do sagrado é uma 

tentativa de obter respostas de questões relacionadas ao sofrimento, à contingência, 

à vida e à morte, por serem questionamentos impossíveis de serem respondidos 

pelos homens.  

 Ao apelar para o sobrenatural na tentativa de desvendar indagações 

relacionadas ao inefável, o ser humano não obtém respostas diretas, concretas e 

comprovadas. Por meio de sua fé e somente por meio dela, o homem crê em algo 

completamente abstrato e indefinido. É por intermédio da crença que ele passa a 

construir racionalmente argumentos que podem ser utilizados como respostas para 

seus questionamentos primários. De acordo com dona Thereza, sua vida é sofrível e 

sem conforto justamente porque em outra encarnação ela foi uma “rainha má”. A 

personagem desenvolveu um raciocínio baseado na conversa que teve com a 
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representante do centro espírito para justificar as demandas e os problemas de sua 

vida atual.  

 As atitudes imorais de uma vida passada justificam o sofrimento da próxima, e 

assim, sucessivamente. Isso nos remete à queda de Adão, pois como ressalta Santo 

Agostinho (1999), o pecado foi cometido por livre e espontânea vontade do homem. 

Como consequência, a natureza humana se torna inerente à condenação, ao 

castigo. O homem aceita a noção de culpabilidade diante dele. Essa culpa em 

decorrência do pecado original que outrora foi cometido passa a ser imanente a ele 

e de certa forma, é uma culpa justificável e aceitável, a qual o indivíduo está 

impossibilitado de extinguir. Por isso, deverá conviver com ela da melhor maneira 

possível. Para facilitar essa aceitação, o homem, representado aqui por dona 

Thereza, se utiliza racionalmente dos símbolos religiosos e de sua crença para 

acalentar essa condenação.   

 Em diversos momentos, dona Thereza cita em seus depoimentos 

experiências místicas relacionadas a entidades e espíritos. Os entes sobrenaturais 

estão assiduamente presentes em sua vida, os quais ela demonstra ter uma 

devoção descomunal. Frequentemente, ela os utiliza como alicerce para uma vida 

menos dura, mais leve e até com rastros de felicidade em uma sociedade 

caracterizada por uma vida miserável e pela desordem do cotidiano. A religião passa 

a ser um atributo em sua vida, o indivíduo se torna extremamente dependente e 

possivelmente não conseguirá viver sem ela.  

  
- Hoje eu não botei café pra velha, hoje eu botei um vinho, moscatel. 
- Quem é a velha? 
- É a vovó Cambinda... Não esqueça esse nome: vovó Cambinda. Ela foi do 
tempo da escravidão.  
- Agora a senhora não vê a cara dela, a senhora só sente, só? 
- Não, eu vejo. Ela é velhinha, mas é uma velha bonita, só anda de 
branquinho, fuma um cachimbinho. Um dia ela disse pra mim, posso falar? 
Eu falei: “ô vovó Cambinda, eu sofro tanto, passo por tanta coisa na vida, 
tanta ingratidão, tanta coisa. Tem dia que me dá vontade de desistir de 
viver”. Ela sentada na beira da minha cama, ela disse assim: “filha, quando 
você chora, eu choro junto com você, eu estou sempre com você, te 
ajudando para que você possa agüentar”. Não é bacana isso? (SANTO 
FORTE, 1999, 22’25’’ - 23’25’’)52.  

 

                                                
52 Transcrição da autora.  
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 Dona Thereza, ao demonstrar seu interesse em desistir de sua vida aos entes 

sobrenaturais, recebe como resposta uma mensagem de esperança. 

Independentemente de sua declaração ser verídica ou não, dona Thereza recebe do 

sagrado uma espécie de resolução para sua lamúria. Sua aceitação desemboca 

diretamente no pensamento utilitarista. Ela se utiliza racionalmente da religião como 

forma de garantir acalanto para seus dias de sofrimento. Como constata em diversos 

momentos de sua fala, dona Thereza admite uma certa solidão, apesar de ter criado 

seus filhos e netos.  

 As entidades sobrenaturais que se fazem presentes são sua principal 

companhia. Sem eles, provavelmente, sua estrutura emocional desmoronaria. Nesse 

caso, a religião se torna completamente necessária para que o bem-estar possa se 

fazer presente em determinados momentos. Como disse o filósofo iluminista 

Voltaire: “Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo”. Para a maioria dos 

personagens de Santo Forte a religião funciona como uma espécie de valoração 

para a vida e para seu próprio cotidiano. Se suas crenças e fé fossem extintas, é 

presumível que o preenchimento advindo da religião teria que ser substituído por 

outro alicerce externo para que assim as pessoas não se entregassem ao nada, ao 

vazio e à imensidão de questionamentos incompreendidos.  

 O sagrado e o sobrenatural exercem papel fundamental para garantir o prazer 

do ser humano e “a felicidade é o único fim da ação humana e sua promoção, o 

único teste pelo qual se julga toda a conduta humana” (MILL, 2000, p. 237). As 

experiências místicas dos personagens têm como uma de suas consequências 

garantir esperança, acolhimento e porque não, um prenúncio de bem-estar.  

 Em um de seus relatos, dona Thereza discorre sobre uma cirurgia médica de 

emergência pela qual teve que passar. De acordo com suas palavras, a operação 

demorou além do tempo esperado. Depois de esperar muitas horas, sua filha foi 

alertada pelos funcionários que provavelmente, dona Thereza não iria aguentar e iria 

a óbito: “o que você está fazendo nesse corredor chorando? Pode ir para casa que 

ela vai morrer” (SANTO FORTE, 1999, 24’10’’ - 24’12’’)53. Dona Thereza enfatiza 

que só não morreu porque teve a intervenção de seus guias e entidades: O senhor 

sabe, que quando deu meia noite e meia, as visitas que eu tive? Mas chegou todo 
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mundo... Os espíritos todos na beira da minha cama [...] Aí disseram: nós não te 

abandonamos. Quando você subiu para operar, a gente estava lá (COUTINHO, 

2009, 24’13’’ - 24’51’’)54. Para dona Thereza, é evidente que a religião traz o 

preenchimento daquilo que lhe falta em sua vida, a insuficiência humana. Seria 

praticamente impossível viver distante do mundo religioso e de tudo o que o cerca.  

 É possível evidenciar que para a maioria dos entrevistados, é a religião que 

traz o preenchimento da lacuna existente em suas vidas, da insuficiência humana. 

Seria impossível viver distante do mundo religioso e de tudo que o cerca. O mundo 

sobrenatural já faz parte do cotidiano e da rotina desses personagens. Para esses 

indivíduos, o sagrado habita o mesmo ambiente que eles, o ambiente banalizado 

pela sociedade e pela indústria midiática. “Os espíritos estão em toda parte, aqui 

tem uma legião, é que a gente não tem vidência pra ver [...] Agora tem uma legião 

aqui (SANTO FORTE, 1999, 25’12’’ - 25’30’’)55. De acordo com a fala de dona 

Thereza, é possível notar que espíritos e humanos participam do mesmo espaço 

físico, e são tratados de maneira corriqueira, cotidiana, não permeiam mais uma 

espécie de aura sagrada. Os deuses são evocados em todos os momentos de suas 

vidas. Para os personagens, os entes sobrenaturais exercem funções de cúmplices, 

parceiros, ouvintes de suas desgraças e lamúrias cotidianas.  

 E dentre os personagens de Santo Forte nota-se uma forte presença de 

solidão. Apesar de viverem em casas pequenas, geralmente, dividindo-as com 

vários outros familiares e moradores, é patente a identificação de um vazio profundo 

em suas falas, muitas vezes acarretando uma ânsia e vontade de desistir de viver, 

que, em decorrência da religião, se esvai. As negociações, conversas e rezas 

frequentes aos deuses garantem a sustentação de suas vidas. 

 Essas entidades descritas nos depoimentos dos personagens possuem uma 

similaridade grandiosa com os seres humanos e, são dotadas de sentimentos e de 

axiologia moral.  De acordo com Silva (2010, p. 170):  

 
Pode-se observar também nas falas dos personagens, que homens e 
divindades parecem ter paixões, interesses e emoções semelhantes, o que 
talvez explique a relação de extrema proximidade existente entre eles, algo 
que rompe as categorias de bem e mal, ou bom e ruim.  

                                                
54 Transcrição da autora. 
55 Transcrição da autora. 
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 As experiências místicas dos personagens ocorrem, justamente, com as 

entidades que possuem características humanas. Durante esse momento os 

homens conversam e recebem conselhos dos espíritos, de igual para igual, não há 

nenhuma espécie de hierarquia. Pelos depoimentos do filme, esses entes 

sobrenaturais não são superiores aos personagens.  

 Quando suplicam a Deus ou o mencionam em suas falas, os personagens o 

caracterizam como superior. Por isso, jamais explicitam experiências místicas com 

esse Deus maior. Na maioria dos personagens percebe-se uma hierarquia antes de 

recorrer ao ser supremo. Os homens clamam às entidades e aos santos, que estão 

no mesmo patamar, e se esses não lhe atenderem, aí sim, suplicam a Deus. 

  

 

3.5 O trânsito religioso... Em busca de um preenchimento para o vazio 

 

 

 A gama de entidades descrita no filme, pertencente às religiões afro-

brasileiras, se mistura e se relaciona às práticas católicas e cristãs. “Em diversos 

casos, a apropriação popular do catolicismo é criativa, múltipla e pacífica” (LINS, 

2012, p. 105). Uma crença não exclui a outra, ao contrário, elas se aglutinam e se 

mesclam. Ora o indivíduo busca a umbanda para a resolução de determinados 

problemas, ora busca o catolicismo em outros momentos. Assim, uma espécie de 

liberdade religiosa compõe suas crenças, eles fazem uma espécie de bricolagem 

entre as diferentes religiões.  

  Esse trânsito entre diferentes exercícios religiosos realizado pelos fiéis é 

perfeitamente observado nos depoimentos de alguns personagens do filme, como 

na fala de Vera, que frequentou terreiros de umbanda e, em seguida, migrou para a 

Igreja Universal. Depois de se decepcionar com essas duas religiões, Carla afirmou 

a Coutinho que hoje “faz visitas” a diversas instituições religiosas para congregar.  

 É possível salientar que os personagens de Santo Forte não são preenchidos 

com a crença em uma única religião. Ao frequentarem uma única, eles percebem 

que ainda falta algo em suas vidas. Ao participar de um culto religioso de qualquer 

espécie, o ser humano não se sente totalmente preenchido e se vê diante da 
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necessidade de procurar outras crenças para preencher esse vazio que a primeira 

tentativa não conseguiu atestar.  

 Alguns dos personagens que participam do documentário migram da 

umbanda para a Igreja Universal do Reino de Deus. A instituição neo-pentecostal é 

contra a religião afro-brasileira. É possível evidenciar essa observação nos 

depoimentos de Vera e Lídia. Ambas se desapontaram com as religiões afro-

brasileiras e assim, passaram a frequentar instituições religiosas neo-pentecostais. 

Porém, é possível identificar uma certa similaridade entre os rituais umbandistas e 

os adotados pela Igreja Universal, como nota Coutinho (2013, p. 233): “Nesse 

sentido, embora sejam opostas, a Universal e a umbanda participam da mesma 

cultura do transe, da possessão”. 

 Lídia, partilha justamente da experiência do trânsito religioso. A princípio era 

umbandista e no momento do filme, se diz cristã, evangélica: “Eu sai da umbanda, 

fui pro centro de mesa, para pedir proteção, achando que lá era mais bonito, mais 

decente. Eu tinha vergonha dos exus e em centro de mesa não se trabalha com exu 

[...] eu hoje sou cristã” (SANTO FORTE, 1999, 39’52’’ - 39’59’’)56. Apenas nessa fala, 

Lídia menciona três diferentes religiões e seu descontentamento com as duas 

primeiras. É possível dizer que Lídia está cristã, e que possivelmente, isso poderá 

mudar com o tempo, se ela se decepcionar e não se sentir totalmente preenchida 

por esta religião. A maioria dos indivíduos de Santo Forte possui a mesma 

intencionalidade ao procurar pela religião: buscar a felicidade, e possivelmente, uma 

tentativa de prolongamento do bem-estar.   

 Outra personagem que não segue uma conduta religiosa específica é Carla. 

Na sua infância, ela frequentava terreiros de umbanda. Na sequência, se tornou fiel 

da Igreja Universal do Reino de Deus, porém, de acordo com sua fala, ela ficou 

neurótica e fanática, sua mente ficou perturbada.  

 
A Carla disse uma coisa que ficou fora do filme por um problema de 
montagem: “A Universal é uma umbanda disfarçada”. O marido vai embora, 
a mulher vai lá na igreja e leva a cueca dele para ser ungida. É um exemplo 
pleno de magia. O adepto da Universal acredita piamente nessa coisa de 
que existe transe, de que existe alguém que vem de fora - só que para eles, 
é o diabo. E para a umbanda não é exatamente o diabo. Os católicos 
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também acreditam na possessão, no exorcismo” (COUTINHO apud OHATA, 
2013, p. 236).  
 

Figura 06 - Carla: a noite é das pombagiras. 

 

Fonte: print screen do filme. COUTINHO, 1999, 32’55’’. 

 

 Descontente com essa prática religiosa, ela voltou a frequentar terreiros de 

umbanda. Novamente, se desapontou com o que encontrou diante da religião: 

“assim que eu me envolvi de novo na umbanda, eu me envolvi muito mal”. A 

personagem teve problemas com o sacerdote do terreiro e isso lhe causou grandes 

decepções. Isso fez com que Carla abandonasse qualquer tipo de ritual religioso, 

apesar de ainda confessar que a gira57 é uma celebração que a deixa encantada, a 

qual ela acha muito bonita mas que prefere não se envolver.   

  Repetidamente, sua insuficiência tomou conta de seu corpo. Porém, 

Carla afirma para Coutinho que apesar de não mais pertencer como filha de santo 

de um terreiro, ela simpatiza e tem um interesse muito grande pelas religiões afro-

brasileiras, principalmente porque quando era praticante, suas entidades lhe 

garantiram muitas coisas materiais ou não: 

 
- Antes de você se afastar de tudo, a Maria Padilha fez muita coisa que 
você pediu pra ela? Ela te deu algo? 
- Ela me deu... 
- Coisas materiais? 

                                                
57 Termo empregado para denominar um dos rituais mais conhecidos da umbanda. 
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- Afastou muitas pessoas que eu não queria ter perto de mim, ela me deu 
coisas materiais (SANTO FORTE, 1999, 29’16 - 29’31’’)58.  

 

 Apesar de não mais frequentar terreiros de umbanda, Carla possui um certo 

receio, medo e temor da umbanda, principalmente dos exus e da pombagira que ela 

incorporava. Para Eduardo Coutinho (2013, p. 232), “a umbanda assusta, porque o 

bem e o mal estão misturados. Umbanda sem quimbanda não existe.” Justamente, 

pela prática religiosa lidar com forças misteriosas, sobrenaturais e animalescas, 

ninguém garante que entidades e espíritos não se utilizarão do corpo de Carla, 

mesmo tendo se afastado dos rituais. O receio de Carla se dá em maior parte pelo 

seu ambiente de trabalho. A personagem é dançarina de uma casa de striptease - a 

cena, ambientalizada em uma casa de shows, é a única em que mostra um dos 

personagens em um ambiente que não seja a comunidade.  

 
- Você não tem medo que a Maria Padilha se vingue de você, não? 
- Olha, eu tenho... Ainda mais no clima em que eu trabalho. Eu trabalho 
fazendo show. Em casa de show, você tem lá, mal ou bem. É um lugar 
carregado, são lugares onde você não pode entrar sem uma proteção. Tem 
dia que eu vou trabalhar, que eu chego em casa podre. [...] É pesado, 
porque mal ou bem, a noite é das pombagiras, entendeu? Passou da meia 
noite, a maioria das pessoas diz que o diabo está solto (SANTO FORTE, 
1999, 31’55’’ - 32’57’’)59.  

 

 Carla aponta que sua vida cotidiana pode estar rodeada de entes 

sobrenaturais, principalmente por causa do ambiente em que trabalha. Seu emprego 

tem influência sobre a religião e vice-versa. Constata-se aqui que amiúde, o 

ambiente sagrado, de uma vez por todas, deixou sua aura sacra para se estabelecer 

em um mundo totalmente profano. Porém, mesmo com a fala de Carla afirmando a 

forte presença de entidades religiosas nos espaços urbanos, facilmente nota-se que 

a personagem vive diante do vazio, já que preferiu um distanciamento da religião e 

uma tendência ao divertimento, segundo o termo divertissement explorado por 

Pascal (2005).  

 Para Pondé (2001), fenomenologia do divertissement é a “mecânica da 

concupiscência”, em que o interior do homem se destaca pelo tédio e seu exterior 

tenta fugir de si mesmo e do desespero que o consome internamente. Carla prefere 
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crer que a religião não fez bem para sua vida e se utiliza de artimanhas exteriores 

para tentar adquirir algum sentido para sua vida, o preenchimento para seu vazio. 

 A personagem se utiliza da racionalização para se desprender de sua 

trajetória religiosa. Porém, ao buscar fontes exteriores para completar sua 

insuficiência humana, ela se depara com um vazio maior ainda.  

 Para Pascal, essa utilização da razão não é correta, porque “ser racional 

significa agir segundo o que ele considera ser a condição verdadeira do Homem, ou 

seja, reconhecer a desgraça na qual nos encontramos e recusar a ‘doce’ persuasão 

da imaginação [...] (PONDÉ, 2004, p. 59).  O homem só poderá agir de forma 

racional se obtiver o reconhecimento da miséria humana, de sua insuficiência e a 

clareza de que só se ausentará do vazio que o sufoca na presença do sobrenatural. 

Portanto, pode-se dizer que Carla é um ser humano que vive defronte da miséria 

humana, justamente porque não reconhece que só se desvencilhará da lacuna que 

habita seu interior a partir do momento em que clamar ao sobrenatural.  

 
O último passo da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que 
a ultrapassam. Ela é apenas fraca se não vai até reconhecer isso. 
Que se as coisas naturais a ultrapassam, que se dirá das sobrenaturais? 
(PASCAL, 2005, p. 74).  

 

 No documentário fica claro que a religião é tida como um meio racional para 

tentar alcançar o preenchimento desse vazio que habita nos seres humanos. 

Racionalmente, os personagens admitem uma necessidade e uma certa 

dependência da fé, de crenças e experiências religiosas. Porém, vez ou outra, 

ocorre uma suspensão das experiência religiosas em decorrência de 

descontentamentos com algumas crenças - geralmente, essas desilusões ocorrem 

em templos, igrejas ou terreiros - como é o caso de Carla, que migra de uma religião 

para outra, geralmente por desentendimentos com os sacerdotes.  

 Nesses momentos, os homens se resvalam no divertimento, e assim, buscam 

seu preenchimento em coisas externas a eles mesmos, além e totalmente fora da 

religião. Em determinados momentos, os indivíduos não conseguem enxergar que a 

felicidade só chegará por meio da graça advinda de Deus. Sua felicidade só virá por 

intermédio Dele. Em certas ocasiões, os homens que intercedem a comunicação 

dos fiéis com os deuses, os intitulados sacerdotes, são responsáveis por muitas das 
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decepções dos adeptos. Isso ocorre justamente porque a comunicação é feita com o 

homem e não diretamente com Deus. Alguns indivíduos responsáveis por zelar a 

imagem do sagrado e do sobrenatural denigrem a imagem dos deuses, e assim, 

decepcionam seus fiéis, como Carla aponta em seu depoimento:  

 
- Primeiro porque o pai de santo era um charlatão. As filhas de santo dele 
são como se fossem filhas carnais, ele não pode tocar e ele gostava de 
tocar nas filhas de santo, gostava de ter relacionamentos com filhas de 
santo, então aí ele começou a degringolar. A vida dele começou a 
degringolar e das filhas de santo também (SANTO FORTE, 1999 25’57’’ - 
26’20’’)60.  

 

 Em momentos como esse, o personagem se vê diante de duas opções: ou ele 

passa a frequentar e seguir outra religião, tamanha sua revolta com a anterior, ou 

ele se dispersa em meio a vícios mundanos e profanos e passa a buscar a felicidade 

ou momentos de prazer em coisas banais. O indivíduo acaba imerso em um 

cotidiano cheio de afazeres e tarefas e se ainda lhe faltar algum tempo para 

preencher, ocupa com passatempos e divertimentos medíocres que fazem jus à 

miséria humana. Em seus dias não existe tempo para questionamentos em relação 

à insuficiência, então vale deixá-la de escanteio e não pensar nisso. Mais vale 

buscar os momentos de arroubos e prazerosos.   

 
Assim, são-lhes dados encargos e afazeres que os fazem quebrar a cabeça 
desde o raiar do dia. Aí está, direis, uma estranha maneira de torná-los 
felizes; que se poderia fazer? Bastaria retirar-lhes todas essas 
preocupações, porque então eles se veriam, pensariam naquilo que são, de 
onde vêm, para onde vão, e assim nunca é demais ocupá-los e desviá-los 
disso. E eis por que, depois de preparar-lhes tanto afazeres, se ainda 
tiverem algum tempo livre, aconselha-se que o empreguem em se divertir, e 
jogar, e ocupar-se sempre por inteiro.  
Como o coração do homem é oco e cheio de lixo (PASCAL, 2005, p. 57).  

 

 Diante da instantaneidade e da supervalorização da imagem no mundo 

contemporâneo, o homem se vê obrigado a buscar perpetuamente a felicidade. A 

crueldade e o medo do fracasso faz com que o homem não tenha mais o direito de 

sofrer, de acordo com o escritor contemporâneo Pascal Bruckner61 (2002). As 

pessoas se tornam obcecadas por garantir momentos de prazer e imersos a essa 
                                                
60 Transcrição da autora. 
61 Pascal Bruckner nasceu em 1948, na França. É romancista e ensaísta. Doutor em letras, deu aulas 
em Nova York e em San Diego, na Califórnia.  
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busca constante não conseguem presenciar seus momentos de bem-estar. “um 

momento de felicidade é um momento escapado da tirania do sentido, uma trégua 

na duração, evaporação provisória da angústia” (BRUCKNER, 2010, p. 135). Porém, 

ao entrar na busca desesperada e desenfreada pelo prazer e bem-estar, essas 

“tréguas” se esvaem e passam imperceptíveis por entre os dedos dos homens.  

 Como afirma Pascal, a felicidade só poderia se tornar sólida e palpável com o 

homem diante de Deus e tão somente. “É necessário que, para tornar o homem 

feliz, ela (religião) lhe mostre que há um Deus, a quem somos obrigados a amar, 

que a nossa verdadeira felicidade está em estar nele, e o nosso único mal consiste 

em estar separado dele” (PASCAL, 2005, p. 62). A conscientização plena de que o 

homem só estará completamente preenchido, mesmo que momentaneamente, na 

presença de Deus e do sobrenatural é fundamental e indispensável. 

 A partir da liberdade que possuem para transitar por crenças diversas, os 

personagens passam a ter uma identidade religiosa única. Essa busca pelo 

preenchimento da insuficiência humana e consequentemente pela felicidade por 

intermédio das várias experiências religiosas faz com que o indivíduo crie uma 

dependência maior ainda pela religião. Ora, será que ele é capaz de captar os 

momentos em que é agraciado pelo sobrenatural? Ele percebe seus momentos de 

bem-estar e prazer? De acordo com os utilitaristas, a crença em uma religião é 

classificada como um dos fatores principais para garantir o bem-estar.  

 
A crença e a prática religiosa correta só são valiosas se forem livremente 
escolhidas, não se as pessoas são forçadas a se conformarem [...] (O 
indivíduo) deve viver a sua vida de acordo com a verdade religiosa, e 
procurar estabelecer uma relação adequada com o divino [...] se existe um 
Deus, então ter uma relação adequada com Ele é um componente essencial 
da existência humana (MULGAN, 2007, pp. 122-123).  

 

 No documentário, observa-se uma visão individualizada da busca pela 

felicidade por intermédio da religião, os personagens manifestam com muita 

concretude seu trânsito por mais de uma prática religiosa. Isso se dá porque o 

fundamentalismo religioso não está impregnado em seu discurso, eles não seguem 

à risca os dogmas de uma instituição. Eles moldam sua fé de acordo com suas 

experiências e vivências cotidianas, alguns deles até falam que deixaram de 

frequentar as instituições físicas: “os personagens mais fascinantes não frequentam 
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o culto. Pelo menos quatro, cinco ou seis são adeptos e não frequentam. Eles têm o 

milagre, a comunicação sobrenatural dentro de casa” (COUTINHO apud OHATA, 

2013, p. 194).  

 John Stuart Mill (2000) pressupõe que a felicidade só é alcançada pelo 

indivíduo, a partir do momento em que ele reconhece sua liberdade e seus 

sentimentos. Para ele, quem orienta e regula a conduta humana é o sentimento e a 

independência concedida a partir da liberdade de poder pensar e agir 

primariamente, de maneira individualizada. Porém, a liberdade do indivíduo não 

pode prejudicar outras pessoas. De acordo com Mill (2000, p. 86): “deve-se então 

limitar a liberdade do indivíduo, ele não deve se tornar nocivo a outras pessoas”. Em 

Santo Forte, a maioria dos personagens concede seu depoimento na sala de casa. 

Eles estão sozinhos e falam única e exclusivamente de suas experiências religiosas 

e místicas, sem envolver outras pessoas. É evidente que são relatos confessionais, 

individuais e extremamente particulares.  

 A liberdade garante ao homem o mérito de criar e adequar suas próprias 

crenças religiosas. Isso lhe garante maior aceitação de sua vida e da contingência 

que o cerca. Ao recorrer a diversas crenças, os personagens se tornam mais 

pacientes, as religiões não cessam, uma se encontra com a outra. Ao se esgotar 

diante de uma delas, o ser humano busca outra e nada lhe impede de voltar a 

anterior. Os medos, as angústias e as tristezas dos personagens se tornam mais 

amenos nesse processo. 

 

 

3.6 A fé garante o desprendimento do medo da morte 

 
 

 Quinha, uma das personagens do filme, goza de uma fé inabalável. Em seus 

depoimentos é notável sua percepção, mesmo que de forma inconsciente, de que a 

religião é necessária para que sua vida em meio à contingência não se torne tão 

miserável. Por volta dos cinquenta anos e com um passado nebuloso, carregado de 

dificuldades, - viu de perto o marido ser assassinado, teve que criar seus filhos e 

manter sua casa sozinha - Quinha faz menção à religião como um de seus alicerces 
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fundamentais, sem ao qual não teria capacidade de se sustentar.  

 Os problemas de Quinha, não são inéditos e nem exclusivos da personagem. 

Dona Thereza também suportou infortúnios similares: perdeu seu marido, que 

morreu em seus braços e sustentou seus filhos e moradia sem a ajuda alguma. 

Apesar dessas adversidades contingenciais, nenhuma das duas menciona o 

sobrenatural e o sagrado com rancor ou raiva. Ao contrário, ambas são 

completamente gratas pelas assistência que dizem ter recebido de Deus, das 

entidades e dos santos. Ainda que as duas mencionem as dificuldades que 

passaram ao criar seus filhos e netos, sozinhas, em nenhum momento, se queixam 

da falta de dinheiro e bens materiais.  

 
Figura 07 - Quinha, devota de Nossa Senhora Aparecida e das Almas 

 

Fonte: print screen do filme. COUTINHO, 1999, 47’45’’. 

 

 Geralmente, as dores e sofrimentos dos personagens se dão principalmente 

por consequência de conflitos amorosos e problemas de relacionamento. Nota-se 

que os contratempos relativos a dinheiro e patrimônio são totalmente supérfluos 

diante dos outros. Dá-se um jeito de conseguir bens materiais. Porém, não são 

capazes de ter novamente perto delas entes queridos que já morreram, por 

exemplo. Os problemas que tangenciam as relações humanas são de longe, muito 

mais enfáticos e ganham uma conotação de gravidade muito maior do que aqueles 

relacionados a bens materiais.  
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 Questões primárias fazem parte de suas reflexões, assim como a assimilação 

e a criação de histórias para poder explicar suas crenças e garantir uma certa 

ordenação cósmica e superior para sua própria vida. Assimilando uma conduta 

religiosa para seguir no seu cotidiano, a personagem constrói seu próprio 

emaranhado de crenças, tentando assim, garantir as respostas justamente para as 

perguntas relacionadas aos principais problemas com o sagrado e o misterioso, 

questões como a morte e a reencarnação, por exemplo. 

 
- Eu tenho meu santo de devoção. Abaixo de Deus eu tenho Nossa Senhora 
da Aparecida, que eu tenho muita fé. Tenho muita fé nas almas. Engraçado, 
sou católica mas acredito nas almas. 
- Explica isso, o que é acreditar nas almas? 
- As almas no meu ver são as almas, pessoas que já se foram, sei lá, há mil 
anos e que ganharam a luz. Inclusive eu já pedi coisas às almas, já fiz 
promessas, já fui retribuída, fui atendida. Olha, se eu te disser que eu nunca 
comunguei, pelo seguinte: eu nunca tive oportunidade de fazer primeira 
comunhão e só se comunga quem faz primeira comunhão, né?62 (SANTO 
FORTE, 1999, 47’07’’ - 47’37’’)63.  

 

 Quinha crê nas almas, entidades arquetípicas da umbanda, ao mesmo tempo 

em que é católica e tem devoção por Nossa Senhora Aparecida. Ao contrário de 

dona Thereza, Quinha tende a deixar transparecer em seu discurso que vai à missa, 

a partir do momento em que confessa a Coutinho sua exigência de que todos seus 

filhos e netos tenham feito primeira comunhão. Portanto, hipoteticamente, Quinha 

vai a missas - nas celebrações de primeira comunhão de filhos e netos. Partindo 

desse pressuposto, suas crenças são, de certa forma, desassociadas. A igreja, 

ambiente sagrado e local santo “faz parte de um espaço diferente da rua onde ele 

está. Há uma divisão entre o mundo sagrado e o profano”, segundo Mircea Eliade 

(2012, p. 73).  

 No interior desse recinto sagrado, o mundo profano é transcendido. É nesse 

local que Quinha pede e clama a Nossa Senhora Aparecida. Ao voltar para sua 

casa, ambiente profano, a personagem soma à sua fé pela santa católica, a crença 

nas almas, a qual, por não frequentar terreiros de umbanda, só é devota dentro de 

sua casa, em seu “altar particular”. 

 A personagem adquire uma fé que não é institucionalizada, não está inserida 

                                                
62 Transcrição da autora.  
63 Transcrição da autora. 
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em regras ou dogmas determinados pelo clero ou sacerdotes. Sua crença é 

inteiramente individualizada e as respostas para as questões de sua vida partem 

dessa fé e não das regras ditadas por instituições religiosas. Sua esperança se torna 

maior ao unir duas representações de manifestações simbólicas diferentes. Ela pode 

alcançar a felicidade considerando as duas vias, e não uma única.  

 Apesar de possuir santos de devoção de dois espectros distintos, Quinha 

ainda possui uma crença maior em um único Deus, que para ela, é o mesmo para 

todas as religiões, o que muda é apenas sua representação. Em seu discurso - 

atenta-se que nos momentos mais dificultosos de sua vida, a súplica maior foi 

direcionada à Deus. Às almas e aos santos, Quinha faz promessa e pede pelos 

problemas e questões rotineiras e cotidianas, aqueles que não têm importância 

extrema e que beiram a banalidade.  

 Em contraponto, ao pedir a intercessão de Deus, os infortúnios beiram o 

extremismo, o desespero e a angústia. Geralmente, esses pedidos são relacionados 

a doenças e morte, em outras palavras, todos eles estão ligados, de alguma 

maneira, ao mistério ainda sem resposta, primário e profundo da morte. É possível 

identificar, em vários depoimentos, uma comunicação com um ente maior, ao se 

tratar de questões que fazem alguma ligação com a perda irreversível, com esse 

vazio maior que evidencia ainda mais a insuficiência humana e a dependência do 

homem a Deus. Como afirma Pascal (2005, p. 157): “A natureza é corrupta. Sem 

Jesus Cristo, o homem tem de ficar no vício e na miséria [...] Nele está toda a nossa 

virtude e toda nossa felicidade. Fora dele só há vício, miséria, erro, trevas, morte, 

desespero”. Na conversa com Eduardo Coutinho, Quinha confessa que teve 

momentos de sua vida imersos em angústia e desespero profundos, momentos em 

que afastada de Deus e diante do grande vazio existente em seu interior teve 

pensamentos nebulosos atenuando uma vontade de se matar. Entretanto, nos 

instantes seguintes, teve a lembrança de Deus e nesses momentos dotados de 

graça clamou para que esses pensamentos saíssem de sua mente: 

 
E eu pensava ao mesmo tempo em me matar, depois, eu disse: “não, se 
Deus existe, eu vou vencer. Se Deus me deu essa cruz, ele vai me dar 
força”. E, eu falava, às vezes até falava sozinha na rua, o pessoal podia até 
pensar que eu estava doida, mas eu sei que não estava, eu estava falando 
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através da minha fé, falando com Deus e eu fui atendida64 (SANTO 
FORTE,1999, 49’10 - 49’27’’)65. 

 

 A convicção de Quinha diante da presença de Deus em sua vida fez com que 

a personagem não cometesse atos que a fizessem levar ainda mais para a margem 

do sofrimento. A gratidão a Deus está implícita em seu discurso, e sua vida 

miserável em meio à desgraça não necessita de questionamentos que beirem a 

repulsa ou indignação. O empréstimo da vida por Deus pode ser visto, realmente, 

como graça, um presente e, a aceitação ao conjunto e ao fardo que compõe a vida 

em meio à contingência deve ser extremamente consciente e racional.  

 Nota-se que a fé e suas crenças fazem parte da estrutura desses indivíduos, 

porém pergunta-se: é possível dizer que a fé se torna intrínseca à natureza humana, 

como algo que possa penetrar profundamente no interior do ser humano, se 

acomodar e se amalgamar com a própria existência? A religião, para os 

personagens do filme, não permeia a visão gnóstica, pois suas vidas não são 

miseráveis simplesmente porque Deus é mau. Pelo contrário, assim como não são 

revoltados pela vida difícil que levam e pelo sofrimento cotidiano presencial na 

maioria de seus dias, a crença e a esperança em um Deus maior, no sagrado e na 

graça, são seguidos a risca. A religião se torna parte de suas vidas: eles tendem a 

pensar, pedir e rezar para entes religiosos sempre que passam por alguma presença 

de dor. E assim, criam seus próprios padrões de religião. 

  

 

 

3.7 A ateia que clama às almas 

 

 

 Os padrões religiosos totalmente particularizados pertencem ao mundo 

contemporâneo. Até os que se auto-denominam ateus temem o sofrimento, a 

tristeza e a angústia. Por acaso e totalmente fora do roteiro, Eduardo Coutinho e 

equipe conhecem a única personagem sem religião de Santo Forte.  

                                                
64 Transcrição da autora.  
65 Transcrição da autora. 
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 Após ter finalizado a conversa com dona Thereza, a equipe aceita um convite 

para tomar um café, apenas porque tinham um tempo livre. O que acontecesse dali 

em diante, foi imprevisível: “Eu sempre digo que o acaso no documentário é deus” 

(COUTINHO apud OHATA, 2013, p. 252). Durante o café, eles conhecem a filha de 

dona Thereza, que se difere de todos os outros personagens. Elizabeth afirma a 

Coutinho que só acredita no que vê, no que existe diante de seus olhos: “Acho que 

não acredito nem em Deus, eu acredito na vida e no que eu posso ver. Se Deus eu 

puder ver, então eu creio que sim” (SANTO FORTE, 1999, 51’23 - 51’29’’)66. Em 

entrevista concedida à autora, Coutinho comenta o episódio. 

 
Mas enfim, quando vem a filha, eu tinha quinze minutos de espaço, de 
intervalo, se não tivesse, não teria aquilo. Dona Thereza convidou para um 
cafezinho, ela foi fazer o café, aí entra uma mulher que é a filha dela. A filha 
veio e ficou do lado, e a câmera filmando com a luz que tinha, a câmera se 
virando, a essa altura era totalmente imprevisto. Daí, a filha dela fez uma 
pergunta para mim que não está no filme, porque ela está em off e se ouvia 
mal, mas ela foi maravilhosa, foi a única em todo o filme que fez a pergunta 
óbvia: “E o senhor? De que religião é?” E eu falei: “olha, isso é complicado 
mas quando estou no avião eu rezo para todos os santos.” [...] E aí ela 
disse: “Eu acredito nas coisas que existem”. Isto é, realmente ela é uma 
pessoa panteísta que acredita no mar, no céu, é uma ateia (Informação 
verbal).67  

 

 Elisabeth surgiu casualmente e é a personagem de Santo Forte que se difere 

dos outros. É a única com quem Coutinho conversou na Favela Vila Parque da 

Cidade que se diz ateia: “Pois é verdade minha. Porque eu não sei o que que é 

Deus, se é essa força ativa aí que eu conheço, o sol, o mar, o vento, esse El 

Nino’’(SANTO FORTE, 1999, 51’32’’ - 51’39’’)68. Ao afirmar que só acredita naquilo 

que está diante de seus olhos, Elizabeth é contrária ao fato de que o homem para 

ser feliz deve ter uma certa dependência de Deus, que seu bem-estar ocorre na 

medida em que é agraciado pelo sobrenatural. Estaria Elizabeth imersa no 

divertimento? Estaria sendo ela contagiada pelas alegrias mundanas e banais do 

mundo profano?  

 “Não tendo os homens podido curar a morte, a miséria, a ignorância, 

resolveram, para ficar felizes, não mais pensar nisso” (PASCAL, 2005, p. 50). Ao 

                                                
66 Transcrição da autora. 
67 Entrevista de Eduardo Coutinho concedida à autora em outubro de 2014, na Fundação Armando 
Álvares Penteado.  
68 Transcrição da autora. 
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abdicar da existência de Deus, Elisabeth necessita buscar a felicidade e seu prazer 

em outras áreas. No mundo atual, é possível encontrar o divertimento em diversos 

setores, entre eles, no jogo, entretenimento, relacionamentos afetivos e nos 

empregos, que são tão procurados e que, segundo Pascal (2005), além de exercer a 

função de trabalho factual para conquistar valores materiais, ganham a incumbência 

de distrair os seres humanos.  

 
O único bem dos homens consiste, pois, em divertir, o pensamento de sua 
condição, ou por uma ocupação que dele os desvie, ou por alguma paixão 
agradável e nova que os ocupe, ou pelo jogo, a caça, algum espetáculo 
atraente e finalmente por aquilo que se chama divertimento [...]  Não é que 
nelas haja realmente felicidade, nem que imaginemos  que a verdadeira 
beatitude consista em ter o dinheiro que se pode ganhar no jogo, ou na 
lebre que se persegue; não se quereria nada disso se fosse dado de mão 
beijada. Não é esse uso mole e sossegado que nos deixa pensar em nossa 
infeliz condição que se busca, nem os perigos da guerra, nem o trabalho 
dos empregos, mas sim o lufa-lufa que nos desvia de pensar nela e nos 
diverte (PASCAL, 2005, p. 51).  

 

 Como afirma Pascal, o homem só tem a sensação de preenchimento do seu 

raciocínio e do seu tempo se tal objeto de desejo é conquistado. O ser humano não 

valora algo que chegue até ele sem nenhum esforço. Na realidade a ação do 

divertimento se encontra muito mais no ato em si de chegar ao resultado e não no 

próprio fim. Usualmente, os seres humanos conjecturam que por meio das ações 

buscam o repouso, mas estão enganados, porque os indivíduos estão 

constantemente perseguindo a agitação. Ao perseguir o tumulto, o homem tende a 

utilizar o divertimento “como se a posse das coisas que buscam devesse fazê-los 

verdadeiramente felizes, e é aí que se tem razão de acusar a sua busca de vaidade, 

de maneira que, em tudo isso [...] não ouvem a verdadeira natureza do homem” 

(PASCAL, 2005, p. 52).  

 O início do discurso de Elizabeth tendenciava a um distanciamento do 

sobrenatural e da religião. Porém ao continuar seu depoimento, a filha de dona 

Thereza diz respeitar as entidades que sua mãe incorpora. Ao contar a Coutinho 

sobre os entes sobrenaturais, é possível notar que existe algo que vai além do 

respeito. Coutinho pergunta a Elizabeth se ela já viu sua mãe incorporar e nesse 

momento, a personagem faz o seguinte relato confessional: “ela [dona Thereza] 

trabalha com uma preta velha também que é um ser de muita luz, por mais que eu 
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não acredite nisso. Mas ela é linda, a mensagem que ela passa é um incentivo de 

vida [...] Eu vi que não fazia parte daqui, desse plano que a gente está” (SANTO 

FORTE, 1999, 52’30’’ - 52’58’’)69. 

 

 Figura 08 - Elizabeth, filha de dona Thereza, que se considera ateia. 

 
 Fonte: print screen do filme. COUTINHO, 1999, 51’50’’. 

 

 Elizabeth confessa que apesar de ser ateia, quando se vê diante do espírito 

que sua mãe recebe, não tem dúvidas, pede tudo o que está necessitando, entre 

seus pedidos, fatos e coisas banais: “Ah, eu pedi tudo. Eu aproveitei e pedi as 

coisas, porque dizem que pode pedir, né? Pedi para arranjar um trabalho, pedi para 

passar de ano no colégio, pedi coisas positivas” (SANTO FORTE, 1999, 53’00’’ - 

53’07’’)70. Mesmo para a ateia que mora na comunidade - em que todos os outros 

personagens possuem um emaranhado de crenças religiosas - há uma certa 

bricolagem de crenças. Em decorrência da trajetória religiosa de sua mãe, a vida de 

Elizabeth não é ilesa e imune de crenças e rituais simbólicos. A personagem 

presenciava as incorporações de sua mãe desde pequena e nas primeiras vezes 

não sabia como lidar com a situação, mas com o tempo, foi se acostumando. 

Entendeu que podia conversar com as entidades e até pedir coisas, que 

possivelmente, lhe atenderiam.  

                                                
69 Transcrição da autora. 
70 Transcrição da autora. 



 
 

123 

 Elizabeth avistou na religião algo racional, percebeu que por meio dela 

poderia pedir por coisas que não conseguiria obter tão facilmente. Jogou nas mãos 

de Deus seu pedido por um emprego, assim como, seu desempenho diante das 

avaliações escolares. Deixou para as entidades sobrenaturais tudo o que não estava 

mais em suas mãos. De maneira racional, a religião passa a fazer parte da ateia de 

Vila Parque da Cidade. Para Coutinho, quanto mais opções de crenças religiosas o 

indivíduo tiver, melhor: “magia: quanto mais, melhor. Se você tiver dez sinais e 

símbolos que dão sorte, é bom ter os dez. Toda proteção é útil” (informação 

verbal)71.   

 O papel principal da religião na vida dessas pessoas é garantir a busca eterna 

pela felicidade. “De acordo com a doutrina utilitarista, a felicidade é desejável e é a 

única coisa desejável como fim; todas as outras coisas são apenas desejáveis como 

meios para esse fim” (MILL, 2000, p. 231). Nota-se que a partir de John Stuart Mill, 

essa bricolagem de religiões se torna autêntica como meio para alcançar o bem-

estar e a felicidade. O indivíduo não necessariamente precisa ser adepto de uma 

única, a sua trajetória religiosa pode ser enredado por outras tantas. Para Mill, a 

religião tem grande e extrema importância na busca perpétua pelo prazer. 

 
[...] considero que tenha mostrado bastante bem a possibilidade, mesmo 
sem o recurso da crença numa Providência, de conferir ao serviço da 
humanidade a força psicológica e a eficácia social de uma religião; pois a 
fez arraigar-se na vida humana e colorir todo o pensamento, sentimento e 
toda a ação (MILL, 2000, p. 227).  
 

 Os personagens de Santo Forte, todos eles, inclusive Elizabeth fazem uso da 

religião e de suas experiências místicas como algo intrínseco a suas vidas. As 

crenças religiosas emergem no cotidiano. E, eles vivem a religião em todos os dias 

de sua vida, pois ela ameniza os vazios desses personagens, como afirma Coutinho 

(2013, p. 279): “o vazio para mim é essencial porque essa coisa da relação com a 

religiosidade, com o outro, é um troço assim: você tem que ter um vazio, acho eu”. 

As trajetórias religiosas dos personagens e de todos os seres humanos só existem 

porque todos se viram diante da miséria e da insuficiência humana e necessitaram 

da dependência de algo maior, sagrado e sobrenatural.  

                                                
71 Entrevista de Eduardo Coutinho concedida à autora em outubro de 2014, na Fundação Armando 
Álvares Penteado. 
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Várias pessoas me disseram: “Quando você está com Jesus o diabo 
continua tentando você; você não pode deixar nenhum oco, nenhum vazio 
no seu coração, porque o diabo entra pela fresta”. É uma coisa fantástica e 
paranóica, porque... Você vive há dez anos com Jesus mas se abrir um 
vazio, o diabo entra. É terrível isso... (COUTINHO apud OHATA, 2013, p. 
280).   

 

 Para garantir a ausência do vazio totalmente inerente à natureza e à miséria 

humana, o indivíduo cria sua própria trajetória religiosa por meio de símbolos e 

crenças de duas ou diversas religiões. Afinal, no mundo contemporâneo, quem 

poderá lhe impedir de criar e seguir sua própria religião? Diante dela, que se 

distingue por ser particularizada, singular, racional, contemporânea, a intenção do 

homem continua sendo a mesma desde as sociedades arcaicas: sanar suas dores, 

sofrimentos e angústias e garantir uma espécie de esperança para continuar a viver 

em meio à contingência e à miséria, existente desde os primeiros indícios da 

natureza humana. Na tentativa do esclarecimento de que o homem não deixa de ser 

simplesmente pó, ele vai ao encontro da busca pela felicidade e pelo prazer.    
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Todas as religiões são a verdade sagrada para 

quem tem a fé mas não passam de fantasia 

para os fiéis das outras religiões. 

(Isaac Asimov) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Como afirma Jean-Claude Bernardet (1996): a intersecção entre cinema e 

religião permeia um tema extremamente vasto. Os filmes aqui abordados remetem à 

constatação de uma alienação que o modelo de sociedade permite instaurar. De 

acordo com as constatações evidenciadas em Viramundo, filme de Geraldo Sarno, o 

homem que migra do nordeste para a cidade se vê diante de uma vida 

extremamente diferente da qual vivia. As dificuldades brotam em seu dia a dia. O 

homem se vê afogado em meio às suas angústias e sofrimentos. Diante disso, ele 

se apega à religião, a qual é vista como uma espécie de tentativa e busca para 

conquistar a felicidade em seu cotidiano. Partindo desse cenário, os rituais religiosos 

garantem esperança para os seres humanos. 

 Os filmes pertencentes ao movimento Cinema Novo expõem a religiosidade 

como algo negativo. Para os cineastas representantes as crenças religiosas 

alimentavam uma vida paralela à realidade. Elas garantiam a aceitação do homem 

em relação ao aspecto político da sociedade, uma certa passividade e não um 

movimento de luta contra o sistema. Seguindo pela cronologia, os filmes 

subsequentes ainda atestam a religião como fonte de esperança do homem.  

 Os documentários dirigidos por Eduardo Coutinho também seguem essa 

linha. Coutinho atinge o ápice da sua constatação - a noção de que a religião está 

intrínseca ao ser humano - no filme Santo Forte. Cada documentário de Coutinho 

permeia uma situação e um tema diferentes, porém, o diretor tenta se centrar no 

encontro com os personagens, pessoas anônimas, que pertencem, geralmente, a 

classes mais baixas. A cada filme pronto, a hipótese de Coutinho era constatada. Os 
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indivíduos não conseguiam abordar suas questões cotidianas sem evidenciar a 

religião.  

 A partir de Santo Forte é possível afirmar que os personagens recorrem à 

religião para justificar suas dores e sofrimentos. Para Coutinho, os aspectos mágicos 

permeiam os costumes e os hábitos das pessoas - de algumas mais, de outras 

menos. Isso ocorre, de fato, no documentário aqui analisado. Os personagens se 

referem ao mágico e ao sobrenatural com extrema naturalidade, como se essas 

entidades se equivalessem aos homens. No filme, eles recebem o mesmo 

tratamento que os humanos dão para si próprios e são requisitados pelos 

personagens em diversos momentos de sua vida, de forma racional, como uma 

espécie de guia para ordenar a vida. 

 O sofrimento da vida atenua a busca pelo bem-estar e a religião é utilizada 

como uma espécie de ferramenta para tentar alcançá-lo. Muitas vezes esses 

indivíduos almejam uma vida em meio à tranquilidade e isso seria por si só o 

suficiente. Ao examinar os depoimentos do filme é possível salientar que a maioria 

desses indivíduos busca essa tranquilidade, uma espécie de acalanto. Suas vidas 

não precisam ser fundamentadas em grandes emoções que desembocam em um 

prazer incomensurável.  

 
Os principais elementos constitutivos da vida satisfeita parecem ser dois, e 
muitas vezes um ou outro é por si só suficiente para esse propósito: 
tranquilidade e emoção. Um grande número de homens se acha contente 
com muito pouco prazer, se pode ter muita tranqüilidade; muitos outros se 
sentem conciliados com uma quantidade considerável de dor, se podem ter 
uma vida bastante emocionante. Sem dúvida não é radicalmente impossível 
que a massa da humanidade una esses elementos, já que os dois, longe de 
serem incompatíveis, mantêm uma aliança natural: a prolongação de um é a 
preparação e a instigação do desejo para o outro (MILL, 2000, pp. 196-197).   

  

 O prazer submerge em meio ao bem-estar que habita o homem em 

determinados instantes de sua vida. Para alcançá-lo, ele se entrega à religião pois 

não consegue viver unicamente em meio à desordem causada pela contingência e 

pela natureza humana.  

 A natureza humana caracterizada pela culpabilidade do homem em 

detrimento do pecado original é diagnosticada como insuficiente. A partir dessa 

prerrogativa nasce a dependência do homem pelo sobrenatural. Só a partir da 
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comunicação com o sagrado é que o homem poderá conquistar esse preenchimento 

que tanto o incomoda. De acordo com Pondé: “o homem é um ser cujo drama é 

basicamente sobrenatural” (2004, p. 17).  Para Pascal (2005), o homem é 

completamente dependente da graça de Deus para se tornar - mesmo que 

momentaneamente - suficiente. Ainda de acordo com o autor francês, aquele que 

clama aos entes sobrenaturais já está operando pela graça porque considera que 

sua vida não é independente do sobrenatural e seu apelo aos deuses diante disso já 

é um prenúncio para o preenchimento em decorrência da graça.  

 
De acordo com De Lubac, ser suficiente seria, em termos onto-
antropológicos, ter uma “natureza pura”. Não há qualquer situação possível 
em que o homem seria independente do auxílio exterior de Deus. O homem 
é de algum modo “invadido” - ou preenchido - pela necessidade, presença e 
substância de Deus. E mais, o homem necessita de Deus para qualquer 
que seja seu destino. Não há qualquer possibilidade de existência apartada 
de uma estreita relação com o Sobrenatural. Essa é a insuficiência geral no 
homem: a natureza pura não é seu lar (PONDE, 2004, p. 16).  

 

 Em razão da culpabilidade do homem - por conta do pecado original - a 

aceitação de uma vida com prazeres escassos e momentâneos e um período maior 

de dores e sofrimentos é presente nos personagens do filme. Eles não se revoltam 

com suas religiões, pelo contrário, submetem-se a elas sem indagações. Isso lhes 

proporciona/garante a aceitação de poucos momentos de bem-estar em 

comparação aos muitos momentos de sofrimento.  

 Em seus depoimentos é possível constatar uma espécie de aprovação à vida 

a qual foram submetidos. Sem contestar, se propõem a vivê-la do modo que lhes é 

submetida: aceitando os sofrimentos e dores já encarados com naturalidade e se 

contentando com os escassos momentos de prazer.  

 A partir das falas de alguns dos personagens é possível identificar que em 

determinados momentos suas experiências místicas também lhes causam dores e 

angústias, ressaltando a ideia de que o mundo espiritual não lhes garante apenas 

momentos de alívio. Isso evidencia que as entidades sobrenaturais aclamadas são 

extremamente similares aos seres humanos. Durante o encontro com Eduardo 

Coutinho uma das personagens (Thereza) discorre sobre uma passagem que 

ocorreu com sua irmã:  
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No dia que ela [a irmã de dona Thereza] foi receber o tal dinheiro grande 
que ia me dar para comprar algumas telhas [...] - ela disse que ia comprar 
umas tábuas novas e umas telhas para cobrir o barraco. Nesse dia, a 
pombagira [da irmã] entrou dentro do banco e a levou. Quando o atendente 
gritou: “Laurinda Aquino de Araujo” para receber o dinheiro no guichê, ela 
caiu. Sabe o que foi constado? Derrame cerebral... Mas não era! Era a 
pombagira e eu sabia. [...] Quando eu cheguei na beira do caixão, a 
pombagira deu aquela risada: levei ou não levei? Não disse que levava? 
(SANTO FORTE, 1999, 53’42’’)72.  

 

 De certa forma as crenças dos personagens em entidades sobrenaturais 

justificam seus piores sofrimentos. Os indivíduos idealizam histórias e criam suas 

justificativas a partir delas. Conforme dona Thereza, sua irmã morreu simplesmente 

em decorrência da aspiração de uma entidade sobrenatural, o que a impossibilitou 

de se revoltar diante de uma das maiores angústias dos seres humanos: a morte. O 

diagnóstico de sua irmã - acidente vascular cerebral - não adquire importância diante 

da crença atenuante de dona Thereza. Para essas pessoas, o poder depositado na 

crença é muito maior do que aquele direcionado às ciências. 

 A contingência e as ações que emergem em meio ao caos do cotidiano são, 

de alguma forma, justificadas pelos homens. De acordo com eles, essas ações  

advêm do sobrenatural. Em suma, para os personagens todos os fatos e 

acontecimentos são, de certa forma, predestinados pelos deuses e entidades.  

 A partir dessa prerrogativa constatada por alguns depoimentos dos 

personagens - de que até os sofrimentos são justificados por experiências místicas - 

é possível afirmar que além de bem-estar e prazer, o sobrenatural também concede 

dores e sofrimentos aos homens? Ou isso só seria um argumento dos homens para 

compreender a miséria humana e a angústia conduzida pela contingência? De 

acordo com Pascal (2005), os sofrimentos e dores são frutos da natureza miserável 

do homem e somente dela. A religião é o meio pela qual o indivíduo busca sua 

felicidade e o único pelo qual irá encontrá-la.  

 
Por essas passagens fica claro que o homem pela graça torna-se como 
semelhante a Deus e participante de sua divindade e que sem a graça é 
considerado como semelhante aos animais irracionais [...] As grandezas e 
as misérias do homem são tão visíveis que é absolutamente necessário que 
a verdadeira religião nos ensine tanto que existe algum grande princípio de 

                                                
72 Transcrição da autora. 
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grandeza no homem como também que há nele um grande princípio de 
miséria (PASCAL, 2005, pp. 49; 61).  

 

 Partindo desse pressuposto, as angústias estão enraizadas no ser humano e 

sem a graça, elas emergem em muitos momentos do cotidiano. Porém, operado 

pela graça o indivíduo é contaminado pelo “princípio de grandeza”, pelo bem-estar 

pleno, enfim, pela felicidade. “Todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem 

exceção, por mais diferentes que sejam os meios empregados. Todos tendem para 

esse fim” (PASCAL, 2005, p. 60).  

 Para os personagens de Santo Forte, esses momentos de felicidade são 

baseados em premissas individuais - senão de pessoas próximas. Eles jamais 

idealizam a felicidade de uma sociedade inteira ou de uma parcela dela. É possível 

evidenciar que essa busca requer uma felicidade em forma de vida tranquila, sem 

muitos sofrimentos cotidianos, mas sem o anseio por fortes emoções. Seus desejos 

e sonhos são simplistas e corriqueiros mas, apesar disso, julgam necessária a 

intercessão do sobrenatural, pois, por terem a religião em suas vidas, se julgam 

impossibilitados de alcançar esses sonhos que lhes garantirão a felicidade de forma 

independente.  Possivelmente, suas vidas seriam ainda mais vazias se não fossem 

permeadas pelas experiências místicas. Ainda assim, o contato com os deuses e 

entidades não os tornam felizes o tempo todo, como confessa dona Thereza em um 

de seus depoimentos mais emocionantes:  

 
- Dona Thereza, me diga uma coisa, a senhora é feliz? 
- Ah, essa é uma pergunta que fica no ar. Essa é uma pergunta que dói 
muito para responder porque numa parte eu sou feliz mas na outra eu não 
sou. Eu não quero chorar, hein. Eu sou emotiva, né? Na outra eu não sou e 
eu acho que nunca vou ser. Eu tenho que responder essa pergunta? 
(SANTO FORTE, 1999, 67’32’’ - 68’10’’)73.  

 

 Diante da reserva infinita de sofrimento instalada no cerne do ser humano, a 

felicidade o atinge em poucos momentos que, infelizmente não são valorados como 

deveriam ser. Como afirma Guimarães Rosa (2013, p. 74): “Felicidade se acha é só 

em horinhas de descuido”. De forma natural, a felicidade invade o íntimo, da mesma 

forma que, nos próximos instantes se deixa esvair por entre os dedos dos seres 

humanos. 

                                                
73 Transcrição da autora. 



 
 
130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

131 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

‐ AGOSTINHO, Santo. Natureza e Graça in A Graça. São Paulo: Paulus Editora, 

1999.  

‐ BASTIDE, Roger. O Candomblé da Bahia. Trad. Maria Isaura Pereira de 

Queiros. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

‐ BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Liquida. São Paulo: Zahar, 2001.  

‐ BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Edipro, 2003.  

‐ BENTHAM, Jeremy. Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. 

Trad: Luiz João Baraúna. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1989. 

‐ BERLIN, Isaiah. In: MILL, John Stuart. A Liberdade / O Utilitarismo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 

‐ BERNARDET, Jean Claude. Cineastas e Imagens do Povo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2003.  

‐ _______________. Cinema e Religião. In Ismail Xavier (org). O cinema no 

século. Rio de Janeiro: Imago, 1996.  

‐ BOURDIEU, Pierre. A Miséria do Mundo. Petrópolis: Editora Vozes, 1997.  

‐ _______________. O Poder Simbólico. Trad. Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2007. 

‐ BRAGANÇA, Felipe (org.). Encontros: Eduardo Coutinho. São Paulo: Azougue 

Editorial, 1998. 

‐ BRUCKNER, Pascal. A Euforia Perpétua: Ensaio sobre o dever de felicidade. 

Rio de Janeiro: Editora Difel, 2010.  

‐ CAILLE, Alan (organizador). História Argumentada da Filosofia Moral e Política. 

Unisinos, 2004. 

‐ CANTO-SPERBER, Monique. Dicionário de Ética e Filosofia Moral. São Paulo: 

Editora Unisinos, 2003.  

‐ CHAUÍ, Marilene. In PASCAL, Blaise. Pensamentos. Rio de Janeiro: Editora 

Nova Fronteira, 1988. 

‐ COUTINHO, Eduardo. O Olhar no Documentário: Carta-depoimento para Paulo 

Paranaguá. In: OHATA, Milton (Org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac 

Naify, 2013.  



 
 
132 

‐ _________________. A Cultura do Transe. Entrevista a Inácio Araújo e José 

Geraldo Couto. Folha de São Paulo, Caderno Mais, 28 de novembro de 1999. 

‐ _________________. Eduardo Coutinho fala de novo filme. Entrevista a 

Leonardo Cruz. Folha de São Paulo, Ilustrada. 18 de novembro de 2005. 

‐ _________________. In: LINS, Consuelo. O documentário de Eduardo 

Coutinho: televisão, cinema e vídeo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. 

‐ _________________. In: OHATA, Milton (Org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: 

Cosac Naify, 2013. 

‐ ELIADE, Mircea. Dicionário das Religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

‐ _____________. Imagens e Símbolos: Ensaio sobre o simbolismo mágico-

religioso. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

‐ _____________. O Sagrado e o Profano: A essência das Religiões. Trad: 

Rogério Fernandes, São Paulo: Martins Fontes, 1992.  

‐ _____________. Tratado de História das Religiões. Trad: Fernando Tomaz, 

Natália Nunez. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

‐ EPICURO. Carta sobre a felicidade (a Meneceu). São Paulo: Editora UNESP, 

2002.  

‐ FERREIRA, C. Entre deuses e mortais: a arte de contar histórias em Santo 

Forte. Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (Rebeca), p. 100-

125. 

‐ GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

e Científicos, 2008.  

‐ HALEVY, Elie. La Formation du Radicalisme Philosophique. Paris: Puf, 

1995. 
‐ HERVIEU-LÉGER, Daniele. O Peregrino e o Convertido. Petrópolis: Editora 

Vozes, 2008. 

‐ HOCK, Klaus. Introdução à Ciência da Religião. Tradução Monika Ottermann. 

São Paulo: Loyola, 2010. 

‐ HOOVER, Stewart, M., / CLARK, Lynn Schofield, (orgs). Practicing Religion in 

the Age of the Media: Explorations in Media, Religion and Culture. New York: 

Columbia University Press, 2002. 

‐ HOOVER, Stewart, M., / LUNBY, Knut, (orgs). Rethinking Midia, Religion and 

Culture. London: Sage Publications Ltd., 1997.  



 
 

133 

‐ HORSFIELD, Peter in HOOVER, Stewart, M., / LUNBY, Knut, (orgs). Rethinking 

Midia, Religion and Culture. London: Sage Publications Ltd., 1997.  

‐ KIERKEGAARD, Soren. O Conceito de Angustia. São Paulo: Editora UNESP, 

2007.   

‐ KIERKEGAARD, Soren. O Desespero Humano. São Paulo: Editora UNESP, 

2010. 

‐ LEOPOLDO E SILVA, Franklin. In PASCAL, Blaise. Pensamentos. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005.  

‐ LINS, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e 

vídeo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. 

‐ LORENCINI, Álvaro; CARRATORE, Enzo Del. In: EPICURO. Carta sobre a 

felicidade (a Meneceu). São Paulo: Editora UNESP, 2002.  

‐ MARIANO, Ricardo. Usos e limites da teoria da escolha racional da religião. São 

Paulo: Tempo soc. [online]. 2008, vol. 20, n. 2, pp. 41-66. ISSN 0103-2070. 

‐ MATTOS, Carlos Alberto. Eduardo Coutinho - O Homem que Caiu na Real. 

Santa Maria da Feira: CineClube da Feira: 2003.  

‐ MESQUITA, Cláudia Cardoso. Deus está no particular: representações da 

experiência religiosa em dois documentários brasileiros contemporâneos. 2006. 

Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicação e 

Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

‐ MILL, John Stuart. A Liberdade / O Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. 

‐ MONTE-MOR, Patrícia. Religião e filmes documentários no Brasil. In Revista 

Chilena de Antropologia Visual. Santiago, 2005.  

‐ MOREIRA SALLES, João. Morrer e Nascer: Duas Passagens na Vida de 

Eduardo Coutinho. In OHATA, Milton (Org.). O Olhar no Documentário – 

Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.  

‐ MULGAN, TIM. Utilitarismo. Petrópolis: Vozes, 2012.  

‐ NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário. Trad. Mônica Saddy Martins. 

Campinas, SP: Papirus, 2005. 

‐ NIETZSCHE, Friedrich. Além do Bem e do Mal. Trad. Renato Zwick. São Paulo: 

L&PM Pocket, 2008. 



 
 
134 

‐ OHATA, Milton (Org.). O Olhar no Documentário – Eduardo Coutinho. São 

Paulo: Cosac Naify, 2013.  

‐ OHATA, Milton (Org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

‐ ORICCHIO, Luiz Zanin. O critico Coutinho. O Estado de São Paulo, São Paulo, 

18 jun. 2013, C:5.  

‐ ORTIZ, R. A morte branca do feiticeiro negro: umbanda e sociedade brasileira. 

São Paulo: Brasiliense, 1999. 

‐ PASCAL, Blaise. Pensamentos. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

‐ PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 

2000. 

‐ PONDÉ, Luiz Felipe. Conhecimento na Desgraça. São Paulo: Edusp, 2004. 

‐ ________________. Contra um Mundo melhor: Ensaios do Afeto. São Paulo: 

LeYa, 2010. 

‐ ________________. Do Pensamento no Deserto: Ensaios de Filosofia, Teologia 

e Literatura. São Paulo: Edusp, 2009.  

‐ ________________. O Homem Insuficiente: Comentários de Antropologia 

Pascaliana. São Paulo: Edusp, 2001.  

‐ QUINN, Philip L.; TALIAFERRO, Charles. Companion to Philosofy of Religion. 

London: Blackwell, 2002.   

‐ ROCHA, Glauber. Sertão Mar: Glauber Rocha e a Estética da Fome. São Paulo: 

Editora Brasiliense,1983. 

‐ RODRIGUES, Nina. O animismo fetichista dos negros baianos. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1935.  

‐ SALLES, João Moreira. In: OHATA, Milton (Org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: 

Cosac Naify, 2013. 

‐ SCARELI, Giovana. Santo Forte: a entrevista no cinema de Eduardo Coutinho. 

2009. Tese (Doutorado em Educação) – Univesidade Estadual de Campinas, 

Campinas.  

‐ STARK, Rodney. A Theory of Religion. New Jersey: Rutgers University Press, 

1996.  

‐ SILVA, Conceição de Maria Ferreira da. Barravento, Ori e Santo Forte: 

Representação das Religiões Afro-Brasileiras no Brasil. 2010. Dissertação 

(Mestrado em Comunicação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 



 
 

135 

‐ TEIXEIRA, Faustino. A(s) Ciência(s) da Religião no Brasil. São Paulo: Paulinas, 

2001. 

‐ TEIXEIRA, Faustino. In HERVIEU-LÉGER, Daniele. O Peregrino e o Convertido. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 

‐  

‐ USARSKI, Frank. Os Enganos sobre o Sagrado – Uma Síntese da Critica Ramo 

“Clássico” da Fenomenologia da Religião e seus Conceitos-Chave. In Rever, 

2004. 

‐ USARSKI, Frank. O Espectro Disciplinar da Ciência da Religião. São Paulo: 

Paulinas, 2007. 

‐ XAVIER, Ismail. Sertão Mar - Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo: 

Brasiliense, 1983.   

 

 

Filmografia 

 
 
‐ AS Canções. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Riofilmes, 2011. 1 

DVD (90 min).  

‐ BABILÔNIA 2000. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Riofilmes, 2000. 1 

DVD (80 min).  

‐ BARRAVENTO. Direção: Glauber Rocha. Salvador: Horus Filmes, 1962. 1 DVD 

(80 min). 

‐ BOCA de lixo. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Videofilmes, 1992. 1 

DVD (50 min).  

‐ CABRA marcado para morrer. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Globo 

Vídeo, 1985. 1 DVD (119 min).  

‐ EDIFÍCIO Máster. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Riofilmes, 2002. 1 

DVD (110 min).  

‐ FÉ. Ricardo Dias. Salvador: Elo Audiovisual, 2000. 1 DVD (91 min).  



 
 
136 

‐ JOGO de cena. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Riofilmes, 2007. 1 

DVD (104 min).  

‐ O FIM e o Princípio. Direção: Eduardo Coutinho. São João do Rio do Peixe, 

2006. 1 DVD (110min).  

‐ O FIO da Memória. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Riofilmes, 1991. 

1 DVD (115 min).  

‐ O Pagador de Promessas. Direção: Anselmo Duarte. Salvador, 1962. 98 min, 

colorido. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=u7j0Jkq2eeg. Acesso 

em 02 de maio de 2014. 

‐ PEÕES. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Riofilmes, 2004. 1 DVD (85 

min).  

‐ PIERRE Verger: O mensageiro entre dois mundos. Direção: Lula Buarque de 

Holanda. Rio de Janeiro: Europa Filmes, 2000. 1 DVD (82 min).  

‐ RIO Quarenta Graus. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Rio de Janeiro: 

Comumbia Pictures do Brasil, 1955. 1 VHS (100 min).  

‐ SANTA Marta - duas semanas no morro. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de 

Janeiro, 1987. 54 min, colorido. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=dErVvYLO67M. Acesso em 02 de maio de 

2014.  

‐ SANTO Forte. Direção: Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Riofilme, 1999. 1 

DVD (80 min).  

‐ TERRA em transe. Direção: Glauber Rocha. Rio de Janeiro: Versátil Home 

Vídeo, 1967. 1 DVD (111 min).  

‐ UM Dia na Vida. Direção: Eduardo Coutinho. São Paulo, 2010. 94 min, colorido. 

Arquivo pessoal. 

‐ VIRAMUNDO. Direção: Geraldo Sarno. São Paulo, 1965. 37 min, p&b. 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=mV2HGlagIeM. Acesso em 02 

de maio de 2014.  

 
 
 



 
 

137 

APÊNDICE 
 
 

APÊNDICE 01 - ENTREVISTA COM EDUARDO COUTINHO74 

 

1. Como meu objeto de estudo é o Santo Forte, eu queria saber o que você 
acha da religiosidade brasileira? 
 
Eduardo Coutinho: Essa pergunta é como perguntar ideias gerais. É como me 
perguntar o que eu acho da China. O que eu acho do Brasil? O filme fala um pouco. 
De lá para cá, o que mudou? Essa ilusão de que quem mais perdeu foi o 
catolicismo... Quem mais perdeu relativamente foi a umbanda e o candomblé, disso 
eu não tenho a menor dúvida. 
 
2. Você não acha que o catolicismo, hoje em dia, ainda mascara um pouco as 
religiões afro? 
 
Eduardo Coutinho: Não. Olha, em primeiro lugar o catolicismo… O brasileiro é 
católico social, 80% dele vai em casamento. Agora ir à missa, ou seguir a risca é 
outra história. Você sabe que o Rio de Janeiro é a segunda cidade do Brasil com 
maior porcentagem de evangélicos? Pentecostais, estou falando de Assembléia de 
Deus para cá.  
 O catolicismo desde o século XIX aceitou práticas de umbanda e de 
candomblé, sempre misturou. É uma religião que ninguém cumpre tão bem. Você 
imagina se as pessoas na Itália… Na Itália ninguém tem filho. Por que? Porque eles 
usam camisinha, então, eles são católicos mas não obedecem.  
 O evangélico é muito mais complicado, por exemplo, no Rio, entre os pobres, 
gente de favela e tal, você tem… A religião dominante disparada é a evangélica, de 
Assembléia [de Deus] a Universal [do Reino de Deus]. Sendo que a Assembléia é 
menos ortodoxa, mas mesmo entre eles existe essa coisa, que eu lamento, da 
perseguição, é um negócio levado a sério.  
 Porque que no Rio tem mais que São Paulo e só Rondônia ganha? Porque no 
Rio, no morro... O João fez um filme sobre isso, que explica um pouco. O que 
acontece no morro? A mulher é a primeira a entrar na religião, qualquer igreja tem 
mais mulher do que homem. Ela entra para não ter que ficar enchendo o saco do 
marido que bebe. Em muitos casos o marido nem vai, quando ele vai, ele descobre 
o mundo.  
 Vou te contar, eu vi já pastor falar do demônio, eu fiquei vinte minutos ouvindo 
e cansei de filmar. O pastor para ser envolvente começou a falar do demônio, e eu 
passei mal, eu te juro por Deus, comecei a passar mal. Eu imagino o que é para as 
pessoas que ouvem, entende? O cara vê e acredita em todas as entidades da 
umbanda só que com o sinal trocado, no sentido diabólico, só isso. Mas ele acredita 
mais ainda, o evangélico acredita que existe o exú e a pombagira… A diferença é 
que é o diabo, entende? Então, o cara da favela começa a ir e muitos continuam. 
                                                
74 Entrevista concedida à autora em outubro de 2013, em evento relacionado à 37a Mostra 
Internacional de Cinema, na Fundação Armando Álvares Penteado. 
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Primeira coisa: ele larga de beber; segundo: ele começa a bater menos na mulher; 
terceiro: eventualmente ele vai trabalhar, portanto como dizem, a família fica mais 
próspera ou menos miserável. Outro elemento, ele compra o terninho preto e passa 
a usar todo domingo ou os dias que ele vai ao culto, ele com a mulher ou sozinho vai 
para o culto. Esse cara o tráfico respeita.  
 Agora, o cara que diz: “eu me tornei católico”. Isso não existe! Ele pode dizer: 
“eu me tornei Hare Krishna” mas católico, não. Então, o cara quando vira evangélico 
passa a ser respeitado porque ele realmente mudou de vida. Isso garante a vida 
dele, isso é tão forte que você sabe que o número de pastores... Os pastores tem 
proximidade com essa gente, tem, porque eles estão em todos os lugares, tem igreja 
em todo lugar. E eles dizem: “você matou? Não importa, Jesus te salva”. É o que o 
outro quer. E te salva gritando. Eles têm uma força tremenda no Rio de Janeiro. 
Entendeu?  
 
3. Eu analiso a religião como forma de preenchimento do ser humano. 
 
Eduardo Coutinho: Isso daí não é nem do brasileiro, isso daí, eu digo: é uma 
constante antropológica.  
 Não conheço populações sem religião. Quando não tem, arranja o Stalin. 
Arranja o Mao Tse Tung, é muito simples. Forma de transcendência sem invenção 
não tem, que aliás está arrebentada por causa disso. Sabe quando a União 
Soviética ocupou os terrenos ortodoxos e transformou em depósito, em celeiro? O 
Eisenstein fez um filme retumbante, que ele não acabou, sobre isso. É a história da 
coletivização da agricultura que o Stalin começou em 1930 e, matou milhares de 
pessoas, milhões de pessoas para acabar com seus pilares. E ele fez um filme 
sobre essa luta do camponês entre aspas contra o pilar do camponês que tinha 
pouco dinheiro. E a história desse filme é de um filho que denuncia o pai. É 
espantoso o filme.  
 Então, é forma de transcendência e imanência. O que aconteceu quando 
acabaram com as igrejas? O que é o casamento quando você tira todo o ritual? 
Imagina. Acabou... Quer dizer, não sabiam nada como não sabem hoje. Então vai 
ter isso, vai ter Mao Tse Tung. Agora é Confúcio. Essa luta é totalmente errônea, 
entende? Porque tem gente que diz que quando não tiver miséria, a religião acaba. 
Isso tudo é papo careca.  
 É evidente que com a tradição que se tem no Brasil... Aqui no Brasil, isso 
então é uma assertiva muito presente na população. Agora o trágico, um traço 
cultural é que... Você imagina, uma das coisas mais lindas da igreja católica é que 
tenha duzentos mil santos.  
 Uma vez eu fiz um trabalho com a Bia Lessa. Eu filmei em duas favelas, filmei 
umas oito pessoas. Eu achei uma mulher que eu deveria ter gravado a entrevista só 
com ela, porque em quinze, vinte minutos ela falou a teoria geral dos santos: “o São 
Longuinho é para isso, para aquilo e aquele outro”. Era extraordinário. Isso é a 
beleza do catolicismo, é paganismo e foi por isso que... É mais fácil a comparação 
com os orixás. As imagens estão lá: São Jorge, São Sebastião.  
 No sertão, quando eu fui fazer O Fim e o Princípio, as igrejas evangélicas já 
estavam chegando no sertão, a avalanche e chegava dessa forma, como avalanche 
mesmo, um deles me contou. Uma das coisas mais bonitas das casas do sertão é o 
altar que eles têm. Eles têm um altar, quando tem fotografia é do casamento, o resto 
é só imagem: uma porção de Nossas Senhoras, uns duzentos Jesus Cristo. É lindo. 
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É maravilhoso esse troço, entende? E um deles me contou que o primo que era 
evangélico e falava sempre com ele para tirar os santos... É a destruição. 
 
4. Aquela personagem do Santo Forte, a Carla que fala que fez uma oração 
quando estava na Igreja Universal do Reino de Deus, para o quadro de Iemanjá 
da avó dela quebrar. E de fato, segundo ela, o quadro cai e quebra.  
 
Eduardo Coutinho: Essa confusão com a imagem... Depois daquele cara que 
chutou a santa e que foi mandado para a África, a Universal [do Reino de Deus] 
diminuiu o padrão de agredir as outras religiões. Tem um pastor que eu filmei no 
filme sobre televisão, esse cara é monstruoso, ele continua a dizer que cura câncer, 
“sai pombagira”. Sabe, continua a mesma coisa.  
 
5. Você falou no começo que as menores religiões hoje no Brasil são as afros: 
Umbanda e Candomblé.  
 
Eduardo Coutinho: Ah não... Olha, já no tempo que eu filmei, uma coisa que tem a 
ver com colocação social, e não só: gente do candomblé e gente da umbanda, uns 
dizem que são, outros não dizem.  
 Um dos personagens do filme afirma que o superior é o candomblé. Ele era 
do candomblé, o filho era da umbanda. Mesmo ele dizia assim: não pode dizer 
sempre que isso é uma religião, entendeu? Então, junto com esse distanciamento 
tem um pouco de receio com o preconceito externo e também é meio complicado 
porque entra o catolicismo, já que a umbanda faz uma ligação com os santos 
católicos, que o catolicismo não aceita tão bem.  
 Então, eu filmei um cara em Santo Forte, que batiza de manhã o filho na 
igreja e batiza à noite na umbanda. E o mais sensacional é que esse cara que seria 
um cara da umbanda e batiza no catolicismo, fica doente. E quando ele ficou doente, 
ele pediu para a mãe “rezar ele”. E a mãe que é fanática pelo bispo Macedo orou por 
ele e, segundo ela e e ele próprio, a fé o curou.  
 É porque magia: quanto mais, melhor. Se você tiver 10 sinais que dão sorte, é 
bom ter os dez. Toda proteção é útil. Agora vai explicar para um americano. É 
impossível. E esse filme Santo Forte, não só pelo fato de ser falado demais, é 
impossível, são muitas legendas, o cara tem que ler “pombagira”, “vovó Cambinda”. 
É impossível, ele assiste e sai na metade do filme. Ele não sabe o que é aquilo. É 
muito característico do Brasil. 
 
6. Uma das cenas mais fantásticas do Santo Forte, que eu particularmente 
acho, é a filha da dona Thereza que fala que... 
 
Eduardo Coutinho: Não, essa mulher é genial porque essa não estava no 
programa. A dona Thereza foi selecionada, ela foi bem, mas não foi nada 
maravilhoso. Quando nós chegamos para filmar e, aí não é porque chega uma 
câmera, ela não pensa muito nisso. Tanto que quando virou filme, ela não acreditou 
que aquilo era filme.  
 O fato é que chegaram dez pessoas, tem um objeto lá, ela pensou: não, 
agora eu vou falar melhor do que antes que era para três. E aí ela contou fazendo 
gestos e tal... E acrescentou coisas que não tinha dito, como: “como é que e vivo 
nessa lama, sou analfabeta e gosto de Bethoven?”. Isso porque uma vez ela ouviu 
uma sinfonia de Bethoven, ela era empregada sabe de quem? Da Marília Pêra e do 
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Nelson Motta, eles foram casados e ela estava lá e o Nelsinho colocou e ela 
perguntou “o que é isso aí?” e ele falou que era Bethoven e ela falou: “Po, eu gosto 
de Bethoven”. Eu acho que ela nunca ouviu outra música de Bethoven. Isso ela 
disse na pesquisa, na filmagem ela tinha que ser melhor, aí ela fala: “Eu vivi no 
tempo de Bethoven”. Aí ela foi lá para o negócio da reencarnação.  
 Mas enfim, quando vem a filha, eu tinha quinze minutos de espaço, de 
intervalo, se não tivesse, não teria aquilo. Ela [dona Thereza] convidou para um 
café, quando ela foi fazer o café, entra uma mulher que é a filha dela. E a câmera 
filmando com a luz que tinha e tal, a câmera se virando, a essa altura. Totalmente 
imprevisto. Daí, a filha dela fez uma pergunta para mim que não está no filme, 
porque ela está em off e se ouvia mal, mas ela foi maravilhosa, foi a única em todo o 
filme que fez a pergunta óbvia: “E o senhor? De que religião é?” E ela me fez e eu 
falei: “olha, isso é complicado, e eu não sei, mas quando eu estou no avião eu rezo 
para todos os santos.”  
 Foi outra loucura por causa do problema do nível social, ela não sabe do que 
eu estou falando, ela nunca foi num avião, entendeu? Não é uma pessoa como nós 
que viaja. Então, falar que tem medo de avião para ela... Ela fez uma cara meio de 
estupidez e seguiu a diante, ela não entendeu. E aí ela disse: “eu acredito nas 
coisas que existem”, isto é, realmente ela é uma pessoa panteísta que acredita no 
mar, no céu, é uma atéia. Bom, aí três minutos depois do café, eu pergunto para ela: 
“e os santos que baixam na tua mãe?” Aí, ela começou a dizer: “olha, são santos de 
muito respeito, eu peço para passar de ano, eu peço para ganhar dinheiro e o 
diabo”. Quer dizer, onde é que está o ateísmo dela? 
 E nessa altura, quando ela começa a dizer isso, a mãe dela fica atrás, puta da 
vida porque a filha está roubando o centro da cena e falando dela. Durante todo 
esse tempo ela está pensando: “como é que eu vou tirar minha filha e ir para o 
centro da cena”. Ela vai e volta para o lado, não para mim, para a direita da câmera, 
para as moças que fizeram a entrevista com ela e fala: “essa eu não contei pra 
vocês”. E daí contou a história espantosa da irmã que foi punida pela pombagira e 
daí pronto, liquidou com a filha e ocupou o centro da cena.  
 Você vê como o teatro e a verdade... Está tudo misturado. Eu voltei a filmar a 
dona Thereza, eu tinha ideia de fazer um filme com os velhos personagens, mas 
desisti... 
 
7. Desistiu? 
 
Eduardo Coutinho: Desisti. Não dá, não deu. Porque eu ia ter que filmar 
metalúrgico... Aí, não deu. Mas um deles era a dona Thereza, claro. Eu não a via por 
uns dez anos. Para começar ela não acreditava que aquilo era um filme. Antes do 
filme estrear, eu chamei as pessoas do filme para assistir, alguns foram e outros não 
foram. Ela foi ver e achou um saco: “mas como isso é um filme? Eu não apareço 
mais?”... Não tem o menor problema. 
 Dois meses depois, ela, um dia, me telefona da casa dos patrões, uma casa 
maravilhosa do lado da favela, mansão. Ela me telefona e fala, porque tinha saído 
uma matéria no jornal com a carinha dela dizendo que era um filme que tinha 
estreado, daí ela viu que era um filme. Essa mulher nunca pensou que fosse um 
filme e só se deu conta depois. Mas enfim, eu voltei lá e encontrei com ela dez anos 
depois: “como vai a senhora e tal”.  
 Fomos sentar no quintal e ela em vinte minutos, meia hora me contou três 
milagres. Extraordinário, porque ela conta bem. E os três milagres que ela contou 
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não tinha intervenção de anjo, não tinha nada: o filho dela foi salvo, trabalhava na 
globo, num caminhão da globo, teve um acidente e daí o fantasma da mãe dela veio, 
o espírito da mãe tirou o filho do caminhão, o caminhão explodiu e ele se salvou.  
 Ela contou três e a terceira era a mais louca porque não é um milagre de fato. 
Aí entra naquela coisa: será que é verdade? Ela disse que estava na casa dela e viu 
que tinha um cara na porta, um homem mal vestido e com cara de esfomeado. Ele 
falou que queria um prato de feijão. Aí ela falou assim, isso favela tem: “um prato de 
feijão você vai ter”. Então ela abriu o portão e fez a comida do cara. Ele agradeceu 
muito pelo prato de comida e foi embora. Daí teve um dia, no dia em que ela 
recebeu a aposentadoria do marido na Praça do Simon - é isso que é, as coisas tem 
nome, no caso dela a gente podia verificar se a história é verdadeira - ela foi num 
banco que tem lá, num Itaú que tem alí para receber a aposentadoria do marido. Ela 
saiu e foi comprar uns bombons num shopping. E com os bombons ela ia gastar uns 
dez, quinze reais e de repente, vem um cara com papel e pediu para ela assinar 
nesse papel, ela assinou. Era o homem a quem ela deu o prato de comida. Ele 
chama ela para o canto e fala: “você não lembra? A senhora me deu aquele prato de 
comida...” “Ah, como está? Mas que bom!” Ele estava bem vestido... “Pois é, sou 
dono dessa loja e eu estava lá porque eu estava em um período da minha vida 
desesperado porque eu queria ser médico e meu pai não deixava, então eu resolvi 
viver aquela vida passando fome e afinal, meu pai deixou eu ser médico então, e 
agora eu sou rico, sou médico, tal, tal, tal...” Aí ele falou: “pega quantos chocolates a 
senhora quiser”, ela falou que só queria aqueles que ela tinha escolhido. E ela me 
falou: “se ele me oferecesse um monte de roupas, talvez eu pegasse. Uma blusinha 
e tal”.  
 Veja uma história dessas, eu podia checar se é verdade... E depois ela contou 
um outro que também tinha o espírito da mãe que claramente é uma visão utópica 
de morte, mas era maravilhosa. No final, vem a filha contar para nós: “eu me tornei 
evangélica” , a filha ateia. E daí ela começou a contar o momento que ela viu a luz, e 
que estava a um ano frequentando a igreja evangélica. Então você vê o nível do... 
Porque ela falou: eu sou ateia, quando alguém fala: sou ateu, é ateu até o final.  
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APÊNDICE 02 - FICHA TÉCNICA DO FILME SANTO FORTE75 
 
 
NOME ORIGINAL: Santo Forte 

PAÍS DE ORIGEM: Brasil 

GÊNERO: Documentário 

DURAÇÃO: 80 min 

ANO: 1999 

Direção: Eduardo Coutinho 

Fotografia: Luis Felipe Sá e Fabian Silbert 

Som direto: Valéria Ferro e Paulo Ricardo Nunes 

Montagem: e Edição: Jordana Berg 

Produção Executiva: Claudius Ceccon, Dinah Frotté e Elcimar de Oliveira 

Direção de Produção: Cláudia Braga 

Pesquisa e Consultoria: Patricia Guimarães 

Pesquisa de Personagem: Patricia Guimarães, Cristiana Grumbach, Daniel Coutinho 

e Vera Dutra dos Santos 

Produção de Finalização: Cristiana Grumbach e Ricardo Mehedff 

Edição de Som: Virginia Flores e Fernando Ariani 

Still: Claudia Linhars Sanz 

Produção: CECIP - Centro de Criação de Imagem Popular 

Apoio: Itaú Cultural - Rumos Cinema e Vídeo / Minc - Lei Rouanet / Prêmio OCIC 

para finalização de produção. 

Distribuição em Cinema: RioFilme 

Distribuição em Vídeo: RioFilme e Funarte 

Prêmios recebidos: Melhor filme, Montagem e Roteiro no 32o Festival de Brasília do 

Cinema Brasileiro; Prêmio Especial do Júri no XXVII Festival de Gramado de Cinema 

Latino Brasileiro (1999); Prêmio Margarida de Prata (1999); Melhor Filme Brasileiro de 

1999 (Associação Paulista de Críticos de Arte); Melhor Filme Brasileiro e Direção de 

1999 - Sesc.  

  

 

                                                
75 Informações dos sites da Produtora RioFilme e da CECIP. Acesso em 20 de maio de 2014.  


