
FAZENDO CASO DOS CAUSOS 

Valter Filé (UERJ)1 

 

Em fevereiro de 2000, encontrei-me com o cineasta Eduardo Coutinho1 para 

uma conversa que eu pretendia publicar. Ele me falou a respeito de cinema e da 

linguagem audiovisual em geral. Seu método de trabalho e suas opiniões a respeito da 

vida. Falou-me também sobre as várias dimensões do documentário e suas questões 

éticas, emocionais, espirituais e políticas2. . 

Este encontro me alegrou muito uma vez que como bom nordestino eu 

também sou amante das artes de dizer (Certeau, 1994).  

Estabeleci algumas aproximações e diálogos da obra de Coutinho, esse 

trabalhador do cinema e lavrador da palavra, com a de Michel de Certeau.  

Segundo o cineasta, seu trabalho de documentarista pode ser sintetizado como 

“o registro do encontro entre os dois lados da câmera” , onde só se guardando as 

distâncias entre  diretor e personagem – e ele, diretor consciente das diferenças 

sociais, econômicas e culturais entre ambos e do poder que a câmera lhe confere – se 

poderá estabelecer uma “igualdade temporária  e utópica”.  

Ainda segundo o diretor, nesses encontros o importante é a visão que as 

pessoas têm do mundo, muito mais do que saber como o mundo é: “a forma como 

você vê o mundo influencia o mundo”, enfatiza Coutinho.  

Ele não acredita que filme algum possa mudar o mundo e que a única coisa 

que seus filmes podem, no máximo, é contribuir para conhecer o mundo, até porque 

não se pode mudar aquilo que não se conhece. 

Contar bem uma história, segundo Coutinho, é mais importante do que se a 

história é verdade ou não. Neste ponto, convido Certeau (1994) para entrar na 

conversa: 

 
                                                   
1 Valter File, Doutorando em Educação/UERJ. 
 
1 Eduardo Coutinho, documentarista de filmes como “Cabra marcado para morrer”, “O Fio da Memória”, 
“Boca de Lixo”, “Santo Forte” e, mais recentemente, “Edifício Máster”, entre outros.  
 
2 A quem estiver interessado, esta entrevista está publicada no livro “Batuques, fragmentações e Fluxos: 
zapeando pela linguagem audiovisual no cotidiano da escola”.Rio de Janeiro: DP&A, 2000 (Valter Filé, org). 
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Não se trata mais de ajustar-se o mais possível a uma “realidade” (uma operação técnica etc) e dar 

credibilidade ao texto pelo real que exibe. Ao contrário, a história narrada cria um espaço de ficção. 

Ela afasta-se do “real” – ou melhor, ela aparenta subtrair-se à conjuntura (...) ela mesma é um ato de 

fenâmbulo, um gesto equilibrista em que participam a circunstância (lugar e tempo) e o próprio 

locutor, uma maneira de saber, manipular, arranjar e “colocar” um dito deslocando um conjunto, em 

suma “uma questão de tato” (...) “O discurso produz então efeito, não objetos. É narração, não 

descrição. É uma arte de dizer” (p.153/154). 

 

No que arremata o cineasta: “se a pessoa conta bem uma historia, ela passa a 

ser verdade”. 

  

 

Histórias cotidianas 

 

Neste trabalho, gostaria de recuperar algumas narrativas cotidianas que me 

parecem importantes para pensar as tecnologias e re-colocar perguntas que, embora 

sempre implícitas, muitas vezes, são desconsideradas, tornando-se ausentes. Pretendo 

com isto convocar Boaventura de Souza Santos (2000) e o que ele chama de 

Epistemologia dos conhecimentos ausentes.  

 

“A epistemologia dos conhecimentos ausentes parte da premissa de que as práticas sociais são 

práticas de conhecimento. As práticas que não se assentam na ciência não são práticas ignorantes, 

são antes práticas de conhecimentos rivais, alternativos. Não há nenhuma razão apriorística para 

privilegiar uma forma de conhecimento sobre qualquer outra. Além disto, nenhuma delas, por si só, 

poderá garantir a emergência e desenvolvimento da solidariedade. O objectivo será antes a formação 

de constelações de conhecimentos orientados para a criação de uma mais-valia de solidariedade” 

(247). 

  

Então, quero tratar da questão dos usos e consumos que podem nos ajudar a 

conectar as tecnologias, ao cotidiano e aos anseios de cidadania. Também uma 

tentativa de abordar este tema, transpondo os muitos discursos dicotômicos que 

passam do auto-elogio à negação, ou que prognosticam o consumo a partir da 

produção ou, pior ainda, do manual de instruções.  
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Buscar nas “táticas de praticantes” (Certeau, 1994) ajuda para contra-

argumentar os “enfoques” que se alimentam do paradigma da racionalidade 

cumulativa, que segundo Barbero (1997) tem a pretensão de unificar e subsumir num 

só tempo as diferentes temporalidades sócio-históricas (p.214). Como se pudéssemos 

desconsiderar as diferentes regiões e suas movimentações culturais onde convivem o 

arcaico e o moderno numa mesma sociedade, em diferentes grupos sócio-

econômicos. Vamos tomar como exemplo às “famosas” “tic” – tecnologias da 

informação e da comunicação. Segundo Mattelart, as grandes redes de informação e 

comunicação, com seus fluxos “invisíveis”, “imateriais”, “formam territórios 

abstratos”, que escapam às antigas territorialidades (1999; p.166). Esta situação afeta 

nossa orientação espaço-temporal na leitura dessa nova “geografia”, na qual não 

existe a experiência do “vivido”, mas sim do “sentido” com novos referentes de 

localização e temporalidade. A imaterialidade é uma característica destes tempos que 

se aplicam inclusive ao capital, o dinheiro que circula no mundo como um fantasma, 

sem deixar vestígios na vida real das pessoas, sem gerar bens ou riquezas para a 

maioria da população.  

São situações que nos fazem ficar “bestando” e perguntar: onde ficam as salas 

de reuniões em que os participantes não estão/estão juntos, uma vez que podem estar 

nos cinco continentes e se comunicarem entre si, simultaneamente, em tempo real?  

Como e de que tamanho é a fila dos bancos que não têm uma sede física tradicional 

de atendimento, onde o cliente mantém uma relação por telefone, fax e internet? Que 

questões estão implicadas no jorro de notícias que confundem um fato local, do tipo 

“o homem que mordeu o cachorro” na nossa cidade, misturado com outras, de outros 

cantos do mundo, criando um fluxo gigantesco de fatos em formato de videoclipes,  

gerando concomitantemente um grande vazio e o sentimento de impotência e 

desinformação por parte de receptores? E como se dá a “metalurgia” das notícias 

produzidas pelas agências internacionais? Como se dá esse longo e invisível trajeto, 

que vai desde a seleção (ou filtro) da matéria-prima, do que deve ser ou não ser 

noticiado, passando pela construção de uma versão, orientada segundo os vários 

interesses da agência e seus “parceiros”, repassados para os telejornais de várias 
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partes do planeta e finalmente vendidas aos receptores/consumidores como a 

realidade do mundo? 

Ainda segundo Mattelart (op. cit.), a noção de comunicação-mundo tem sido 

cunhada a partir da noção de economia-mundo, e está baseada na lógica perversa das 

redes (ou semi-redes?) que funcionam com alguns centros em um trânsito desigual, 

criando paradoxos como: integrações e segregações, novas formas de exclusão, 

aumento de fortunas na ordem inversa do agravamento da situação de pobreza, 

mesmo nos pólos de emissão da rede. 

É claro que esta discussão passa longe do cotidiano de muita gente que 

conhecemos, uma vez que não levamos na mochila as mesmas “coisas” para viver os 

mesmos tempos.  Convivemos com culturas diferentes nas quais convivem o 

moderno e o arcaico. Um exemplo disso é o meu pai, que tem 85 anos e que não 

acredita (como muita gente, aliás) que o homem foi à lua: “Esses americanos pensam 

que o povo é besta, eles foram foi numa ilha dessas abandonadas por aí. Como é que 

o homem vai na lua, me diga?”. 

 Talvez seja oportuno para nós perguntarmos de que forma essas pessoas estão 

vivendo esses tempos?  

 Outro bom exemplo é de uma historinha que escrevi quando tinha uma 

coluna em um jornal do bairro Jardim Bom Pastor, periferia de Belford Roxo. Era um 

tablóide, realizado por um grupo de moradores e mantido com a colaboração do 

pequeno comércio local. Minha coluna chamava-se “Dois dedos de prosa”. A 

intenção era dar conta das experiências (vividas, imaginadas ou desejadas) dos 

moradores em seus momentos singulares. Isto dentro de um estilo literário, ou seja, 

com muitas metáforas e outras figuras de linguagem que davam um colorido a mais 

nos “causos” que eram ouvidos da própria comunidade.  

O “causo” que quero contar, e que me parece ilustrar bem estes destempos, 
4 foi o seguinte: uma vez um sujeito me contou (e eu publiquei) que seu sogro “era 

uma pessoa muito ‘atrasada’ e não sabia nem fazer a letra ‘O’ com um copo. Estava 

                                                   
4 Martin-Barbero (in Mauro Wilton de Souza) usa a palavra castelhana “destempos” para identificar as 
anacronias e as diferentes relações com o tempo (1995 p.42). 
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sempre por fora das coisas mais” modernas “. Caixa eletrônico de banco para ele era 

um mistério”.  

Um dia, o tal rapaz foi ao banco e levou o sogro. Chegaram lá e foram direto 

para o caixa eletrônico e o rapaz, talvez por maldade e para ver como o velho se 

comportaria, disse ao sogro: “Olha, aí dentro tem uma pessoa que fica esperando a 

gente enfiar o cartão, escrever aqui (falava e mostrava) o que precisa, dinheiro e 

outras coisas e ele lá dentro vai fazendo o que a gente vai pedindo... Vou pedir uma 

‘grana’... Fez a operação. Colocou o cartão numa fenda do caixa eletrônico e depois 

‘danou’ a bater numas teclas, sob o olhar” boquiaberto “do ancião”.  

De repente, como vindo de uma cena de ficção científica, da parte de trás do 

caixa eletrônico sai um homem, que tranqüilamente passando uma estopa nas mãos, 

diz que a máquina estava em manutenção e que é para eles se dirigirem a outra.  

O velho, àquela altura “familiarizado” com a tecnologia, já se encaminhava 

para outra caixa, quando percebeu que seu genro estava como que congelado, 

pregado no chão, sem poder dar um passo. Voltou, sacudiu o genro e, num tom de 

repreensão, disparou:  “Cê besta! Que cê tá pensando, o homem num tem nem direito 

de sair pra mijar não é?”. 

Outra bom exemplo vem de uma historia que se passou na Sicília, Itália, 

quando da instalação dos primeiros telefones. O técnico reunia aos habitantes diante 

do novo aparato e explicava-lhes, tomando como voluntário, o camponês mais idoso: 

“com a esquerda pegue o fone e ponha-o no ouvido, com a direita marque os 

números, e aí está, já pode falar”. “Falar?” estranhava o siciliano. “e com que 

mãos?”.  
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