
185184

Entre o verbo e as 
visões: a força poético-
documental de Estamira

Noédson Conceição Santos1

Acadêmico em Direito pela Universidade Federal da Bahia, em regime 
de Dupla Titulação com a Universidade de Coimbra (Portugal); 
Pesquisador nas áreas de Direito, Literatura e Cinema.

“Eu transbordei de raiva. Eu transbordei de ficar invisível... 

Com tanta hipocrisia, com tanta mentira, com tanta 

perversidade... Com tanto trocadilo... Eu, Estamira”.

Resumo: No contexto cinematográfico, as imagens e as palavras (pós-cinema mudo), 
são grandezas comunicacionais complementares e individualmente importantes no 
processo de transmissão de sentidos. Em Estamira (2004), obra cine-documental de 
Marcos Prado, existe uma dinâmica bastante singular e especial entre o verbal e o visu-
al. Fazendo nascer uma tensão narrativa entre o real e o simbólico. Assim, o presente 
texto tem o propósito de transitar por essa estética carregada de lirismo, envolvendo 
as falas proféticas e apocalípticas de Estamira que são entremeadas por imagens poé-
ticas e realistas documentais.
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Abstract: In cinematic context, the images and the words (post-cinema dumb), are 
complementary communicational fractions and individually important in the process 
of transmission of senses. In Estamira (2004), cine-documentary produced of Marcos 
Prado, there are a unique dynamic and very special between the verbal and the visual. 
Making a narrative tension between the real and the symbolic. Thus, the present text 
has the purpose of discuss about this aesthetic full of lyricism, involving the prophetic 
and apocalyptic speeches of Estamira which are interspersed by poetic and realistic 
documentary images.
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Estamira (Marcos Prado, 2005). Fonte: Divulgação.
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INTRODUÇÃO

Trilhar os percursos de uma narrativa fílmica às vezes pode ser uma 

tarefa bastante dificultosa e embaraçada, na medida em que nos 

defrontamos com uma multiplicidade de caminhos e uma infinidade 

de possibilidades analíticas. Mas não poderia ser diferente, afinal, 

quando nos reportamos ao cinema, que é uma forma autêntica de 

expressão artística, automaticamente, estamos a convocar o plano 

das percepções individuais dos sujeitos que dialogam com a obra.

Neste processo de subjetividades, contam bastante, ao nível das 

impressões, os registros emocionais e simbólicos do sujeito in-

terpretante, suas cargas valorativas, a bagagem de experiências 

adquiridas ao longo da vida; e também, é claro, a abertura e pro-

fundidade com a qual se entregou à experiência fílmica, dentre ou-

tras infinitas variáveis. Além disso, do outro lado da moeda, encon-

tram-se os idealizadores da obra que é entregue ao público, pois, 

o próprio processo de produção e edição, parte de um suposto 

lógico que é o de dar vida à “ideia” do filme, ou melhor, a intencio-

nalidade comunicacional que se pretende alcançar por meio dele.

E é por isso que a missão de se debruçar sobre uma película é tão 

complexa e intensa. O que não deixa de ser, ao mesmo tempo, um 

convite instigante e provocador, na medida em que verter um olhar 

mais atento e respeitoso sobre uma obra é um exercício de grandes 

descobertas, não só para quem observa, como também, para aque-

les que são convidados a navegar pelo mesmo horizonte perceptivo.

Estamira (2004) é uma dessas obras que convocam uma visão 

mais cuidadosa e descolada dos paradigmas das análises fílmicas. 

Marcos Prado, ao se introjetar no universo epifânico, elucubrativo 

e visionário de Estamira, a mulher da voz e do tempo, devolve-nos 

uma consciência crítica e reflexiva, não apenas sobre o modo de 

fazer e conceber o que se convencionou chamar de cinema não-

-ficcional, como também, nos impõe uma autocrítica sobre a pana-

ceia idiossincrática que se tornou o mundo moderno. As palavras 

e as imagens unem-se num acordo cinético em Estamira, vê-se 

uma potência que é ao mesmo tempo poética e documental. Que 

faz nascer uma experiência sensorial e sinestésica de elevação e 

de conscientização na audiência. É impossível não compreender 

a forma e o conteúdo voltado para a documentação da realidade, 

porém, impossível também, não sentir e viver a transcendência 

que emana do discurso e da retórica cética e inegociável daquela 

mulher “que tem a missão de revelar a verdade, e tacar na cara dos 

inocentes ao contrário”.

Entre a razão desarticulada e a insanidade cheia de lucidez, Es-

tamira, a imperatriz dos escombros, nos arrebata para um esta-

do analítico de pura fluidez poética e profética, questionando o 

mundo, a humanidade, seus valores, suas normas e paradigmas. 

Levando-nos a compreensão de que “o mundo em que vivemos 

talvez seja um mundo de aparências, a espuma de uma realidade 

mais profunda, que escapa ao tempo, ao espaço, a nossos senti-

dos e a nosso entendimento”. (MORIN, 2005, p.8)

LUZ, CÂMERA, IMERSÃO...

O documentário Estamira faz parte uma trajetória, é uma subs-

tância viva da visão sensível e atenciosa de seu idealizador. Em 

1994, o fotografo e cineasta Marcos Prado, que assina a direção do 

longa-metragem, decidiu fazer um percurso inverso ao da lógica 

do consumo capitalista e foi em busca do local onde, segundo 

ele “era diariamente depositado o lixo produzido em casa” (PRA-

DO, 2004, p. 9). E foi assim que pouco tempo depois conheceu o 

Aterro Sanitário de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, um lugar 

grave, austero, tomado pela ferrugem e por toneladas de detritos.

Entretanto, não foi só a dimensão entulhada, suja e fétida que cha-

mou a sua atenção para aquele lugar, em verdade, fora a dimensão 

humana, a matéria viva e os ecos de resistência que ressoavam nas 

figuras dos catadores de lixo, que transitavam por ali diariamente, 

que mais o impressionou. Esses indivíduos, então, seriam o mote 

para um ensaio fotográfico que teria o nome de Jardim Gramacho. 

Seria uma abordagem antropológica e ambiental, para compreen-

der o universo inóspito e insular no qual habitam as pessoas que 

trabalham, respiram e (sobre)vivem cotidianamente nos lixões.

Porém, seis anos depois de iniciado o projeto, Marcos Prado co-

nheceu Estamira, uma mulher de 63 anos que sofria de distúrbios 
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mentais e trabalhava há mais de 20 anos em Gramacho. O diretor 

relata o primeiro encontro:

Esbarrei-me com uma senhora sentada em seu 

acampamento, contemplando a imagem de Gramacho. 

Aproximei-me e pedi-lhe para tirar o seu retrato. Ela 

me olhou nos olhos consentindo e disse para me 

sentar a seu lado. (...) Estamira era seu nome. Contou 

que morava num castelo todo enfeitado com objetos 

encontrados no lixo e que tinha uma missão na vida: 

revelar e cobrar a verdade (PRADO, 2004, p. 9).

Esse encontro foi um divisor de águas no projeto de Prado, a partir 

dali, Estamira passa a ser protagonista de seu livro (Jardim Grama-

cho), tendo um capítulo especialmente dedicado a ela. “A sua mis-

são é revelar a minha missão”, disse Estamira ao cineasta, numa 

fala perturbadoramente inquietante e instigante. Tempos depois, 

o projeto acabou por ser ampliado e deu origem ao documentário, 

que foi filmado entre os anos 2000 e 2004, e recebeu o mesmo 

nome de sua “personagem” principal. Estamira foi o documentário 

de maior público nos cinemas em 2006 e recebeu 33 prêmios na-

cionais e internacionais, tais como: Melhor Documentário segundo 

o júri oficial, nos Festivais Internacionais do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, o Grand Prix no Festival Internacional de Documentá-

rios de Marseille e foi escolhido como o Melhor Documentário no 

Festival Internacional de Karlovy Vary2.

A imersão no complexo universo de Estamira, certamente, traz a 

tona questões de fundo bastante importantes, e que são tratadas 

com muita responsabilidade e sensibilidade por Marcos Prado. Na 

tela, sente-se e vê-se que:

“[...] as crises que se apresentam à humanidade [atualmente] 

são tristes realidades decorrentes do estilo arrogante e 

2 Fonte: Zazen Produções (http://www.zazen.com.br/estamira2/). 

etnocêntrico com que a civilização capitalista ocidental 

se difundiu pelo globo terrestre, num ímpeto contínuo 

de tentar transformar natureza em produto, comunidade 

em mercado e o outro em si mesmo, num processo 

devorador que carrega consigo um universo de paradoxos 

e contradições”. (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2007, p.14)

Não obstante, à estética organizada no documentário, nos faz per-

ceber que o interesse do diretor não é apenas o de mostrar a fi-

gura humana apenas como um resultado elaborado por uma con-

juntura social, o que seria, de certo, um lugar comum e usual no 

contexto do cinema documental. Marcos Prado busca representar 

o universo do “lixão menos como espaço sintético de resíduos hu-

manos, de margem do capital, e mais como cenário medieval de 

uma subjetividade apocalíptica [...], que encara o depósito de de-

jetos como ambiente de resistência (não de opressão ou de aban-

dono)” (EDUARDO, 2004).

A força, a bravura de Estamira, está justamente em transgredir as 

margens rigidamente estabelecidas para a estética do documen-

tário, criando-se uma pulsação poética intensa e avassaladora, 

que toma os sentidos dos espectadores e faz com que eles sintam 

a voz e o espírito da mulher por trás do lixo e das câmeras. Nem 

a miséria, e, tampouco a loucura são instrumentalizadas para ma-

quiar ou deslegitimar o que diz Estamira. O cineasta soube enten-

der muito brilhantemente que “[...], não é possível estabelecer, na 

vida humana, distinções categóricas entre o âmbito racional e o 

mítico-simbólico, pois eles estão interligados e imbricados numa 

relação complexa e inteira” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2007, p.24).

Sabe-se que dentro da dimensão estética da cinematologia, exis-

tem algumas divergências e discussões sobre “a possibilidade de 

uma poética do cinema – ou seja, de uma concepção geral de na-

tureza do cinema, da criação fílmica, da relação do fílmico com o 

mundo afílmico ou profílmico” (AUMONT; MARIE, 2006, p. 108-

109). Porém, independente de uma tentativa de categorização, ou 

seja, uma generalização estética; é preciso se compreender a ima-

nência artística da obra fílmica, e, nesta medida, percebê-la sob 

um viés de singularidade. Cada filme possui um trânsito estético 
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muito particular.

Há ainda, sob o mesmo grau de arbitrariedade categorizante, uma 

dicotomia apregoada por muitos, sobre uma oposição “documen-

tário/ficção”, que cria um hall classificativo voltado a uma eminen-

te catalogação das obras fílmicas. Segundo essa percepção, do-

cumentário seria uma organização cinematográfica “de imagens 

visuais e sonoras dadas como reais e não fictícias. [...] [Tendo] qua-

se sempre, uma caráter didático ou informativo, que visa, princi-

palmente, restituir as aparências da realidade, mostrar as coisas e 

o mundo tais como eles são” (AUMONT; MARIE, 2006, p. 86).

Porém, em Estamira há um horizonte poético, ou melhor, uma força 

e uma potência que mistura a poesia das palavras e das imagens, 

com o universo realístico documental. Transgredindo-se, assim, 

essa estética reducionista e a ética das oposições, pois, “a evolu-

ção da história das formas no cinema está aí para demonstrar que 

as fronteiras entre documentário e ficção nunca são estanques e 

variam, consideravelmente, de uma época a outra, e de uma pro-

dução nacional a outra” (AUMONT; MARIE, 2006, p. 86).

Algumas experiências recentes no Brasil, neste sentido, têm se de-

monstrado de uma riqueza dialógica impressionante. Ao afastar-

-se de uma posição de autoridade como revelador de verdades, 

o documentário, automaticamente, abre um espaço para que o 

outro tenha a chance de ser visto, e, principalmente, ser ouvido.

Ou seja, abrir a porta das mídias para as vozes marginalizadas e 

ocultadas pela arrogância historiográfica do mundo moderno, sig-

nifica, em linhas gerais, promover renovados encontros e diálogos 

com a sabedoria humana construída sobre a base sólida do dia-a-

-dia; em outras palavras, permitir ao grande público um contato 

direto com a voz da razão popular, indubitavelmente, faz crescer 

em cada indivíduo, um novo tipo de consciência moral e ética que 

os faz ter um juízo de valor sobre o outro muito menos mitológico 

e simplista. Afinal, somos processo, e como tal, aprendemos pelas 

experiências vividas e compartilhadas, por isso, o ato de escutar 

faz parte de um movimento de evolução e crescimento.

ESTAMIRA, MIRA, IRA: O HORIZONTE 
POÉTICO-DOCUMENTAL NO 
JARDIM DAS DISTOPIAS

Existe uma atmosfera marcante em Estamira, logo nas primeiras 

cenas, visualiza-se uma caminho “observacional calcado na per-

formance de sua protagonista-atração, em busca do espetáculo 

visual e narrativo extraído [...] da [sua] presença cênica. Não vemos 

aqui uma escancaramento do encontro entre realizador e a pessoa 

filmada” (EDUARDO, 2004), ou seja, há uma opção pelo empode-

ramento do outro; um processo de abertura de portas, que reto-

ma o sujeito emudecido e faz dele o protagonista em ação. Nesta 

medida, não havendo a didaticidade documental, abre-se espaço 

para um envolvimento profundo com o discurso que se ouve e 

com as imagens que se vê.

Um primeiro olhar, por isso, convida-nos a conhecer o mais íntimo 

e secreto da personagem, o seu lar, um casebre simples e humilde. 

A câmera passeia sobre os signos vivos daquele ambiente, dando 

relevância aos detalhes e as miudezas cheias de um teor pessoal; 

uma faca sem cabo, um bule velho e um crucifixo antigo, todos 

marcados pela força do tempo, vão sendo apresentados num em-

balo sonoro cheio de melúria.

Antes mesmo de conhecermos Estamira, em sua voz e retórica, já 

estamos impregnados e cheios de sua vida privada, de seu contex-

to físico-simbólico. Não, não é o lixo, a miséria ou a sua psicose que 

dão a tônica do processo de imersão no seu universo, mas a sua 

humanidade inconteste, que transborda do íntimo de seu habitat.

A passos largos, vê-se uma senhora comum e simples indo em 

direção a um ponto de ônibus, uma das placas pelo caminho diz, 

“Gramacho última saída a 1 Km”, apontando o seu local de destino. 

Pouco a pouco o aterro sanitário vai tomando forma e dimensão 

por trás da mulher. Ela se veste, se prepara, quase num ritual de 

transição energética. E só depois é que conhecemos a imperatriz 

do lixo, dos escombros, dona das palavras inegociáveis, que se 

apresenta dizendo: “A minha missão, além de d’eu ser a Estamira, 

é revelar... é a verdade, somente a verdade” (ESTAMIRA, 2004).
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Há um lirismo verborrágico nas falas de Estamira. Ela diz suas ver-

dades de modo inquebrantável, com frases cheias de expressões 

e vocábulos próprios que ela usa com força e domínio, manifes-

tando uma coerência aguda em suas análises intensas. Nos seus 

acessos de raiva, vocifera contra Deus, o “trocadilo”, contra a es-

tupidez humana, os desperdícios, critica a educação e a medicina, 

cheias de copiadores e repetidores de ideias vazias, recrimina os 

dopantes e todas as formas de alienação e silenciamento.

Gramacho, o jardim das distopias, vai aos poucos sendo apresen-

tado como um local etéreo, apocalíptico e povoado por uma aura 

mítica, que se perfaz mais como centro de emoções e lutas, do 

que um desterro desértico e vazio, como suporia o senso comum. 

É um lugar distópico, por que reage a ideia de utopias e maravilho-

sidades com as quais sonha o homem moderno. Ali as cortinas do 

social se abrem e o mundo mostra-se em sua perversidade atroz.

O lixão, talvez, seja a antítese física e simbólica do mundo tão uto-

picamente sonhado e almejado, porém, tão pouco lutado e pra-

ticado. É ação que solidifica o pensamento no mundo, sem ação, 

sem consciência crítica e lutas, não há utopia viável e exequível. 

Por isso, mais do que um processo de ação, Gramacho se reflete 

como uma inação, um horizonte distópico da falência e da incom-

petência humana de criar e produzir pensamento sólido e novo.

Em meio a um céu alaranjado pela força crepuscular do sol, mesclan-

do-se com o vento, ouve-se em voz over: “Alá... os morros, as serras, 

as montanhas... paisage e Estamira... estamar... esta... serra... Estami-

ra está em tudo quanto é canto, tudo quanto é lado... até meu senti-

mento mermo veio... todo mundo vê a Estamira!”. Percebe-se, assim, 

que “Prado se volta para a tradução em imagens e narrativa fílmica 

da força poética das predições de Estamira. Sua premissa é a noção 

de que suas divagações supostamente marginais e insanas possuem 

uma voz autoral e uma verdade poética” (JAGUARIBE, 2011, p.190).

O preto e branco granulado, misturando-se com os sons languidos 

e as cores do lixo cheio de gases tóxicos, bem como, os closes e 

quadros fechados na pessoa de Estamira, de certo, são estraté-

gias cinemáticas para construir um filme que não usa a estética da 

miséria e do lixo, mas, os substancializa em sua poeticidade como 

forma de arte agressiva e vertiginosa que responde às incongru-

ências da vida contemporânea.

É bem verdade que existem muitos momentos documentais no 

decorrer do filme, como por exemplo, os depoimentos dos filhos 

de Estamira, que vão criando um fio narrativo que vai desvelando 

um pouco de trajetória de vida de sua mãe. Porém, como o próprio 

Prado comenta em uma entrevista, “era crucial para a criação do 

filme, evitar apresentar os eventos trágicos e abomináveis da vida 

de Estamira como uma explicação das suas profecias3”.

A condução da obra não romantiza ou coloca Estamira numa po-

sição superior e iluminada de irretocável de sabedoria, ela xinga, 

briga, esbraveja, cospe, arrota, grita e se irrita. O que ocorre é que 

Estamira é registrada, não sob uma lógica simplista e generalista, 

mas sim, dum ponto de vista complexo e multilateral.

Assim, no trânsito das imagens, que ao mesmo tempo são unas e 

duplas, a mulher formato homem-par, mãe, avó, comum só na carne 

e sangue, vai transgredindo os clichês de subalternidade, de demên-

cia e da miséria, até se materializar em força e poder de pura poesia, 

fazendo nascer a Estamira, que tudo vê, que “dirruba” as artimanhas 

do trocadilo e que é a “visão de cada um”. Incontestável, diz: “Nin-

guém pode viver sem mim... Ninguém pode viver sem Estamira”.

Algumas de suas frases surtem um incomodo e desconcerto muito 

grande, principalmente para quem não está preparado para ouvir 

de lábios marginais, coisas como: “Vivemos de restos e descuidos”, 

“[...] é feio. A incivilização que é feio”; “Eu não tenho raiva de homem 

nenhum. Eu tenho é dó”; “As doutrinas trocadas ridicularizam os ho-

mens”, “Vocês não aprendem na escola, vocês copiam”. No seu cen-

tro de poder, Estamira nega os discursos dominantes, das religiões, 

do capital, das mídias e todas as falácias mórbidas e carregadas de 

sujidades das quais a humanidade se alimenta diariamente.

Num dado momento ela diz: “eu sou perturbada, mas lúcido e sei 

distinguir a perturbação. Entendeu como é que é? [...] também 

3 Entrevista para o documentário: Estamira Para Todos e Para Ninguém (2007).
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pudera, eu sou Estamira. Se eu não der conta de distinguir a per-

turbação, eu não sou Estamira... eu não era, eu não seria”. E mais a 

frente reitera: “Sou louca, sou doida, sou maluca. Eu sou azougada. 

Sou esses quatro coisas. Mas, porém, consciente, lúcido e ciente...”. 

Esses fluxos de consciência poderosos e suas falas carregadas de 

poeticidade dão a Estamira uma margem de confiança e fiabilida-

de. Talvez por isso que o público a ouça com atenção, respeito e 

enxerga em seus dizeres um convite a certos tipos reflexões.

Estamira busca um misticismo messiânico em si mesma, porém, 

nunca renuncia a sua condição mortal, finita e falível. “Antes de eu 

tá com carne e sangue, é claro, se eu sou a beira do mundo! Eu sou 

Estamira. Eu sou a beira, eu tô lá, eu tô cá, eu tô em tudo quanto 

é lugar! E todos depende de mim. [...] E, quando desencarnar, vou 

fazer muito pior!”.

Seu relativismo sobre a vida e o mundo, é algo que desperta uma 

leitura poética e aberta sobre a existência. “A criação toda é abs-

trata, os espaços inteiro é abstrato, a água é abstrato, o fogo é abs-

trato, tudo é abstrato. Estamira também é abstrato”. Levando-nos 

ao entendimento de que, “o estado poético nos transporta através 

da loucura e da sabedoria, e para além delas” (MORIN, 2005, p.9). 

Como já apontou Shakespeare, há mais mistérios entre o Céu e a 

Terra, entre a insanidade e a razão, do que supõe a nossa vã filo-

sofia e nossa inacabada ciência. “Tem o eterno, tem o infinito, tem 

o além... tem o além dos além. O além dos além vocês ainda não 

viram. Cientista nenhum ainda viu o além dos além”.

Um lugar novo, um mundo novo e sem a bestialidade que tomou con-

ta do homem-social, é por isso que clama Estamira. Seu desassosse-

go emerge da paixão desajuizada por uma vida sem todos esses to-

cadilos. Em um de seus discursos filosóficos, permeado por imagens 

grandes e horizontais, mostrando a imensidão de Gramacho sob a 

luz do sol de fim de tarde e do fogo de gases queimados, arrebata 

dizendo: “A solução é... fogo. A única solução... é... o fogo. Queimar 

tudo os espaços, os seres... e pôr outros seres... nos espaços”.

 Com certeza essa é uma ideia apocalíptica de mudança e salva-

ção. Mesmo sendo avessa às ideologias professadas pelas religi-

ões e pelas doutrinas, vê-se que de algum modo, paradoxalmente, 

Estamira se retroalimenta de um ideal sacrário; ela mesma tem sua 

doutrina reveladora, onde “tá quase todo mundo alerta. Erra só 

quem quer”, ela mesma professa seu corpo como mártir: “Se quei-

mar meu sentimento, minha carne, meu sangue... se for pra o bem, 

se for pra verdade, pra o bem... pela lucidez de todos os seres, pra 

mim pode ser agora, nesse segundo. Eu agradeço ainda...”.

Estamira é um conjunto polifônico, uma mistura incandescente de 

vozes, que se alternam e se interpenetram constantemente. Ela re-

presenta metaforicamente as nossas próprias contradições, incon-

gruências e antinomias. Afinal, “o ser humano é um animal insufi-

ciente, não apenas na razão, mas é também dotado de desrazão” 

(MORIN, 2005, p.9).

Há uma seção do filme muito simbólica, que vai apontando para 

o seu desfecho e que merece ser transcrita, pois, é a síntese do 

pensamento promovido por Estamira durante o decorrer da obra:

“Eu, Estamira, eu não concordo com a vida. Eu não vou 

mudar o meu ser, eu fui visada assim. Eu nasci assim... e eu 

não admito... as ocorrênça que existe... que tem existido 

com os seres... sangüíno... carnívos, terrestre. Não gosto 

de erros, não gosto de suspeitas... não gosto de judiação, 

de perversidade... Não gosto de homilhação... não gosto 

de imoralidade... O fogo, ele está comigo agora, ele está 

me queimando... ele tá me testano. Sentimento... todos 

astros... têm sentimento. Este astro aqui, Estamira, não 

vai mudar o ser... Não vou ceder o meu ser a nada. Eu 

sou Estamira e tá acabado, é Estamira mesmo”.

É uma manifestação tão nua, viva e avassaladora que lembra a 

poesia feroz de Fernando Pessoa em seu “Ultimatum”, rechaçando 

as velharias terrenas e as estupidezes da raça humana. Estamira 

não se dobra, não se curva, não cede e não se vende, “eu não vivo 

por dinheiro, eu faço dinheiro”. Coisa que inclusive, assusta e tira 

de tempo algumas pessoas de pensamento medíocre que veem o 

pobre como facilmente corruptível, submisso e vendável.
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Marcos Prado traga e traduz, em força, em verbo, visões e luz, as 

emoções, os sentimentos, pensamentos e as filosofias de Estamira, 

uma mulher que viveu a imposição austera de seu tempo, sonhou, 

sofreu, chorou, brigou e amou, uma mulher que é cataclisma e re-

flexão, que representa um povo e um grupo, que é “ruim, mas, não 

perversa”, e que encontrou em seus próprios escombros a razão 

de continuar a existir, que encontrou na dignidade do trabalho um 

logos de autoafirmação. Durante mais de duas décadas exerceu 

a sua resistência nos campos insólitos de Gramacho, o jardim das 

distopias, e na luta diária, cheia de suor e labor foi preenchendo 

seu espirito e pensamento, (sobre)vivendo, renascendo em meio 

as cinzas e ferrugem, diariamente, negando as atrocidades e a 

burrice humana. “Tem 20 anos que eu trabalho aqui. Eu adoro isso 

aqui. A coisa que eu mais adoro é trabalhar”.

Há uma tensão desmobilizadora de paradigmas quando se ouve 

de alguém que um aterro sanitário pode ser um local gerador de 

afetos, provocador de sentimentos e emoções, mas Estamira ar-

remata: “a única sorte que eu tive, foi de conhecer o Sr. Jardim 

Gramacho, o lixão. O Sr. Cisco Monturo, que eu amo... eu adoro; 

como eu quero bem os meus filhos e como eu quero bem meus 

amigos”. Foi no lixo, no trabalho e na desorganização que Estami-

ra encontrou a chave para se refazer e confrontar os dessabores, 

os desgostos e desacertos da vida.

No desenlace final do filme, Estamira se solidariza com a condição 

do nosso planeta azulado, comentando que “a Terra é indefesa. A 

minha carne, o sangue, é indefesa como a Terra”. A metamorfose 

do espaço habitado pelo homem é o que viola a Terra, às técnicas e 

o modus operandi da vida em sociedade que provoca suas cicatri-

zes, tal e qual a brutalidade humana provocou na pela de Estamira.

É de “braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstra-

tamente o Infinito4”, que Estamira corteja o horizonte distópico 

cheio de astros invisíveis e incertezas, despedindo-se em poesia e 

sapiência ao dizer “tudo que é imaginário tem, existe, é”.

4 PESSOA, Fernando. “Ultimatum”, 1917. Disponível 
em: http://arquivopessoa.net/textos/456. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamira é um resultado bastante profícuo e transbordante de um 

trabalho intenso, sensível e vigoroso. Possui uma transparência e uma 

riqueza singular. É um filme dotado de grandes simbolismos e reche-

ado de narrativas, ideias e experiências. Perfaz-se como uma obra 

aparadigmática que reabilita a poesia cinemática dentro do universo 

cine-documental. Assim, fica patente nas telas um esforço estético e 

visual de alinhar as imagens de um mundo pretensamente real com 

os discursos e a retórica lírica e onírica de sua protagonista em ação.

De modo algum, poder-se-ia dizer que é um filme que estetiza o 

lixo e a miséria, que fantasia e maquia a realidade cruel e dramá-

tica de Gramacho. Não há fingimentos ou construções que ideali-

zam o lixão como uma fábula cheia de belezas e fulgores. O jardim 

das distopias, como foi referido aqui, é um lugar vivo, palco de 

lutas, resistências e emoções, e é assim que ele surge nas telas, 

como um lugar que nega a sua invisibilização, um ambiente cheio 

de gente, de dramas e histórias. É a substância material e orgânica 

cheia de verdade que pulsa na película.

Estamira Gomes de Souza, a mulher por trás do filme, é a sínte-

se desse universo cheio de conteúdo físico, simbólico e emocional. 

Ela realça com suas palavras carregadas de poeticidade as lutas 

de uma vida inteira de sonhos, angústias e medos. Dentro de suas 

contradições e delírios vai apresentando profecias e proclamando 

suas verdades em busca de um tempo com mais felicidade, justiça, 

sensibilidade e amor. E retoma na existência o que Clarice Lispector 

(1994) disse em palavras: “É como doido que entro pela vida que 

tantas vezes não tem porta, e como doido compreendo o que é pe-

rigoso compreender, e só como doido é que sinto o amor profundo”.

A sua linguagem verborrágica inegociável cheia de dureza é a ex-

pressão primeira de uma resistência viva. Se ela grita, esbraveja e 

elucubra é pra mostrar ao mundo que o chorume não a silenciará, 

as leias não a calarão e os dogmas e paradigmas dominantes por 

ela não passarão.

Marcos Prado soube colocar genuinamente o verbo e as visões de 

Estamira dentro deste centro catalítico e visceral que é o cinema, e 
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assim, na dinâmica processual das imagens em movimento, passa-

mos a viver e sentir a sua potência poética em corpo, alma e emoção. 

Estamira, o filme, mostra que é possível transgredir as fronteiras es-

táticas do não-ficcional e revela que a realidade é algo complexo e 

conflituoso demais para ser apreendido e registrado, simplesmente, 

pelo furo da câmera. A realidade exige mais, ela é urgente, lírica e 

transcende, por isso, precisa ser sentida e não apenas vista.
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