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Em O Homem que Não Dormia, Edgard Navarro 
expõe a alma coletiva de uma cidade imaginária 
vivendo nos limites da loucura

Pela remissão  
dos pecados

João Carlos Sampaio*

Não é apenas por efeito ou exercício de graça que a 
frase “Seja cristão ou não receba no coração” aparece 
em tela preta nos primeiros fotogramas de O Homem 
que Não Dormia, segundo longa-metragem do baiano 
Edgard Navarro. A frase é um pedido sincero. Navarro 
fez um filme verborrágico, calcado numa fabulação 
extrema, quase caricatura, rico em estranhezas e imagens 
desconfortantes. Sabe disto, solicita adesão e não 
desconfiança.

O texto também encerra uma alusão consciente da 
natureza cristã que norteia a obra, ainda que seja um 
cristianismo alimentado por uma religiosidade cabocla. 
Uma fé que duvida, que se cerca da ciência, incluindo 
referências freudianas e fontes filosóficas. É crença 
acomodada em almofadas recheadas de ateísmo, com 
personagens que deambulam em desertos íntimos, 
encaram calvários e vivenciam, coletivamente, um 
pentecostes.

Antes de qualquer possível redenção, O Homem 
que Não Dormia cuida de apresentar uma espécie de 
personagem coletivo, que chega antes que o espectador 
conheça mais a fundo os cinco protagonistas da trama, 
todos assombrados por uma mesma visão mística. Esta 
figuração coletiva é introduzida desde o prólogo quando 
se vê um contador de histórias narrando para uma roda 
de ouvintes casos de um fabulário popular, alicerçado em 
crendices.

Quem lembra bem de Barravento (1961), o primeiro 
longa-metragem de outro diretor baiano, Glauber Rocha, 
recorda-se que a primeira sequência trazia um ritual com 
tambores, que surgia na tela para introduzir a geografia 
humana da narrativa. Durante todo o filme colocava-se 
o conflito entre a crença religiosa de origem popular (no 
caso, de raiz africana) com as reflexões marxistas sobre a 
exploração da mão de obra dos pescadores.

Neste filme de Navarro, o atraso do vilarejo em questão, 
uma pequena cidade imaginária, incrustada na região da 
Chapada Diamantina, não é atribuído à sucumbência da 
razão diante de fatores místicos. Na verdade, o diretor não 
estabelece uma tese, mas flagra o estado de coisas, que 
denuncia uma certa penúria espiritual, em boa medida, 
sustentada pela ignorância, mas com uma matriz atribuída à 
usura, à desenfreada ambição.

Após o prólogo, quem ainda permanece encantado 
com o lúdico da “contação de história” vai se 
desencantando aos poucos, descobrindo as intenções 
do diretor com a sequência de flagrantes de mesquinhez 
desta, digamos, “alma coletiva” do lugar. 

O bar onde se bebe cachaça e se experimenta nesgas 
de vida social deste microcosmo (com nítidos traços 
aparentados com os mundos de Gabriel García Márquez) 
é também o espaço em que se fala da vida alheia. O 
interesse pela maledicência, a necessidade de se fazer 
maior diminuindo o outro, ditam os modos e a natureza 
deste “ente coletivo”. Um sujeito constituído de impulsos 
sórdidos, que se manifestam nos pequenos gestos dos 
coadjuvantes.

Entre eles, há o cego que furta do coronel que lhe 
dá esmolas. Um coronel, por sinal, que se faz grande 
humilhando os empregados e impondo-se autoritário, 
soberano, diante da mulher. Ainda entre os tipos 
secundários, aparece ainda o covarde que ameaça se 
matar e nunca concretiza isto, mesmo incentivado por 
aqueles que o desprezam. Sem falar num certo núcleo 
classe média, que se entrega ao ócio e consolida a pobreza 
de espírito vigente.

O peregrino vivido pelo cineasta Luiz Paulino dos Santos
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Protagonistas 

O ator Bertrand Duarte, alterego de Navarro no 
média-metragem O Superoutro (1989), talvez o mais 
emblemático filme do diretor, interpreta um padre 
inseguro de sua fé. Ele é um homem que, ensimesmado 
por suas dúvidas, mente para os fiéis. Em segredo, 
frequenta uma vidente/curandeira, uma casa de 
macumba, de onde tenta extrair conselhos e, quem sabe, 
as certezas que não habitam a consciência dele.

A atriz Evelin Buchegger encarna a esposa do citado 
coronel. Uma mulher que não resiste ao ímpeto de trair o 
marido e que também não se faz feliz por sua atitude. Ela 
deixa sua libido se manifestar, mas não encontra conforto 
com as suas escolhas. Está, tal qual o pároco, perdida no 
mundo, vítima de uma angustiante crise existencial.

Outra mulher da trama, a personagem da atriz 
Mariana Freire, é uma mulher de vida livre, que apenas 
busca o prazer da carne. Não se envolve afetivamente 
com os homens com quem deita, usa-os tanto quanto 
é usada e após o sexo apenas quer se livrar deles. Seu 
comportamento alimenta as más línguas da comunidade, 
mas ela tampouco se sente afetada com isto.

Já o ator Fábio Vidal interpreta um homem subjugado 
pelo pai opressor diante dos olhos tristes da mãe omissa. 
Ele sofre de um aparente retardo mental, parece incapaz 
de controlar o próprio corpo. É como se fosse um 
bebê adulto, que não regula a própria bexiga e prostra-
se ao chão em convulsões, como se afetado por crises 
epilépticas.

O único dos protagonistas que se mostra um pouco 
além da passividade dos demais é o louco interpretado 
pelo ator Ramon Vane. Este homem, que serve de 
chacota à perversidade das crianças do lugar, também é 
capaz de reagir, apesar de nunca escutado. Na condição 

 flashbacks, traumatizado por maus 

não concatena ideias, suas razões não servem de 
referência.

Se em Barravento a comunidade de pescadores parece 
incapaz de promover mudanças sem a presença de um 

figura do personagem de Antonio Pitanga, um “exu” 

também em O Homem que Não Dormia a mudança vem de 
um movimento externo.

Simbolicamente o diretor Edgard Navarro elege como 
este sujeito de ação, elemento transformador ou ainda 
indício de novos tempos, um peregrino, encarnado não 
por um ator, mas pelo cineasta Luiz Paulino dos Santos, 
pioneiro do cinema baiano e também o primeiro diretor 
de Barravento, que acabou substituído por Glauber Rocha 
na condução do filme.

Este peregrino enxerga mais do que todos, sente no 
ar o clima de revolucionárias alterações que paira sobre 
o lugarejo. Movido por impressões, ele é como um dos 
bíblicos Reis Magos, caminha atraído pela suspeita de 
um milagre prestes a acontecer. Também é dada a ele a 
condição de não somente ver o presente e pressentir o 
futuro, mas ainda a de conhecer o passado. O peregrino 
consegue enxergar a síntese da ganância da vila, o 
espectro de um falecido barão.

Este último personagem-símbolo é encarnado, não 
por acaso, pelo próprio diretor, Edgard Navarro. Este 
tipo, falecido há muitos anos, continua preso em espírito 
ao lugar onde cometeu tantas extravagâncias e maldades. 
Diz-se que ele enterrou um pote de ouro e desta fortuna 
jamais se afastou, pairando como uma alma penada.

De certa forma, o confronto do peregrino com o 
barão é a representação do jogo de forças entre o bem 
e o mal. É o yin e o yang, a doença e a cura. Os citados 
cinco protagonistas da trama vão se encontrar em vida, 
em carne e osso, com o humilde caminhante, mas antes 

pesadelo! - pelo eixo dos delírios malignos representado 
pelo barão, mais uma das assombrações presentes na 
crendice popular. 

Fantasma 

O barão é o tal homem que não dormia do título e, em 
cena, é Edgard Navarro. O diretor, autor deste roteiro, 
que permaneceu por mais de trinta anos engavetado, 
desde a primeira versão, escrita ainda nos anos 1970, fez 
questão de dar vida a este personagem atormentado, este 

O padre (Bertrand Duarte) que vive em pecado
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sujeito que não se desapegou dos seus bens materiais, que 
foi capaz de atentar contra os que o amavam e cuja alma 
está condenada a uma solidão eterna.

Expurgar esta alma penada seria, assim, a maneira 
de livrar o lugarejo do estigma da maldade, do espírito 
miserável que reina no vilarejo, um lugar em que o atraso 
achata tempos, de um jeito em que a vida contemporânea 
permanece igual à existência de muitas décadas atrás.

É importante ressaltar que este espírito assemelha-se 
aos mitos do fabulário local, de certa maneira, à sina de um 
lugar desenhado ao preço de muito sofrimento, perpetuado 
e cultivado ao longo dos anos. Não tem nada a ver com 
o sentido religioso do espiritismo, que, aliás, é rechaçado 
numa das falas dos seus personagens, que a certa altura diz 
que o kardecismo, a doutrina espírita, seria uma mentira, 
que somente vingou no Brasil.

Conscientemente ou não, passagens assim apenas 
lembram a matriz mística deste filme, dividida entre o 
cristianismo pagão e as crenças caboclas. O clímax que 
desfecha a trama, reunindo os cinco protagonistas e o 
peregrino, assume as feições de uma procissão católica. 
Experimenta o sentido da contrição pelo sofrimento e 
evoca, pela chuva de temporal, a purificação vinda das 
águas, como no sacramento do batismo.

O Homem que Não Dormia, todo o filme em si, é uma 
metáfora de um acerto de contas existencial. Navarro 
estimula um mergulho visceral aos recantos mais sombrios 
da alma, maltrata os sentidos com visões desagradáveis, 
como se convidasse o espectador a participar deste 
cerimonial de flagelo e purificação. Como se fosse 
necessário contrair ferimentos, visitar os limites da loucura, 
adquirir cicatrizes, para então chegar à redenção.

A narração de O Homem que Não Dormia é constituída 
de fragmentos. O foco narrativo se alterna entre os 

acontecimentos que envolvem os seus cinco personagens 
centrais, mas também se debruçando sobre este sexto 
personagem que é o coletivo da pequena cidade em que a 
trama se passa.

O tempo psicológico contempla décadas das vivências 
do lugar, seus espectros ancestrais, seu principal fantasma 
(o barão), mas cronologicamente constitui-se de algumas 
horas, os momentos que se seguem desde a noite em 
que cinco pessoas têm um pesadelo idêntico, como uma 
espécie de chamado, até a revelação que chega junto com 
o peregrino, mas pelas mãos dos martirizados, que cavam a 
terra para arrancar do solo o tesouro do barão.

Apesar de calcado numa dramatização realista, a fita 
se constitui de uma vocação fabular. Seus tipos humanos 
também são sínteses de sentimentos, de vivências, 
assumem portanto a condição de caricatura. São 
como seres de uma mitologia provinciana, anti-heróis 
desprovidos de poderes, mas que precisam de glória, de 
um milagre, para salvar suas almas da penúria em que se 
encontram.

Se o peregrino é uma espécie de pastor, de condutor 
destas almas, ele não chega a ser o messias. Não tem 
poderes de absolvição. Cada um dos personagens tem de 
encontrar, em si mesmos, a força para se reconstituírem, 
para saldar suas próprias dívidas como se o juízo final 
estivesse próximo e as forças sobrenaturais, divinas, 
estivessem de férias, de braços cruzados, esperando 
daqueles entes a capacidade de solucionar por conta 
própria os seus destinos.

Caminhando neste terreno do simbólico, Edgard 
Navarro não se evita a grandiloquência de punhos 
cerrados e berros atirados ao vazio, gritados na direção do 
firmamento, desafiando um deus que está inerte.

TEOREMA72
Personagens-símbolo vividos por Edgar Navarro e 

Luiz Paulino dos Santos
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Discurso 

Não poucas vezes, como na cena em que o peregrino 
e o louco se encontram pela primeira vez, o discurso 
assume um tom de homilia. São falas longas, pelas quais 
o diretor/roteirista usa a boca dos seus personagens para 
verbalizar as ideias que o filme conflita; o pecado, o 
sofrimento, a salvação. Como já se disse lá na introdução, 
O Homem que Não Dormia é um filme muito falado.

Por outro lado, ao valorizar o texto, Navarro não 
descuida da força das imagens. Muito pelo contrário, 
reforça suas referências estabelecendo imagens que 
sintetizam símbolos, como na cena em que o rapaz 
adoentado pelo jugo do pai violento prostra-se pendurado 
numa árvore na posição do enforcado, arcano do tarô.

Noutro momento crucial da história, Navarro até 
utiliza de técnica de animação para dar vida a um Saci e 
assim expressar a crise interna e a superação do padre, 
finalmente diante da clareza das ideias, da confirmação da 
sua fé. 

A escolha de uma visão de uma lenda do folclore 
brasileiro para transmitir essa mutação interna do 
personagem apenas corrobora o próprio discurso da 
fita, que se inicia, como se diz no início deste texto, 
sob as luzes da mitificação popular, da crendice em 
assombrações.

Ainda que todo o percurso vivido pelos personagens 
passe por um processo de racionalização, de 
autodescoberta, Navarro jamais se desvencilha da 
presença dos mitos religiosos, da fabulação. Aliás, 
exatamente como faz Barravento, cuja trama tão arraigada 
no materialismo dialético resolve-se por intervenção 
divina, com ingerência de Yemanjá, orixá das águas.

No caso de O Homem que Não Dormia o divino não se 

expressa pela magia, por um feitiço, nem mesmo pela 
presença do Saci, mas pelo sentimento pentecostal da 
iluminação. Uma visão clarividente, que, na narrativa, 
é sublinhada por estrondo de foguetes, por cânticos 
religiosos e pela voz da catarse, que interrompe todos os 
ruídos para berrar a descoberta.

Sendo que a tal descoberta, esta revelação é a própria 
reconciliação espiritual capaz de elevar as almas pecadoras 
aos céus. Aliás, como bem mostra a derradeira metáfora de 
Navarro, no desfecho irônico deste seu corajoso segundo 
filme, a história de uma gente pequena de espírito, que 
aspira a absolvição dos seus delitos cotidianos, o alívio de 
um ajuste de contas com o sagrado. 

*Jornalista, crítico e membro da Abraccine - 
Associação Brasileira de Críticos de Cinema

O Homem que não Dormia: cerimonial de flagelo e purificação

T

Bertho Filho, o cego jovem do filme


