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Cafarnaum (Capharnaüm)  
Nadine Labaki, 2018, Líbano/França/EUA 
 

Quero processar vocês por ter nascido. 
  

• Sobre o filme: 

ü Cafarnaum estreou no Festival de Cannes 2018 e recebeu o Prêmio do Júri. Foi indicado para o 
Oscar de Melhor Filme Estrangeiro (o único selecionado nesta categoria dirigido por uma mulher), 
mas não foi o vencedor: a estatueta foi entregue para Roma (Alfonso Cuarón, 2018). 

ü É o terceiro longa-metragem de Nadine Labaki, nascida em Baabdet, no Líbano. Caramelo, de 
2007, foi seu filme de estreia (na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes), um grande 
sucesso de bilheteria no Líbano. Além de diretora, Nadine roteirizou e atuou neste filme, assim 
como em seu segundo longa, E Agora, Aonde Vamos? (2011), também estreado em Cannes (na 
mostra Um Certo Olhar), e em Cafarnaum, onde aparece como a advogada Nadine. 
https://www.youtube.com/watch?v=SBDogJX4y8k – trailer Caramelo 
https://www.youtube.com/watch?v=Km8oE_9UDo8 – trailer E Agora, Aonde Vamos?  

ü O título do filme remete a uma cidade bíblica que ficava em uma das margens do mar da Galileia, 
fronteiriça entre dois estados (Filipe e Herodes Antipas), local de intenso tráfego e comércio, a 
ponto de ter uma alfândega e um quartel-general. Ao sair de Nazaré, Jesus teria se estabelecido 
nesse local, realizando vários de seus milagres, além de pronunciado importantes pregações. 
Contudo, a maioria dos habitantes de Cafarnaum não deu crédito a Jesus, virando-lhe as costas e 
afastando-se de seus ensinamentos. Como resultado, o lugar foi amaldiçoado, destinado à 
completa destruição.  

ü Para além das citações bíblicas, os dicionários definem o substantivo como lugar em que há 
tumulto, desordem ou, por extensão, caos, confusão, mixórdia. A ação do filme se passa em 
Beirute que é retratada como uma espécie de Cafarnaum contemporânea – caótica, injusta e 
amaldiçoada, pelo menos para os miseráveis habitantes que vivem à margem da sociedade, 
sumarizando o ambiente infame e desolador de todas as comunidades muito pobres. 

ü Para escrever Cafarnaum, Labaki passou mais de três anos fazendo pesquisas e visitando prisões 
no Líbano. Após um longo processo de seleção, escolheu atores não profissionais para atuar no 
filme. Zain (interpretado por Zain Al Rafeea), 12 anos, era um refugiado sírio que não sabia ler, 
enquanto que Yonas, na verdade, era uma menina (Boluwatife Treasure Bankole). Já a etíope 
Yordanos Shiferaw foi realmente presa, assim como sua personagem Rahil, por não ser 
regulamentada no Líbano.  

ü Questionada pelo New York Times sobre como conseguiu atuações tão impressionantes de um 
elenco tão novo e inexperiente, Labaski respondeu: “Foi um jeito muito orgânico de trabalhar, não 
havia nenhuma receita. Para Zain e Treasure, era impossível memorizar uma fala, e geralmente o 
ator está a serviço de um determinado texto e de um determinado movimento de câmera. Neste 
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caso, foi o contrário. Nós é que tínhamos de estar a serviço deles. Tínhamos que ser observadores. 
Alguns takes duraram horas e horas. E realmente nunca pedi para eles atuarem. Apenas queria 
que fossem como são, e cabia a mim saber como capturar essa natureza e não alterá-la”. 

ü Esse elenco não profissional, aliado à fotografia em tons cinza e à câmera na mão, algumas vezes 
trêmula, dão um caráter documental ao filme. O trabalho de edição resulta num conjunto que faz 
com que o impacto realista seja profundo, intensificado pelo uso inteligente do flashback, que 
coloca o espectador no contexto do tribunal, onde o filme atinge o clímax.   

ü O filme traz dois blocos distintos quanto ao ritmo do roteiro. No primeiro, a agilidade se dá não 
apenas no encadeamento das cenas, mas também na relação interna e movimentos de câmera 
sempre perto de Zain, seguindo-o em seu trabalho, sua relação com os irmãos, sua forma 
agressiva de tratar algumas pessoas. Melhor dizendo, a primeira parte se dedica a descrever o 
trágico universo familiar do protagonista, evidenciando a inteligência e autonomia de Zain naquele 
lugar insalubre, com a câmera ora a sua altura, ora à altura dos pais ou em plano plongée, 
mostrando sua imensa fragilidade como criança num mundo violento para com os mais vulneráveis. 

ü Nesta primeira parte, a montagem alterna os closes, que enfatizam o drama e certa sensação 
claustrofóbica, aos planos médios, que inserem o espectador no contexto, de modo que o resultado 
final não liga o sofrimento e a dor a um maniqueísmo melodramático. Também há filmagens com o 
uso de drones, que permitem a visão do todo sobre os campos de refugiados e o lugar periférico, 
transmitindo uma sensação de não haver saída para o drama não só de Zian, mas de todo aquele 
universo.  

ü Na segunda parte, porém, quando a relação do protagonista com a refugiada etíope e seu bebê 
torna-se o centro da narrativa, a agilidade dá lugar à lentidão, ao retratar o cotidiano, o dia a dia, 
culminando na prisão de Zain, em sua denúncia contra os pais e nas cenas de tribunal. A alteração 
de ritmo da primeira para a segunda parte é, obviamente, um procedimento proposital por parte da 
diretora, passando de um registro caótico e tenso para certa ternura na relação entre os três. 

ü As cenas finais, no entanto, aquelas que acontecem no tribunal, por pouco não comprometem o 
filme, já que puxam para um discurso adulto e bastante didático que destoa do restante do filme, 
situado em Zain. Ali, parece que quem fala é a diretora, o menino perde toda a espontaneidade que 
se viu ao longo do filme. 

 
• Sobre as reflexões 

ü Péssimas condições de vida, muitos irmãos, pais abusivos e ignorantes, que pouco se importam, 
no sentido humano, com os filhos – esta é a situação de Zain.  

ü Seu status social, suas dificuldades pessoais e comunitárias e as exigências que a vida lhe faz 
desde cedo trazem-lhe uma maturidade precoce que rapidamente entristece o espectador, ainda 
mais por saber que essa realidade está presente, em graus diferentes, na vida de crianças 
miseráveis ao redor do mundo, dos refugiados de guerra e lugares que passaram por desastres 
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naturais, até vítimas de um sistema socioeconômico e de uma longa série de causas históricas, 
cujo interesse de extinguir a fome e a miséria são nulos ou rasos. 

ü O filme pode ser pensado, então, enquanto provocador de um grande desafio humanitário, para o 
qual muitos de nós fecham os olhos. Além da realidade paupérrima (que não é nova para nós, 
brasileiros, com a diferença de não estarmos propriamente em um contexto de guerra 
internacional), também chama a atenção o fator cultural e familiar.  

ü Assim, os problemas da infância desamparada e da falta de planejamento familiar estão 
diretamente ligados não apenas às relações familiares e a preceitos religiosos, mas também a 
políticas públicas que precisam cumprir minimamente a obrigação do Estado de cuidar dos mais 
vulneráveis, as crianças estando em primeiro lugar nessa categoria.  

ü A crise de refugiados é nuclear em Cafarnaum, inclusive com seus ingredientes mais dramáticos, 
como o crime, a violência, o tráfico infantil, a injustiça e a falta de empatia com quem precisa de 
ajuda. Aqui estão os aproveitadores da desgraça dos outros, o roubo, a infância perdida, a fome, a 
não inclusão das crianças na escola e por aí vai. 

ü Na realidade, o problema contemporâneo da imigração remonta a ações de conquista e exploração 
por parte dos imperialistas, que destruíram a rede de relações sociais que ocuparam e exploraram 
com violência, racismo e subjugo.  

ü O filme, denso e cheio de situações que nos fazem pensar na vida de milhares de crianças no 
mundo, é também uma obra sobre realidades trágicas que podem mudar quando a situação desses 
indivíduos invisíveis é reconhecida e eles encontram a oportunidade para combatê-las, começando 
com o reconhecimento como cidadãos. Zain tem direito a uma existência, cujo ponto de partida é 
um documento, único momento em que o menino sorri.  

ü A este ponto chegamos: além da miséria social, pessoas não são tratadas como pessoas. Por quê?  

 
• Referências 

ü Filmes sobre a infância brutalizada:  

Pixote: A Lei do Mais Fraco (Hector Babenco, 1981, Brasil) 
https://www.youtube.com/watch?v=E0ZXmKWXwSU – trailer 

Salaam Bombay! (Mira Nair, 1988, Índia) 
https://www.youtube.com/watch?v=XYciGm4tziI – trailer 
 

 
Obrigada e até a próxima! 

Ju 


