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Resumo 

 

Eduardo Coutinho é um dos mais importantes documentaristas brasileiros. Seus 
filmes - entre eles Cabra marcado pra morrer (1964-1984), Edifício Master (2003) e 
O fim e o princípio (2005) - são considerados por ele mesmo como um encontro, 
uma conversa, entre quem registra e quem é registrado. Neste trabalho, 
estudaremos como a forma que Coutinho aborda seus personagens (fazendo-os 
falarem de suas próprias vidas, procurando não censurar o que é dito, e fazendo 
perguntas que buscam serem esvaziadas de juízo de valor), possibilita que seus 
entrevistados encenem seus próprios papéis, agenciando suas identidades. Os 
diversos depoimentos coletados nos documentários apoiados nesse fazer documental 
nos aproximam do sentido de política proposto por Hannah Arendt. Os personagens 
que participam de seus filmes atuam para as câmeras, trazendo à tona a figura do 
herói que há em cada um. O presente estudo pretende fazer uma análise dos 
registros audiovisuais do documentarista aliada à discussão sobre política, liberdade, 
atuação e encenação que esses documentários levantam, possibilitando a reflexão 
sobre o sentido da própria política e a capacidade do audiovisual dar concretude a 
esse conceito. 
 
Palavras-chave: documentário, real, política, agência, identidades, atuação, teatro, 
herói, liberdade.



 
 
 
 

Abstract 
 

 
Eduardo Coutinho is one of the most important documentary filmmakers in Brazil. 
His films, among which are Cabra marcado pra morrer (1964-1984), Edifício Master 
(2003) and O fim e o princípio (2005), are considered by himself as an casual 
meeting, a conversation, between the  recorder and the recorded. In this work, we 
will study the way Coutinho approaches his characters, encouraging them to speak 
about their lives, trying not to censor their words and asking questions which try to 
be fully devoid of judgement, allowing his interviewees to play their own roles and 
possibiliting the agency of their own identities. The many testimonies collected in his 
documentaries, sustained by his peculiar work process, brings us close to Hannah 
Arendt´s proposed sense of politics. The characters which participate in his films act 
for the cameras, bringing out the hero inside each of them. The present study 
intends to analyse the filmmaker´s audiovisual production, as well as argument on 
the questions of politics, freedom and acting that these documentaries raise, and 
which allow us to reflect on the sense of politics and the power of audiovisual to give 
substance to this philosofical concept.  
 
Keywords: documentary film, reality, politics, agency, identities, performance, 
theatre, hero, liberty.
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INTRODUÇÃO 

  

Em meus estudos em Comunicação sempre tive atração pelo 

documentário e pela tradicional discussão a respeito da possibilidade de 

representação do real ligada a este gênero. Entre as possibilidades de 

representação do real está o recurso de "dar voz ao outro", tão característico 

do chamado Cinema Verdade (Cinema Verité), da década de 1960. No 

entanto, muitas vezes, este "dar voz ao outro" é suplantado por um a priori a 

respeito do outro que acaba "socializando-o", ou seja, categorizando-o em 

uma classe ou grupo social. 

Os personagens tornariam-se figuras-símbolo das condições, 

comunidades ou identidades que, pretensamente, podem vir a representar, 

como se fossem uma espécie de amostra da maioria. A montagem dos filmes 

ganha explicações do realizador sobre o que e quem está sendo mostrado. A 

interpretação do que é coletado impregna os filmes com offs, legendas e 

textos explicativos da “realidade”. Jean-Claude Bernardet classifica tais 

filmes como integrantes de um modelo sociológico.  

 

“O que informa o espectador sobre o real é o locutor [narrador], pois dos entrevistados 
só obtemos uma história individual e fragmentada, pelo menos quando se concebe o real 
como uma construção abstrata e abrangente. Estabelece-se então uma relação entre os 
entrevistados e o locutor: eles são a experiência sobre a qual fornecem informações 
imediatas; o sentido geral, social, profundo da experiência, a isto eles não têm acesso 
(no filme); o locutor elabora, de fora da experiência, a partir dos dados da superfície da 
experiência, e nos fornece o significado profundo”. (1985, p. 13). 

 
Como se vê, "dar voz ao outro" é algo bem mais complicado do que 

simplesmente entrevistá-lo, inquiri-lo a respeito de um assunto, pedir sua 

opinião ou depoimento. 

 Nos seus estudos, Bakhtin sugeria que “Não podemos perceber e 

estudar o sujeito enquanto tal, como se ele fosse uma coisa, já que ele não 

pode permanecer sujeito se ele não tem voz; por conseguinte, seu 

conhecimento só pode ser dialógico” (Bakhtin 1992a, apud Todorov, 1981, p. 

34). 

Da passagem acima nos chama atenção a idéia de que o sujeito para 

se constituir como tal necessita do outro. E a linguagem tem um importante 
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papel neste processo. É ela que nos interliga aos outros e torna mútua a 

compreensão. Mais do que isso, ela é um espaço de encontro entre os 

homens para se reconhecerem enquanto tais. 

 

“A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre 
mim numa extremidade, na outra se apóia sobre o meu interlocutor. A palavra é o 
território comum do locutor e do interlocutor” (Bakhtin/ Voloshinov, 1992ª, p. 113). 

 
 
Sob este enfoque, a linguagem e a comunicação criam o espaço de 

encontro humano. A palavra se torna a chave de reconhecimento do 

indivíduo enquanto tal e do outro enquanto outro. A idéia de diferentes que 

através do exercício da palavra criam um espaço em comum, um espaço 

propício para o estímulo de um ouvinte com capacidade de ser igual àquele 

que fala, nos remete ao universo dos documentários do diretor paulista 

Eduardo Coutinho. E nesse espaço de conversação criado de forma a 

privilegiar a fala do outro, pautado numa consciência das diferenças entre o 

diretor e aqueles a quem ele entrevista, mostrando sempre estar à escuta, 

acaba por acarretar o gosto do outro em contar mais sobre sua própria 

história. 

É então que chegamos ao cerne deste trabalho. Tais formulações, a 

respeito do caráter do diálogo, do encontro, e de como o audiovisual pode 

buscar uma forma de dialogar com o outro, nos levam à idéia da Política, tal 

e qual foi colocada por Hannah Arendt. Para ela, a política nasce a partir 

desse encontro com o outro, abrindo espaço para fala e para a escuta; uma 

troca constante, criação espontânea do momento.  

Isso porque, segundo Arendt, a política não é inerente ao homem, “o 

homem é a-político. A política surge no entre-os-homens; portanto, 

totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma 

substância política original. A política surge no intra-espaço e se estabelece 

como relação” (2004, p. 23). Afinal, para Arendt, o sentido da política é a 

liberdade, e essa liberdade só existe quando os homens movem-se e 

dialogam entre si.  

A questão da liberdade nos documentários de Coutinho também nos 
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lembra os dois conceitos de liberdade propostos por Isaiah Berlin (2002). 

Berlin coloca que há dois tipos de liberdade: a liberdade negativa e a 

liberdade positiva. O primeiro é entendido como a liberdade que encerra o 

direito e o respeito às diferenças, o asseguramento da possibilidade de ir e 

vir, de ser livre para fazer aquilo que se escolhe. O segundo diz respeito à 

autonomia, à capacidade do ser humano de ser senhor de si, e de se tornar 

sujeito e não objeto da ação.  

A existência de um espaço político e democrático é menos proveitoso 

para o indivíduo que não é convidado a ser tratado como igual, a pensar por 

si mesmo. Ainda que, por lei, estejam assegurados direitos à liberdade e 

respeito às diferenças, se o indivíduo não é chamado a se pensar enquanto 

diferente e agir com poder igual aos diferentes que têm autonomia de ação 

na esfera pública, ele nunca chegará a ser realmente livre. 

O presente trabalho procura, portanto, estudar as possibilidades do 

audiovisual, do cinema, e em nosso caso mais específico dos documentários 

do diretor Eduardo Coutinho, se tornarem um exercício de Política; exercício 

de ação e de discurso tanto da parte do diretor (como criador de um espaço 

de diálogo, como ator que se coloca com capacidade de igualdade em relação 

àquele que fala) na formulação e aperfeiçoamento do seu método de 

filmagem, quanto dos personagens que filma e do papel que eles 

desempenham nos seus documentários. 

Pretendemos esclarecer que a política nos filmes de Coutinho não 

incorpora o sentido corrente de política que utilizamos em nosso dia-a-dia e 

que, na verdade, não é a política em Coutinho que incorpora algo, mas, sim, 

sua obra é quem incorpora o sentido da política. E, por isso, e para isso, para 

chegarmos a esse melhor entendimento, definiremos o conceito da política a 

qual estamos nos referindo.  

Nossa definição partirá do conceito de Hannah Arendt sobre o que é 

política, e como ela encara o político e sua imanência na vida humana. Para 

isso, partiremos do livro “O que é política” (2004), da autora. Nele, ela traça 

a trajetória do que seria um pensamento sobre o sentido da política, 

buscando as raízes gregas, estudando e analisando diversos pensamentos a 
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respeito do tema. Hannah também discute sobre liberdade, dominação e 

diferença, outros conceitos que estão bastante interligados à idéia sobre 

política. 

O conceito de incorporação do político de Hannah Arendt, nos 

documentários de Eduardo Coutinho, nos coloca frente a uma representação 

do real construída com os alicerces do sentido da política que revela um 

desejo anterior, que, segundo a autora, é aquilo que constitui a política em 

si: a possibilidade de travar o diálogo com o outro, permitindo a criação de 

um espaço de exercício político do indivíduo, sem ter uma premissa política 

primeira que indique os caminhos que por ele devam ser tomados. Para 

Arendt, a política é uma criação, um discurso que se tece aos poucos a partir 

de vários outros discursos, sem exibir uma face totalitária e unificadora.  

A meu ver, é justamente por se estabelecer como relação que a 

política se encontra tão explícita nos documentários de Coutinho, porque ele 

aposta no encontro com os outros a quem entrevista (como poderemos 

constatar no decorrer deste estudo), procurando dialogar sem inibir, e por 

isso, a entrevista constitui papel fundamental para o êxito de seus 

documentários, como já foi bastante elucidado por Consuelo Lins:  

 

“Se prestarmos atenção às perguntas de Coutinho em seus filmes, muitas vezes 
ouvimos ele dizer: “Explica isso pra mim”. Como por exemplo em Santo Forte: 
“Atéia? O que quer dizer até atéia?”. Ele não toma por conhecida a palavra “atéia”, 
mas, antes, pede explicações e obtém como resposta uma belíssima maneira de 
definir o termo, distante de qualquer definição que ele mesmo pudesse dar a essa 
palavra. Essa é a sua forma de estar “vazio”. “Isso é bom ou é ruim?“, é outra 
pergunta bastante freqüente. Seja para um morador da favela, para um catador do 
lixão, para uma garota de programa ou para um operário que trabalha duro. As 
situações para ele não estão definidas, podem ser boas, ruins ou as duas coisas ao 
mesmo tempo. Coutinho tenta, na medida do possível, não fazer avaliações sobre o 
que está vendo ou ouvindo. Em muitos momentos, indica apenas que está à escuta, 
retomando palavras do próprio entrevistado para que ele desenvolva seu 
pensamento”. (2004, p. 149). 

 

O próprio diretor se coloca a respeito dessa questão, falando de uma 

espécie de “igualdade utópica”. 

 

"O que acho fundamental é o seguinte: não pode ser nem de baixo para cima nem de 
cima para baixo, entende? O grande problema é a relação que você tem com o outro 
na filmagem. A primeira coisa é estabelecer que somos diferentes (...) só a partir de 
uma diferença clara é que você consegue uma igualdade utópica e provisória nas 
entrevistas. Quando me dizem: as pessoas falam para você. Sim, falam, e eu acho 
que é por isso: porque sou o curioso que vem de fora, de outro mundo e que aceita, 
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não julga. A primeira coisa, a pessoa não quer ser julgada. (...) A pessoa fala, e se 
você, como cineasta, diz: essa pessoa é bacana porque ela é típica de um 
comportamento que pela sociologia... aí acabou. (...) o essencial é a tentativa de se 
colocar no lugar do outro sem julgar, de entender as razões do outro sem lhe dar 
razão. Cada pessoa quer ser ouvida na sua singularidade. (...) eu tento abrir dentro 
de mim um vazio total, sabe?" (CINEMAIS, 22, p.65). 

 
Percebemos como esse tentar estar “vazio”, e essa indicação de que 

ele está à escuta, estabelece o contato de forma a estimular a palavra. 

Entendendo como uma das características políticas a possibilidade de discutir 

a ação e repensar linhas de atuação para o próprio agir, visando sempre a 

liberdade de atuação e fala do indivíduo, enquanto ator de uma trama maior, 

em que todos nós representamos papéis perante a platéia social (ainda que 

saibamos que não exista, ou não consigamos vislumbrar uma liberdade por 

completo, mas discutindo aqui a possibilidade de se ter o poder de fala).  

Para o diretor não importa se o indivíduo mentiu durante as filmagens, 

ou se ele vai mudar de idéia logo após o registro. Isso seria como influir na 

vida dos entrevistados e impor que sigam algo que foi ou é considerado 

como o melhor ou mais correto para eles, e, definitivamente, isso não parece 

ser o que Coutinho pretende.  

Na verdade, o que ele busca em seus documentários é a possibilidade 

de, através da fala, as pessoas poderem criar suas narrativas sobre seus 

“eus”, como numa espécie de ficcionalização de si mesmas. Uma criação que 

ocorre diante às câmeras e é influenciada diretamente pela forma como o 

diretor estabelece a conversação. O espaço político instituído no momento da 

captação, fazendo o personagem ser aquilo que se quer ser no momento em 

que se é, exprime um exercício imprescindível para a liberdade do sujeito, e 

pode até ocasionar mudanças profundas num indivíduo.  

 
[A personagem Daniela de Edifício Master, que evitava, inclusive, olhar para a câmera]. 
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Enquanto documentarista, Coutinho procura meios para a construção 

desse espaço em que as pessoas se sintam livres, ou o mais próximo disso 

que se puder chegar. Inclusive, para poder se declarar anti-social, como a 

personagem Daniela; ou afirmar que não existem pobres e que se eles 

existem é por pura preguiça, como Maria Pia; ou até mesmo a liberdade para 

mentir, como sugere a jovem prostituta (todas elas personagens de Edifício 

Master). 

Assim, os envolvidos nos filmes podem se sentir à vontade para 

admitir, negar ou proferir as mais diversas idéias, porque o diretor não 

pretende defender uma tese através dos depoimentos coletados, nem 

censurar o que é dito para caber numa idéia prévia sobre as pessoas, ou 

para “encaixar” no documentário. Até mesmo porque, se assim o fosse, 

Coutinho, a nosso ver, não conseguiria o mesmo impacto e os mesmos 

resultados.  

É essa possibilidade de atuar, e atualizar, o que há de diferente em 

nós, e o que nos torna singulares dentro do coletivo, que move a palavra do 

personagem ator: “O apelo à identidade torna-se um apelo, contra os papéis 

sociais, à vida, à liberdade, à criatividade” (Touraine, 1984, p. 114). 

É essa liberdade de formulação de um discurso que pode até chegar a 

propiciar a agência de uma identidade (Bhabha, 1998) - agência esta 

entendida aqui como a capacidade e possibilidade do sujeito de, através do 

discurso, relocar lugares políticos, sociais e culturais - aliada a uma 

curiosidade e paixão pela matéria humana e ainda a uma riqueza da 

expressão e diversidade oral, que permite ao diretor coletar depoimentos de 

caráter narrativo extraordinários, fazendo aflorar histórias, atores, 

pensamentos ímpares, e a construção de discursos referentes ao “herói” 

(Arendt, 2000) que habita em cada homem.  

Aqui, também discutiremos a possibilidade e existência de um cinema 

político, não partidário, não panfletário e não ligado ideologicamente a uma 

idéia política fixa. E repetindo mais uma vez o ponto do qual partimos, 

sustentamos que a política envolvida no cinema de Coutinho é uma política 

ligada ao encontro através do diálogo, encontro que estimula o falar do outro 
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e leva ao agenciamento do indivíduo (Bhabha, 1998). É a idéia da política 

quase como um sinônimo de liberdade (Arendt, 2004).  

Será interessante perceber como o cinema de Coutinho, através do 

papel da entrevista com os personagens, nos instiga e permite pensar a 

possibilidade do indivíduo falar sobre si mesmo de forma a escolher caminhos 

próprios para sua atuação. Atuação primeiramente de cunho dramático, 

encarnando a persona de sua persona no documentário para, a seguir, 

chegar à atuação política e social. Afinal, é durante as entrevistas que o 

espaço de fala e atuação se estabelece constituindo, em um segundo 

momento, por suas características intrínsecas, um espaço político. 

A criação desse espaço político para a fala que se constitui no encontro 

entre cineasta e personagens como um palco para a atuação dos indivíduos, 

e como um momento em que os mesmos podem contar suas próprias 

histórias, criarem suas narrativas relativas aos seus EUs, e como esse 

personagem criado para as câmeras funciona como uma auto-reflexão, 

propiciando à agência de identidades.  

Esse processo em muito se parece com o Teatro do Oprimido (TO), 

concebido pelo dramaturgo Augusto Boal. Boal, que formulou o manifesto do 

TO (em anexo a este trabalho), defende idéias como, por exemplo, “o teatro 

se define pela existência simultânea — dentro do mesmo espaço e no mesmo 

contexto — de espectadores e atores. Todo ser humano é capaz de ver a 

situação e de ver-se, a si mesmo, em situação” e “ser humano é ser teatro: 

ator e espectador co-existem no mesmo indivíduo”.  

Tais colocações se assemelham às muitas das características que 

podemos observar nos documentários de Coutinho. O diretor e os 

personagens são simultaneamente platéia e atores, e a entrevista se 

transforma em espaço para repensar sua atuação diante do outro. O palco, 

em seu sentido tradicional, não se faz necessário. A câmera por si só já cria 

um palco virtual para os personagens situados na cena, e ilumina com a 

direção de seu foco os atores que irão encenar o ato.  

Afirmamos que essas balizas sustentadas pelo Manifesto do TO 

possuem pontos de interseção que se estabelecem com os documentários de 
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Coutinho. Ambos parecem trabalhar com a possível aplicabilidade da arte 

para a elaboração de um espaço político que propicie o diálogo, o respeito às 

diferenças, o estímulo à crise da identidade do personagem-sujeito expressa 

no discurso que se desenrola dentro de um palco virtual. Porém, desde já, se 

faz necessário destacarmos diferenças relevantes entre o trabalho de 

Coutinho e o projeto do TO.  

Como já colocamos aqui, o cinema de Coutinho não possui nenhuma 

tese fechada e certa como guia, nem inclinações para se chegar ao melhor 

argumento, ou o que seria uma conclusão dentro da encenação que seus 

personagens participam, bem como a procura de não influenciar para o 

fechamento das identidades de seus personagens.  

Veremos neste estudo, que a forma como ele formula as perguntas 

para os entrevistados é um dos pontos de extrema importância para a 

constituição do espaço político, do diálogo e das escolhas dos personagens 

para a agência de suas identidades. Já no caso do TO, ele procurar “libertar” 

o homem, fazendo do teatro meio libertador da condição dos oprimidos. 

Coutinho não é, e nem se diz libertador de ninguém, tendo afirmando várias 

vezes, em diversas entrevistas, que não tem pretensões de mudar o mundo. 

Para a compreensão deste trabalho, além de Arendt, em quem nosso 

conceito de política está ancorado, utilizaremos, para fins didáticos, o 

conceito original de política até o corrente, e um breve estudo do termo 

(breve, pois não é este o foco desta dissertação) e suas modificações a partir 

das definições de Noberto Bobbio em seu “Dicionário de Política” (1983). 

Soma-se a isso a perspectiva dos estudos culturais e dos estudos sobre 

cinema e documentário, e os textos relacionados ao TO (como os livros 

“Teatro do Oprimido – e outras poéticas políticas”, “O arco-íris do desejo”, e 

“Hamlet e o filho do padeiro” (autobiografia do dramaturgo), e até 

newsletters do Centro do Teatro do Oprimido - C.T.O.).  

Esse material nos dá argumentos para a construção das idéias que 

aqui colocamos. Assim, poderemos discutir a questão de gênero 

documentário, trabalhar a percepção política dos filmes a partir de elementos 

constituintes da linguagem cinematográfica, e lançar luz na questão da 
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atuação dentro do documentário bem como em reflexões a respeito da 

virtualidade que constrói o que temos como real. 

Virtualidade aqui entendida como algo potencial ou possível de se 

exercer, de se executar. Ou seja, as potencialidades que os personagens (e, 

também, por que não do diretor e dos filmes) possuem e que sofrem um 

processo de escolha a partir daquele momento único que é o do encontro.  

É a partir de tais potencialidades que os filmes se estabelecem. As 

escolhas vão sendo feitas através do diálogo, daquilo que se quer mostrar 

para quem os entrevista, daquilo que querem construir como sendo um eu 

do momento da captação.  

Assim, o que vai sendo elaborado é um projeto de identidade, em 

aberto, algo como uma arquitetura do ser enquanto se é sendo, que é 

elaborado no momento em que o primeiro tijolo é colocado, ou seja, que o 

primeiro contato, o primeiro olhar, ou que a primeira palavra seja proferida 

como forma de expressão e demonstração do que é ser aquele, ou aquela, 

personagem, naquele contexto, naquele momento. Ou seja, o que se é no 

momento em que se age, no momento em que a atuação vai sendo erguida 

diante dos olhos do realizador do documentário e, posteriormente, dos 

espectadores.  

  Partindo desses princípios, podemos observar através do trabalho de 

Coutinho formas de captação de conversas (já que o mesmo dispensa a 

utilização da palavra “entrevista” para os depoimentos que registra em seus 

encontros), que favorecem esses momentos em que através do diálogo, mas 

como num jogo encenado, quem registra e quem é registrado assumem seus 

próprios papéis.  

Além de que, esse jogo encenado, é uma forma de resgatar o lado 

heróico de cada personagem, os fatos acumulados durante suas vidas e a 

sucessão de acontecimentos que os fizeram se tornar aquilo que são.  

Ninguém passa incólume pela vida, de alguém forma, é como se todos 

fôssemos sobreviventes a algo, alguém ou alguma coisa; ou até de nós 

mesmos. O ato de contar sobre nós, nos faz enxergar de alguma forma, ou 

acreditar, ainda que momentaneamente, que temos poder de algo. Ainda que 

 9



alguém trace sua vida como uma seqüência de acontecimentos de 

infortúnios, desprovido de qualquer sorte e se colocando apenas como um 

ser levado pela vida, o fato de se estar vivo e contando a história já realça 

em si algo um reflexo de resistência. 

Arendt cita Isak Dinesen no início de seu capítulo sobre Ação, em “A 

Condição Humana” (2000), dizendo: "Todas as mágoas são suportáveis 

quando fazemos delas uma história ou contamos uma história ao seu 

respeito”. E poder contar essas histórias podem nos tirar muitas vezes do 

estado automático de ação que vivemos. Principalmente, se somos chamados 

a repensar o que e quem somos através da palavra e do questionamento 

“ingênuo” sobre formas de pensar cristalizadas, reproduzidas ou incrustadas 

em nós. 

Por isso, a importância de avaliarmos essa possibilidade de, através da 

fala, se chegar a auto-interpretação, ao agenciamento de identidades e 

negociação dos locais de atuação e dos diversos papéis que os personagens 

dos documentários de Coutinho representam em seu cotidiano.  

Destacamos, mais uma vez, que estamos utilizando a idéia de política 

segundo Arendt, o conceito de atores sociais, da auto-interpretação, e da 

agência do sujeito através do ato teatral e da auto-recriação, que nos 

remetem diretamente ao TO, e que essa relação de idéias se dá, 

exclusivamente, na forma como o espaço político de encontro e conversa é 

criado e como isso influencia na atuação do sujeito-ator.  

Pretendemos assim, possibilitar um estudo do documentário através 

de teorias não só do cinema e do fazer documental, mas explicar o se deixar 

ser filmado como uma abertura para a exposição, para o se colocar em 

comunidade, se fazer vivo e visto diante de quem nunca se viu.  

Vale assinalar aqui que esse espaço político criado depende muito de 

como se aborda o entrevistado. Veremos mais adiante, neste estudo, como é 

feito o processo de pesquisa dos documentários de Coutinho e de como a 

equipe do diretor e o próprio diretor abordam os personagens. Pretendemos 

sim avaliar de que forma essa atuação e consciência através da palavra faz 

do documentário do cineasta um espaço político no momento da captação, 
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num processo de “incentivo à interpretação”.  

Para podermos levar adiante essas discussões, observamos melhor os 

seguintes documentários de Coutinho: Cabra Marcado para Morrer (1964-

1984), Santo Forte (1999), Babilônia 2000 (2001), Edifício Master (2002) e 

Peões (2004) e O fim e o princípio (2005).  

Enfatizamos que nossa pesquisa não é um tratado sistemático de 

análise fímica, nem um um estudo psicológico sobre a possibilidade da 

tomada de atitude e incentivo ao agir através da consciência dos nossos 

papéis em nossas vidas. É, sim, um trabalho com base em referenciais 

teórico-políticos e filosóficos, lingüísticos, textos sobre teatro e 

cinema/documentário e estudos culturais para discutir cinema como um 

outro espaço além do espaço do audiovisual. Uma forma de buscar através 

do cinema uma outra reflexão do termo "Política".  

  

 

 

 11



1. REFLEXÕES SOBRE O GÊNERO DOCUMENTÁRIO 

 

Definir o que é documentário e que elementos seriam específicos a este 

gênero não é fácil. Geralmente, definimos documentário de acordo com um 

histórico de práticas de fazer documental que se estabeleceram com o 

tempo. Como afirma Mariana Baltar:  

 

“São práticas que constituem e operam um diálogo com a tradição 
documentária. Considera-se a tradição não como formulação purista do que se 
define documentário. O que ela indica é a projeção imaginária de um senso 
comum que, rapidamente, vai reconhecer no filme as marcas estéticas do que 
“deveria” ser um documentário. As regras de formulação que compõem o 
documentário tradicional, numa composição determinada historicamente – qual 
seja, uso expositivo de voz over, orientação da montagem por uma lógica 
argumentativa/dissertativa, a ideologia documental propriamente dita -, 
influenciam fortemente na definição do filme documentário e orientam a 
expectativa da audiência”. (2004: 154). 
 

 
Analisando as tentativas de definir o gênero documentário, muitas vezes 

chegamos à conclusão de que tais definições poderiam igualmente servir a 

outros gêneros. Quando Nichols (2005: 47), por exemplo, coloca que 

documentário é “uma representação do mundo em que vivemos. Representa 

uma determinada visão do mundo com a qual nunca tenhamos nos deparado 

antes, mesmo que os aspectos do mundo nela representados nos sejam 

familiares”, vemos que essa mesma explicação poderia ser aplicada a uma 

ficção.  

Isso ocorre pelo fato de que os temas que servem a uma ficção também 

servem a um documentário, e as formas da narrar os temas podem ser as 

mesmas para os dois gêneros. Suas narrativas podem dialogar, 

entrecruzarem-se ou se utilizarem de dispositivos narrativos um do outro, a 

ponto de dar sentido a ou enfatizar alguma idéia, explanar melhor alguma 

coisa, ou mesmo brincar com a própria questão de gênero.  

Um exemplo clássico no documentarismo nacional desse diálogo é o filme 

Ilha das Flores (1989), de Jorge Furtado. O filme é produzido com atores e 

cenários, e é construído em cima de uma narrativa ficcional com 

personagens e situações fictícias que nos levam a detectação de um fato 

real. 
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[Cenas de Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Cenários e atores compõem uma narrativa ficcional para o 

documentário]. 

 

É como Rezende coloca, evocando Jean-Louis Comolli, afirmando sobre 

o caráter ficcional ou documental que uma imagem pode possuir: 

 
“(...) Já que toda filmagem – seja de um filme de ficção, seja de um 
documentário – é representação (representação do presente da narração) e 
que, ao mesmo tempo, essa representação pode, no entanto ser atenuada na 
filmagem, em ambos os casos (representação do presente da representação), 
cai por terra um dos pilares de sustentação da separação entre documentário e 
ficção: o que afirma que é ficcional é a imagem que se obtém a partir de uma 
encenação (com atores, cenários, etc.) e documental é a imagem obtida 
diretamente do real, sem encenação e improviso. Se o processo de obtenção de 
uma imagem podia servir como traço distintivo dos domínios 
documentário/ficção, ele não poderá mais fazê-lo a partir do momento em que 
se percebe que improviso e encenação estão juntos no processo de qualquer 
filmagem, que o presente vivo da filmagem pressiona, a todo tempo, o presente 
da narração, e que qualquer imagem é, portanto, ambivalente, não importa 
como ela foi obtida, ela sempre será, por um lado, ficção e, por outro, 
documento. É o regime discursivo em que ela se encontra que definirá (ou não) 
qual dessas acepções (documental ou ficcional) deve afluir à superfície para 
completar o seu sentido do discurso a que ela serve”. (2001: 186). 
 

 
Essa ambivalência da imagem nos faz pensar que, se não conseguimos 

definir documentário apenas através de sua concretude imagética, narrativa 

e fílmica, talvez devêssemos abandonar a discussão dicotômica de ficção 

versus realidade e passar a refletir sobre os mecanismos que atuam na 

aceitação do rótulo do gênero em outras esferas de ação ligadas ao 

documentário.  

Nesse contexto, podemos buscar Nichols de forma mais coerente quando 

ele pensa o documentário levando em consideração três elementos 

constituintes desse domínio documental, que seriam: 

 
“Comunidade de realizadores (o que envolve também uma esfera institucional), 
do corpus textual (concernindo à materialidade fílmica) e da constituição dos 
espectadores (o que diz respeito ao saber social compartilhado que influencia na 
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experiência da audiência; idéia expressa no conceito de espectador implicado)”. 
(Baltar, 2004: 153). 

 
 

Dados tais elementos, podemos refletir melhor acerca do que faz um 

documentário ser um documentário e não outro gênero cinematográfico. A 

reflexão agora engloba conceitos de um universo que está fora do universo 

do fazer documental em si.  

Se as imagens, a narrativa e a montagem não nos dão todos os indícios 

que precisamos para definir um documentário como tal, então, deixemos de 

lado a análise restritiva ao produto fílmico e consideremos os elementos 

sócio-político-culturais como possíveis determinantes de um gênero 

documentário.  

Analisando um a um, como colocou Baltar, devemos, inicialmente, levar 

em consideração o círculo de realizadores nos leva a pensar que essa “esfera 

institucional” partilha idéias e práticas documentais e que seus participantes 

dialogam entre si, gerando leituras e releituras dos documentários 

produzidos, experiências de captação, experiências com o público, 

observação da aceitação dos documentários em festivais, pela crítica e pela 

audiência, discutindo a prática documental em si, buscando novas maneiras 

de filmar e de como e o que filmar. 

Já a materialidade fílmica trata do conteúdo dos filmes, e das suas 

características enquanto produtos cinematográficos. Planos e ângulos, 

narrativa, montagem, tudo aquilo que diz concerne à estética e construção 

de sentido dentro do documentário.  

 

“A idéia é que, ao vermos um documentário, em geral temos um saber social 
prévio, sobre se estamos expostos a uma narrativa documental ou ficcional. 
Como espectadores fruímos a narrativa em função deste saber prévio. (...) Na 
ampla maioria dos casos, efetivamente, sabemos o que significa uma narrativa 
documental, que tipo de imagens contém e reagimos, enquanto espectadores, a 
este saber”. (Ramos, 2000: 198-199). 

 
É então que chegamos à constituição dos espectadores, que partilham 

desse saber social a respeito dos documentários e dos temas por eles 

propostos. É nesse ponto, porém, que penso haver uma boa chave para a 

reflexão a respeito do gênero documentário. Principalmente se pensarmos 
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essa constituição como sendo pautada por um “pacto de leitura”, como um 

acordo que se dá entre realizador e audiência, mas que passa primeiramente 

por instâncias legitimadoras desse pacto. 

Ainda que um realizador não faça parte da esfera institucional de 

documentaristas e que o corpus textual de um documentário não se 

assemelhe com os de outros documentários, fazendo com que esse saber 

social não encontre em suas bibliotecas abstratas uma referência a outros 

documentários que possam caracterizar um novo e diferente documentário 

como pertencente ao gênero, é, na verdade, o processo de legitimação que 

leva à firmação desse pacto de leitura entre realizador e espectador, e que 

definirá um filme como pertencente do gênero documentário. 

“O pacto de leitura” se dá através de um mecanismo de classificação 

prévia daquilo que vemos como sendo “real”. Por esse pacto, o 

documentário, assim como a reportagem, é tido “como 'lugar de revelação' e 

de acesso à verdade sobre determinado fato, lugar ou pessoa. 

Diferentemente do filme de ficção, quando aceitamos o jogo de faz de conta 

proposto pelo diretor, não vendo, portanto, cabimento em discutir questões 

de legitimidade ou autenticidade”. (Melo, 2002). 

Dessa forma, muitas vezes o que nos diz se um filme é ou não um 

documentário é a afirmativa do seu realizador de que ele considera o seu 

filme como pertencente ou não a esse gênero, criando uma espécie de 

acordo com a esfera de produção documentária e com o público. Porém, é 

necessário destacarmos que esse acordo é firmado a partir da crítica e pelas 

instâncias que premiam os filmes e que os divulgam.  

De certa maneira, podemos afirmar que é a crítica que legitima os 

termos do acordo (como sendo pertencente ou não ao gênero) influenciando 

se o público a compactuar, ou não, com o realizador a sua idéia sobre o 

filme.  

Esse acordo se torna ainda mais importante tanto quanto mais o filme 

se distanciar do modelo de um documentário tradicional. É o que ocorreu, 

por exemplo, com o curta-metragem Da janela do meu quarto (2004), do 

realizador Cao Guimarães.  
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Cao conta que filmou Da janela do meu quarto por acaso, quando 

estava em Belém do Pará, num quarto de hotel. Na sinopse do filme ele diz: 

“Da janela do meu quarto eu vi, sobre a areia molhada e sob um resto de 

chuva, uma briga amorosa entre duas crianças”.  

A sinopse já diz tudo a respeito do filme. Cao apenas direcionou a 

câmera para a ação que se desenrolava embaixo de sua janela e, como ele 

mesmo conta, não tinha como se saber se o material que estava captando 

iria realmente servir para algo.  

Da Janela nos remete ao cinema dos primórdios, dos irmãos Lumière, 

que apenas apontavam sua câmera para as situações do cotidiano e as 

registravam. Ainda assim, Da Janela se difere pelo fato de que as duas 

crianças que aparecem no filme nem sequer sabiam que estavam sendo 

filmadas. Discussões éticas à parte, podemos dizer que o filme representa 

uma: 

“Arte do momento presente, feita a partir de qualquer coisa que se queira. Uma estética 
imbuída de um valor moderno, mesmo dentro uma engrenagem pós-moderna, ou, 
podemos também dizer, um mecanismo do mínimo dentro de uma lógica maximalista. 
Para entender esse valor é necessário pensar na trajetória da arte moderna, no 
modernismo em sua essência democrática, seu desligamento da tradição e da pura 
imitação (ainda que imitação da vida, interferência sobre ela ou um novo olhar sobre, 
propõe e vai além dessa mera imitação), a busca dos temas cotidianos, a familiaridade 
das paisagens e assuntos, a idéia de que qualquer coisa pode ser arte, passando pelo 
conceito do ready-made, a assimilação de todo e qualquer tema, a banalidade, o trivial, 
e até mesmo o movimento dadaísta tentando superar a oposição entre vida e arte (...)”. 
(Jubert, 2005: 5). 
 

 

 
[Da janela do meu quarto de Cao Guimarães, premiado como Melhor Curta Documentário da Competição 

Brasileira do É Tudo Verdade de 2005]. 
 
 

 

Porém, o que mais nos chama a atenção no filme de Cao Guimarães é 

o fato dele ter sido premiado em tantos festivais nacionais, inclusive na 
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categoria de documentários (Melhor Vídeo no Zoon Cine Esquema Novo de 

2004, Melhor Documentário do Curta Cinema 2004, Menção Especial no 

Festival Encontros de Cinema da América Latina de Toulouse 2005, Melhor 

Curta Documentário da Competição Brasileira do É Tudo Verdade de 2005, 

também tendo sido selecionado para quinzena dos realizadores – Cannes 

2005). 

Se por um lado essa flexibilização do que podemos incluir no gênero 

documentário confunde as tentativas de definição do próprio gênero, é ela 

que impede o engessamento do documentário como arte, e faz do seu 

domínio um espaço para a experimentação.  

 

“(...) o campo do documentário se apossa e se alimenta de novos materiais das 
realidades virtuais emergentes, reatualizando-se e compondo peças híbridas de 
grande impacto expressivo e comunicacional. Lança-se, assim, na linha de 
ponta do laboratório de experimentos do campo imagético da atualidade, 
realimentando uma cultura sempre ávida de novas formas e meios audiovisuais 
para implementar seus processos informacionais”. (Teixeira, 2004: 7). 

 

Penso que é a partir da aceitação desses filmes nos festivais, coroada, 

muitas vezes, em forma de premiação, por parte da crítica, ou mesmo do 

público, que um formato fílmico adquire o status de documentário (ou que o 

status de documentário acaba por ser repensado e ampliado), sendo 

legitimado por outros realizadores, pela crítica e, por conseguinte, pela 

audiência.  

Esse processo de legitimação nos leva a Bourdieu (1974), O Mercado 

de Bens Simbólicos. Nessa obra, o autor explicita os mecanismos de 

legitimação da arte erudita, como um campo fechado e autônomo, que 

primeiro renega para depois transformar a renegação em vanguarda, 

legitimando através da crítica especializada o que é novo e belo. 

Se o documentário não está inscrito no círculo de arte erudita, ao 

menos se assemelha a esse enquanto aceitação do produto. A semelhança se 

encontra, justamente, pelo fato do documentário não ter o mesmo apelo 

comercial que o cinema de ficção (a não ser os documentários sobre pessoas 

públicas e famosas, conhecidas do grande público, como Pelé, por exemplo; 

mas que ainda assim, não garantem o sucesso de bilheteria, visto o fato do 
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documentário não ser um gênero tão popular quanto a ficção).  

Dessa forma, o documentário é primeiramente aceito dentro de seu 

campo de produção, para depois ser aceito nas audiências e então temos o 

“pacto de leitura” finalmente firmado.  

 

“O sistema de produção e circulação de bens simbólicos define-se como o 
sistema de relações objetivas entre diferentes instâncias definidas pela função 
que cumprem na divisão do trabalho de produção, de reprodução e de difusão 
de bens simbólicos. O campo de produção propriamente dito deriva sua 
estrutura específica da oposição – mais ou menos marcada conforme as esferas 
da vida intelectual e artística – que se estabelece entre, de um lado, o campo 
de produção erudita enquanto sistema que produz bens culturais (e os 
instrumentos de apropriação destes bens) objetivamente destinados (ao menos 
a curto prazo) a um público de produtores de bens culturais que também 
produzem para produtores de bens culturais e, de outro, o campo da indústria 
cultural especificamente organizado com vistas  à produção de bens culturais 
(“o grande público”)  que podem ser recrutados tanto nas frações não-
intelectuais das classes dominantes (”o público cultivado”) como nas demais 
classes sociais. Ao contrário do sistema da indústria cultural que obedece à lei 
da concorrência para a conquista do maior mercado possível, o campo da 
produção erudita tende a produzir ele mesmo suas normas de produção e os 
critérios de avaliação de seus produtos, e obedece à lei fundamental da 
concorrência pelo reconhecimento propriamente cultural concedido pelo grupo 
de pares que são, ao mesmo tempo, clientes privilegiados e concorrentes”. 
(Bourdieu, 1974: 105). 

 
 

Obviamente, tomamos distância quando comparamos a arte erudita 

com o documentário enquanto arte. Se por um lado os documentaristas 

precisam de aval de outros documentaristas para classificar o seu filme como 

um documentário (principalmente se, como já citamos aqui, o filme estiver 

mais distante do modelo tradicional ou daquilo que já é estabelecido como 

documentário); por outro lado, o documentário precisa e quer chegar ao 

grande público, de forma que se sustente enquanto arte e consiga pagar com 

número de ingressos vendidos os custos da filmagem, retornando como lucro 

e futuros investimentos para seus realizadores, de forma a sempre 

retroalimentar o circuito de produção dos filmes. 

O documentário, porém, se aproxima cada vez mais da arte. 

Exposições, performances e exibições de videoarte, vêm dialogando cada vez 

mais com o gênero documentário, como vimos no caso de Da janela. Como 

veremos mais à frente neste estudo, a geração que produzia videoarte no 

Brasil na década de 80 e 90 revelou bons documentaristas. 

A possibilidade de transformar o real em arte e experiência em vídeo 
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abriu muitas possibilidades para o fazer documental. Dessa geração, 

podemos citar não só o próprio Cao Guimarães, como também Sandra Kogut 

(realizadora do documentário em primeira pessoa Passaporte Húngaro, 

(2003)), Lucas Bambozzi (que fez o Fim do sem fim, (2002), junto a Cao 

Guimarães e Beto Magalhães) e Marcelo Masagão (de Nós que aqui estamos 

por vós esperamos, (1999)). E até João Moreira Salles que, apesar de não 

ser é videoartista, chegou a fazer uma videoarte sobre a poetisa Ana Cristina 

César, Poesia é uma ou duas linhas e atrás uma imensa paisagem (1990).  

 

 
[Parteira Dona Santinha, personagem de O fim do sem fim] 

 

[Cena de Passaporte Húngaro] 

 

[Nós que aqui estamos por vós esperamos] 

 

Importante, então, destacarmos o lugar do documentário, como um 

lugar de experimentos com o real, bem como um espaço em que se 
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estabelece acordos simbólicos com o público. Porque, talvez, seja o 

documentário o gênero que mais possibilite aos espectadores pensarem a 

respeito dos próprios filmes, dos limites da ficção, e do real, do 

experimentalismo, da arte e do simples fragmento que toma forma de 

documento.  
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2. UM BREVE HISTÓRICO DO DOCUMENTÁRIO 

BRASILEIRO E O LUGAR OCUPADO POR COUTINHO 

 

Esboçando um breve histórico do documentário nacional, iremos dos 

filmes antropológicos e com fortes marcas do exotismo, do desconhecido e 

das coisas fantásticas de um Brasil longínquo e distante da realidade dos 

grandes centros, até o atual documentário marcadamente de entrevistas. 

Através da história desse gênero podemos perceber, claramente, as 

mudanças no tratamento de tema e personagens. 

Para estudarmos os filmes sobre ‘o outro’, e seu aspecto político no 

documentário, é necessário compreender a história do documentário desde o 

seu começo. A história do cinema é repensada tendo em seu início o 

documentário como gênero inaugural, com as primeiras imagens dos irmãos 

Lumière, como trens chegando a uma estação ou funcionários que saem da 

fábrica ao fim do dia. Tais imagens eram o cinema que ainda não tinha a 

consciência de cinema. Valiam-se do momento que se pretendia registrar, 

quase como um instantâneo do cotidiano. Esses primeiros filmes foram 

durante muito tempo considerados como um proto-cinema, pela 

inexperiência própria que é inerente aos pioneiros.  

 

 
[Um dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, The Arrival of a Train at La Ciotat (1896)]. 
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Com o passar dos tempos, o cinema acabou se reformulando e passando 

a receber influências das outras artes, numa espécie de entrecruzamento e 

remodelação do fazer cinematográfico. Os filmes que se seguiram então 

receberam a herança da narratividade literária e teatral absorvida, mais 

explicitamente, pelo cinema de ficção, mas que acabou sendo adaptada 

também para o cinema documentário.  

A conquista da narratividade pelo cinema foi alvo de críticas de gente 

como Antonin Artaud (La vejez precoce del cine), que apostava na força das 

primeiras imagens do cinema e de não seqüência narrativa como sua 

principal força, e chegou a chamar esse momento como a “velhice precoce 

do cinema”, como diz o próprio artigo. 

De certa forma, podemos notar reflexos dessa questão até os tempos 

mais atuais, a exemplo dos pensamentos de Arthur Omar (1978), realizador 

do titulado cinema antidocumentário, cinema que se constitui mais 

especificamente em cima de dois alicerces: um é uma espécie de aura 

descontrutivista do gênero documentário em si, e outro é se relacionando 

com o seu tema de forma mais fluida (Teixeira, 2004, p. 33). Isso porque 

Omar coloca a tradição do fazer documental como um entrave para o 

desenvolvimento e para novas experimentações no campo do cinema e do 

documentário em específico.  

Em seu estudo sobre documentário e narrativa indireta livre, Elinaldo 

Teixeira (2004) fala sobre essa visão de Arthur Omar, citando o mesmo e 

afirmando que: 

“(...)o cinema de ficção, com seus dispositivos narrativos, visa “tornar mais real o 
que ele queria apresentar como realidade, e o documentário, cujo desenvolvimento 
foi mera absorção desses dispositivos, acaba apresentando a sua realidade 
documental como se fosse ficção””. (p. 31). 

 

 Essa absorção da narratividade ficcional pelo documentário influenciou 

toda uma forma de fazê-lo que podemos perceber perdurando até os dias de 

hoje. Essas reflexões acerca da narratividade nos fazem pensar na posição 

do objeto dos filmes e dos personagens envolvidos.  

Assim, durante muito tempo, a construção de documentários foi bastante 

marcada por essa abordagem ficcionalizante, e ainda hoje podemos perceber 
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os ecos desse tipo de abordagem. Dessa forma, os documentários eram 

feitos como se os sujeitos envolvidos nesses filmes fossem uma parte do real 

que se pudesse aprisionar como um pássaro numa gaiola e apontar: “eis aqui 

o real”, criando uma narrativa de aparatos ficcionais para se fazer crer no 

cárcere do real na tela.  

Os documentários, obviamente, sempre foram construções, no sentido de 

um espaço construído tecnologicamente, e no qual se ergue um sentido. 

Sentido esse que pode ser construído pelo próprio diretor e algumas vezes 

pelos personagens ou pelos espectadores, a partir de criações, colagens e 

percepções de instantes do real captado. 

Percebemos isso desde os nossos primeiros filmes mudos. Segundo Paulo 

Emílio Gomes Salles (1986: 324), “desde as primeiras filmagens em 1898, 

dois temas se afirmaram, acompanhando aliás a trilha já traçada pela 

fotografia: o Berço Esplêndido e o Ritual de Poder”.  

O “berço esplêndido” era a linha dos documentários que mostravam as 

belezas naturais do país, em especial da Capital Federal da época, o Rio de 

Janeiro, ou as paisagens consideradas ‘dignas’ de cartões postais), enquanto 

o “ritual de poder” girava em torno da figura do Presidente da República, 

traçando a sucessão histórica dos presidentes brasileiros, mostrando-os em 

imagens em que os mesmo estão presidindo, assinando papéis, visitando 

eventos, celebridades ou o próprio povo, inaugurando alguma obra ou, até 

mesmo, sendo enterrados. 

Já No Paiz das Amazonas (1922) de Silvino Santos (que também seguia 

os caminhos já trilhados pela fotografia), bem como na maioria dos primeiros 

filmes documentários, existia um forte cunho etnográfico e de tratamento do 

exótico, como os de Luiz Tomas Reis.  

Havia também os filmes do cotidiano, que retratavam alguma atividade 

na cidade, como o carnaval, as corridas de cavalo, o aparecimento de novas 

danças e modas, ou até mesmo a novidade que foi os primeiros automóveis 

daqueles tempos. Porém, devemos frisar aqui um fato explicitado por Salles 

(1986): 
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“(...) na medida em que a produção se adentra no Brasil, através de cinegrafistas-
viajantes, do Rio e de São Paulo, ou de surtos de filmagem em muitos outros pontos 
do país, ocorre um fato importante. O Berço Esplêndido tende a se dissipar e o 
enfoque principal se orienta para o homem que habita o Brasil. Esses filmes, feitos na 
maior inocência e sem a menor intenção polêmica, provocam reações muito vivas. A 
principal publicação especializada da época, Cinearte, era em geral contra os 
documentais – achando que todos os recursos deviam ser canalizados para o cinema 
de enredo. A revista se preocupa também com a imagem do Brasil que esses filmes 
poderiam transmitir no caso de serem projetados no exterior”. (p.328). 

 
Salles chega a colocar algumas citações da referida revista, mostrando 

“o tom da campanha desencadeada” contra esses filmes: 

 

“Nenhum país como o Brasil se presta mais sobejamente a ser filmado. Pode-se 
asseverar que ele é essencialmente fotogênico. Por que explorar somente o seu sertão e 
a população deste ainda inferior? (...) Precisamos de filmes que mostrem todas as 
nossas obras de arte, as nossas avenidas, todas nossas riquezas, enfim. Todos somos 
mais ou menos como o famoso S. Tomé: só cremos no que vemos. E o estrangeiro, 
então, quando, ralado de inveja não acredita nem mesmo no que os seus olhos 
enxergam” (p.328). 
  
 

Ele também afirma que, naquela época, os cinegrafistas estrangeiros 

que faziam tal tipo de filme foram criticados por mostrarem “índios ferozes e 

pretos colhendo banana” e eram acusados de “fazer passar os brasileiros por 

gente de cor”” (p.329). E que “para um dos diretores da Cinearte o 

importante é que os americanos se convençam de que os habitantes do 

Brasil não são pretos, e a nossa civilização, afinal de contas, é igualzinha à 

deles...”.  

O autor completa que tal acontecimento causou uma série de reflexões 

no meio cinematográfico da época, como um dos diretores da Cinearte, Mário 

Behring, que não concordava com aquilo que seus redatores escreviam, 

porque os mesmos favoreciam em seus escritos o cinema documental. Mário 

defendia que “a função do cinema seria levar a civilização para o interior do 

Brasil”, mas Salles escreve que, na verdade, “a missão do documental foi 

outra: levar para o litoral a visão insuportável do atraso do interior” (p.329). 

Esse pensamento de cunho preconceituoso sobre o que mostrar e 

"como levar a cultura aos cantos mais longínquos do Brasil" àqueles 

considerados “distantes da civilização”, e como criar uma cultura brasileira 

que fosse de todos e que não soasse vergonhosa aos olhos estrangeiros foi, 

certamente, uma das motivações para a criação do departamento de cinema 

do Ministério e da Educação, dos anos 30 aos 50.  
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Dessa forma, eram feitos documentários que se prestavam a “resgatar 

valores” ou mesmo criá-los, e para “educar” de modo a ditar o que deve ser 

a realidade de uma sociedade, como os filmes “chapa branca”, oficiais, do 

Ministério da Cultura e da Educação (MINCE), feitos por Humberto Mauro.  

Segundo Sheila Schvarzman (2000), Humberto Mauro, que começou 

sua carreira com “filmes posados” (algo como fotografias com a câmera 

cinematográfica), partilhava “com o grupo da Cinearte, a revista de cinema 

carioca dirigida por Adhemar Gonzaga, o repúdio ao filme “natural”, tido 

então exclusivamente como “cavação”, uma atividade que estaria nas 

antípodas do verdadeiro cinema – o ficcional encenado com atores, sob 

condições técnicas seguras, seguindo um roteiro preestabelecido e sem os 

arranjos e falcatruas de cinegrafistas ambulantes que caracterizavam parte 

dos realizadores naturais de então” (p.261). 

 

 
[Humberto Mauro no documentário Engenhos e Usinas (1955)]. 

 

Assim, os filmes do MINCE faziam parte de um cinema que exaltava a 

terra brasileira, os feitos da indústria, da lavoura ou, por exemplo, as 

canções populares. Procuravam “retratar uma realidade brasileira”, mas se 

valendo de princípios do que e de como deveria ser essa realidade, como 

mostrá-la ou o que mostrar.  

Na verdade, esses documentários faziam parte de um programa de 
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publicidade por parte do governo da época, que buscava inflamar nas 

platéias um sentimento nacionalista, de brasilidade. Um sentimento que 

fosse comum a todos e exprimisse o amor à terra natal, fazendo com que as 

pessoas se reconhecessem como brasileiras e se sentissem como parte 

integrante das histórias que os documentários levavam às telas.  

Esses documentários eram filmes de pura exaltação, como já falamos 

anteriormente, e retratavam tanto objeto como personagens envoltos numa 

aura realmente ficcional. Se pensarmos nas Canções Populares (1945), de 

Humberto Mauro, por exemplo, e analisarmos ‘take a take’, chegará a nos 

parecer como esboço do que a algumas décadas conhecemos como 

videoclipe, ou quase como uma propaganda de discos de modinhas do 

cancioneiro popular. 

 Outros documentários fora do MINCE foram sendo feitos paralelamente 

nesse tempo, mas o grande marco mesmo foi Aruanda (1959), de Linduarte 

Noronha. A composição de imagens, a iluminação, a forma como abordava o 

tema e seus personagens se mostraram completamente inovadoras dentro 

do documentário nacional. “Aruanda” é um dos primeiros filmes que 

podemos considerar situados dentro do “modelo sociológico” que tanto fala 

Jean Claude Bernardet (2003).  

Para Bernardet, esse modelo reflete uma forma de fazer 

documentários baseada na voz do diretor, que muitas vezes é expressa na 

voz do narrador, fazendo parte de um pensamento específico sobre o objeto, 

que o realizador vai defendendo durante o filme. Em Aruanda, é justamente 

isso o que acontece. No documentário, o realizador vai dando suas 

explicações e sua compreensão sobre o que vê, marcando sua visão como 

um atestado da realidade.  

Seguido de Aruanda, temos o Arraial do Cabo (1960), de Paulo César 

Saraceni, que já mostra os reflexos da influência do filme de 1959. Tanto em 

termos de abordagem do objeto, quanto da estética utilizada para captação e 

montagem.  

Já a partir do começo da década de 60, os pensamentos em vigência, 

as contradições e as novidades no campo da arte e do pensamento 
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influenciaram muitos documentários brasileiros a se preocuparem em 

modificar a forma como seus entrevistados ou seus personagens apareciam 

ou eram abordados. Seus realizadores passavam a partilhar do ideal de 

transformá-los em “sujeitos” e não “objetos” do filme, dialogar com eles, 

criar o filme junto a e com eles, criando filmes que nascessem a partir do 

encontro com o outro.  

 

             
[Aruanda: artesã e filho trabalhando].     [Cena da comunidade de pescadores de Arraial do Cabo]. 

 

É verdade que antes dos anos 60 vários fatores complicavam a 

interação com quem era entrevistado nos documentários. A impossibilidade 

das gravações in loco, a falta de material necessário para a captação do 

áudio na rua, ou em situações mais cotidianas, impossibilitava o 

documentário de chegar mais perto de seus próprios personagens. Imperava, 

então, a voz em off, os discursos oficiais, a sociologização do assunto em 

questão. Foi isso que fez com que Jean Claude Bernardet classificasse alguns 

documentários pré anos 60, e alguns dos próprios anos 60, dentro do já 

citado modelo sociológico. 

Com a chegada do gravador Nagra, que possibilitava a captação de 

som direto sincronizado e de forma mais ágil, (ainda que o equipamento 

pesasse em torno de 10 quilos) e as influências do próprio Cinema Direto e 

do Cinema Verdade advindos dessa nova possibilidade de se fazer 

documentário, pôde-se aumentar a proximidade com quem era registrado e 
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a se “dar voz”, literalmente e finalmente, ao sujeito até então apenas 

“sociologizado” pelos filmes que os registrava. Jean Claude Bernardet (2003) 

nos conta que: 

 

“Até os anos 50, os documentaristas só dispunham de som de estúdio: a voz de 
locutor e a musiquinha de fundo. Quando apareceram equipamentos 
possibilitando a captação de som em sincronia com a captação de imagem, a 
linguagem do cinema documentário se transformou. O locutor de estúdio 
tornou-se um recurso entre outros, que podia ou não ser usado. Um outro 
universo sonoro foi criado com a captação de ruídos ambientes e de falas. 
Expressões novas apareceram – “cinema direto”, “cinema verdade” – para 
designar formas de cinema documentário em que a faixa sonora deixara de ser 
um apêndice da faixa visual para se tornar tão importante quanto ela”. (p. 281). 

 
 

O avanço tecnológico na captação e registro de entrevistas nos 

documentários da época possibilitou mais opções aos documentaristas no 

pensar e fazer documentário. As práticas de registro e de abordagem do 

sujeito do filme, e do tema, passaram por novas formas de concepção fílmica 

e da maneira de entender o processo de documentar, além de permitir a 

formulação de questionamentos sobre a possibilidade de fazer o entrevistado 

falar, da comunicação entre as interfaces do discurso do realizador e seus 

personagens.  

A tecnologia do gravador em sincronia com a imagem possibilitava 

quebras dentro da narrativa padronizada. Ainda que envolta em uma aura da 

narrativa de ficção, que discutimos anteriormente, os realizadores dos 

documentários podiam incrementá-la, finalmente, com o lado do 

personagem, colocado por ele mesmo. 

A inclusão da fala dos personagens nos filmes nos possibilita fazer um 

paralelo com uma passagem de um Cinema de Discurso Epistemológico para 

um Cinema de Prática Enunciativa. Formulamos tal  idéia a partir da 

utilização dos conceitos de Homi K. Bhabha sobre função epistemológica e 

prática enunciativa do sujeito da cultura, de Homi K. Bhabha. Bhabha nos diz 

que: 

“Se a cultura como epistemologia se concentra na função e na intenção, então a 
cultura como enunciação se concentra na significação e na institucionalização; 
se o epistemológico tende para uma reflexão de seu referente ou objeto 
empírico, o enunciativo tenta repetidamente reinscrever e relocar a 
reivindicação política de prioridade e hierarquia culturais (alto/baixo, 
nosso/deles) na instituição social de atividade de significação. O epistemológico 
está preso dentro do círculo hermenêutico, na descrição de elementos culturais 
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em sua tendência a uma totalidade. O enunciativo é um processo mais dialógico 
que tenta rastrear deslocamentos e realinhamentos que são resultado de 
antagonismos e articulações culturais – subvertendo a razão do momento 
hegemônico e relocando lugares híbridos, alternativos, de negociação cultural. 
Minha passagem do cultural como objeto epistemológico à cultura como lugar 
enunciativo, promulgador, abre a possibilidade de outros “tempos” de 
significado cultural (retroativo, prefigurativo) e outros espaços narrativos 
(fantasmático, metafórico). Minha intenção ao especificar o presente 
enunciativo na articulação da cultura é estabelecer um processo pelo qual 
outros objetificados possam ser transformados em sujeitos de sua história e de 
sua experiência”. (Bhabha, 1998: 248). 

    
Assim, podemos pensar esse cinema de caráter epistemológico como 

um cinema em que o sujeito dos filmes era objetificado; tinha-se o tema e 

sobre ele punha-se a discorrer embasando-se numa visão prévia do que seria 

visto. O que é e como é, o que faz, onde vive. A “voz dos outros” no Cinema 

Epistemológico, é uma só voz, um só rosto, apresentando uma forte 

tendência aos discursos generalizantes, à sociologia do olho e da maioria.  

Sabemos, porém, que a inclusão dos depoimentos dos sujeitos dos 

documentários, ainda que, muitas vezes, atrelada a um sociologismo e a 

uma generalização e, ou comprovação da tese do realizador do filme, marca 

uma nova possibilidade no fazer documental e assinala uma tentativa de 

diálogo ou de mostrar as várias peças que compõem o mosaico do qual se 

faz o tratado.  

Por outro lado, um cinema de Prática Enunciativa tenta incluir a 

palavra do personagem de forma a comunicar ou fazer circular uma voz que 

não é exclusivamente a voz do diretor, de forma a, dependendo de quem 

realiza o filme, utilizar os depoimentos a constituir não a comprovação de 

uma idéia, mas uma disposição de fragmentos orais da realidade da qual o 

entrevistado está inserido. 

Esse “dar a voz ao outro”, como já explicamos, foi preocupação de 

muitas escolas de documentário. Tomando dois dos mais importantes 

exemplos, já citados, e que influenciaram bastante o fazer documental 

brasileiro: de um lado tínhamos o Cinema Direto - que tem como seus 

criadores e maiores expoentes Robert Drew e Richard Leacock, que são, 

respectivamente, diretor e fotógrafo de Primary (1960) - que tentava criar 

uma relação de naturalidade entre o cinema e seus personagens, buscando 

não intervir diretamente nos objetos e cenas filmados, e, do outro, uma 
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escola do Cinema Verdade – que tem em Jean Rouch, diretor de Crônica de 

um Verão (1960) seu nome mais importante e influente - que dialogava de 

forma mais provocativa com seus personagens.  

Fundamental destacar as diferenças entre essas duas escolas bastante 

confundidas. Enquanto o americano Cinema Direto buscava capturar imagens 

da vida cotidiana utilizando uma câmera como espiã da realidade, buscando 

a naturalidade das imagens e acontecimentos, o francês Cinema Verdade, ou 

Cinéma-Verité, utilizava a câmera como elemento catalisador das verdades 

de quem era registrado.  

Em outros termos, O Cinema Direto buscava a “verdade” através de 

quase que um esquecimento da câmera na captação, através de uma 

naturalização do equipamento e, consequentemente, daquilo que é captado, 

enquanto o Cinema Verdade acreditava na construção que se dava a partir 

da interação entre câmera, entrevistadores e entrevistados.  

 

   
[Cenas do documentário de observação Primary, de Robert Drew]. 

   
[Cenas de Crônica de um verão, de Jean Rouche]. 
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Esses pensamentos complementares, mas distintos, 

influenciaram bastante o cinema que viria a ser feito logo em seguida 

e as novas reflexões que se vieram depois. Segundo Bernardet 

(2003): 

 

“O som direto abriu para o cinema um leque extraordinariamente rico de 
entrevistas e falas. Num pólo, temos falas, entrevistas ou outras modalidades, 
cuja finalidade é transmitir uma informação verbal, tendo o conteúdo uma 
importância predominante. No outro, encontramos uma fala cujo conteúdo se 
torna secundário, e o ato da fala passa a predominar. Nenhum desses pólos 
concretiza-se com exclusividade: trata-se de tendências, podendo uma ou outra 
prevalecer nesta ou naquela entrevista. Em Viramundo (documentário de 
Geraldo Sarno, de 1965 – grifo nosso), por exemplo, o conteúdo da fala é 
fundamental; já em A opinião pública (documentário com o roteiro de Arnaldo 
Jabor, de 1966) é frequentemente o ato de fala que tem a primazia. (...)após 
esse momento criador de um então novo cinema falado, a entrevista se 
generalizou e tornou-se o feijão com arroz do documentário cinematográfico e 
televisivo. Perderam-se as justificativas iniciais, quaisquer que fossem elas – 
descoberta da fala, dar voz a quem não tem, objetividade do documentarista 
etc. – e a entrevista virou cacoete”. (pg. 284-285). 

 

 
                                   [Cena de Viramundo]. 

 

Paralelamente, enquanto as entrevistas e o som direto ganhavam 

força nos documentários, e no cinema, de modo geral, Eduardo Coutinho 

que, desde a sua infância, em São Paulo, assistia a tudo aquilo a que tinha 

oportunidade, estava começando a entrar realmente no mundo do cinema. 

Coutinho chegou a estudar na Faculdade de Direito até o segundo ano, 

quando então abandonou a universidade.  

Em 1959, ele havia participado de um congresso da juventude 

comunista em Moscou, até ir para a França, estudar no Idhec (Instituto de 
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Altos Estudos Cinematográficos), instituto que formou nomes como Alain 

Resnais. Quando foi morar no Rio de Janeiro, no ano de 1962, ele participou 

da produção de Cinco Vezes Favela, que era um projeto do Centro Popular de 

Cultura (CPC), da União Nacional dos Estudantes (UNE). Cinco vezes favela 

era uma série em cinco episódios que buscava retratar o cotidiano de favelas 

cariocas.  

Foi através da UNE Volante (outro projeto da UNE, que funcionava 

como uma espécie de comitiva que saía rodando entre os maiores centros 

universitários do país) que Eduardo Coutinho pôde entrar em contato com a 

história de João Pedro, líder da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba, que, 

posteriormente, se tornaria o tema de um de seus filmes mais célebres, 

Cabra marcado para Morrer (1964-1984).  

Coutinho começou a rodar Cabra Marcado para Morrer1 em 1964, e 

seria seu primeiro longa metragem, em ficção. Cabra não chegou a ser 

finalizado da forma que Coutinho havia previsto inicialmente. As filmagens 

foram interrompidas por causa da ditadura. Os militares invadiram as 

locações, perseguiram os realizadores e apreenderam parte do material 

utilizado nas gravações. Vinte anos depois, este fato seria explicitado no 

documentário Cabra Marcado para Morrer, feito a partir das imagens 

originais e da busca pelos personagens e atores do primeiro filme, que 

incluíam Elizabeth Teixeira, viúva do próprio João Pedro, e seus filhos. 

Retomando a história do documentário brasileiro, de modo mais geral, 

já na década de 70, podemos dizer que o documentário esteve bastante 

ligado ao jornalismo. Principalmente depois da criação do Globo Shell 

Especial, da Rede Globo de Televisão, que mais tarde veio a tornar-se o 

Globo Repórter.  

Muitas das figuras relacionadas ao Cinema Novo chegaram a participar 

desse momento do cinedocumentarismo brasileiro (importante frisar que, 

                                                 
1 O nome Cabra Marcado para Morrer havia sido retirado de um cordel homônimo, de Ferreira 
Gullar, que dizia: “Essa Guerra do Nordeste não mata quem é doutor. Não mata dono de 
engenho, só mata cabra da peste, só mata o trabalhador. O dono de engenho engorda, vira 
logo senador”. 
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naquela época, antes do advento do VHS, o jornalismo ainda era feito com 

película), e mais uma vez nos deparamos com o próprio Eduardo Coutinho, 

que havia saído do “Caderno B” do Jornal do Brasil e desde 75 estava 

trabalhando nas funções de editor, redator e diretor do Globo Repórter, 

chegando a fazer Seis Dias em Ouricuri (1976), O Pistoleiro da Serra Talhada 

(1977) e Theodorico, Imperador do Sertão (1978). 

O Globo Repórter ainda produziu outros importantes documentários 

como Wilsinho da Galiléia (1978), de João Batista de Andrade, O Último Dia 

de Lampião (1972), de Maurice Capovilla, Retrato de Classe (1977), de 

Gregório Bacic, Os Índios Kanela (1974), de Walter Lima Jr., e Semana de 

Arte Moderna (1971), de Geraldo Sarno.  

É importante abrirmos um parênteses aqui, neste período, destacando 

um documentário brasileiro que causou bastante polêmica na época. O 

famoso Di (1977), de Glauber Rocha. Di é uma espécie de documentário-

homenagem de Glauber ao pintor Di Cavalcanti, que também era seu amigo.  

O documentário foi feito durante o enterro de Di Cavalcanti, com cenas 

do pintor no caixão, e de seu rosto frio e sem vida, mescladas com algumas 

imagens de obras do artista. A família de Cavalcanti ficou indignada com a 

atitude de Glauber, proibindo a exibição do documentário no Brasil até os 

dias de hoje. Atualmente, Di só é possível de ser visto pela internet, num site 

hospedado por um servidor americano (http://www.dicavalcantidiglauber.us).  
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[Glauber Rocha durante as filmagens do documentário Di]. 

 

Voltando à linha histórica que traçamos, na década de 80, algumas 

emissoras de televisão também investiram no gênero documentário. A TV 

Manchete, por exemplo, foi uma delas. Coutinho mesmo, após o sucesso de 

Cabra Marcado para Morrer deixou o Globo Repórter e chegou a fazer 

roteiros de séries, para a Manchete, como 90 Anos de Cinema Brasileiro e 

Caminhos da Sobrevivência (1985-1986), de Washington Novaes, que trata 

sobre a poluição em São Paulo. 

A Rede Globo começava a mudar o perfil do Globo Repórter, que 

perdia sua aura cinematográfica e já estava mais ancorado numa linguagem 

jornalística. Um dos últimos cinedocumentários do programa foi Exu, uma 

tragédia sertaneja (1979), também de Eduardo Coutinho, que abordava os 

assassinatos envolvendo as famílias Alencar e Sampaio, no interior de 

Pernambuco.  

Segundo Militello (1997: 21), essa nova caracterização do Globo 

Repórter atendia uma mudança estrutural da própria emissora, que desejava 

implantar novas tecnologias de comunicação de massa. Dessa forma, ao 
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compararmos o papel social dos cineastas com os jornalistas da década de 

80, dentro do programa, vemos que esse papel era amplificado e que isso 

“deveu-se tanto a questão da representação social da arte, como eram 

observados nos filmes do Globo Repórter e que será abandonada na fase 

posterior, com a implantação do teledocumentário que vincula-se ao 

processo jornalístico de observação do  mundo, que é estruturado de forma 

mais linear”. 

Nos anos 90, com a extinção definitiva da Embrafilme, no governo 

Collor, o cinema brasileiro passou um momento de grandes dificuldades, 

ocasionando uma espécie de apagamento da memória cinematográfica do 

país. O número de salas de cinema no país inteiro diminuiu de forma 

drástica, dando lugar a cassinos, igrejas evangélicas e outros tipos de 

empreendimentos.  

Devido a tais problemas, uma das importantes escolas do atual 

documentário brasileiro foi criada a partir das experiências com a vídeo-arte. 

Como já citamos aqui neste estudo, nomes, por exemplo, como Cao 

Guimarães, Marcelo Masagão, Carlos Nader e Sandra Kogut inserem-se neste 

contexto. O vídeo barateava os custos, facilitava a mão de obra, e abria 

espaço para o experimentalismo. 

Foi só a partir de 1995, quando o Ministério da Cultura através do 

governo de Fernando Henrique Cardoso criou uma lei de incentivo à cultura 

que o cinema brasileiro começou a se reerguer lentamente. Com o apoio 

financeiro de estatais, empresas de iniciativa privada e organizações sociais, 

o cinema passava a angariar dinheiro para a produção dos filmes aliando a 

imagem dos patrocinadores aos projetos, numa espécie de propaganda 

dentro dos filmes, conseguindo até, certa isenção fiscal.  

Essa nova fase do cinema nacional também favoreceu o documentário 

como um todo, e desde então, uma quantidade maior de filmes já vem sendo 

produzida desde a década de 90. Inclusive, os documentários mais 

conhecidos de Coutinho foram feitos a partir dos anos 90, e foi a partir desta 

década que ele realmente se consolidou como documentarista, mesmo já 

tendo realizado o clássico Cabra Marcado para Morrer. 
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Hoje em dia, no cenário do documentário nacional, o que assistimos é 

a um salto de produção. Analisando os dados dos dez anos do maior festival 

de documentários do Brasil, o “É Tudo Verdade”, constatamos que, no 

primeiro ano do festival, 45 títulos foram enviados para pesquisa e escolha 

da comissão julgadora, sendo escolhidos 19 para serem exibidos. Já no ano 

passado, foram inscritos mais 360 títulos brasileiros. E muito disso se dá, 

pela revolução digital que estamos acompanhando.  

Portanto, observando o histórico do documentário brasileiro, podemos 

perceber que a tentativa de fazer com que os entrevistados falassem de suas 

próprias vidas não é, de forma alguma, uma idéia nova. O propósito de 

torná-los sujeitos, e não objetos dos filmes, esteve presente em vários 

momentos dessa história, porém, mais adiante neste trabalho veremos que, 

talvez, tenha sido realmente com  Eduardo Coutinho que esse pensamento 

ganhou corpo e chegou ao seu auge. Principalmente pelo fato de Coutinho 

desmistificar a questão do “dar voz ao outro”, e se tornar elemento e 

personagem indispensável de seus documentários, sendo ao mesmo tempo 

um outro também, que durante a entrevista dialoga com os personagens, 

fazendo ao mesmo tempo, dele mesmo, um personagem. 

Documentário após documentário, percebemos o aperfeiçoamento do 

trabalho de Coutinho, a partir das escolhas e execuções de seus dispositivos 

fílmicos. Destacamos aqui a utilização do termo “dispositivo”: 

 

“Dispositivo é um termo que Coutinho começou a usar para se referir a seus 
procedimentos de filmagem. Em outros momentos ele chamou a isso de 
“prisão”, indicando as formas de abordagem de um determinado universo. Para 
o diretor, o crucial em um projeto de documentário é a criação de um 
dispositivo, e não o 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, 2004: 101). 

 
Podemos atestar esse aperfeiçoamento analisando sua trajetória e sua 

obra. Cada filme marca novidades de abordagem por parte do diretor. Como 

filmar, com o que filmar, o que filmar, o que não filmar; como e o que editar; 

sobre o que falar, e como deixar o outro falar; o que faz parte do filme e o 

que não faz parte; como ser direto e não criar sentidos desnecessários, 

sentidos esses que seriam o que o diretor pensaria a respeito do tema, já 
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que cada vez mais, Coutinho tenta se distanciar em termos de imprimir um 

caminho a ser seguido pelos personagens. São os dispositivos que geram as 

balizas que determinam os caminhos que o diretor deve ou não seguir em 

seus documentários. 

Assim, Coutinho vai imprimindo sua marca. Uma marca que se 

constitui através da credibilidade que ganha dos personagens, da conversa 

que mantém e como a faz fluir, como instiga nos entrevistados a vontade de 

falarem sobre si mesmos e o espaço que cria para a fala do outro. Suas 

perguntas também vão se aperfeiçoando a cada filme. O que perguntar e 

como perguntar é algo do qual depende muito os seus documentários, e 

veremos isso mais adiante. 

Por enquanto, iremos seguir o caminho lógico que traçamos desde a 

discussão do gênero documentário, passando por um breve histórico do 

documentário nacional e o lugar que Coutinho ocupa neste histórico, para 

então podermos chegar a compreender contextualmente o sentido da política 

em seus filmes. 

 37



3. INCORPORAÇÃO DO SENTIDO DA POLÍTICA NA 

OBRA DE EDUARDO COUTINHO 

 
    “1 

Um galo sozinho não tece uma manhã:   
ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele   
e o lance a outro; de um outro galo   

que apanhe o grito de um galo antes   
e o lance a outro; e de outros galos   

que com muitos outros galos se cruzem   
os fios de sol de seus gritos de galo,   

para que a manhã, desde uma teia tênue,   
se vá tecendo, entre todos os galos. 

 
 2     

E se encorpando em tela, entre todos,   
se erguendo tenda, onde entrem todos,   
se entretendendo para todos, no toldo   

(a manhã) que plana livre de armação.    
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo   

que, tecido, se eleva por si: luz balão”. 
 

João Cabral de Melo Neto 
 

 

3.1 DEFININDO POLÍTICA  

 

Para definirmos bem o termo “Política” da forma como utilizamos no 

presente trabalho, foi necessário buscar as origens do termo até à sua 

significação e emprego na linguagem moderna. Obviamente, iremos nos ater 

a aspectos mais crucias do histórico do termo, já que a história do seu 

significado em si não é o foco deste estudo. 

Em seu Dicionário de Política (2000), Norberto Bobbio começa 

definindo "Política" segundo o seu significado clássico, “derivado do adjetivo 

originado de polis (politikós), que significa tudo o que se refere à cidade e, 

consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e 

social” (p.954). Ele ainda explica as modificações do termo, que foi 

popularizado através da obra de Aristóteles “Política”. “O termo foi usado 

durante séculos para designar principalmente obras dedicadas ao estudo 

daquela esfera de atividades humanas que se refere algum modo às coisas 

do Estado” (p.954). 

Ainda na definição do termo, o autor acha necessário explicar a 
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tipologia clássica e a tipologia moderna das formas de poder, ligando à 

primeira tipologia três mais importantes formas de poder: o poder paterno, o 

poder despótico e o poder político. Na segunda tipologia, ele se serve da 

idéia de formas de poder ligadas a um sujeito ativo e outro sujeito passivo de 

uma relação, e classifica três grandes classes de poder: o poder econômico, 

o poder ideológico e o poder político. O poder político seria o poder com qual 

é possível coagir os outros, através da posse e do uso de armas físicas para 

realizar a coação.  

 

“Todas essas três formas de poder fundamentam e mantêm uma sociedade de 
desiguais, isto é, dividida em ricos e pobres com base no primeiro, em sábios e 
ignorantes no segundo, em fortes e frascos no terceiro; genericamente, em 
superiores e inferiores”.  (Bobbio, 2000: 955)  

   

A situação de desigualdade em que vivemos gera uma multidão 

silenciosa. Pessoas que não têm direito à voz ou se calam por medo, ou por 

falta de oportunidade; pessoas que nem sequer sabem que podem e devem 

exercer a palavra para melhorar suas existências, suas comunidades, seu 

ambiente de trabalho ou mesmo colocar em discussão as questões que 

permeiam suas vidas e que poderiam ser modificadas e/ou aperfeiçoadas.  

Ter voz e ser ativo é um princípio de liberdade e de agir políticos e 

coloca os homens como iguais, fazendo de todos eles capazes e habilitados a 

exercer seu poder crítico, sua opinião.  

É então que nos aproximamos das teorias de Hannah Arendt (1906-

1975). Quando Arendt coloca que o sentido da política seria a liberdade 

(2004: 38), ela discute os preceitos que fariam da política coisa ainda mais 

pública do que é atualmente. E, mais pública (remetendo às origens do 

termo) porque envolve o diálogo, a tomada de posição, a discussão e o 

embate de pensamentos, já que a partir deles temos elementos para 

construir uma participação mais efetiva na vida pública e política das 

comunidades, dos estados, dos países, gerando movimentação conceitual, 

moral, ética, legislativa e de novas políticas de ação e, até mesmo, de 

coação. 

No seu livro póstumo, “O que é política”, Arendt tenta explicar o 
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conceito através de um estudo da história do termo, das relações do termo 

com a filosofia, da experiência grega com a coisa política e dos rumos e 

caminhos percorridos pelo termo “política”. A idéia da autora, segundo ela 

mesma, (expressa na orelha do livro da referida edição de “O que é política”) 

era “uma discussão muitíssimo elementar da coisa toda... Não se trata de 

uma discussão do atual aparato de conceitos das ciências sociais e políticas – 

elite, partido, aparato de poder etc. – mas sim uma introdução àquilo que a 

política é originalmente e com que condições fundamentais da existência 

humana a coisa política tem a ver”. 

Ao descrever a experiência grega com a política, a autora deixa claro a 

discrepância entre a idéia e concepção do que devia ser a política naqueles 

tempos e o real funcionamento desse termo naquela sociedade. Afinal, na 

pólis, nem todos eram livres. Para ser livre era necessário, primeiramente, 

ser homem e estar numa posição de dominação, geralmente como dono de 

muitos escravos que pudessem exercer os ofícios da vida diária pelo seu 

senhor, já que o mesmo para chegar a ser livre teria que se “libertar para a 

liberdade, e esse ser livre do ser forçado pela necessidade da vida era o 

sentido original do grego schole ou do romano otium, o ócio como dizemos 

hoje” (Arendt, 2004: 47). Arendt deixa bem claro que o significado dessa 

libertação é completamente diferente do significado de liberdade. 

Dessa forma, o estar livre e agir livremente para os gregos tinha a ver 

com a mobilização entre iguais. E esses iguais eram restritos às divisões 

entre classes, homens, mulheres, escravos, senhores etc, dentro da 

sociedade grega. 

 

“A coisa política entendida nesse sentido grego está, portanto, centrada em torno da 
liberdade, sendo liberdade entendida negativamente como o não-ser-dominado e não 
dominar, e positivamente como um espaço que só pode ser produzido por muitos, 
onde cada qual se move entre iguais. Sem esses outros que são meus iguais não 
existe liberdade alguma e por isso aquele que domina outros e, por conseguinte, é 
diferente dos outros em princípio, é mais feliz e digno de inveja que aqueles a quem 
ele domina, mas não é mais livre em coisa alguma. Ele também se move num espaço 
no qual a liberdade não existe, em absoluto”. (Arendt, 2004: 48). 

  
 

A compreensão do termo através de como os gregos concebiam a 

coisa política e a igualdade se torna um parâmetro para Arendt repensar o 
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que é política. Hannah entende que “claro que essa igualdade não tem a 

mínima coisa a ver com justiça” (p.49), mas utiliza-se da elaboração 

conceitual da política naqueles tempos para pensar tal concepção de política 

para uma sociedade realmente mais justa e igualitária.  

Como bem colocou Ursula Ludz, compiladora de “O que é política”: 

“Hannah Arendt formula o resultado de suas reflexões num discurso final 

impressionante em favor da pluralidade de homens e povos, de posições 

visões de mundo”. (2004: 160). 

Importante enfatizarmos que Arendt faz uma distinção da liberdade 

não como objetivo da política em si, mas como seu próprio sentido. O que 

nos faz pensar que, dessa forma, estaríamos muito distantes do sentido da 

política em nosso cotidiano. E é quando a autora afirma que: 

 

”Essa liberdade de movimento, seja a liberdade de ir em frente e começar algo novo 
e inaudito, ou seja a liberdade de se relacionar com muitos conversando e tomar 
conhecimento de muitas coisas que, em sua totalidade, são o mundo em dado 
momento, não era nem é, de maneira alguma, o objetivo da política – aquilo que 
seria alcançável por meios políticos; é muito mais o conteúdo e sentido original da 
própria coisa política. Nesse sentido, política e liberdade são idênticas e sempre onde 
não existe essa espécie de liberdade, tampouco existe o espaço político no verdadeiro 
sentido.” (2004: 60). 

 
 

A partir de então, podemos começar a fazer, de forma mais clara e 

objetiva, a ligação entre o pensamento da autora com a obra do diretor 

Eduardo Coutinho. Se o conteúdo e o sentido original da política se fazem a 

partir da liberdade de se conversar sobre o que é o mundo em determinado 

momento, podemos dizer que em seus filmes, Coutinho cria um espaço 

político com a possibilidade do outro se expressar, ser ouvido e ainda ir 

além, estruturando através do discurso uma arquitetura de ser enquanto se é 

sendo, fazendo da palavra mecanismo para conhecimento, busca, construção 

particular e coletiva. 

 

3.2 UMA PONTE ENTRE ARENDT E COUTINHO 

  

A compreensão de política de Coutinho a entende como algo que está 

intimamente ligado à forma como nos relacionamos. Como ele mesmo disse 
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em entrevista concedida à revista Continente (abril de 2006, pg. 7): “A 

política é o que o sujeito faz com a vida, o que come, como exerce sua 

cidadania, a forma que se relaciona com as mulheres, os filhos, o mundo, 

suas reflexões. No cotidiano, temos política, muitas coisas dão sentido ao 

mundo. É difícil dar sentido ao mundo. E são essas coisas da vida, 

imanentes, que ficam, elas é que me interessam”.  

Essa compreensão da política nas pequenas coisas, nas relações e 

reflexões sempre esteve explicitada nos seus documentários e é justamente 

este aspecto que pretendemos esclarecer melhor neste capítulo. 

Analisaremos as relações dos filmes de Coutinho com a política, tendo para 

isso que observar como alguns aspectos fílmicos incorporam esse sentido da 

política, bem como o posicionamento do cineasta perante os personagens e a 

feitura de seus documentários.  

 

 3.3 DO POSICIONAMENTO POLÍTICO IDEOLÓGICO 

PARTIDÁRIO PARA O POLÍTICO EM SUA ESSÊNCIA 

 

 Como foi mencionado anteriormente, Coutinho iniciou seus estudos no 

curso de Direito, em São Paulo. Acabou se desinteressando pelo curso e não 

chegou a se formar. Em 1957, foi a um congresso da juventude comunista 

em Moscou, chegando a ir depois à França onde ganhou uma bolsa de 

estudos de cinema no Idhec (Institut des Hautes Études 

Cinématographiques).  

No fim de 1960, Coutinho retornou ao Brasil e se mudou para o Rio de 

Janeiro, onde começou realmente a fazer cinema, participando da produção 

de Cinco vezes favela (1962) que era dirigido por Leon Hirszman. O projeto 

fazia parte da UNE Volante, que tinha relações com o Centro de Cultura 

Popular (CPC), também da UNE, e que reunia outros nomes como o do 

dramaturgo Augusto Boal. O CPC possuía uma visão aplicada às artes do que 

seria uma arte engajada, política:  

 

“O povo, para essa arte engajada, era formado por personagens em condições de 
compreender as situações miseráveis em que viviam e de conscientizar ao longo de uma 
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narrativa, tendo como cenário o sertão nordestino ou a favela – vistos como expressão 
do que o Brasil tinha de mais “autêntico” e paisagens privilegiadas de boa parte dos 
filmes produzidos pelo Cinema Novo. Ao mesmo tempo, o espectador poderia também 
sair de sua alienação e ser forçado a pensar na direção sugerida, ou melhor, imposta, 
por aquilo que via e ouvia”. (Consuelo Lins, 2004: 35). 

 

 Era um envolvimento bastante político e que participava de toda uma 

situação histórica específica daquela época. A UNE era dirigida, basicamente, 

por comunistas e católicos esquerdistas. Os enfoques culturais eram bastante 

pautados na visão política ideológica que a base possuía. Não era de se 

estranhar, portanto, que o seu primeiro projeto para longa metragem fosse 

Cabra Marcado para Morrer (1964), que possuía reflexos muito claros desse 

tipo de pensamento e de todo o contexto em que vivia. 

Em Cabra, os textos dos personagens eram escritos pelos próprios 

camponeses, com o jeito próprio deles de contar uma história, ou dialogarem 

entre si. Além de figurar no filme a Canção do Subdesenvolvido, que havia 

sido composta para a opereta de Carlinhos Lyra Auto dos 99%. A Canção do 

Subdesenvolvido (em anexo a este trabalho) demarcava bem em sua letra 

seu ponto de vista político e ideológico.  

Assim, em pleno começo da ditadura militar, Coutinho teve contato 

com a história do líder camponês da Liga de Sapé, na Paraíba, e resolveu 

contar sua história, utilizando a viúva de João Pedro e seus filhos para 

atuarem no filme, além de outros camponeses. Por ventura das filmagens de 

Cabra, Coutinho até chegou a fazer discursos nas Ligas Camponesas, 

levantando a bandeira da UNE, tendo sido esta, inclusive, sua única 

participação numa organização política.  

Com o estabelecimento da ditadura, Cabra foi abortado. A equipe de 

filmagem foi perseguida e as gravações tiveram que ser suspensas. Material 

apreendido e notícias em jornais do estado de Pernambuco (local onde Cabra 

estava sendo filmado) afirmavam que um grupo de comunistas treinava os 

camponeses para matar sem piedade os que se opusessem às suas idéias.  

O primeiro Cabra, portanto, tratava-se de uma ficção e condensava 

elementos ideológicos do período e do contexto que estava sendo filmado. 

Desde a escolha do tema, até o roteiro do filme, que encenava a luta de 
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classes e as dificuldades da classe agrária.  

Vinte anos depois, com o início da abertura política, Coutinho retomou 

o projeto de Cabra Marcado para Morrer, só que desta vez, com a idéia de 

fazer um documentário a partir das imagens originais do primeiro Cabra. O 

enfoque político dado na versão original ia aos poucos ganhando um outro 

sentido. Não era mais um filme estritamente sobre luta de classes e ideologia 

de esquerda. Cabra  agora ganhava novo significado com o reencontro entre 

Coutinho e Elizabeth Teixeira. Procurar por Elizabeth, recontar os tempos do 

primeiro filme que nunca foi finalizado e poder mostrar aos envolvidos da 

ficção de 1964, incluindo os camponeses que nela atuavam, as imagens 

daquele projeto sem conclusão, acabou por mudar o foco do diretor. O Cabra 

de 84, se tornou um registro de pessoas do reencontro de pessoas que em 

determinado momento de suas vidas se encontraram, mas tiveram que se 

separar abruptamente e abortar um projeto.  

 

 
[Cabra Marcado para Morrer: Elizabeth Teixeira e os seus filhos com João Pedro, líder da Liga 
Camponesa de Sapé, que foi assassinado na luta por melhorias na condição de vida dos 
camponeses.] 

 

Durante o filme, percebemos claramente as diferenças entre o 

primeiro e o segundo Cabra Marcado para Morrer. Se no primeiro filme, 

Coutinho pretendia através da ficção representar um real passado, utilizando 

para isso a atuação da verdadeira viúva de João Pedro e seus filhos. Já no 
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segundo filme, o diretor busca representar a história partindo das imagens 

do primeiro versão mais as imagens do reencontro totalmente pautado no 

passado vivido em comum. São essas imagens que vão estimular a memória 

dos personagens e fazê-los através delas buscar a melhor forma de 

representar o que houve, e são essas mesmas imagens que servem como fio 

condutor para recontar de outra forma a história das pessoas envolvidas 

naquele primeiro filme e da história e vida de Elizabeth e, de certa forma, a 

saga de seu ex-marido.   

Interessante percebermos como no mesmo documentário coexistem 

dois filmes. O primeiro ficcional e o segundo documental. E mesmo a ficção 

do primeiro acaba também se tornando documento, uma representação da 

representação. Temos, assim, dentro de um mesmo objeto de representação 

a ficção e a documentação, aquela sempre lembrando da sua proximidade 

com o real, e esta assumindo que não é A Verdade, e nem pretende sê-la.  

Entre o primeiro e o segundo versão percebemos claramente uma ruptura 

entre o cinema clássico e o moderno, utilizando aqui a conotação de clássico 

e moderno segundo as epistêmes propostas por Foucault (2000): 

 

“De fato, se se prestar um pouco mais de atenção, percebe-se que o pensamento 
clássico reportava a possibilidade de espacializar as coisas em um quadro a essa 
propriedade da pura sucessão representativa de se interpelar a partir de si, de se 
reduplicar e de construir uma simultaneidade a partir de um tempo contínuo: o tempo 
fundava o espaço. No pensamento moderno, o que se revela no fundamento da história 
das coisas e da historicidade própria ao homem é a distância que escava o Mesmo, é o 
afastamento que dispersa e o reúne em dois extremos dele mesmo. É essa profunda 
espacialidade que permite o pensamento moderno sempre pensar o tempo – conhecê-lo 
como sucessão, prometê-lo a si mesmo como acabamento, retorno ou origem. (p. 470).  

  

É bastante perceptível quanto o segundo filme preocupa-se em 

mostrar ao espectador a relatividade do que está sendo filmado. Para 

explicitar essa relatividade Cabra marcado para Morrer também contava com 

uma outra câmera, de forma a lançar um segundo olhar sobre a mesma cena 

e nos apresentar um cinema que nos lembra que é cinema, que não é A 

Realidade, mas se coloca, efetivamente, diante de nossos olhos como uma 

representação. Essa segunda câmera flerta com a primeira, a mostra e deixa 

se mostrar por ela.  

Assim, o que observamos é um jogo de câmeras que se entreolham e 
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que explicitam o processo de produção e construção representativa de que 

estão encarregadas. Segundo o próprio Coutinho, foram elementos 

indispensáveis para a feitura de um filme que “teria que contar sua própria 

aventura”.  

Essa explicitação do processo e do processo do conhecimento que é 

feito na hora, através da coleta de depoimentos dos personagens, que 

titubeiam na hora de falar, que dão sinais claros que sabem que estão 

representando (quando, por exemplo, Elizabeth Teixeira diz a Coutinho que 

achava que podia falar melhor, e contar o que contou de uma forma 

diferente), quando a câmera acompanha as modificações em seus discursos 

e suas contradições, nos ligam a Foucault (2000), quando o autor colocou o 

seguinte a respeito da epistême moderna:  

 

“O essencial é que o pensamento seja, por si mesmo e na espessura de seu trabalho, ao 
mesmo tempo saber e modificação do que ele sabe, reflexão e transformação do modo 
de ser daquilo sobre o que ele reflete. Ele põe em movimento, desde logo, aquilo que 
toca: não pode descobrir o impensado, ou ao menos ir em sua direção, sem logo 
aproximá-lo de si – ou talvez ainda, sem afastá-lo, sem que o ser do homem, em todo o 
caso, uma vez que ele se desenrola nessa distância, não se ache, por isso mesmo, 
alterado.”  (p.452). 

 

3.4 A CONTINGÊNCIA DA HISTÓRIA  

 

Obviamente, o Cabra Marcado para Morrer de 1984 trata dos temas 

que o primeiro filme tratava, mas, certamente, não possui mais o mesmo 

enfoque e não partem mais do mesmo princípio. Para Coutinho, no segundo 

filme, a vida daquela mulher que teve que se mudar, fugir e viver 

marginalizada durante anos, tendo, inclusive, trocado seu nome para Marta, 

para não ser reconhecida, tinha se tornado mais importante. É a partir de 

então que percebemos que a vida de Elizabeth é mais do que sua vida como 

viúva de João Pedro, mais do que sua ligação com a luta do campo. O diretor 

acaba por iluminar aspectos que ligam Elizabeth com outras mulheres do 

mundo, outros refugiados, outras mães que estão longe dos seus filhos, 

outras viúvas. Enfim, outras pessoas que tiveram de calar suas crenças por 

medo, quaisquer que sejam elas, e a história de Elizabeth é a história de 
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tantos outros e outras que são esquecidos pelo tempo e pela própria história. 

 

“Cabra Marcado estrutura a matéria da história de modo diferente daquele encontrado 
em documentários históricos das décadas de 1970 e especialmente de 1980: em vez 
dos grandes acontecimentos e homens exemplares, o filme se ocupa de 
acontecimentos fragmentários, personagens parciais e anônimos, aqueles que foram 
esquecidos e recusados pela história oficial e pela mídia. É a “vida dos homens 
infames” que interessa ao filme, para retomar o título de um belíssimo artigo de 
Michel Foucault, no qual a infâmia em questão não diz respeito àquele que é “baixo e 
vil”, mas àquele que não é famoso, segundo a etimologia latina da palavra”. 
(Consuelo Lins, 2004: 32). 

 

Essa perspectiva da história dos infames dentro do documentário de 

Coutinho nos possibilita um paralelo com o que Homi K. Bhabha (2002) fala 

a respeito “da problemática da contingência para o discurso histórico”. 

Dissertando sobre “a tentativa de Ranajit Guha de representar a 

especificidade da consciência rebelde” em The prose of counter-insurgency 

(1983), ao falar de aspectos do colonialismo indiano, Bhabha diz: 

 

“A argumentação de Guha revela a necessidade dessa noção dupla e disjuntiva do 
contingente (...) A consciência rebelde está inscrita em duas grandes narrativas. Na 
historiografia burguesa-nacionalista, ela é vista como “pura espontaneidade que se 
opõe contra a vontade do Estado personificado no Raj”. A vontade dos rebeldes é 
negada ou subsumida na capacidade individualizada de seus líderes, que 
frequentemente pertencem à elite da pequena nobreza. A historiografia radical 
deixou de especificar a consciência rebelde porque sua narrativa continuísta 
classificava “as revoltas campesinas como uma sucessão de eventos, que se 
estendem ao longo de uma linha direta de descendência... como uma herança”. Ao 
assimilar todos os momentos de consciência rebelde ao “momento culminante da 
série – de fato, a uma Consciência Ideal – estes historiadores “estão mal-equipados 
para enfrentar contradições que são, na verdade, o material de que é feito a 
história”. (Bhabha, 2004: 260). 
 

 

A questão da contingência do discurso histórico nos faz refletir o que 

deveria ser óbvio para todos, que não apenas os rebeldes têm suas próprias 

versões acerca das histórias que partilhamos, mas que os infames 

representam uma parte importante da história que se perde justamente pelo 

fato de serem infames.  

O discurso quando velado, guardado ou não dito morre e não conta. 

Não cria a história, não vai à frente enquanto retrato, relato ou recorte de 

um tempo, de um grupo de pessoas, de um lugar. No caso de Coutinho, “é 

portanto à luz do cinema que recupera fragmentos dessas existências que 

estavam destinadas a não deixar rastro, a desaparecer” (Consuelo Lins, 
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2004: 33).  

Esse pensamento nos leva às idéias de Benjamin sobre a história dos 

vencidos. Como ele mesmo já afirmou: “toda a imagem do passado (...) 

corre o risco de desaparecer com cada instante presente que nela não se 

reconheceu” (1940: 159). O autor nos fala a respeito da história oficial que 

não leva em consideração a história dos vencidos e nos diz que: 

 

“A tradição dos oprimidos nos ensina que “O estado de exceção” em que 
vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito de 
história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que 
toda nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção (...)”. (1987: 
226). 

 

Ressaltemos aqui que os vencidos não têm um rosto único. Criar uma 

história dos vencidos levando os vencidos como uma unidade é 

institucionalizar essa história a ponto de colocar o historicista como o anjo 

vingador dos esquecidos.  

Esse “estado de exceção” do qual fala Benjamin também serve para 

ser aplicada à própria história dos vencidos, de forma a termos consciência 

de que são as histórias de vários vencidos. “Articular historicamente o 

passado não significa conhecê-lo “como ele de fato foi”. Significa apropriar-se 

de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” 

(Benjamim, 1987: 224).  

Assim, não só temos a história do povo indígena massacrado pelo 

colonizador, nem das idéias políticas das mulheres que não tinham direito a 

transitar no espaço público, nem a do negro escravizado. Para cada uma 

dessas situações várias histórias, vários personagens com suas lutas, vitórias 

ou fracassos individuais que atuaram de uma forma ou de outra contribuindo 

para que os acontecimentos históricos ocorressem como ocorreram. 

Os documentários de Coutinho estão marcados dessas histórias. 

Observamos que seus filmes nos sugestionam, através dos inúmeros 

personagens e depoimentos que coleta, que não há a figura única e fechada 

de um camponês, ou, no nosso paralelo, a figura fechada de um rebelde, que 

represente a todos e que feche o discurso histórico de forma a criar uma 

maior certeza histórica e das versões que temos dos eventos e do mundo.  
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“O que faz Cabra Marcado é justamente identificar as variações, as inflexões, as marcas 
sutis que mostram que essas trajetórias anônimas não são homogêneas e que não há o 
“camponês” propriamente. Há uma multiplicidade de existências com uma experiência 
em comum nas lutas sociais dos anos 60, mas com inserções diferenciadas nessas lutas 
e caminhos bastante distintos”. (opcit, pg. 33).  
 
 

São esses personagens da história que nos fazem refletir que além do 

“estado de exceção” ajudar a enxergar a história de uma forma mais 

completa, levando a considerar a história oficial como a história dos 

vencedores, em detrimento das ruínas e fracassos da história dos vencidos, 

esse estado de exceção também deve ser prolongado para os personagens 

tanto das histórias dos vencedores como das histórias dos vencidos. 

O que ocorre é que diferentes tipos participam do processo da mesma 

forma, e não conseguimos distinguir, de forma exata, historicamente quem e 

como levou a que um determinado fato histórico se desenrolasse. Ainda que 

a história nomeie os vencedores, ou os donos de célebres frases e daqueles 

que são considerados libertadores, conquistadores ou que seja, há todo um 

cenário e uma gama de personagens, que viabilizaram a vitória ou o fracasso 

de um grupo, uma idéia, uma nação. 

 

“O fato de que toda vida individual, compreendida entre o nascimento e a morte, pode 
vir a ser narrada como uma história com princípio e fim, é a condição pré-política e pré-
histórica da História, a grande história sem começo nem fim. Mas o motivo pelo qual 
toda vida humana constitui uma história e pelo qual a História vem a ser, 
posteriormente, o livro de histórias da humanidade, com muitos atores e narradores, 
mas sem autores tangíveis, é que ambas resultam da ação. Pois a grande incógnita da 
História, quem vem desafiando a filosofia da História na era moderna, não surge 
somente quando consideramos a História como um todo e descobrimos que o seu 
sujeito, a humanidade, é uma abstração que jamais pode ser um agente ativo; (...) A 
perplexidade é quem em qualquer série de eventos que, no conjunto, compõem uma 
história com significado único, podemos quando muito isolar o agente que imprimiu 
movimento ao processo; e embora esse agente seja muitas vezes o sujeito, o “herói” da 
história, nunca podemos apontá-lo inequivocamente como o autor do resultado final”. 
(Arendt, 2000: 197). 

 

Ainda sobre a questão da História, Hannah (2004: 52) nos fala que 

sistemas totalitários tendem a descobrir “meios políticos para encaixar os 

homens no fluxo da História de tal maneira a ele ser compreendido, em 

relação à ‘liberdade’, ao fluxo ‘livre’ dela, exclusivamente como não podendo 

obstruir esse fluxo, ao contrário, tornando-se um momento de sua 

aceleração”. Seria algo como calar a liberdade em nome da história. Ir contra 
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a história, estar fora da história, portanto, religa ao sentido de liberdade que 

havia na Antiguidade, “portanto, só podia ser livre quem estivesse disposto a 

arriscar a vida, e tinha a alma escrava; e era não-livre aquele que se 

agarrava à vida com um amor grande demais” (op. cit, pg. 53). Aqui, esse 

grande amor pela vida não tem o significado da afeição apenas, mas deve 

ser aqui entendido como aquilo que se está em jogo na vida e o que se tem a 

perder. Com o apego pela vida que criamos e as coisas que conquistamos ao 

longo dela. Assim, nesses termos, para ser livre é necessário não se ter 

medo de “perder algo”. Quando Arendt afirma que “já em Homero, não 

ocorre separação de princípio entre falar e agir, e o autor de grandes feitos 

também deve ser sempre, ao mesmo tempo, um orador de grandes 

palavras” nos remete a um depoimento de Coutinho (em entrevista à revista 

Vida Simples, da Editora Abril, em abril de 2006, p. 56) em que ele diz:  

 

“O fato: as pessoas podem ser banais. Mas a forma como elas se conformam ou 
falam, principalmente, isso não é banal. O importante não é o que é narrado, 
mas a forma de narrar. Isso é a chave de tudo. Por isso meu cinema é uma 
espécie de etnografia da fala, porque é na fala que está o segredo da coisa. Eu 
não preciso de imagens para atestar o famoso cotidiano. E aí depende de como 
o cinema documentário é feito, não do tema: o tema nunca me interessa. 
Agora, porque pessoas banais, comuns, não conhecidas, mal conhecidas? 
Porque as pessoas públicas todas não se deixam levar, elas  têm muito a 
perder. O Tancredo Neves tinha, o Lula tem, o Ivo Pitangui tem, os artistas têm. 
Tanto que se vigiam, e aí eu não tenho o menor interesse”. 
 

 

É óbvio que, tanto Tancredo Neves, quanto Lula, Pitangui ou os 

artistas têm direito à fala no espaço público, podem ser exímios contadores 

de histórias, sendo os heróis de suas histórias pessoais. Mas se isso os 

aproxima de outros tipos de personagens, personagens comuns, 

personagens banais, digamos assim, eles acabam por se distanciar dos 

mesmo porque, como o diretor mesmo coloca, essas figuras pública têm 

muito a perder. Esse “muito a perder”, nos documentário de Coutinho, não 

significa que os que “não têm a perder” seriam muito mais fáceis de serem 

manipulados. O que ocorre, na verdade, é que os filmes de Coutinho 

apostam na palavra, e na construção de personagens através da palavra.  

É como ele mesmo já disse “O efeito ficcional do documentário vem 

das pessoas falando sobre si mesmas” (na entrevista à revista online Cinema 
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em Cena2), e esse efeito ficcional fica muito difícil de se obter quando se 

trabalha com pessoas públicas. Isso porque as pessoas públicas já têm uma 

história criada e que faz parte do imaginário coletivo.  

O poder de entrega dessas pessoas para a câmera não pode ser o 

mesmo de alguém que é desconhecido do público, já que quem assiste o 

documentário tem alguma espécie de registro mental da história de uma 

figura pública, e nenhuma figura pública quer destruir com sua história 

pessoal. Talvez seja justamente por isso que alguns artistas, atletas e 

políticos se refiram a si mesmos na terceira pessoa: “o Pelé”, “o Maluf”, e por 

aí vai. 

Além disso, os famosos tendem a ter seus discursos oficializados, 

tanto por causa de sua posição social como da importância e repercussão 

que seus depoimentos ganham na mídia. E não é isso que Coutinho está 

buscando. A posição do diretor em buscar as pequenas histórias que 

constituem a grande história e não busca oficializar o discurso de ninguém é 

bem clara, e está sempre explicitada em seus filmes, bem como nas 

entrevista que concede, como pudemos constantar em alguns depoimentos 

aqui transcritos. 

Figuras públicas dão depoimentos baseadas em suas histórias 

pessoais. Geralmente, não se reinventam, procuram não se contradizer. 

Assim, não criam um espaço político, mas sim, se apropriam de um espaço 

público para reiterar informações sobre sua imagem. Enfim, para o mal ou 

para o bem, eles estão sempre submetidos às suas próprias histórias. 

O que os documentários de Coutinho nos trazem, portanto, são outras 

figuras, que não estamos acostumados a ver, que não conhecemos, mas que 

para o documentarista possuem histórias e narrativas interessantes, são 

pessoas que podem se reinventar diante das câmeras. Contar suas vidas, 

suas vitórias e fracassos. Se analisarmos bem, veremos, então, que cada 

personagem nos documentário de Coutinho é um herói que conta seu grande 

feito diante da vida. 

 

                                                 
2 http://www.cinemaemcena.com.br/prem_oscar_textos.asp?cod=10&ano=2003&artigo=162 
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3.5 O HERÓI 

 

 O heróico para Arendt, não está ligado aos grandes feitos dos grandes 

homens, necessariamente, já que ela coloca que “originalmente, isto é, em 

Homero, a palavra ‘herói’ era apenas um modo de designar qualquer homem 

livre que houvesse participado de uma aventura troiana e do qual se podia 

contar uma história” (2000: 199).   

Assim, as histórias, a sobrevivência, traduzem aquilo que há de 

heróico em cada homem, os diferencia e ao mesmo tempo os assemelha em 

sua luta diária, sua história de batalha pessoal. Arendt mesmo cita que a 

“estreita união do político com o homérico é de grande importância para a 

compreensão de nosso conceito de liberdade política tal como aparece na 

polis grega” (2004: 54).  

 Coutinho afirma que no seu trabalho ele busca as boas histórias, e 

personagens que saibam como contá-las. É comum nas entrevistas que 

concede falar que escolhe aqueles que irá registrar de acordo com a riqueza 

de suas falas.  

A transição da ação para a fala marca um movimento de 

desprendimento daquele que fala de si, por se fazer valer das agruras que a 

vida o fez passar e seu heroísmo em resistir bravamente e, ainda por cima, 

poder estar inteiro para contar. Através da palavra, se fazer vivo e mostrar-

se honrado mesmo depois de ter sido bombardeado pelos acontecimentos do 

destino. Arendt (2004) pontua algo significante a respeito da relação entre o 

homérico e o político. Ela nos diz que: 

 

“(...) um dos traços essenciais mais notáveis e excitantes justamente do pensamento 
grego é que nele, desde o começo – ou seja, já em Homero, não ocorre tal separação 
de princípio entre falar e agir, e o autor de grandes feitos também deve ser sempre, 
ao mesmo tempo, um orador de grandes palavras – e não apenas porque grandes 
palavras precisam acompanhar os grandes feitos, explicando-os, por assim dizer, 
feitos esses que, caso contrário, cairiam mudos no esquecimento, mas porque o 
próprio falar era compreendido a priori como uma espécie de agir. È verdade que o 
homem não pode proteger-se contra os golpes do destino, contra os golpes dos 
deuses, mas pode opor-se a eles e retrucar-lhes no falar e, se bem que esse retrucar 
não adiante nada, não mude a infelicidade nem atraia a felicidade, essas palavras 
pertencem ao acontecer como tal; se as palavras são iguais ao acontecimento, se 
(como no final de Antígona) “grandes palavras” replicam e pagam na mesma moeda 
“os grandes golpes dos ombros altos”, então o que sucede é algo grandioso e digno da 
lembrança enaltecedora”. (pg. 56).  
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 Dessa forma, o que assistimos nos documentários de Coutinho, então, 

é uma reunião de heróis que sobreviveram às intempéries e estão, mesmo 

por desgosto do destino, contando como se saíram de uma situação e 

replicando através da palavra como o que o destino fez ainda não foi o 

suficiente para tirar-lhe a voz e o agir.  

Desde Elizabeth Teixeira em Cabra Marcado (1984), contando a 

história de sua luta, de como se separou de seus filhos, mas que no fim do 

filme retoma seu verdadeiro nome e se re(a)presenta à sua comunidade; ou 

mesmo Carla, de Santo Forte (1999), que afirma já ter levado muita surra de 

santo, e através do discurso “paga na mesma moeda ‘os grandes golpes dos 

ombros altos’”; até o emblemático Chico Moisés de seu último filme, O fim e 

o princípio (2006), que sabe o potencial que tinha e se sente bastante 

frustrado porque teve que parar de estudar na infância, e quando encontra 

em Coutinho um “ouvinte à altura”, resgata o potencial e torna a acreditar na 

sua ‘capacidade homérica’ de, mesmo com tantas dificuldades, ter 

continuado sendo um homem inteligente.                   

 
 

 
 
[Carla, de Santo Forte, que afirma ter levado muita surra de santo]. 

 

3.5.1 AS FIGURAS CHAVES DE CHICO MOISÉS E ELIZABETH 

TEIXEIRA 
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Duas figuras dos documentários de Coutinho sintetizam bem a idéia do 

herói. Chico Moisés, de O fim e o princípio, e Elizabeth Teixeira, de Cabra 

Marcado para Morrer, são dois personagens que conseguem resumir em suas 

essências enquanto personagens aquilo que o método de trabalho de 

Coutinho pode chegar em seu auge de eficácia, por assim dizer. 

Chico Moisés é uma figura emblemática, espécie de personagem 

símbolo, assim como Elizabeth Teixeira. Conta sua história transparecendo 

um pouco de rancor, falando que o pai o tirou da escola para que o ajudasse 

no campo. Demonstra ser uma pessoa muito inteligente, mas que se sente 

de alguma forma abalado com o fato de não ter podido estudar tanto quanto 

queria.  

E começa a entrevista sem querer falar muito, e de forma meio 

monossilábica. Chico Moisés vai aos poucos demonstrando sua percepção 

acerca das coisas que o rodeiam ou de si mesmo, quando, por exemplo, ele 

se denomina uma pessoa quente e fria, que numa hora está alegre e rindo e 

na outra chorosa, em dado momento bastante quieta, mas logo em seguida 

ficando agitada. A descrição do personagem sobre si mesmo é algo 

fascinante. Chico Moisés não faz questão de se mostrar uma pessoa sem 

problemas, ou se utilizar dos seus problemas para se vitimizar.  

Se no início do seu depoimento Chico demonstra não querer muita 

conversa e acaba por se fechar e responder monossilabicamente ao diretor, 

com mais alguns minutos, Chico começa a se soltar e diz a Coutinho que está 

bastante feliz por conversar com uma pessoa sabida.  

Mais adiante, Chico confessa que no começo não queria dar 

depoimento algum, mas que agora ele não consegue mais parar de falar. Diz 

que Coutinho é bastante inteligente por estar conduzindo um filme.  

Coutinho age com Chico como age com todos os personagens, 

tentando interferir ao mínimo, se limitando a perguntar se algo é bom ou 

ruim, ou pedindo aos próprios personagens que eles expliquem os termos 

que usam para se definir.  
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[Chico Moisés durante as gravações de O Fim e o Princípio]. 

 

Ou seja, Coutinho realmente não dá palestras, nem atestados de sua 

inteligência. Ele está ali para ouvir Chico Moisés, que titubeia diante de 

algumas perguntas quando, por exemplo, Coutinho o pergunta se ele tem 

algum sonho, e Chico o responde com a pergunta: “Sonho em que sentido?”, 

ao que Coutinho apenas diz: “Boa pergunta”.  

Já Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro, passou 16 anos na 

clandestinidade até reencontrar Eduardo Coutinho. Tinha saído da Paraíba e 

ido se refugiar no Rio Grande do Norte e utilizava o nome de Marta Maria da 

Costa.  

O que vemos no início do filme é uma mulher acanhada e emocionada 

pelo reencontro com Coutinho e com as lembranças da época, e também 

pressionada pela presença de um de seus filhos, Abraão, que a faz falar o 

que ele mesmo quer e que ela pontuasse o que ele desejava que ela 

pontuasse. A primeira aparição de Elizabeth é na verdade guiada pelo seu 

filho. A imagem dela toma conta da tela inteira, mas sua figura continua 

pequena, sem força e voz própria.  

No decorrer do filme, já na segunda filmagem, e sem Abraão por perto, 

Elizabeth declara às câmeras sua intuição própria do que deve ser dito, 

demonstrando assim, o conhecimento de que ela é uma representação dela 

mesma naquele momento.  
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[Elizabeth Teixeira, no reencontro com Eduardo Coutinho, 20 anos depois da filmagem do 

primeiro “Cabra”] 

 

Ela diz, logo que Coutinho a encontra nesta segunda vez a fim de pegar 

mais um depoimento: “...Ontem à noite eu me deitei e fiquei imaginando. A 

entrevista, eu falei muito mal ontem, mas eu também fiquei muito 

emocionada. ...Porque eu devia ter começado direitinho, a vida como você 

queria, de início. ...Se você tinha deixado para hoje eu tinha me expressado 

melhor.”  

O documentário, e a forma como ele é feito, deixa claro o processo do 

conhecimento produzido durante a feitura da filmagem – ou como se dá a 

consciência de quem é filmado e como essa consciência produz saber. Um 

saber sobre si mesmo, um saber do que é necessário ser dito para que se 

conheça uma história ou a identidade de quem narra essa história. 

Durante todo o documentário o que vemos é a transformação de Elizabeth 

Teixeira, que acaba sendo, naturalmente, a personagem principal do 

documentário. É esse mesmo documentário que coloca diante de nossos 

olhos as contradições da personagem. Uma personagem aberta, com seus 

medos, hesitações e que muda se postura e discurso em certas situações 

devido às condições do momento da captação.  

A mudança de Elizabeth não fica apenas visível quanto ao seu 

pensamento, mas quanto à sua imagem. A figura triste e pequena da mulher 

que passou anos na clandestinidade dá lugar a uma imagem de mulher forte 

e obstinada, que o tempo e as atribulações não conseguiram diminuir.  
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Acompanhando o filme é notório que, se no início temos uma câmera 

bem próxima ao rosto de Elizabeth, que demonstra a imagem de uma 

mulher, de certa forma, subjugada, de certa forma, enfraquecida, no 

decorrer do filme percebemos um distanciamento lento e leve da figura de 

Elizabeth, porque ela mesma cresce, e sua representação ultrapassa sua 

imagem. Já não é mais tão necessário estar tão próximo dela.  

Sua identidade começa a transbordar pelos espaços vazios da tela em 

que ela não mais toma conta. O que vemos acontecer com ela é o que 

Consuelo Lins chamou de “uma metamorfose vigorosa”. Uma auto-

representação que está em constante mutação dentro de um outro objeto de 

representação, que é o filme.  

O diretor procura não entrar em conflito com a moral de cada herói e 

parece entender que não pode censurar os princípios dentro dos quais cada 

um se constitui como tal. É isso que dá força aos personagens para 

continuarem com suas narrativas e, talvez, sentindo-se respeitados enquanto 

em suas posições de heróis, sintam-se seguros para repensar o agir humano 

e refletir sobre as possibilidades de suas atuações no mundo.  

Aqui, a coragem do herói também reside no fato de assumir seus atos 

e feitos como seus, ou seja, de se revelar enquanto agente de sua história:  

 

“A conotação de coragem, que hoje reputamos qualidade indispensável a um herói, já 
está de fato, presente na mera disposição de agir e falar, de inserir-se no mundo e 
começar uma história própria. E esta coragem não está necessariamente, nem 
principalmente, associada à disposição de arcar com as conseqüências; o próprio ato 
do homem que abandona seu esconderijo para mostrar quem é, para revelar e exibir 
sua individualidade, já denota coragem e até mesmo ousadia. Essa coragem original, 
sem a qual a ação, o discurso e, segundo os gregos, a liberdade seriam impossíveis, 
não é menor – pode ser até maior – quando o “herói” é um covarde” (Arendt, 2004: 
199). 

 

Nesse sentido, a esfera pública não é só eficaz no fato de conceder ‘a 

glória’, mas também o escárnio e recriminação das atitudes de quem se 

expõe. O conceito de coragem nos dias de hoje, também está ligado ao 

chamado “dar a cara a tapa”, e conceder o uso de sua imagem para 

aprovação ou reprovação dos outros. 
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3.6 ASPECTOS MECÂNICOS, PRINCÍPIOS POLÍTICOS. 

 

 Para que esses heróis existam na esfera pública e se tenha 

conhecimento de suas histórias, eles precisam ser registrados e reunidos em 

algo que possua uma forma concreta e que dê certa “imortalidade” aos seus 

feitos. As histórias por si só, contadas e não registradas, vão, com o tempo, 

se diluindo, e podem chegar a desaparecer. 

Podemos fazer um paralelo, porém numa escala menor, com o que 

Arendt (2004) fala a respeito da polis. Ela diz que a polis é o que dá 

concretude aos grandes feitos e que ela é constituída de heróis, que se 

perpetuam na história desse sistema. Porque o simples fato de contar 

histórias não constitui verdadeiramente um empreendimento político.  

Isso porque “esse espaço público só se torna político quando 

assegurado numa cidade, quer dizer, quando ligado a um lugar palpável que 

possa sobreviver tanto aos feitos memoráveis quanto aos nomes dos 

memoráveis autores, e possa ser transmitido à posteridade na seqüência das 

gerações” (2004: 54).  

Os filmes de Coutinho, portanto, se transformam nesse espaço físico 

que dá essa concretude às histórias desses heróis, constituindo universos 

políticos que registram e perpetuam os seus feitos. E isso é algo que 

podemos assinalar bem com o trabalho do diretor, pelo fato dele privilegiar a 

palavra dos entrevistados, e as histórias que eles acham que são importantes 

para serem contadas. 

Vale destacar que durante este estudo explanamos os aspectos em 

comum que interligam os filmes para o entendimento do foco deste trabalho. 

Durante esse estudo já analisamos os aspectos gerais e em comum 

que interligam os seguintes filmes para o entendimento do foco deste 

trabalho: Cabra Marcado para Morrer (1964-1984), Santo Forte (1999), 

Babilônia 2000 (2001), Edifício Master (2002), Peões (2004), e O fim e o 

princípio (2005). A seguir, iremos observar, isoladamente, os elementos mais 

notáveis, ou seja, os aspectos fílmicos que mais se destacaram em cada 

filme, como argumento, movimentos de câmera, os ângulos, a utilização de 
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offs, legendas, imagens de arquivo e som e montagem. Também 

forneceremos para melhor compreensão as suas fichas técnicas: 

 

Cabra Marcado para Morrer (1964-1984) 

(35mm, cor, 119 minutos). Direção: Eduardo Coutinho. 

Direção de Fotografia: Fernando Duarte (1964) e Edgar Moura (1981). 

Som direto: Jorge Saldanha. Montagem: Eduardo Escorel. Música: 

Rogério Rossini. Produção Executiva: Zelito Vianna.  Produção: Mapa 

Filmes e Eduardo Coutinho. 

 

Em 1964, Coutinho decide filmar uma ficção com a história de João 

Pedro, líder camponês da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba. João Pedro 

havia sido assassinado por questões políticas, que envolviam as questões das 

terras e do trabalhador do campo. O diretor chama a viúva de João Pedro, 

Elizabeth Teixeira, para atuar seu próprio papel no filme, junto aos seus 

filhos.  

Outros camponeses também são chamados para atuar, representando 

os outros camponeses envolvidos na história do líder de Sapé. A ditadura 

militar, porém, interrompe as filmagens, e Coutinho e equipe têm que fugir 

do local da filmagem. 20 anos mais tarde, Coutinho reavê uma parte do 

material do Cabra de 1964, e sai a procura de Elizabeth Teixeira, seus filhos 

e dos personagens que participaram do primeiro filme. O documentário se 

torna um encontro daqueles que um dia já haviam se reunido com o 

propósito de fazer um filme para fazer um outro, sobre o filme que nunca foi 

terminado. Cabra ainda se utiliza de música (recurso que não será muito 

utilizado nos futuros filmes de Coutinho), outros sons não diegéticos, 

utilização de imagens de arquivo e offs explicativos de algumas imagens. O 

diretor ainda não havia desenvolvido seu dispositivo, de forma que ainda se 

utilizava de recursos que estavam fora da narrativa para poder contá-la. 

Como explicamos nesse trabalho, Cabra talvez seja a obra mais 

famosa de Coutinho, trazendo em si a quebra do cinema clássico e a 

abertura para um cinema moderno. A imantação política da obra ainda se 
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encontra na ideologia que permeia o filme e que vai levando aos poucos 

espectador e diretor ao encontro da política enquanto diálogo e descoberta 

do outro. 

 

                        

   [Cena de Cabra Marcado para Morrer (1964-1984): Elizabeth Teixeira 

e dois dos seus filhos com João Pedro]. 

 

Santo Forte (1999) 

(35mm, 80 minutos). Direção: Eduardo Coutinho. 

Direção de fotografia e câmera: Luís Felipe Sá e Fabian Silbert. 

Som direto: Paulo Ricardo Antunes e Valéria Ferro. 

Montagem: Jordana Berg. Pesquisa e consultoria: Patrícia Guimarães. 

Pesquisa de personagem: Cristiana, Grumbach, Daniel Coutinho, 

Patrícia Guimarães e Vera Dutra dos Santos. Produção executiva: 

Claudius Ceccon, Dinah Frotté e Elcimar de Oliveira.  Produção: Cecip. 

 

Primeiro trabalho de Coutinho que conta em sua ficha técnica os 

pesquisadores de personagens. O documentário é feito durante uma visita do 

Papa João Paulo II ao Brasil, e mostra a relação de alguns brasileiros com a 

fé, o sincretismo religioso, e as histórias de vida que permeiam a visão de 

mundo dos entrevistados. Cenas de cômodos vazios, de imagens de santos, 

entidades e rituais pontuam o filme. O silêncio dos ambientes e dos 

personagens criam uma atmosfera em que percebemos o vazio como uma 

construção política, ao passo de que ele proporciona tanto aos personagens 
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quanto aos espectadores uma respiração, um momento para repensar o que 

foi dito, um momento para avaliar o que foi visto e falado. O som direto 

também é bastante importante, e em Santo Forte vemos a importância que 

Coutinho dá ao som diegético. Daí por diante, seus filmes vão se mostrar 

cada vez mais preocupados com a captação do real tal e qual ele vem, sem a 

utilização de outros artifícios que se encontram fora da trama. 

Neste filme, também percebemos o aprimoramento do esquema de 

perguntas do diretor. Se colocando como um ouvinte aberto e questionando 

o significado de palavras e conceitos que ele mesmo já conhece, como o 

citado anteriormente “O que é atéia?”, Coutinho consegue depoimentos de 

grande força narrativa e encontrando um poder linguístico de expressão. 

 

 
                                   [Coutinho durante as filmagens de Santo Forte]. 

 

Babilônia 2000 (2001) 

(35mm, 80 minutos). Direção: Eduardo Coutinho. 

Câmeras: José Rafael Mamigonian, Jacques Cheuiche,  Ricardo 

Mehedff, Sérgio Sbragia.  Câmera: Som Direto: Paulo Ricardo Nunes e 

Ivanildo da Silva. Montagem: Jordana Berg. Pesquisa: Consuelo Lins, 

Eduardo Coutinho, Daniel Coutinho e Geraldo Pereira.  

Produção executiva: João Moreira Salles e Maurício Andrade Ramos. 

Produção: VideoFilmes, Cecip, Donald K. Ranvaud e Eduardo Coutinho. 
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Equipes de filmagem vão registrar a passagem do ano de 199 para o 

ano 2000 num morro carioca. Expectativas, anseios e histórias de vida vão 

sendo costuradas neste registro do último dia do ano de 1999. As câmeras 

acompanham a preparação da festa de ano novo, o desabafo de alguns, a 

riqueza da diferença nos vários tipos de fala. Mais uma vez a falada força 

poder linguística se encontra aqui. Percebemos como os personagens se 

alocam social e culturamente através da fala. 

Babilônia não possui offs. O que temos são legendas para indicar a 

hora do lado direito da tela, de forma a acompanharmos quanto tempo falta 

para a chegada do ano novo. 

Outro aspecto importante a salientar se encontra na figura não só dos 

heróis de forma individual, mas na figura heróica da comunidade. Muitos 

personagens se referem ao morro como um lugar especial, de gente brava e 

trabalhadora. Um dos personagens no fim do filme pergunta se a equipe 

gostou de passar o reveillon na Babilônia, colocando a companhia e a festa 

feita pela povo da comunidade como algo sem igual. Vemos a identidade de 

uma comunidade, que se coloca como batalhadora, honesta, hospitaleira e, 

apesar de tudo, feliz, sendo partilhada pelos seus moradores. O herói aqui é 

o grupo. 

 
[Cena de Babilônia 2000] 

 62



Edifício Master (2002).  

(35mm, 110 minutos). Direção: Eduardo Coutinho, inspirado em uma 

idéia de Consuelo Lins. Som direto: Valéria Ferro. 

Montagem: Jordana Berg. Pesquisa: Consuelo Lins, Cristiana 

Grumbach, Daniel Coutinho, Geraldo Pereira e Eliska Altman. 

Produção executiva: Maurício Andrade Ramos e João Moreira Salles. 

Produção: VideoFilmes. 

 

 

[Edifício Master] 

 

 Equipe de filmagem aluga apartamento no Edifício Master para 

acompanhar o dia-a-dia do edifício e de seus moradores. Através de uma 

pesquisa prévia, que é filmada, são escolhidos os personagens mais 

performáticos (a entrevista prévia, inclusive, se encontra no DVD de Edifício 

Master). O filme mostra a diversidade de pessoas, famílias, e modos de vida 

dentro de um mesmo espaço físico e da relação ou não relação dessas 

pessoas entre si. Aqui não acontece o mesmo que em Babilônia, no sentido 

de haver uma identificação enquanto comunidade ou grupo. As pessoas, 

apesar de dividirem o mesmo espaço, se relacionam de forma individual. A 

figura do herói se coloca como individual, e a política se encontra mais forte 

na relação entre diretor e entrevistados. 

 Coutinho consegue tecer uma teia de narrativas fortes, estranhas, 

emocionadas e sinceras, o que chegou a causar risos em algumas platéias às 

quais o filme foi apresentado. Percebemos que o filme pede certo 

comprometimento do espectador, de tentar, assim como Coutinho “esvaziar-
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se” de conceitos para poder entender o outro em seu contexto específico. 

Talvez, por ser um filme que se aproxime mais da classe média, essa mesma 

que vai ao cinema assistir o filme, é que cause o riso em si. Já que as 

pessoas, intimamente, se identificam com o que aquilo que se assistem e 

riem para assinalar que, na verdade, estão distantes. 

 

 

Peões (2004). 

(35mm, 85 minutos). Direção: Eduardo Coutinho. 

Direção de fotografia e câmera: Jacques Cheuiche. 

Som direto: Márcio Câmara. Montagem: Jordana Berg. 

Pesquisa: Cláudia Mesquita, Cristiana Grumbach, Leando Saraiva, 

Daniel Coutinho e Antônio Venâncio. 

Produção executiva: Maurício Andrade Ramos. 

Produção: VideoFilmes. 

 

No ano de eleição para a presidência do Brasil, Coutinho resolve 

procurar os personagens que participaram da história de luta sindical do 

então candidato Luís Inácio Lula da Silva. Através de fotos, imagens e filmes 

da época, Coutinho e sua equipe passam a buscar outros sindicalistas que 

conheceram Lula ou que participaram, de alguma forma, do movimento 

sindicalista. Histórias do operariado costuradas por histórias pessoais de 

êxodo, emancipação, decepção, esperança.  

O cunho político que poderia estar centrado no fato das eleições em si, 

e da figura política do candidato Lula, passa a estar focado na figura 

daqueles que, como o ex-operário, tiveram uma vida centrada na luta 

sindical e na reinvidicação de direitos. Entrelaçados a tudo isso, se encontra 

as histórias individuais dos personagens. Medos, desejos, trajetórias que 

levaram a implantação de um contexto histórico específico, que culminou 

com a ascensão da figura de Lula como líder. Aqui, destacamos a idéia que já 

colocamos sobre a história dos vencidos. Se, de certa forma, Lula é a 

representação de uma classe que “ascendeu” publicamente, por outro lado 

temos fragmentos de outras vidas que ajudaram, de uma forma ou de outra, 
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a constituir um cenário propício ao desenvolvimento de um contexto histórico 

específico. Constatamos, lentamente, através dos fatos políticos e da própria 

história que esses outros herói aos poucos vão sendo esquecidos e os fatos 

cada vez mais se distanciam dos sonhos que eles sonharam.  

 

 

[Coutinho conversando com Avestil Neto durante as gravações de Peões] 

  

O fim e o princípio (2005). 

 (35mm, 110 minutos). Direção: Eduardo Coutinho.  

Produção executiva: Maurício Andrade Ramos, Eduardo Coutinho 

e João Moreira Salles. Fotografia: Jacques Cheuiche. 

Montagem: Jordana Berg. Produção: VideoFilmes. 

 

 Sem roteiro definido, nem pesquisa prévia, Coutinho e sua equipe vão 

ao interior da Paraíba em busca de boas histórias. Ao chegar em São João do 

Rio do Peixe, eles encontram Roza, moradora do sítio Araçás, uma 

comunidade em que vivem mais de 80 famílias, a maioria delas com algum 

tempo de parentesco. O filme documenta histórias sobre velhice, o medo da 

morte, a fé católica, a questão da hierarquia e os problemas que afligem o 

sertão nordestino. Neste filme, Coutinho alcança grande domínio de seu 

dispositivo fílmico. A forma como conduz a história, como encontra uma 

mediadora (Rosa) para agir não só como uma ouvinte potencial, mas 

também como uma das construtoras da cidade dialógica e de sentido político, 

se aproximando com maior facilidade, através dessa mediadora, dos outros 

personagens. Coutinho se mostra aberto para entender as limitações de sua 
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linguagem, sua abordagem e seu entendimento daquele universo e, ao 

mesmo tempo, se encontra em pé de igualdade com outros personagens, 

pelos medos que compartilham, e como mais um personagem ao dividir o 

papel de entrevistador com Rosa. 

Interessante notar que em cada filme que vimos até agora, mesmo 

tendo um tema inicial de onde parte a idéia do documentário – um edifício, o 

fim de ano no morro, ou a fé – todos os filmes buscam no fim das contas a 

mesma coisa: bons contadores de histórias. Talvez por isso, O fim e o 

princípio seja uma espécie de filme símbolo de Coutinho, e ao meu ver, o 

melhor dele. Isso porque desde o começo de O fim e o princípio, Coutinho já 

utiliza uma narração em off especificando aquilo que quer, e que, de certa 

forma, é o que sempre quis em todos os seus trabalhos: boas histórias, 

independente de quem as conte. 

De forma geral, observando cada um desses documentários, iremos 

perceber que em todos eles a palavra desempenha papel primordial, 

acarretando, justamente, em filmes com pouquíssimos movimentos de 

câmera, raras mudanças de ângulo, evitando offs e legendas, e tendo 

predileção por primeiros planos. Tudo para que outros elementos 

cinematográficos não tirem o foco do personagem.  

 

 

[O diretor durante as filmagens de O fim e o princípio]. 

 

O que realmente importa é o herói e sua palavra, seus gestos, seu 

rosto, o espaço que ocupa, e para isso, a câmera não pode roubar a atenção. 

Marcel Martin (2003) diz que há tempos a câmera deixou de ser uma 
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testemunha passiva “para tornar-se ativa e atriz” (p. 32), mas o real ator 

nos documentários de Coutinho são seus personagens. 

Quando a câmera não está focada primordialmente no personagem, 

ela está acompanhando seus passos (como, por exemplo, em O fim e o 

princípio quando ela segue Rosa andando de mobilete pelos sítio, ou 

adentrando junto a Coutinho e a equipe de filmagem nas casas onde 

ocorrerão as entrevistas, como em Edifício Master e Cabra Marcado para 

Morrer). Há outras situações em que a câmera não está centrada no 

entrevistado. Ela flagra ambientes vazios, como um quintal de Dona Thereza 

em Santo Forte, cômodos de um apartamento, em Edifício Master, uma sala 

de jantar depois da refeição, em O fim e o princípio.  

A câmera executa, assim, três funções distintas. A primeira é 

apresentar o personagem de perto, criando um vínculo imagético, nos 

aproximando do entrevistado através do rosto que toma a tela, e que 

determina que aquele lugar é o lugar do personagem. Naquele momento, o 

enquadramento é somente dele e para ele.  

A segunda acompanha os movimentos dos personagens. Para onde 

andam, a quem se dirigem, o que fazem em suas casas. A câmera quer olhar 

e é guiada pelo entrevistado que é “dono” daquele momento.  

A terceira e última é um instantâneo do lugar que os personagens 

vivem. O lugar vazio evoca a presença de quem os ocupa. A câmera não se 

movimenta e funciona como uma fotografia. Sugere, mostra, sem esmiuçar, 

ou se aproximar dos elementos constituintes dos cômodos ou lugares que os 

personagens freqüentam ou habitam. 

Os offs são evitados nos documentários de Coutinho. Quando 

utilizados têm razões muito específicas. Em Cabra, por exemplo, o diretor se 

utiliza do off para contar a história do primeiro Cabra Marcado para Morrer, 

que seria uma ficção, e unir o Cabra de 64 com o documentário que estava 

sendo feito. Era necessário explicar as duas histórias, o porquê do primeiro 

filme ter sido interrompido.  

Justamente por esse motivo é que Coutinho também utiliza imagens 

de arquivo, incluindo jornais da época, com trechos de matérias que 
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acusavam o diretor e sua equipe de subversivos, e de estarem instruindo os 

camponeses que participavam de Cabra a serem agressivos e matar aqueles 

que se opusessem às suas idéias. 

Coutinho retoma o off em outros filmes, apenas para explicar seu 

dispositivo. Como em Edifício Master, que explica a idéia de se filmar as 

pessoas que moravam no edifício, de como procederam para realizar as 

filmagens, sobre as equipes, e o aluguel de apartamentos por parte da 

equipe no prédio, de forma a conviver mais com o objeto do filme.  

Em O fim e o princípio, logo no início do filme, também se repete a 

idéia de utilizar o off para explicitar o dispositivo de filmagem. Ele explica 

que apenas procura boas histórias, contadas por pessoas que saibam bem 

como as contar. Explica o processo aleatória, a procura por alguma 

cidadezinha no interior da Paraíba, e conta que nem mesmo sabe se isso 

renderá um filme.  

Dessa forma, percebemos como os elementos cinematográficos 

constituintes dos documentários do diretor se posicionam para que o outro 

apareça, para que o filme dê lugar à história desse outro, e concretize em 

imagem e documento as histórias de seus personagens. Os documentários 

do diretor criam através dos mecanismos fílmicos “cidade” em que tais 

narrativas vão se perpetuar, levando à luz do espaço público a voz e o rosto 

de identidades, posições e percepções de mundo distintas. 
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4. ATUAÇÃO E AGÊNCIA DE IDENTIDADES 

 
“Desconhecido que atravessas a rua, 
 ?Que há de comum entre mim e ti/  
 A mesma solidão e a mesma roupa. 
Procuras consolo, mas não podes parar. 
És o servo da máquina e do tempo. 
Mal sabes teu nome, nem o que desejas neste 
mundo. Procuras a comunidade de uma pessoa, 
Mas não a encontras na massa-leviatã. 
Procuras alguém que seja obscuro e mínimo,  
Que possa de novo te apresentar a ti mesmo”. 

                                                           
Murilo Mendes. 

 

 

4.1 DOCUMENTARISMO NACIONAL E CABRA MARCADO PARA 

MORRER: REPENSANDO O LUGAR DA FALA DO OUTRO 

 

Como já explanamos, desde mais precisamente a década de 1960, 

muitos documentários brasileiros se preocuparam em modificar a forma 

como seus entrevistados ou seus personagens apareciam ou eram 

abordados. Tinham a idéia de transformá-los em “sujeitos” e não “objetos” 

do filme, procurando dialogar com eles, criar o filme junto a e com eles. 

Filmes que nascessem a partir do encontro com o outro.  

Muitos documentaristas tentaram trabalhar dentro de tal visão, nessa 

mudança do olhar sobre os personagens e da escuta de seus depoimentos e 

histórias e da função que os mesmos exerciam dentro do filme. Viramundo 

(1965), de Geraldo Sarno, Maioria Absoluta (1964), de Leon Hirzsman, e 

Tarumã (1975), de Mário Kuperman, são alguns documentários exemplos de 

tentativas de abordar o outro, aquele que não é o que acreditamos que 

somos, e buscando procurar entender ou conhecer uma realidade que seja 

distante da nossa ou que conhecemos como nossa.  

 Esses filmes possuíam uma temática popular, tentando abordar o que 

é e quem é “o outro”, fazê-lo falar sobre si mesmo e o que pensa de si, mas 

ainda estavam presos, como vimos, ao que Bernardet chama de “modelo 

sociológico” ou à crise que seguiu esse modelo bastante contestado, que está 

ligado à idéia da arte que além de expressar a realidade social, tivesse o 
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intuito de transformá-la. Porém, na maioria das vezes, constituía uma obra 

de certificação da tese do realizador, que sociologizava o que era registrado. 

Em suas análises sobre os documentários do período do modelo 

sociológico, Jean Claude Bernardet (2003) deixou bem claro sua intenção em 

entender em cada um dos filmes quem é o dono do discurso. Afinal, não é 

novidade que quando editamos um filme, a simples ordem dos depoimentos 

pode montar um novo discurso, a voz em off tão comum em muitos 

documentários podem chegar a recriar o sentido do que foi dito por quem é 

entrevistado.  

Dentro dessa lógica é que destacamos o trabalho de Coutinho, pois a 

colagem de discursos distintos que realiza possui sempre a preocupação em 

não extrair uma verdade única de seus entrevistados e do tema, em apostar 

nas transformações que ocorrem perante a presença do diretor e da câmera 

e de aceitar as contradições dos mesmos como parte de um único discurso 

dos personagens. Esse é um dos motivos pelos quais Bernardet classifica 

Cabra Marcado para Morrer de Coutinho, como um divisor de águas dentro 

do documentarismo nacional.  

O que faz Bernardet classificar “Cabra” como um divisor é essa forma 

de encarar a expressão “dar a voz” ao outro. Se analisarmos bem, na 

verdade, “dar a voz” evoca a idéia de uma voz a ser libertada, esquecendo 

que em nós todos há várias vozes e que essas várias vozes dialogam com as 

outras várias vozes de nossos interlocutores. Coutinho percebe bem isso e 

deixa que em Cabra, por exemplo, a personagem Elizabeth Teixeira apareça 

em vários momentos de contradição, momentos influenciados por diversos 

contextos situacionais. Como explica Consuelo Lins: 

 

“Seus procedimentos de filmagem, contudo, já a partir de Theodorico e especialmente 
de Cabra Marcado, indicam que, desde então, pelo menos intuitivamente, ele não queria 
“dar voz” ou ser porta-voz de ninguém. Porque essa idéia, entre outras coisas, 
pressupunha uma verdade do outro a ser revelada no filme, pronta para ser extraída 
pelo documentarista – sempre a mesma, antes e depois da filmagem. Isso contrariava o 
princípio maior do seu cinema, que já investia nas transformações do que estava sendo 
filmado, sobretudo das falas dos personagens”.  (2004: 108).  

 

O interesse em ouvir as pessoas e o que elas desejam mostrar como 
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sendo elas mesmas num determinado momento, o permitir diferentes 

posições e o demonstrar estar atento ao discurso do outro, abrem caminho 

para o diálogo e para o confronto de idéias, ainda que essas posições sejam 

mera reprodução de outras idéias, conceitos e, ou, preconceitos. Assim, é 

possível cria um espaço no documentário que abre possibilidades para que as 

liberdades positivas e negativas possam ser exercitadas.  

Até mesmo porque, dentro desse espaço que se cria, muitas vezes 

essas reproduções são reinventadas, ganham nova cara, nova significação 

dentro do discurso de quem os profere, já que faz parte de uma construção 

do personagem do sujeito entrevistado na hora em que é entrevistado. É um 

processo semelhante ao que Boal se refere no Manifesto do TO quando diz 

que “todo ser humano é capaz de ver a situação e de ver-se, a si mesmo, em 

situação”. 

Um bom exemplo dessa resignificação é o depoimento de Roseli de 

Babilônia 2000 (2000). Babilônia 2000 foi gravado na passagem do ano de 

1999 para o ano 2000. Coutinho dispunha de quatro equipes de filmagem 

dentro da favela Babilônia no Rio de Janeiro. As equipes tinham instruções 

claras de como trabalhar, afinal, todas sabiam da forma como o diretor 

gostaria que os personagens fossem abordados e, então, partiram em busca 

de histórias no dia do ano novo.  

Quando a equipe chega à casa de Roseli, ela fala que nasceu ali na 

favela, ao que sua irmã completa: “É ótimo”, para em seguida, o 

entrevistador perguntar: “Por que é ótimo?” E Roseli responde: “Ué, porque 

nós fomos criadas aqui, nós nascemos aqui. Nós não somos mais produtos 

do meio, mas fomos criadas no meio e não esquecemos o meio. A gente não 

vive mais no meio, eu e ela, a gente não vive mais. Ela mora em Vitória, e 

eu moro em outro lugar. Só que meus pais não saem daqui”.  

Roseli acaba se apropriando da expressão “produto do meio” para dar 

a ela um novo significado. A expressão tão utilizada na área da sociologia 

passa a ter um sentido mais amplo na fala da personagem, acabando por 

incorporar um discurso que, ainda que seja mera reprodução de outros 

discursos, passa por um processo de reinvenção do personagem que o 
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profere e da palavra em si. É como coloca Bakhtin: 

 

“O enunciado sempre cria algo que, antes dele, não existira, algo novo e 
irreproduzível, algo que está sempre relacionado com um valor (a verdade, o 
bem, a beleza, etc.). Entretanto, qualquer coisa criada se cria sempre a partir 
de uma coisa que é dada (a língua, o fenômeno observado na realidade, o 
sentimento vivido, o próprio sujeito falante, o que é já concluído em sua visão 
do mundo, etc.). O dado se transfigura no criado”. (1992b: 348) 

 

 
      [André e a esposa durante as filmagens de Santo Forte]. 

 

Obviamente, algumas linhas da psicologia já trataram desta questão, 

principalmente a linha do psicodrama, mas, certamente, o que pretendemos 

aqui não é explicitar o lado psicológico das interpretações e das auto-

atuações nos documentários de Coutinho.  

 
 
4.2 NEGOCIANDO AS CONTRADIÇÕES DOS PERSONAGENS, 

FAVORECENDO A AGÊNCIA 

 

Celso Lafer, que foi aluno de Arendt, afirma que “a ação política da vita 

activa requer, diz Hannah Arendt, a concordância potencial dos outros. Esta 

surge em virtude da estrutura dialógica da política, alicerçada na verdade 

factual, tendo este diálogo entre iguais, como objeto, dubia conflitiva, 
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superáveis pela persuasão que permite o agir conjunto” (2003: 32). 

 Essa concordância potencial não expressa passividade ou não 

posicionamento da parte de quem dialoga e interage. A concordância, aqui 

colocada, corresponde a um estado em que os homens possam estar juntos 

entre si, trocar idéias e expressar opiniões, de forma a não se censurarem, 

mas sim dialogarem e poderem dispor as idéias lado a lado, de forma 

razoavelmente igualitária. Ou seja, concordância no seu sentido de 

harmonia, consonância. 

 Sabemos que um dos grandes entraves para a realização da política 

são os preconceitos. A concordância não significa que viveremos num mundo 

em que todos pensem de forma igual e que não discordem. A concordância 

se alicerça num movimento de respeito e de troca, no concordar ouvir, no 

concordar dialogar.  

Nos fragmentos do segundo capítulo de “O que é política”, Hannah 

escreveu: “Os preconceitos filosóficos: contra a pluralidade, convívio, e 

contra opiniões. Aqui muito mais sério, porque não é um preconceito sobre a 

política, mas sim uma condenação daquilo que a política é de fato” (p.192). 

Percebemos nos documentários de Coutinho essa tentativa de 

concordância. Isso porque seus documentários conseguem mostrar como as 

diversas posições de pensamento, formas de encarar as situações, pessoas e 

instituições, e as contradições de cada personagem fazem parte de uma 

mesma pessoa em um único momento, e que no instante da captação, o que 

ocorre é uma negociação entre o diretor e os entrevistados. A experiência de 

vida sendo filtrada e repensada no momento do diálogo com o diretor. 

Negociação dialógica entre os envolvidos na filmagem e negociação do 

próprio personagem para consigo mesmo. Essa auto-negociação se refere 

aos processos de escolha de identidades, dos aspectos da personalidade que 

cada personagem resolve mostrar ou ocultar e de como a partir do seu lugar 

de fala é possível alcançar outros lugares políticos e sociais.  

Isso está bem claro desde Cabra Marcado para Morrer. Coutinho sabe 

que as situações modificam o discurso dos personagens, e assume a 

possibilidade de colocar lado a lado as diversas afirmações, ainda que 
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contraditórias, de uma mesma pessoa. 

Também se faz importante salientar que ele não o faz como forma de 

“desbancar” o personagem ou “diminuir” a importância ou colocar em 

questão o engendrado lógico de seu discurso, mas sim como uma forma de 

ver que o outro não é aquela imagem fechada e/ou editada para ser fechada 

que estamos acostumados a ver. Em seus filmes, vemos os diversos 

discursos de uma mesma narrativa, de uma única pessoa, num mesmo lugar 

– que é o documentário - e convivendo em um mesmo bloco argumentativo.  

Os documentários de Coutinho transparecem, muitas vezes, quererem 

revelar o lado ficcional da entrevista, do encontro. É interessante quando um 

dos próprios personagens assume que tudo pode ser uma ficção ou coloca 

isso em questão.  

É só pensarmos em Alessandra, uma jovem garota de programa de 

Edifício Master (2002), que se considera "uma mentirosa muito verdadeira". 

Coutinho ouve tudo atentamente, buscando não colocar em questão o que 

está sendo dito. Entende que não está ali para debater, nem emitir juízo de 

valor sobre o que está sendo dito, mas sim para escutar, estimulando assim 

o gosto pela fala de seus personagens.  

Dessa forma, a negociação ocorre, por exemplo, quando Alessandra 

organiza sua fala não para dar o depoimento sob a alcunha da prostitua de 

Edifício Master, mas como a filha, mãe, e irmã que sustenta a família. Saindo 

do lugar do que poderia ser um discurso do “lado marginal”, de indivíduo 

pertencente a um grupo de risco, ou o que seja, para o lado de quem 

assume o que faz e cumpre com suas responsabilidades, por assim dizer. 

Esses depoimentos só são possíveis de serem coletados, pela já citada 

tentativa do diretor de “estar vazio”. Esse “estar vazio” não orienta a 

conversa de forma a se chegar em algum ponto que Coutinho planeja. Na 

verdade, o que diretor planeja é que se chegue a bons depoimentos, 

independente de sobre o quê seja. É como ele mesmo já afirmou na já citada 

entrevista à revista online Cinema em Cena: 

 

“Você não pode deixar que o outro saiba o que você quer. Hoje em dia, em qualquer 
cidade do Brasil, 90% das pessoas sabem o que é uma filmagem. É ingenuidade achar 
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que as pessoas são inocentes. Você chega numa prostituta na rua e ela sente na hora 
aquele negocio de ONG, contra a AIDS e tal. Ela chega e fala, ‘Não, eu uso camisinha’. 
Eu não estou interessado nisso. E ela fica sem saber o que ela pode dizer. Porque senão 
você tem aquela resposta. Essa é que é a questão: é deixar a pessoa em suspense, ela 
saber que, não importa o que ela disser, ela não vai ser julgada. E isso não está nos 
manuais”.  

 

Os filmes demonstram fragmentos de identidades daqueles 

personagens no momento da captação, fazendo-nos pensar que não 

podemos ter uma idéia real de quem são realmente aquelas pessoas, e que 

esse mesmo real não pode ser minimizado às imagens e palavras que 

costumamos correlacionar ao real. Sabemos, por exemplo, que as imagens e 

depoimentos que vemos na mídia são editados, mas muitas vezes é 

esquecido que o que vemos não é o que realmente se é.  

Na verdade, todos nós somos colagens, fragmentos, retalhos ou 

algumas partes generosas de identidades diversas, e nossos discursos estão 

em constante diálogo com outros discursos, negociando sentidos, 

construindo “eus”, que escolhemos nos momentos em que falamos.  

A respeito das contradições de seus personagens, o próprio Coutinho 

em entrevista à Filme Cultura (nº 44, pg. 44) citou o exemplo da 

personagem Elizabeth Teixeira de “Cabra Marcado para Morrer”:  

 

“Existem dois momentos em que ela fala da abertura (abertura política). No 
primeiro, é empurrada pelo filho. No segundo, com uma certa liberdade. Um 
ano mais tarde eu vou entrevistar a filha e, na carta que Elizabeth lhe mandou, 
há uma referência à abertura. Está claro que é uma coisa que existe nela. ...Eu 
aceito as contradições do discurso dela, porque, se a gente não aceitar as 
contradições, não faz filme. Como podemos julgar o que pensa um camponês 
que está a 17 anos sem ver os filhos? Não é com o nosso critério”. 
 

 

Essa aceitação das contradições no discurso possibilita a fluência da 

oralidade dos registrados. Sem serem contestados, e contando suas histórias 

despreocupadamente, sem temer censuras, eles autonegociam as suas 

identidades, sendo capazes de atuar seus próprios personagens, contando as 

suas histórias da forma que melhor lhes aprouver e construindo a conversa 

através da atenção e das respostas às perguntas de Coutinho, que são 

poucas e, geralmente, pedem para elucidar um termo ou um ponto ao qual o 

personagem se referiu, possibilitando a capacidade de atuação dos 
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personagens. 

Essa noção de atuação parece estar bem explícita seja em Henrique, 

um senhor de Edifício Master (2002), que canta “My Way” a plenos pulmões 

para a câmera, ou em Boca de Lixo (1992), quando um dos entrevistados, 

catadores de lixo, dá seu depoimento como que se explicando, como se 

defendesse o que ele e seus companheiros fazem: "Todo mundo aqui “tá” 

trabalhando, não tem ninguém roubando aqui dentro, todo mundo trabalha, 

ninguém rouba. Todo mundo está aqui porque depende…" No fim de sua fala, 

os outros ao lado aplaudem seu discurso, como se ele estivesse numa 

espécie de palanque eleitoral ou num palco.  

Também podemos citar Leocádio, de O fim e o princípio (2006), que 

começa tímido, quase se escondendo das câmeras com uma pasta na mão e, 

depois, a partir do interesse de Coutinho em ouvir suas histórias, vai se 

soltando gradativamente, até que em outro dia de filmagem já está 

conversando com Coutinho abertamente, dedo em riste, fazendo perguntas 

ao diretor sobre se ele acredita em Deus, e falando sobre o céu e o inferno. 

 

                    
                            [Leocádio de O fim e o princípio]. 
 
 

Essa atuação é possível pela relação que os personagens criam com 

Coutinho. Retomando a idéia de dialogismo de Bakhtin, sabemos que um 

discurso não se faz dele mesmo, mas que está perpassado por outros 

discursos, e que se elabora diante da existência do outro: “Eu só pode se 

realizar no discurso, apoiando-se em nós” (Bakhtin, apud Todorov, 1981: 

68).  

 76



É a existência e nosso diálogo com o outro que modela a nossa fala, 

sem que isso implique no apagamento de um sujeito ativo e consciente, ou 

numa ação maquiavélica por parte do enunciador, tal colocação apenas 

mostra como nossa sociabilidade implica diretamente em nossos discursos e 

a possibilidade de criação de um discurso, que é perpassado por outros, 

criando um discurso que é alheio, mas é ao mesmo tempo próprio, 

possibilitando até, por esse motivo, uma maior empatia com outros 

interlocutores. 

A possibilidade de utilização de discursos diversos relacionada ao 

desejo de aceitação é, na verdade, um movimento de escolha, em que o 

sujeito enunciador dispõe de uma série de discursos já ouvidos e já 

assimilados, e os reproduz, os remonta, os resignifica de forma a construir 

um discurso próprio, mas ao mesmo tempo alheio, de forma a poder 

encontrar-se no outro, ou de que o outro possa escutá-lo e nele encontrar 

alguma espécie de identificação.  

Esse processo de escolha está circunscrito dentro de um outro 

processo, que é um processo de criação de um outro lugar da fala, que não é 

nem o meu lugar, nem o do outro, mas o lugar de onde eu me vejo e falo de 

mim para o outro, em que comunico de mim a outro, como um próprio 

porta-voz de mim, remetendo a idéia do daimon: 

 

“Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam ativamente suas 
identidades pessoais e singulares, e assim apresentam-se ao mundo humano, enquanto 
suas identidades físicas são reveladas, sem qualquer atividade própria, na conformação 
singular do corpo e no som singular da voz. Esta revelação de ‘quem’, em contraposição 
a ‘o que’ alguém é – os dons, qualidades, talentos e defeitos que alguém pode exibir ou 
ocultar – está implícita em tudo o que se diz ou faz. Só no completo silêncio e na total 
passividade pode alguém ocultar quem é; geralmente, porém, não basta o propósito 
deliberado de fazer tal revelação, como se a pessoa possuísse e pudesse dispor de suas 
qualidades. Pelo contrário, é quase certo que, embora apareça de modo claro e 
inconfundível para os outros, o ‘quem’ permaneça invisível para a própria pessoa, à 
semelhança do daimon, na religião grega, que seguia atrás de cada homem durante toda 
a vida, olhando-lhe por cima do ombro, de sorte que só era visível para os que estavam 
à sua frente. Esta qualidade reveladora do discurso e da ação vem à tona quando as 
pessoas estão com outras, isto é, no simples gozo da convivência humana, e não ‘pró’ ou 
‘contra’ as outras. Embora ninguém saiba que tipo de ‘quem’ revela ao se expor na ação 
e na palavra, é necessário que cada um esteja disposto a correr o risco da revelação  
(...). Dada a tendência intrínseca de revelar o agente juntamente com o ato, a ação 
requer, para sua plena manifestação, a luz intensa que outrora tinha o nome de glória e 
que só é possível na esfera pública”. (2000: 192-193). 
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 É importante também destacar aqui o papel do silêncio nos filmes de 

Coutinho. Dizem que o cinema falado foi quem criou o silêncio no cinema, e 

Coutinho utiliza bem essas pausas. Segundo o mesmo: “Às vezes a pessoa 

tem um silêncio terrível e eu penso: se eu falar agora nunca vou saber como 

é que essa pessoa sai do silêncio. O silêncio é um buraco. E de repente a 

pessoa está no buraco, mas você não dá a mão a ela. A pergunta não vem e 

o cara começa a sofrer. E às vezes você precisa ter coragem de deixar o cara 

sofrer e ver como ele sai do buraco”. 

 

4.3 ENUNCIAÇÃO E ENCENAÇÃO 

 

Esse outro lugar da fala cria a possibilidade de um agenciamento 

político do sujeito, e de redefinição de lugares políticos, que pode reelaborar 

sua identidade no momento exato do discurso, a partir dos outros discursos 

que permeiam essa identidade , criando uma persona que escolhe, dialoga, e 

pretende colocar em contato e circulação suas histórias 

 Ao invés de tomarmos para nós mesmos uma identidade 

fechada de cada personagem, uma representação única de quem nos fala, 

nós dialogamos com as diversas facetas de quem enuncia, e dialogamos com 

a possibilidade do não fechamento da linguagem, do não encarar o indivíduo 

como algo pronto, acabado e monolítico. Como bem colocou Bhabha:  

 

“O que é notável no foco teórico dirigido ao presente enunciativo como estratégia 
discursiva liberatória é a sua proposta de que as identificações culturais emergentes 
são articuladas na extremidade liminar da identidade – naquele fechamento arbitrário, 
aquela “unidade”... entre aspas” (Hall), que a metáfora da linguagem encena tão 
claramente”. (...) É a ambivalência encenada no presente enunciativo – disjuntivo e 
multi-acentuado – que produz o objetivo do desejo político, o que Hall chama de 
fechamento arbitrário como significante. Mas este fechamento arbitrário é também o 
espaço cultural para a abertura de novas formas de identificação que podem confundir 
a continuidade das temporalidades históricas, perturbar a ordem dos símbolos 
culturais, traumatizar a tradição”. (1998: 249). 

 

Esse funcionamento da enunciação de forma a agenciar a identidade 

através do discurso não fechado, do discurso encenado, da idéia própria do 

dialogismo, em que moldo meu discurso a partir do outro, faz com que o 

enunciador possa ter consciência do poder da enunciação.  
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É esse o momento em que quem fala, desdobra-se do simples e puro 

falar, para saber o que fala e para quem, para se encontrar como sujeito em 

sua própria linguagem, é a possibilidade de saber que no outro (seja o 

diretor, ou a platéia) por mais que haja a diferença, há a possibilidade de se 

encontrar semelhanças, de se estabelecer contato, de se fazer aprovado por 

seu discurso, de se mostrar único através de sua própria forma de expressar-

se.  

Esse processo de funcionamento da enunciação foi colocado por 

Mônica Graciela Zoppi-Fontana (1997:49). Ela diz que esse processo de 

funcionamento se organiza de duas formas: 

 

“1 – Como encenação, o que leva a considerar uma multiplicidade de figuras 
enunciativas (máscaras) mostradas pelo enunciado, organizadas em relação à figura 
do locutor, que funciona (pela presença ou pela ausência) como princípio organizador. 
Neste caso, entende-se o “desdobramento da personalidade” como uma multiplicação 
dos lugares de enunciação disponíveis para o sujeito (...); 2 – como lugar de 
estranhamento, isto é, como o espaço que produz um olhar externo revertido sobre o 
próprio sujeito, que lhe permite observar-se no acontecimento da linguagem e, como 
efeito desse olhar, reconhecer-se como sujeito da/na linguagem.”.  
 
 

Essa possibilidade de encenação, o tempo e a forma como Coutinho 

ouve e conversa com seus personagens, permite a eles que pensem sobre o 

que falam, que reformulem, que se contradigam para melhor dizerem sobre 

si mesmos.  

E o que os documentários de Coutinho fazem é explicitar essas 

contradições, esses índices do não fechamento de uma identidade única para 

cada entrevistado - de modo que a ambigüidade de cada um possa ser 

mostrada como uma forma não de contestar o personagem, mas de não criar 

posicionamentos binários, ainda que crie falta de posicionamentos por não se 

saber como lidar com informações contraditórias – que indicam a 

possibilidade de se criar uma imagem aberta que possibilita um maior 

diálogo com os diferentes espectadores dos filmes, e uma maior abertura 

enunciativa para melhor poder rearticular lugares políticos e culturais.  

Através de seus próprios discursos, os personagens de Coutinho têm a 

possibilidade de encenar o “eu” que desejam mostrar na situação em que se 

encontram. Podemos dizer que isso é o que geralmente acontece em nosso 
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cotidiano e em diversas situações: negociamos com as outras pessoas o 

sentido de nossas palavras, nossas ações e até mesmo de nossa identidade.  

Tal encenação não significa que não sejamos os mesmos, mas sim que 

exercitamos nossa capacidade de não ser apenas uma personalidade, como 

uma parte de nossa pessoa, que é algo bem mais amplo (Boal, 2002), e 

utilizar das várias facetas de nossa pessoa a fim de podermos interagir 

melhor com o meio que nos cerca. É uma possibilidade de diálogo com o 

mundo e com as pessoas, a defesa ou o ataque em determinado momento. 

Esse sujeito fragmentado, de várias identidades, constituiria um sujeito pós-

moderno, que assume diversas possibilidades de representação de si.  

 

“O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos apenas 
uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos 
uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora “narrativa do eu” (veja 
Hall, 1990). A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação 
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar 
– ao menos temporariamente”. (Hall, 1999: 13). 

 

Essa “encenação do eu”, que se não ocorre com todos personagens, ao 

menos pode se notar claramente em alguns de seus filmes essa consciência 

de se estar sendo filmado, de reagir a uma câmera, ou mesmo da 

explicitação do processo dialógico tal como coloca Bakhtin: 

 

“Na vida agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos outros, tentando 
compreender, levar em conta o que é transcendente à nossa própria consciência: assim 
levamos em conta o valor conferido ao nosso aspecto em função da impressão que ele 
pode causar em outrem (...)” (Bakhtin/ Voloshinov 1992ª: 35-36). 

 

Às vezes, os personagens perguntam se o depoimento ficou bom, se 

estão falando alto, se o diretor gostou. E como possuem abertura para 

demonstrar o que gostariam de ser naquele determinado momento, porque 

suas histórias não são contestadas, e sempre há interesse do diretor em 

saber mais de quem conta, acabam sendo estimulados a falar.  

Como Dona Thereza de Santo Forte (1999) que pergunta ao diretor se 

pode falar mais, se pode contar sobre a sua operação. Articulando histórias, 
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situações, identidades e posicionamentos, os personagens dos documentários 

de Coutinho criam um palco virtual em que encenam a si mesmos, ao 

mesmo tempo em que o documentário se transforma em espaço político, 

pela possibilidade de diálogo, de agência, de exercício da liberdade de falar e 

do fator ter alguém para ouvir e dar atenção ao que se fala.  

Os filmes de Coutinho, portanto, possibilitam, muitas vezes, a fala de 

que não têm, comumente, vez nos meios de comunicação, na mídia, nos 

filmes. Busca as histórias comuns, dos homens e mulheres sem fama para 

contar a outra história. A história dos heróis que há em cada um, que não é a 

história dos vencedores, a história oficial, e que se não fosse o registro de 

Coutinho, talvez se perdessem com o tempo. 

 

 

[Dona Thereza de Santo Forte: personagem pergunta se pode falar mais sobre si mesma a Coutinho]. 

 

A possibilidade de agência através da atuação do discurso é política 

primeiramente porque envolve ‘teatro’ em sua essência primeira e humana, 

que é incorporar uma máscara, um papel diante das diversas platéias para as 

quais nos expomos, segundo Boal (2002: 27), “o ser humano é teatro; 

alguns, além disso, também fazem teatro, mas todos os são” e ainda vai 

mais longe colocando o teatro como a primeira invenção humana.  

Arendt (2000: 200) já coloca o teatro como “a arte política por 

excelência”, completando que “somente no teatro a esfera política da vida 
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humana é transposta para a arte. Pelo mesmo motivo, é a única arte cujo 

assunto é, exclusivamente, o homem em sua relação com outros homens". 

Importante destacarmos que aqui temos não a idéia de agência que 

tem o sujeito como um ser anterior ao social, ou que se cria no saber do 

social, como também não é um sujeito livre, pois esse sujeito estaria inserido 

num processo de negociação ao mesmo tempo em que ele é criado dentro 

desse mesmo processo (Bhabha, 1998).  

O não fechamento binário de significados de discurso possibilita aos 

personagens dos filmes de Coutinho uma maior possibilidade de diálogo com 

os possíveis espectadores. Os personagens enquanto “atores” de si mesmos 

procuram, de certa forma, buscar a empatia de quem os vê, de quem irá 

assistir ao documentário.  

Coutinho sempre divulga em suas entrevistas que pensa nessas 

questões antes mesmo de filmar, ainda no momento de pesquisa do filme, 

em que é feita uma pré-seleção dos personagens para poder escolher os que 

possuem mais eloqüência, os que mais têm gosto por contar histórias. No 

DVD de Edifício Master, por exemplo, podemos assistir a essas pré-

entrevistas, em que uma equipe do diretor vai às casas de possíveis 

entrevistados, grava a conversa e posteriormente mostra para Coutinho para 

que ele escolha quais personagens seriam os mais interessantes. 

Então, podemos dizer que são escolhidos atores de si mesmos em 

potencial, mas estão potencializados ainda mais pelo fato de poderem estar 

num “palco político”, onde a palavra ganha força no decorrer no discurso, 

onde se pode atuar e interpretar quem se é ou desejaria ser, sem estar 

sendo colocado à prova ou buscando desses personagens uma resposta que 

caiba no documentário ou que concorde necessariamente com a visão do 

diretor.  

Temos exemplos desses personagens que imaginamos que não estão 

consoantes com as idéias de Coutinho, mas que mesmo assim estão no filme 

e que o próprio Coutinho não contraria, não debate, não ironiza. Pelo 

contrário, o diretor se mostra cada vez mais interessado, quase como se 

aprendesse o que está sendo dito. Muitas vezes são discursos “opressores” 
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reproduzidos por “oprimidos”, por assim dizer. 

Um exemplo é a empregada doméstica, Maria Pia, de Edifício Máster. 

Maria Pia diz não existir pobreza e completa: “É só querer trabalhar, rapaz! 

Lido com os pobres há 40 anos, eles mentem, você nem sabe como eles 

fazem...”.  

Coutinho ouve tudo e não esboça reprovação nem descontentamento 

com o depoimento, mas continua demonstrando interesse pela explicação de 

Maria e a perguntá-la normalmente, o que a faz continuar seu discurso e 

dizer o que está pensando, sem temer repressões por parte do diretor. Se 

Coutinho mostrasse desaprovação, criticasse ou ironizasse Maria Pia, esse 

momento não iria acontecer, porque ele estaria correndo o risco de que ela 

se retraísse de forma. 

Babilônia 2000 é outro bom exemplo. Como bem colocou o jornalista 

Eduardo Valente na revista online Contracampo3: 

 

“E quem tiver olhos, verá, e quem tiver ouvidos, ouvirá. Verá as marcas do racismo 
postas às claras, desvendado de vez pela voz de quem o sofre na pele. Verá a força da 
estrutura patriarcal, tão profunda que os depoimentos mais machistas às vezes vêm de 
mulheres. Verá a relação íntima entre as favelas e o Nordeste brasileiro, nas palavras de 
tantas pessoas, que valem por alguns livros de História e Sociologia. (...)Verá pelo lúcido 
olhar de uma velha trabalhadora doméstica que perguntava de trabalhava em "casa de 
família", diz que trabalhava "em casa de exploração". Apenas para no momento seguinte 
dizer que seus patrões eram muito bons para ela. Porque assim é o mundo: 
contraditório. E as pessoas não se explicam por teses fáceis de almanaque. Elas são 
exploradas, mas sabem”.  

 

Com nosso histórico colonialista, há também a questão da reprodução 

de um discurso dominante, opressor, se agrava pelo fato de que as as várias 

camadas de nossa sociedade, incluindo as populares (que mais sofreram com 

tal histórico) ainda guardam resquícios do pensamento do colono, do senhor 

do engenho, e das terras.  

O pensamento dominante que se propaga e enraíza no pensamento do 

dominado é, talvez, um dos maiores problema para a questão da liberdade. 

Temos relatos históricos de que mesmo depois da abolição alguns ex-

escravos ainda continuavam na casa de seus senhores ou por não ter para 

onde ir, ou por não saber o que fazer sendo livre.  
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Graciliano Ramos, por exemplo, conta em seu livro de memórias 

“Infância” que mesmo depois da abolição da escravatura, as escravas Vitória 

e Maria Moleca ainda continuavam na casa de seu avô “voluntariamente 

escravas porque não tinham em que empregar a liberdade”. 

E para se alcançar a liberdade num sentido pleno, mais do que ter 

direito a ela, é preciso que se possa exercer a liberdade positiva que faz do 

ser humano senhor de si, que o faz ter palavra entre outros e dialogar entre 

iguais (a educação, obviamente, possui papel fundamental na modificação de 

tal estrutura de pensamento, mas de nada adianta se essa mesma educação 

não for pensada de forma também “libertadora”).   

É importante ressaltar que quando falamos de oprimidos e opressores, 

sabemos que todos representam em algum momento da vida esses papéis, 

e, algumas vezes, até, como nossos próprios opressores; o que Boal (2002) 

chamaria de “tiras na cabeça” (p.172), ou seja, nossos próprios vigias 

internos com poder coercitivo suficiente para moldar nossos atos de fala e 

ação.  

Porém, independente dessa vigilância constante à qual todos nós 

estamos submetidos, os personagens dos filmes de Coutinho interpretam 

seus próprios papéis (e veremos os indícios e o porquê de como podemos 

classificar suas “atuações” para câmera como interpretações, como 

indicações nas falas dos personagens que demonstrem essa idéia de 

“atuação”). Eles criam falas com dimensão autoral própria, sendo, como diria 

Lins: 

 

“... relatos individuais em que se inscrevem – tanto na “forma” quanto no 

“conteúdo” – pequenas alegrias, pequenas liberdades, diminutas reações das 

camadas populares brasileiras e uma soma inimaginável de sofrimento; feridas 

não cicatrizadas ou sequer cuidadas – perseguição política, migração forçada, 

trabalho doméstico, violência, machismo, racismo – a nos lembrar que toda fala 

é sempre de natureza social; singular, sem dúvida, mas individual e coletiva ao 

mesmo tempo.” (2004: 136).  

Experiências individuais, mas que possuem um cunho universal, como 

                                                                                                                                                 
3 Retirado de http://www.contracampo.com.br/criticas/babilonia2.htm, em 20 de janeiro de 
2006. 
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pequenos fragmentos de instantes da individualidade que existiram 

ocasionados por fatos de uma experiência coletiva e social (a miséria, o 

desemprego, a fome, a prostituição, o simples fato de dividir o mesmo 

espaço de um prédio, a política partidária, a fé, a velhice, o medo da morte, 

etc...).  

Esses relatos agem no âmbito não só da agência do indivíduo que 

conta sua própria história, escolhendo os fatos e como contá-los da forma 

que bem o aprouver, mas também no âmbito da aproximação entre 

personagem e diretor. É um outro aspecto do momento e da forma de 

captação atuando no sentido político do documentário.  

Esse poder falar e o estar disposto a ouvir operam uma transformação 

valiosa em muitos personagens, que “oprimidos”, de alguma forma, vêem no 

vídeo uma possibilidade de se fazer comunicar, se “fazer real”, ser e se 

deixar ser objeto de discussão, sem para isso estar numa posição passiva.  

 

“Para Coutinho, não há impulso mais poderoso no ser humano do que ser 

escutado e reconhecido, e o filme nos faz perceber isso. [...] Querendo ou não, 

para o bem e para o mal, estamos sempre à mercê do julgamento dos outros. 

As justificativas que o “mundo social” nos dá e as que nós criamos são 

instáveis, precárias. Não podemos ser reconhecidos de uma vez por todas: 

desemprego, crise e insucesso bastam para colocar sob suspeição os méritos do 

reconhecido. Nesse sentido, é brutal o poder de reconhecimento de legitimação 

de uma instituição como a mídia, em que basta aparecer para existir”. (2004: 

160). 

 

Coutinho sabe disso e afirma que: “Essa pessoa que aparentemente 

não sabe de nada tem uma extraordinária intuição do que você quer. Se o 

entrevistador quiser respostas de protesto, “de esquerda”, ele vai ter; se 

quiser o contrário, vai ter também. Essa é uma das coisas mais importantes 

a se quebrar, não sugerir ao outro o que você quer ouvir. O que quer dizer 

respeitar uma pessoa? É respeitar sua singularidade, seja ela uma escrava 

que ama a servidão, seja uma escrava que odeia a servidão. Muitos 

documentaristas só ouvem as pessoas que dão respostas de acordo com 

suas intenções, o que gera um acúmulo de respostas do mesmo tipo, 

previsíveis, e que são aquilo que o diretor quer ouvir”. 
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Constatamos assim, que nos documentário de Coutinho, o político é a 

discussão, é a possibilidade de agência, de escolha, qualquer que seja a 

decisão. É no espaço virtual do documentário, quando o objeto que chega até 

quem assiste estabelece um contato entre o espaço político real que houve 

no momento da captação e que se deu na conversa entre Coutinho e seus 

personagens, que o sentido da política de seus documentários se descortina 

diante de nossos olhos e dialoga com nossas idéias no momento presente de 

quem os assiste.  

 

 
[Coutinho durante as filmagens de Edifício Master]. 

   

Presenciamos toda a encenação, acompanhamos as performances, 

negociamos o sentido daquelas narrativas que já foram negociadas no 

momento da filmagem, como também negociamos o sentido do próprio 

filme. Assim, também fazemos as conexões com nossas diversas 

identidades: onde nos afastamos, onde nos aproximamos do outro, e “se o 

“outro” encontra-se além da minha compreensão, não é por causa da 

diferença cultural, mas porque ele é, afinal de contas, ininteligível para si 

mesmo também” (Eagleton, 2003: 139).  

E isso por vários motivos. Um deles é que o presente da encenação 

dos personagens para as câmeras é um presente que se descola do 

momento. Afinal, é um presente criado por quem encena de forma a 
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observar o que encena para quem encena. É contar com elementos que não 

estão presentes apenas no momento da filmagem. É o presente pautado no 

futuro da recepção desse presente. Quem verá e o que pensará a respeito do 

que foi dito.  

Assim, que encena seu próprio papel dialoga não só com o diretor, 

mas, de certa forma, também com os possíveis espectadores. O discurso é 

criado no momento da fala, repensado, burilado, mexido. Por isso, as 

contradições, o que há de ininteligível, os labirintos de um discurso que se 

cria e recria no momento em que é pronunciado.  

E se identificamos-nos com quem vemos a encenar na tela, sem 

necessariamente concordar com eles, é também pelo que há de diferente 

neles, no que eles são inimitáveis, gerando essa admiração ou conexão pelo 

que é diferente, pelo que resiste. Como afirma Arendt: 

 

”A alteridade é, sem dúvida, aspecto importante da pluralidade; é a razão pela 
qual todas as nossas definições são distinções e o motivo pelo qual não 
podemos dizer o que é uma coisa sem distingui-la de outra.  (...) Só o homem, 
porém, é capaz de exprimir essa diferença e distinguir-se; só ele é capaz de 
comunicar a si próprio e não apenas comunicar alguma coisa – como sede, 
fome, afeto, hostilidade ou medo. No homem, a alteridade, que ele tem em 
comum com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que 
vive, tornam-se singularidade, e a pluralidade humana é a paradoxal 
pluralidade de seres singulares.” (2000: 189). 

 

O documentário de Coutinho reúne, dessa forma, identidades e pontos 

de vista diversos, pessoas que possuem ofícios distintos, que têm origens 

diferenciadas, diferentes formas de contar histórias, em suma, pessoas e 

suas narrativas, sem esperar que elas se encaixem e formem um mosaico 

homogêneo.  

São histórias particulares que fomentam a discussão política, discussão 

das identidades, dos locais culturais e sociais que ocupamos e que outros 

ocupam, e da possibilidade de relocação, de agenciamento de identidades em 

busca de outros locais. 

São histórias que convivem e constituem um espaço político, que é o 

documentário de Coutinho, pois sutilmente esse espaço abre a discussão 

sobre o poder, sobre a capacidade de atuação e de tomada de consciência 

sobre o agenciamento de identidades através do próprio discurso.  

 87



É uma captação baseada no tempo de quem está sendo registrado. 

Coutinho não força a palavra, ao contrário, convida para a conversa, 

respeitando, inclusive, o momento de silêncio daqueles a quem registra.  

Como já citamos aqui, anteriormente, seus documentários dependem 

bastante da força do encontro entre ele e seus entrevistados e dos diálogos 

que brotam nesses instantes. Possibilitando um espaço para a fala, e para o 

agir do outro, ele acaba por propiciar a auto-interpretação, atuação, e 

consciência da intervenção da câmera na cena, consciência de que o que é 

dito e feito em palco virtual será, posteriormente, de conhecimento de 

muitos.  

É como lançar luz a idéias que vivem, muitas vezes, à margem do 

social, é criar oportunidade de fazer viva a palavra. Para alguns, é como uma 

chance única de estar vivo publicamente, de ser visível, se fazer audível; não 

ser apenas mais um número, uma estatística, mas ganhar cara, ganhar voz, 

ser alguém, não algo. Assim, criar um espaço político de ser torna o 

indivíduo não só visível aos outros, mas também a si mesmo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Estudar documentário a partir de um viés político, viés esse que 

conseguisse explicar aquilo que meu objeto de estudo pedia, me fez chegar a 

uma visão de política que, às vezes, para alguns, soa como ingênua ou 

utópica.  

Considerar o sentido da política como a liberdade pode, realmente, 

parecer utopia, mas nos dá diretrizes para pensar a política em si, e para 

pontuar de que lugar parte nosso olhar sobre a política e as relações 

humanas atuais, desprovidas, em sua maioria da essência política em si, 

segundo o conceito de política de Hannah Arendt.  

Dessa forma, compreendemos que a política, que se faz entre os 

homens, depende assim muito mais de cada um, do que do próprio Estado, 

das instituições, do que seja. Até mesmo porque são homens que constituem 

as instituições, órgãos, e células da sociedade. 

Se a política encontra-se no nosso dia-a-dia, em nosso agir, em nosso 

agir para com os outros, ela se encontra silenciosa e esperando ser 

redescoberta a partir das atitudes que nos fazem repensar a respeito de nós 

mesmos e das nossas posturas, tendo que, para isso, nos deslocarmos do 

ponto de visão e atuação automáticos para o movimento do diálogo que leva 

à descoberta, de um ponto de recriação de nossas próprias identidades, 

discursos e posicionamentos.  

Neste estudo, vimos como os documentários de Eduardo Coutinho 

fazem com que nosso olhar transite para um outro ponto de vista, que é a de 

que para o outro também somos um outro e temos a tendência de 

sociologizar, rotular e encaixar em categorias ou pré-conceitos o que nos é 

diferente ou distante.  

Assim, vemos que seus documentários não são a respeito do gênero, 

da classe, da cor, ou da religião, porque atrás de um rótulo sempre há 

alguém, e alguém que intercambia várias identidades e assim como nós está 

em constante negociação. Negociação com o mundo e negociação consigo 
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mesmo. 

Demarcar nossas diferenças é um bom ponto de partida para 

chegarmos a uma igualdade utópica. Afinal, é através delas que nos 

destacamos naquilo que somos singulares e que marcamos presença 

enquanto diferentes e complementares nas vidas uns dos outros. A política 

se faz assim, entre os homens, e os homens são diferentes. A alteridade faz 

parte da essência da política, pois diz respeito ao direito e liberdade de 

exercemos nossas diferenças.  

Os documentários de Coutinho não pregam, portanto, nenhuma 

igualdade entre diretor e entrevistados. Se fizesse isso, iria acabar por gerar 

desconfortos, ou mesmo discrepâncias explícitas entre documentarista e 

personagens, de forma a, através da imagem, revelar uma tentativa de se 

igualar o que não se pode, e de forma grosseira indicar o calcanhar de 

Aquiles de muitas das relações humanas. 

O que os filmes de Coutinho fazem, na verdade, é demarcar esse lugar 

da diferença, para estabelecer que, a partir das diferenças, nos tornamos 

iguais. Quando no fim de Peões, um peão pergunta a Coutinho se ele já foi 

peão, Coutinho nos revela o ponto do qual o documentário foi feito. É um 

filme sobre peões feito por um não peão. Por alguém que nunca esteve na 

pele deles e que não sabe como é ser um. Sugere assim o olhar do outro que 

não é apenas aquele que vemos estampado na tela, mas os outros que 

somos nós. 

A obra de Eduardo Coutinho nos faz refletir o espaço público como 

espaço político, em que, no caso de seu documentário, é esse espaço público 

que dá concretude aos heróis que vemos ser criados perante à sua câmera 

curiosa e atenta. Assim, correlacionando com o pensamento de Arendt, 

“política e liberdade, portanto, são coincidentes, porém, só se articulam 

quando existe um mundo público” (Lafer, 2003: 63). 

É como se Coutinho criasse uma polis para a perpetuação das histórias 

desses heróis, heróis infames, heróis de histórias que estariam fadadas a 

desaparecer. Como a história dos vencidos. Uma história de ruínas, fracassos 

e que se não é circunscrita à margem da história oficial, já que durante o 
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processo histórico é feito junto a essa história e seu antagonismo é que dá 

sentido à oficialidade dessa outra história, ao menos ficou relegada e 

esquecida, de forma a lembrar apenas o que os vencedores têm a dizer, 

querem lembrar ou contar. 

Como Benjamim (1987: 226) mesmo fala, é necessário se instaurar 

um estado de exceção, estado esse que abarque essa história dos vencidos, 

e que se criem espaços para o registro dela. Na verdade, de certa forma, 

sempre haverá uma história dos vencedores, já que a história tende a se 

oficializar de alguma forma. Mas nesse estado de exceção, as fronteiras entre 

a história dos vencidos e vencedores se torna mais tênue, e passamos a 

levar em conta, outros dados, outras fontes, outras formas de observar, 

analisar e criticar tanto a história em si, quanto o quadro social que a história 

que criamos desenvolveu. 

Nos documentários que estudamos, o registro da palavra é algo 

importante. São filmes que privilegiam a fala e as imagens que se focam nos 

gestos, no corpo, nas mãos e nos rostos expressivos. É justamente por isso 

que o diretor se utiliza tanto de primeiro planos e raros movimentos de 

câmera, porque para ele o importante é o agora da captação, e o que o 

encontro entre diretor e personagens pode produzir.  

É o momento que é captado, e não “o real” de alguém ou de alguma 

situação. Eduardo Coutinho sabe que as pessoas interpretam para as 

câmeras, se arrumam para aparecer nos filmes (como a personagem de O 

fim e o princípio, que sempre saía correndo para dentro da casa para poder 

trocar de roupa, se maquiar e perfumar para ser filmada), escolhem o 

melhor tom, a melhor palavra. Sabe que a presença da câmera modifica 

muita coisa, mas o que o diretor procura para os seus documentários é 

justamente aquilo que o encontro entre diretor e personagens produz. 

O documentário de Coutinho reúne, dessa forma, identidades e pontos 

de vista diversos, pessoas que possuem ofícios distintos, que têm origens 

diferenciadas, diferentes formas de contar histórias, de reagir diferentemente 

às situações, como todo mundo.  
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[Cena de O fim e o princípio: ela sempre ia trocar de roupa e colocar batom quando a equipe de 

filmagem chegava, enquanto o marido esperava, impaciente: “Não se preocupe que não é pra hoje não”.] 
 
São filmes que apontam para o que pode parecer óbvio, mas que 

muitos documentários ainda insistem, e é quase que uma tendência humana, 

tratar o outro como um pedaço da maioria em potencial. Ou seja, achar que 

no outro, de classe, de cor, de nível intelectual, de tal região ou lugar, é 

exatamente aquilo que pensamos, nos disseram ou foi através dos tempos 

cultivado como imagem, hábito, folclore. Em suma, a obra de Eduardo 

Coutinho procurar trazer para a tela pessoas e suas narrativas, sem esperar 

que elas se encaixem e formem um mosaico homogêneo.  

São filmes com histórias particulares que fomentam a discussão 

política, discussão das identidades, dos locais culturais e sociais que 

ocupamos e que outros ocupam, e da possibilidade de renegociação e 

agenciamento de identidades em busca de outros locais; são histórias que 

convivem e constituem um espaço político, que é o documentário de Eduardo 

Coutinho, pois, sutilmente esse espaço abre a discussão sobre o poder, a 

busca de um estado de exceção na história, sobre a capacidade de atuação e 

de tomada de consciência sobre o agenciamento de identidades através do 

próprio discurso e a liberdade.   
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Manifesto do Teatro do Oprimido¹ por AITO. 
 

Leia o Manifesto do Teatro do Oprimido, produzido pela Associação Internacional do 
Teatro do Oprimido. Isso mesmo, internacional. 

Associação Internacional do Teatro do Oprimido (AITO)  
Declaração de princípios 

 Preâmbulo  

1. O objetivo básico do Teatro do Oprimido é o de Humanizar a Humanidade.  

2. O Teatro do Oprimido é um sistema de Exercícios, Jogos e Técnicas Especiais 
baseadas no Teatro Essencial, que busca ajudar homens e mulheres a desenvolverem o 

que já trazem em si mesmos: o teatro.  

O Teatro Essencial  

3. Todo ser humano é teatro! 

 4. O teatro se define pela existência simultânea — dentro do mesmo espaço e no mesmo 
contexto — de espectadores e atores. Todo ser humano é capaz de ver a situação e de ver-

se, a si mesmo, em situação.  

5. O Teatro Essencial consiste em três elementos principais: Teatro Subjetivo, Teatro 
Objetivo e Linguagem Teatral.  

6. Todo ser humano é capaz de atuar: para que sobreviva, deve produzir ações e observar 
o efeito de suas ações sobre o meio exterior. Ser humano é ser teatro: ator e espectador 

co-existem no mesmo indivíduo. Esta co-existência é o Teatro Subjetivo.  

7. Quando um ser humano se limita a observar uma coisa, pessoa ou espaço, renunciando 
momentaneamente à sua capacidade e à sua necessidade de produzir ações, a energia e o 
seu desejo de agir são transferidos para essa coisa, pessoa ou espaço, criando, assim, um 

espaço dentro do espaço: o Espaço Estético. Este é o Teatro Objetivo.  

8. Todos os seres humanos utilizam, na vida diária, a mesma linguagem que os atores 
usam no palco: suas vozes e seus corpos, movimentos e expressões físicas. Traduzem 

suas emoções, desejos e idéias em uma Linguagem Teatral.  

Teatro do Oprimido  

9. O Teatro do Oprimido oferece aos cidadãos os meios estéticos de analisarem seu 
passado, no contexto do presente, para que possam inventar seu futuro, ao invés de 
esperar por ele. O Teatro do Oprimido ajuda os seres humanos a recuperarem uma 

linguagem artística que já possuem, e a aprender a viver em sociedade através do jogo 
teatral. Aprendemos a sentir, sentindo; a pensar, pensando; a agir, agindo. Teatro do 

Oprimido é um ensaio para a realidade.  
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10. Oprimidos são aqueles indivíduos ou grupos que são, social, cultural, política, 
econômica, racial ou sexualmente despossuídos do seu direito ao Diálogo ou, de qualquer 

forma, diminuídos no exercício desse direito.  

11. Diálogo é definido como o livre intercâmbio com os Outros, individual ou 
coletivamente; como a livre participação na sociedade humana entre iguais; e pelo 

respeito às diferenças e pelo direito de ser respeitado.  

12. O Teatro do Oprimido se baseia no Princípio de que todas as relações humanas 
deveriam ser de natureza dialógica: entre homens e mulheres, raças, famílias, grupos e 

nações, sempre o diálogo deveria prevalecer. Na realidade, os diálogos têm a tendência a 
se transformarem em monólogos que terminam por criarem a relação Opressores-

Oprimidos. Reconhecendo esta realidade, o princípio fundamental do Teatro do Oprimido 
é o de ajudar e promover a restauração do Diálogo entre os seres humanos.  

Princípios e Objetivos  

13. O Teatro do Oprimido é um movimento estético mundial, não-violento, que busca a 
paz, mas não a passividade.  

14. O Teatro do Oprimido procura ativar os cidadãos na tarefa humanística expressa pelo 
seu próprio nome: teatro do, por e para o oprimido. Nele, os cidadãos agem na ficção do 

teatro para se tornarem, depois, protagonistas de suas próprias vidas.  

15. O Teatro do Oprimido não é uma ideologia nem um partido político, não é dogmático 
nem coercitivo, e respeita todas as culturas. É um método de análise, e um meio de tornar 
as pessoas mais felizes. Por causa da sua natureza humanística e democrática, o TO está 

sendo amplamente usado em todo o mundo, em todos os campos da atividade social 
como, por exemplo, na educação, cultura, artes, política, trabalho social, psicoterapias, 

programas de alfabetização e na saúde. No Anexo desta Declaração de Princípios, alguns 
projetos exemplares são apresentados para ilustrar a natureza e o escopo deste Método 

teatral.  

16. O Teatro do Oprimido está sendo usado em dezenas de países de todo o mundo, aqui 
relacionados em Anexos, como um instrumento poderoso para a descoberta de si mesmo 
e do Outro; para clarificar e expressar os desejos dos seus praticantes; como instrumento 

para modificar as causas que produzem infelicidade e dor; para desenvolver todas aquelas 
características que trazem a Paz; para respeitar as diferenças entre indivíduos e grupos; 

para a inclusão de todos os seres humanos no Diálogo necessário a uma sociedade 
harmoniosa; finalmente, também está sendo usado como instrumento para a obtenção da 
justiça econômica e social, que é o fundamento da verdadeira Democracia. Em resumo, o 
objetivo mais geral do Teatro do Oprimido é o desenvolvimento dos Direitos Humanos 

essenciais. A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DO TEATRO DO OPRIMIDO 
(AITO). 

17. A AITO é uma organização que coordena e promove o desenvolvimento do Teatro do 
Oprimido em todo o mundo, de acordo com os princípios e os objetivos desta Declaração.  
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18. A AITO cumpre este objetivo inter-relacionando os praticantes do Teatro do 
Oprimido em uma rede mundial, promovendo a troca entre eles, e o seu desenvolvimento 

metodológico; facilitando o treinamento e a multiplicação das técnicas existentes; 
concebendo e executando projetos em escala mundial; estimulando a criação local de 
Centros do Teatro do Oprimido (CTOs); promovendo e criando condições de trabalho 
para os CTOs e os seus praticantes, e criando um ponto de encontro internacional na 

Internet.  

19. A AITO tem os mesmos princípios e objetivos humanísticos e democráticos do 
Teatro do Oprimido, e vai incorporar todas as contribuições de todos aqueles que 

trabalharem dentro desta Declaração de Princípios.  

20. A AITO entende que todos aqueles que trabalham usando as várias técnicas do Teatro 
do Oprimido, subscrevem esta mesma Declaração de Princípios.  
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¹ Retirado de http://www.opalco.com.br/foco.cfm?persona=materias&controle=112, em 12 de junho de 
2005. 

Canção do Subdesenvolvido 

Composição: Carlos Lyra e Chico de Assis. 

O Brasil é uma terra de amores 
Alcatifada de flores 
Onde a brisa fala amores 
Em lindas tardes de abril 
Correi pras bandas do sul 
Debaixo de um céu de anil 
Encontrareis um gigante deitado 
 
Santa Cruz, hoje o Brasil 
Mas um dia o gigante despertou 
Deixou de ser gigante adormecido 
E dele um anão se levantou 
Era um país subdesenvolvido 
Subdesenvolvido, subdesenvolvido, etc. (refrão) 
 
E passado o período colonial 
O país se transformou num bom quintal 
E depois de dadas as contas a Portugal 
Instaurou-se o latifúndio nacional, ai! 
Subdesenvolvido, subdesenvolvido (refrão) 
 
Então o bravo povo brasileiro 
Em perigos e guerras esforçado 
Mais que prometia a força humana 
Plantou couve, colheu banana.. 
Bravo esforço do povo brasileiro 
Que importou capital lá do estrangeiro 
Subdesenvolvido, subdesenvolvido... etc. (refrão) 
 
As nações do mundo para cá mandaram 
Os seus capitais desinteressados 
As nações, coitadas, queriam ajudar 
E aquela ilha velha ajudou também 
 
País de pouca terra, só nos fez um bem 
Um grande bem, um 'big' bem, bom, bem, bom 
Nos deu luz, ah! Tirou ouro, oh! 
Nos deu trem, ahhh! Mas levou o nosso tesouro 
ooooh! Subdesenvolvido, subdesenvolvido... etc. (refrão) 
Houve um tempo em que se acabaram 
Os tempos duros e sofridos 
Pois um dia aqui chegaram os capitais dos.. 
Estados Unidos 
País amigo desenvolvido 
País amigo, país amigo 
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Amigo do subdesenvolvido 
País amigo, país amigo 
E nossos amigos americanos 
Com muita fé, com muita fé 
Nos deram dinheiro e nós plantamos 
Nada mais que café 
E uma terra em que plantando tudo dá 
Mas eles resolveram que a gente ia plantar 
Nada mais que café 
 
Bento que bento é o frade - frade! 
Na boca do forno - forno! 
 
Tirai um bolo - bolo! 
Fareis tudo que seu mestre mandar? 
Faremos todos, faremos todos... 
 
E começaram a nos vender e a nos comprar 
Comprar borracha - vender pneu 
Comprar madeira - vender navio 
Pra nossa vela - vender pavio 
Só mandaram o que sobrou de lá 
Matéria plástica, 
Que entusiástica 
Que coisa elástica, 
Que coisa drástica 
Rock-balada, filme de mocinho 
Ar refrigerado e chiclet de bola 
E coca-cola! Oh... 
Subdesenvolvido, subdesenvolvido... etc. (refrão) 
 
O povo brasileiro tem personalidade 
Não se impressiona com facilidade 
Embora pense como desenvolvido 
Embora dance como desenvolvido 
Embora cante como desenvolvido 
Lá, lá, la, la, la, la 
Êh, êh, meu boi 
Êh, roçado bão  
O meior do meu sertão 
Comeram o boi... 
Subdesenvolvido, subdesenvolvido, etc. (refrão) 
 
Tem personalidade! 
Não se impressiona com facilidade 
Embora pense, dance e cante como desenvolvido 
O povo brasileiro 
Não come como desenvolvido 
Não bebe como desenvolvido 
Vive menos, sofre mais 
Isso é muito importante 
Muito mais do que importante 
Pois difere os brasileiros dos demais 
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Pela... personalidade, personalidade 
Personalidade sem igual 
Porém... subdesenvolvida, subdesenvolvida 
E essa é que é a vida nacional! 
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