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Resumo 

 

A prática documental do cineasta brasileiro Eduardo Coutinho é marcada pela 

sensibilidade, pela forma como consegue envolver o espectador. Ao lidar com experiências 

e memórias de indivíduos anônimos, o cineasta expõe, há mais de 40 anos, comoventes 

histórias de vidas. Para estabelecer um discurso íntimo com o real, utiliza estratégias como 

performance, cenário, iluminação, música, edição, entre outros elementos que permitem a 

identificação do público com a narrativa apresentada. Diante dessas cirscunstâncias, 

propomos o presente artigo com o intuito de compreender como o espectador é vinculado à 

estética e à linguagem existentes no cinema de Eduardo Coutinho.  
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Introdução 

À medida em que produção e valorização pela prática documental crescem, o gênero 

se consolida na indústria cinematográfica. Foco da atenção de cineastas, críticos, 

pesquisadores e espectadores, a não-ficção tem recebido mais realizações, investimentos, 

editais e maior participação em eventos comerciais. Além do festival brasileiro É tudo 

Verdade - o mais célebre dedicado à cultura documental no país -, surgiu em 2009 o In-Edit 

Brasil, especializado em documentário e música. Por meio dele, títulos como Uma noite em 

67 (2010), de Renato Terra e Ricardo Calil, e Simonal - Ninguém sabe o duro que eu dei 

(2009), de Cláudio Manoel, Calvito Leal e Micael Langer, registraram mais de 80 mil e 71 

mil espectadores, respectivamente. Em 2011, a terceira edição do projeto exibiu 49 obras 

nas salas do Rio de Janeiro. 

Segundo Consuelo Lins e Cláudia Mesquita (2008), o interesse pelo formato 

documental não fica restrito apenas às produções não-ficcionais. Os recursos associados ao 

gênero - como câmera em movimento, atores sociais
3
 e imagens de arquivos - podem ser 

vistos também em outras produções audiovisuais. Assim, programas têm evitado imagens 
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estáveis e optado por registros que confiram o efeito de realidade, a exemplo de programas 

que relatam o cotidiano, como o Top Chef, no qual aspirantes a chef de cozinha disputam 

um prêmio em dinheiro e o título que nomeia o programa. Os candidatos são testados e 

avaliados, mostrando habilidade no preparo de receitas. Realities shows como o Big 

Brother, que isolam em uma mesma casa um grupo de anônimos – também concorrendo a 

dinheiro – é mais um exemplo de iniciativa que tenta apresentar a “vida como ela é”.  

Até mesmo ficções têm apresentado situações reais aos espectadores, como Tropa 

de Elite 1 (2007) e  2 (2010), de José Padilha. O primeiro filme narra o cotidiano do capitão 

Nascimento, integrante do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. A obra faz 

uma crítica à corrupção que envolve as polícias brasileiras. Na sequência, em “O inimigo 

agora é outro”, Nascimento reaparece como coronel, mas continua a lidar com a corrupção 

da polícia e, agora, com a do Estado. Ambos se aproximam do real a partir do momento em 

que retratam temáticas do cotidiano, como a violência no Rio de Janeiro, corrupção, 

divórcio, drogas, entre outros temas que fazem parte do imaginário coletivo. Outro exemplo 

de ficção que apresenta traços documentais é Bruna Surfistinha (2011), de Marcus Baldini. 

Inspirado na história da garota de programa de classe média Raquel Pacheco - que atendia 

pelo condinome Bruna Surfistinha -, o filme traz o relato do sucesso e decadência da jovem 

que se tornou conhecida após lançar um blog no qual dava nota ao desempenho sexual dos 

seus clientes. 

Embora os conceitos de ficção e não-ficção não sejam capazes de distingui-los em 

gêneros completamente distintos, a ideia de que o documentário capta o real puro não é 

mais absoluta. Segundo Bill Nichols (2007), a tradição desse campo cinematográfico está 

profundamente enraizada na capacidade que ele tem de nos transmitir uma impressão de 

autenticidade. Para o autor, a credibilidade do espectador depende da forma como ele reage 

ao conteúdo passado pelo filme. A leitura está relacionada ao entendimento do ponto de 

vista exposto, e é por meio de estratégias persuasivas que um indivíduo pode acreditar na 

ficção e na não-ficção, sendo, assim, envolvido pela história. “Uma narrativa excitante, em 

qualquer meio, pode ser experimentada como uma realidade virtual porque nossos cérebros 

estão programados para sintonizar nas histórias com uma intensidade que pode obliterar o 

mundo à nossa volta” (MURRAY, 2003, p. 102). É por meio do cinema que, de acordo com 

Bela Balázs (1923), milhões de pessoas frequentam salas de exibição todas as noites e, 

unicamente através da visão, vivenciam acontecimentos, personagens, emoções, estados de 

espíritos e até pensamentos.  
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No cinema, a câmera carrega o espectador para dentro mesmo do filme. Vemos tudo 

como se fosse do interior, e estamos rodeados pelos personagens. Estes não 

precisam nos contar o que sentem, uma vez que nós vemos o que eles veem e da 

forma em que eles veem. Embora nos encontremos sentados nas poltronas pelas 

quais pagamos, não é de lá que vemos Romeu e Julieta. [...] Nosso olho, e com ele 

nossa consciência, identifica-se com os personagens no filme; olhamos para o 

mundo com os olhos deles e, por isso, não temos nenhum ângulo de visão próprio. 

[...] Nossos olhos estão na câmera e tornam-se idênticos aos olhares dos 

personagens. Os personagens veem com os nossos olhos. É neste fato que consiste o 

ato psicológico de “identificação” (BALÁZS, 1945 apud, XAVIER, 2003, p. 85). 

 

Desta maneira, tendo como referência Estética do Cinema (1987), de Gérard Betton, 

a questão que norteia o artigo aqui apresentado é que as atitudes estéticas e os elementos da 

linguagem cinematográfica, classificadas pelo autor e a serem detalhadas nas linhas a 

seguir, permitem que os espectadores se identifiquem com os relatos expostos, sejam 

elevados do seu ambiente de ouvinte e passem a vivenciar a experiência proposta pelo 

filme. Segundo Betton, a preparação rigorosa ou a improvisação, assim como o realismo 

cinematográfico e os idealismos, além de técnicas persuasivas como som, cenário, 

iluminação e representação fazem com que a história narrada transpasse do pensamento do 

autor à imaginação do espectador.  

De acordo com o Gérard Betton, há milhares de pessoas que não separam o cinema 

da realidade. Um caso radical citado no livro é o de John Hinckley, que tentou matar o 

presidente Ronald Reagan, em Washington, no dia 30 de março de 1981, da mesma forma 

que o ator Robert de Niro fez para vingar-se da sociedade ao tentar assassinar um candidato 

à presidência dos Estados Unidos em Taxi Drive (1976), de Martin Scorsese. Do mesmo 

modo, Larry Hagman - que interpretou um vilão na série americana Dallas - durante muito 

tempo precisou ser protegido pela polícia de Los Angeles e por guarda-costas, uma vez que 

estava recebendo uma série de ameaças dos espectadores que não sabiam distinguir a ficção 

da realidade.  

 

No cinema, o espectador está a meio caminho entre o sonho e a realidade. Está num 

estado simultaneamente consciente e insconciente: consciente, pode ver as imagens, 

apreender a linguagem fílmica, julgar e refletir sobre a arte do diretor; inconsciente, 

vive em um universo aparentemente ilógico, irracional, da qual ressurgem desejos e 

frustrações reprimidas. [...] É realmente bastante frequente que esse fenômeno de 

identificação persista após a projeção, sobretudo entre os jovens (BETTON, 1987, 

p. 103 e 104). 
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Sendo assim, adotamos como objeto de estudo a prática documental do cineasta 

brasileiro Eduardo Coutinho, caracterizada por dramatizar histórias de vida de personagens, 

em grande parte, anônimos. Para que o público se identifique com o método fílmico, o 

diretor faz uso de técnicas comuns ao cinema ficcional, como performance, edição, 

iluminação, cenário, trilha sonora e atores, que não interferem no discurso sobre o real. Pelo 

contrário, a verossimilhança com a realidade faz com que o público se veja como parte 

atuante do filme. Desta maneira, a hipótese aqui apresentada é que no cinema, os recursos 

ficcionais e não-ficcionais estabelecem uma relação íntima com o real, permitindo que o 

espectador se identifique com a narrativa apresentada. No caso de Eduardo Coutinho, isso 

ocorre a partir da esfera de intimidade proposta pelo diretor, mediante escolha de tema, 

músicas, performances, entre outras características que configuram a sua estética 

documental. 

Com o propósito de identificar e analisar o cinema documental, especificamente a 

estratégia narrativa de Eduardo Coutinho, o artigo baseia-se em livros e filmes divulgados 

no século 20 e 21, especificamente por cineastas europeus, americanos e brasileiros. Utiliza 

conceitos de Gérard Betton, Erving Goffmann, Marvin Carlson, Patrice Pavis, Bill Nichols, 

Ivete Huppes, Ismail Xavier, Anne Goliot-Lété, Francis Vanoye, Jacques Aumont, Martine 

Joly, Christian Metz, Jean-Marie Thomasseau, Cláudia Mesquista, Consuelo Lins, Cláudio 

Bezerra e Mariana Baltar sobre Eduardo Coutinho, documentário e ficção, análise do 

discurso, performance, melodrama, intimidade e entrevista.  

 

Atitudes estéticas e elementos como signos de linguagem 

 Para Gérard Betton, as atitudes estéticas são estabelecidas por diferentes modos de 

representação da palavra ou do pensamento. A primeira classificada por ele é a preparação 

rigorosa ou a improvisação. De acordo com o autor, a decupagem do filme - última etapa de 

preparação da obra - pode ser extremamente precisa e detalhada ou bastante flexível, 

deixando espaço para improvisação e para eventuais possibilidades de alterações durante a 

filmagem. “A improvisação depende do gênero do filme, da estrutura do tema tratado, da 

concepção do diretor e da personalidade do ator, que às vezes, procede como criador, 

podendo então ser considerado um verdadeiro autor” (BETTON, 1987, p. 4).  

Em documentários recentes que têm discutido os limites tênues entre ficção e não-

ficção, como Jogo de Cena (2007), de Eduardo Coutinho, há uma preparação bastante 

rigorosa. O filme é uma montagem de depoimentos de mulheres que contam histórias de 
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vida e falam a respeito de maternidade, sonho, traição e perda de filhos. Durante os 

diálogos, o cineasta mescla relatos de personagens com interpretações de atrizes famosas e 

outras menos conhecidas, propondo um jogo de cena e camadas de representação – das 

personagens, das atrizes em seus papéis e das histórias de vida delas mesmas. Inclusive, na 

obra, o próprio diretor encena, uma vez que efetua perguntas já realizadas às entrevistadas
4
. 

Para as atrizes renomadas, como Fernanda Torres, Marília Pêra e Andréa Beltrão, Coutinho 

entregou as imagens das personagens reais que elas deveriam interpretar. Solicitou, no 

entanto, que não imitassem ao reproduzir os relatos e nem criticassem, mas recontassem a 

sua maneira.  

O método de trabalho do cineasta é rígido a partir do momento em que ele pesquisa 

a respeito dos temas abordados, além de atentar para o fato de como sua equipe deve 

apresentar-se – durante as gravações, a produção usou apenas roupas pretas, a fim de 

interferir o mínimo possível no cenário e deixar as entrevistadas à vontade, como se 

estivessem apenas conversando com o entrevistador. O método de edição também é mais 

um fator. Em Jogo de Cena, os créditos das entrevistadas, sejam atrizes profissionais ou 

sociais, não são disponibilizados no momento em que elas aparecem na tela. A decisão da 

produção partiu da ideia de não perder a essência do filme, do jogo de cena proposto.    

Embora os documentaristas possuam um roteiro ou planejamento de perguntas, as 

respostas são imprevisíveis, variando conforme a personalidade e a atuação dos 

personagens. O que surpreendeu Coutinho – sendo, segundo ele, o caráter mais documental 

de Jogo de Cena - foram os relatos pessoais das atrizes, como a saudade da empregada 

doméstica que Andréa Beltrão sentia, o cristal japonês que Marília Pêra guardava caso não 

conseguisse chorar de maneira natural e a dificuldade de Fernanda Torres em interpretar 

uma personagem real. A atuação de um ator social, por sua vez, também não é previsível. 

No documentário, uma entrevistada que relatou a perda de um filho comoveu o diretor com 

a mesma intensidade da atriz que recontou a história. Apesar de não ser o objetivo do filme, 

o espectador, nesse caso, não consegue definir quem é personagem e quem é atriz. Moscou 

(2009) também teve que lidar com o quesito improviso. Nem mesmo Coutinho sabia que 

direcionamento o filme iria tomar. Estimulado a documentar um ensaio da peça As Três 

                                                 
4 Em 2006, a produção do documentário Jogo de Cena publicou um anúncio em alguns dos veículos de comunicação mais 

influentes do país, convidando mulheres que tivessem histórias de vida para contar. Mais de 83 foram entrevistadas 

previamente pela editora assistente, Cristiana Grumbach. Após escolher as 23 selecionadas, as gravações foram realizadas 

com Eduardo Coutinho. 
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Irmãs, de Anton Thecov, o cineasta convidou um grupo teatral para encenar um texto que 

nunca seria apresentado.  

O segundo elemento relacionado é o realismo cinematográfico. Desde os primórdios 

do cinema, tem-se buscado a reprodução fiel da realidade. O cinema verdade
5
 e o cinema 

direto
6
 tentaram captar o real como ele seria, com o mínimo de interferências possíveis. No 

entanto, documentário e ficção fazem uso da mimésis, isto é, da verossimilhança com o 

real. De acordo com Compagnon (2001), a finalidade não é produzir uma ilusão do mundo 

real, mas uma ilusão do discurso verdadeiro sobre o mundo real. É, desta forma, por meio 

do “parecer com a realidade”, que o espectador se identifica com os filmes. “A imagem 

fílmica suscita certamente um sentimento de realidade no espectador, pois é dotada de todas 

as aparências da realidade” (BETTON, 1987, p. 9). Para isso, faz-se necessário o uso de 

elementos cinematográficos - como som, iluminação, cenário - que tornam o discurso mais 

autêntico.  

 

Mas o que aparece na tela não é a realidade suprema, resultado de inúmeros fatores 

ao mesmo tempo objetivos e subjetivos, imbricação de ações e interações de ordem 

ao mesmo tempo física (integração e parâmetros “sensoriais” e, principalmente, do 

continuum espaço-tempo) e psíquica (com todos os sentimentos e reflexos 

pessoais); o que aparece é um simples aspecto (relativo e transitório) da realidade, 

de uma realidade estética que resulta da visão eminentemente subjetiva e pessoal do 

realizador. É notável que a esse realismo captado pela percepção – o da vida 

cotidiana com sua beleza, mas também com o que ele tem de feio e vulgar – possam 

se misturar intimamente e de modo tão fecundo a magia, o sonho, o fantástico, a 

poesia. Esse casamento do realismo com o sonho e com o fantástico pode ser 

encontrado em todos os grandes artistas e escritores [...] o homem é igualmente 

capaz de imitar, de reproduzir as formas do universo e de inventar (BETTON, 1987, 

p. 9 e 10). 

 

De acordo com Janet Murray, “a experiência de ser transportado para um lugar 

primorosamente simulado é prazerosa em si mesma, independente do conteúdo da fantasia. 

Referimo-nos a essa experiência como imersão” (MURRAY, 2003, p. 103). Assim como a 

autora diz que o computador cria em nós um espaço bastante privado e íntimo, o mesmo 

acontece com o cinema. Na televisão ou em uma sala de exibição, com os estímulos 

sensoriais em abundância, nos encontramos entre a realidade e as nossas mentes. A ação 

não é passiva, pelo contrário, representamos os personagens em nossas mentes, 

                                                 
5 Baseado na intervenção e na interatividade do diretor com o fato e os indivíduos em questão, faz uso de ferramentas 

como entrevistas e diálogos entre cineasta e personagens, priorizando a singularidade da ocasião em detrimento da 

objetividade. Lançado na França, em 1960. 

 
6 Criado nos Estados Unidos na década de 1960, a vertente propõe a não-intervenção sobre o que é filmado. 
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identificamos o ponto alto da história, adaptando aos nossos interesses e relacionando ao 

sistema cognitivo, composto por processos de conhecimento e crença. Segundo Murray, 

uma vez que nos sentimos partes integrantes desse mundo imersivo, como se estivéssemos 

presentes - sendo atuantes e não plateia -, queremos fazer mais do que simplesmente viajar 

por eles. 

Para Betton, cada espectador diante de um mundo que se lhe apresenta, interpreta a 

realidade conforme as suas sensibilidades. Um diretor, por sua vez, pode mostrar o real em 

diferentes óticas, por meio de diversos personagens. Assim, o nosso destino é criado por 

livre vontade e ação. Em A Significação no Cinema (1972), Christian Metz diz que mais do 

que um romance, uma peça de teatro, um quadro, o filme nos dá o sentimento de estarmos 

assistindo diretamente a um espetáculo quase real. E quando o espetáculo cinematográfico 

transmite uma forte impressão de realidade, é porque ele corresponde a um vazio no qual o 

sonho e a fantasia mergulham facilmente. 

 

Desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo perceptivo e afetivo de 

“participação” [...], conquista de imediato uma espécie de credibilidade – não total, 

é claro, mas mais forte do que em outras áreas, às vezes muito viva no absoluto -, 

encontra o meio de se dirigir à gente no tom de evidência, como que usando o 

convincente “É assim”, alcança sem dificuldade um tipo de enunciado que o 

linguista qualificaria de plenamente afirmativo e que, além do mais, consegue ser 

levado a sério (METZ, 1972, p. 16). 

 

O terceiro ponto são os idealismos, que podem ser caracterizados pela escolha de 

assuntos fantásticos, pelos sentimentos que demonstram a sensibilidade, a personalidade ou 

as intenções do autor. Os realistas propõem a emoção, o apelo pela imaginação do 

espectador, a sensibilidade, o individualismo. Já o apelo ao sonho, ao fantástico e ao 

sobrenatural é retratado pelos expressionistas alemães. Há também os simbolistas, que 

revelam a realidade oculta e as diversas facetas do ser humano. Os surrealistas evocam o 

sonho, o mistério do inconsciente, a possibilidade de ultrapassar o real.  

Nos filmes de Eduardo Coutinho, o diretor costuma realizar documentários sobre o 

próximo, de algo que não tenha conhecimento, mas interesse em compreender. Assim, com 

melodrama, o cineasta retrata os “fantasmas da vida”; revelando histórias sobre perdas de 

parentes, relação entre pai e filho, traição, amor, sonhos, maternidade, além de outras 

temáticas que envolvem o universo feminino. O método fílmico do documentarista se 

aproxima dos traços utilizados por Pedro Almodóvar, cineasta espanhol que apresenta 
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linguagem televisa e evoca o âmbito privado, humanizando e explorando a esfera íntima 

feminina.  

 Os elementos de uma linguagem, segundo afirma Betton, é um dos procedimentos 

mais notáveis do cinema. A descontinuidade, câmera lenta, aceleração, inversão da escala 

de tempo, entre outras ações, possuem um inestimável valor educativo, científico, 

filosófico, humorístico e artístico. O movimento da câmera tem função descritiva, 

psicológica, dramática ou rítmica e, de acordo com Balázs, permite alternar constantemente 

o ponto de vista. A câmera lenta, por exemplo, evidencia a beleza de um gesto ou a 

elegância de uma atitude. Enquadramento e planos priorizam o que está sendo dito em uma 

determinada cena. O close-up, para Balázs, são revelações dramáticas sobre o que está 

realmente acontecendo sob a superfície das aparências.  

 

Podemos ver um plano médio de uma pessoa, sentada e conversando calma e 

friamente. O close-up, entretanto, revelará os dedos que tremem nervosamente 

apalpando um pequeno objeto-signo de uma tempestade interna. [...] Close-ups são 

as imagens que expressam a sensibilidade poética do diretor. Mostram as faces das 

coisas e também expressões que, nelas, são significantes porque são reflexos de 

expressões de nosso próprio sentimento subconsciente (BALÁZS, 1945 apud, 

XAVIER, 2003, p. 91). 

 

Outro aspecto que também tem papel importante no cinema é o material sonoro. “O 

som destina-se a facilitar o entendimento da narrativa, a aumentar a capacidade de 

expressão do filme e a criar uma determinada atmosfera. Ele completa e reforça a imagem” 

(BETTON, 1987, p. 38). O timbre de voz, quando alterado, possui poder dramático e 

sugestivo, assim mesmo como a alternância de planos sonoros, ou de ruído e silêncio, sendo 

até mais eficazes que o contraste que se pode originar pela justaposição das imagens. O som 

veio incrementar a autenticidade, a credibilidade e estética da imagem do mesmo modo que 

permite criar efeitos interessantes e variados. “Os melhores diálogos são aqueles que 

alimentam ou provocam a ação, correspondendo perfeitamente ao caráter, ao 

temperamento, à personalidade íntima e à sensibilidade do ator” (BETTON, 1987, p. 43). 

Para o autor, um diálogo de qualidade é aquele objetivo, espontâneo e eficaz, que exprima a 

realidade vivida, conservando os seus traços naturais e a verossimilhança. Nesse ponto 

ainda se encaixa a música, que exerce função psicológica ao criar uma atmosfera e exaltar a 

emotividade. Essa ferramenta não é estabelecida para preencher espaços vazios, mas 

apresenta papel tão relevante quanto do cenário e da iluminação.  
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De acordo com Gérard Betton, a arte da composição consiste em organizar da 

melhor maneira possível todos os elementos, do principal aos secundários, com o objetivo 

de ter um equilíbrio harmonioso do conjunto ou um efeito psicológico ou dramático. “Esses 

elementos não são a representação da realidade, eles constroem uma interpretação da 

realidade”, (BERNARDET; RAMOS, 1988, p. 37). Assim, os cenários podem ser naturais, 

como paisagens e construções humanas, ou artificiais, em estúdio. Para Betton, o cenário é 

mais um protagonista do que um simples ambiente. A iluminação, por sua vez, cria lugares, 

climas temporais e psicológicos. “Assim como as linhas, as formas e as cores, a luz pode 

produzir efeitos sobre a sensibilidade como um todo” (BETTON, 1987, p. 55). A luz 

ambiente propõe um ambiente psicológico real, enquanto a de efeito, efeitos dramáticos 

precisos.  

Por fim, Betton afirma que o cinema pode existir sem cenários, sem música, sem 

iluminação de efeito, sem diálogos, mas não sem a presença de atores, ainda que esses 

sejam sociais e não profissionais. Além da ficção, o documentário também opta por 

personagens. No primeiro, ele é considerado ator, criado apenas pelo imaginário do cineasta 

ou roteirista, ou inspirado em um personagem real. De acordo com Patrice Pavis (2003), o 

ator está no centro da encenação, logo, tende a chamar o resto da representação para si. As 

representações não precisam ser reais, mas visíveis e repletas de representação de 

sentimentos. Para Pavis, a ação do ator é semelhante à do homem, porém, com acréscimo 

da narrativa ficcional. O ator é a ligação entre os pensamentos do autor e as sensações do 

espectador, que por sua vez, está em situação de ator quando é eliminado da realidade e da 

situação. Os cineastas buscam comportamento espontâneo a fim de não transmitir a ideia de 

técnica ficcional. Sendo assim, o que é relevante é como a vida de cada personagem 

contribui, seja ele um ator profissional ou social. 

 

Prática documental de Eduardo Coutinho 

Nascido em São Paulo, Eduardo Coutinho teve início na carreira cinematográfica no 

campo ficcional. O interesse em documentar surgiu durante o projeto UNE-Volante, quando 

passou a registrar as cidades que conhecia. Foi nesse período que conheceu Elisabeth 

Teixeira, viúva de João Teixeira, líder das ligas camponesas do Sapé, Paraíba, morto em 

uma manifestação - e personagem principal do primeiro documentário de Coutinho em 

Cabra Marcado pra Morrer (1964-1984). Embora o objetivo do filme fosse utilizar os 

próprios camponeses, a ideia inicial era realizar uma ficção. Após militares proibirem a 
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filmagem, o cineasta optou por outros trabalhos, como em 1975, quando passou a integrar o 

núcleo de jornalismo do Globo Repórter. Foram as cenas reais do cotidiano e situações 

dramáticas que o levaram a optar pelo campo documental. Assim, Coutinho se sentiu 

estimulado a retomar as gravações de “Cabra Marcado” como não-ficção. Marco do cinema 

documentário brasileiro, o filme conquistou 12 prêmios internacionais. O diretor deu 

continuidade à carreira com diversas produções, entre elas as mais conhecidas, Santa Marta 

– Duas Semanas no Morro (1987), Boca do Lixo (1992), Babilônia 2000 (2001), Edifício 

Master (2002), Peões (2004) e finalmente os comentados e polêmicos Jogo de Cena (2007) 

e Moscou (2009).  

Embora as suas obras apresentem o fator comum que é o seu traço estilístico, ao 

longo dos 40 anos de trajetória Coutinho não segue os mesmos princípios de um filme 

anterior. O aspecto semelhante que delimita as suas obras são os temas, que lidam com a 

experiência e memória de outros indivíduos, o uso de diálogo interativo, personagens e 

melodrama. É por meio da sensibilidade que aborda problemas de favelas, como é o caso de 

Babilônia 2000 (2001), sertão, em seu primeiro filme, Cabra Marcado pra Morrer (1984), 

ou até mesmo o universo feminino, como em Jogo de Cena. Suas obras, segundo Lins 

(2007), documentam acontecimentos que preexistem à filmagem, no entanto, as suas 

produções recebem estudos e pesquisas prévias. “Produz imagens e sons a nos dar notícias 

de personagens e situações reais que não conhecíamos, ou que conhecíamos mal, 

capturando-nos e impondo outra maneira de ver e pensar o Brasil” (LINS, 2007, p. 14). 

Os assuntos normalmente eleitos são referentes a situações reais da vida, baseadas 

nas experiências e relatos dos outros. Em Jogo de Cena, o universo feminino é abordado por 

meio da discussão de mitos como maternidade, morte, amor e traição. Outro traço estilístico 

que determina a obra do cineasta é a sua participação ativa. A sua figura ou a sua voz 

praticamente surgem em todos os seus filmes. Neles, Coutinho estabelece diálogos, 

questiona os seus entrevistados. Assim, consegue extrair os dramas de seus personagens, 

que revelam experiências próprias e envolventes. “Em caráter de conversa, onde a presença 

do diretor, equipe e outros tantos dispositivos de construção do filme estão expostas” 

(BALTAR, 2005, p. 5). Questionamentos como “você ainda sente saudades?” e “o que você 

sentiu?”, que envolvem sentimentos do personagem e do público, são expostos nos títulos 

de Coutinho. 

Um elemento que também configura a estética de Coutinho é o cenário. Esse, que 

segundo Betton, é frequentemente mais protagonista do que um simples ambiente, é 
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rigidamente planejado nos documentários do cineasta. Em Peões, filme que narra a história 

dos metalúrgicos do ABC paulista que participaram da greve de 1979 e 1980, os 

personagens revelam a Eduardo Coutinho suas opiniões sobre o líder do movimento 

sindical, Luiz Inácio da Silva, relacionamentos pessoais e outras situações do cotidiano. 

Embora a maioria dos entrevistados seja homem, todas as cenas foram registradas em 

ambientes que evocam o gênero feminino, como sala de estar e cozinha, espaços referentes 

à esfera privada, íntima. Em Edifício Master (2002), no qual, o cotidiano dos moradores de 

um antigo edifício de luxo no Rio de Janeiro é exposto, todas as conversas sobre o dia a dia 

no local foram gravadas nos quartos, nas salas. O cineasta invade o âmbito privado a partir 

do momento em que entra nos apartamentos dos personagens. 

Em Jogo de Cena e Moscou, filmes que Coutinho discute os limites entre ficção e 

realidade, o cenário é o teatro. O lugar por si só evoca o cênico. O que é levado em conta é 

a situação teatro e não o teatro em si, como pontua o pesquisador Carlos Alberto Matos. Em 

Jogo de Cena, o Teatro Glauce Rocha é praticamente o único cenário de todo o filme. 

Durante o documentário, as entrevistadas estão sentadas em uma cadeira de costas para o 

palco. A cena final, no entanto, traz uma imagem de duas cadeiras vazias, diante da plateia 

também vazia. Sendo assim, surge a hipótese de que a situação reverteu, ou seja, da mesma 

forma que relatos reais foram revelados ali, outras experiências, como a do espectador, 

podem passar. 

A música é uma das técnicas marcantes na obra do cineasta. Sempre há algum 

entrevistado que canta ou pede para entoar uma canção, tornando o filme ainda mais 

dramático e envolvente. Em Peões (2004), um personagem canta junto à filha uma música 

de Roberto Carlos para relembrar da mulher e mãe, respectivamente, já falecida. Em Jogo 

de Cena, uma das personagens - que perdeu o laço afetivo com a sua filha - solicita à 

produção para voltar às gravações porque sentiu a necessidade de cantar uma música. Ela 

entoa a canção de roda “Se essa rua fosse minha”, que seu pai cantava quando era criança. 

O recurso música - que é utilizado para dar ênfase a um determinado momento do filme - 

em Jogo de Cena, leva os espectadores a identificar-se com a cena e com a história, 

fazendo-os lembrar de uma situação semelhante que tenha ocorrido consigo ou com alguém 

próximo. 

Quanto aos planos e enquadramentos, como expõe histórias comoventes, Eduardo 

Coutinho costuma utilizar closes e planos mais fechados quando um entrevistado está 

chorando ou com feições tristes. Em Jogo de Cena, quando uma personagem conta a 
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experiência de ter perdido um filho, o plano optado foi o aberto, que confere a sensação de 

que quando o filho morreu, ela estava tão sozinha quanto parecia naquele momento da 

gravação no teatro Glauce Rocha. A iluminação, por sua vez, principalmente em Jogo de 

Cena, é utilizada a de efeito. E segundo o pedido do diretor à produção, a ideia era de que 

as personagens e as atrizes tivessem a mesma iluminação, para não divergirem uma da 

outra. A edição - recurso que serve para selecionar as imagens a compor uma produção - 

pode seguir uma ordem cronológica ou não. E nos filmes de Coutinho, costumeiramente ele 

prefere alternar e mesclar os diálogos dos entrevistados. É deste modo, fazendo uso desses 

artefatos que o documentarista construiu e mantém hoje uma trajetória solidificada no 

cenário nacional, envolvendo e emocionando o espectador às suas produções. 

 

Considerações finais 

Com base nos conceitos de Gérard Betton (1987) a respeito de estéticas 

cinematográficas, fica evidente que para envolver o espectador na narrativa e comovê-lo 

com as histórias apresentadas, os recursos comuns à ficção são as estratégias utilizadas no 

âmbito cinematográfico, principalmente na prática documental do diretor brasileiro 

Eduardo Coutinho.  

Por meio de uma linguagem televisiva e melodramática, o diretor explora temas 

comuns ao cotidiano do país, explorando assuntos como traição, perdas de filhos, 

relacionamentos, maternidade e sonhos. Coutinho ainda faz uso de elementos ficcionais 

persuasivos nos seus documentários - como planos, enquadramentos, iluminação, edição, 

atores e cenário - que não desconfiguram o discurso documental, mas reforçam a 

verossimilhança com o real. Assim, o público emerge na realidade transmitida, 

identificando-se com a proposta do filme.  

Desta maneira, a partir do momento em que um documentário tem a capacidade de 

exprimir a sua autenticidade para o público, o filme atrai a credibilidade do espectador. 

Com os recursos que se assemelham à realidade, o espectador confia no que está sendo 

transmitido, permitindo-se envolver e vivenciar as emoções exprimidas pela obra. Como 

afirmou Balázs (1945), a câmera carrega o espectador para dentro do filme, e ali, não é 

necessário que seja narrado o que é para ser sentido, afinal, o próprio espectador é capaz de 

fazê-lo. É justamente assim, portanto, que funciona o processo psicológico de identificação. 

Este trabalho aqui apresentado é um primeiro momento de estudo focado na 

elaboração de uma dissertação, que se propõe a investigar a presença da performance na 
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prática documental de Eduardo Coutinho. As temáticas ligadas ao cinema ficcional e não-

ficcional estão inseridas em um campo em discussão e que ainda é carente de estudos e 

análises. Para enriquecer a área de pesquisa e com o objetivo de compreender a relação 

entre filme e plateia, faz-se necessário a análise dos comportamentos e atitudes 

inconscientes e conscientes dos espectadores e de que forma eles se desencadeiam mediante 

a estética e aos elementos de uma linguagem. Afinal, segundo Metz (1972), “não se trata 

apenas, portanto, de constatar que o filme é mais “vivo”, mais “animado”, que a fotografia; 

[...] vai além disso: no cinema, a impressão de realidade é também a realidade da 

impressão, a presença real do movimento”. 

 

 

Referências 
 

BALTAR, Mariana. Pacto de Intimidade – ou possibilidades de diálogo entre o documentário 

de Eduardo Coutinho e a imaginação melodramática. In: XIV Encontro Anual da Compós, 

Niterói, 2005, v.01, p. 01-15. 
 
BARBARO, Umberto. Elementos de Estética Cinematográfica. Rio de Janeiro: Editora 

Civilização Brasileira, 1997. 
 

BALÁZS, Bela. O Homem Visível. In: XAVIER, Ismail (org). A Experiência do Cinema. 3.ed. São 

Paulo: Graal, 2003a, p. 77-83.   
 

___________. Nós Estamos no Filme. In: XAVIER, Ismail (org). A Experiência do Cinema. 3.ed. 

São Paulo: Graal, 2003b, p. 84-87.  

 

___________. A Face das Coisas. In: XAVIER, Ismail (org). A Experiência do Cinema. 3.ed. São 

Paulo: Graal, 2003c, p. 87-91.  
 

___________. A Face do Homem. In: XAVIER, Ismail (org). A Experiência do Cinema. 3.ed. São 

Paulo: Graal, 2003d, p. 92-96.  

 

___________. Subjetividade do Objeto. In: XAVIER, Ismail (org). A Experiência do Cinema. 

3.ed. São Paulo: Graal, 2003e, p. 96-100. 

 

BERNARDET, Jean-Claude; RAMOS, Alcides Freire. Cinema e História do Brasil. São Paulo: 

Contexto, 1988. 

 
BETTON, Gérard. Estética do Cinema. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

 

COMPAGNON, Antoine. O Demônio da Teoria. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. 

 
GOLIOT-LÉTÉ, Anne; VANOYE, Francis. Ensaio sobre a Análise Fílmica. São Paulo: Papirus 

Editora, 1994. 
 

JOLY, Martine. Introdução à Análise da Imagem. São Paulo: Papirus Editora, 2002. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 14 

LINS, Consuelo; MESQUITA, Cláudia. Filmar o Real: Sobre o Documentário Brasileiro 

Contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

 
LINS, Consuelo. O Documentário de Eduardo Coutinho: Televisão, Cinema e Vídeo. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

 
METZ, Christian. A Significação no Cinema. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

 
MURRAY, Janet. Hamlet no Holodeck – O futuro da narrativa do ciberespaço. São Paulo: 

Unesp, 2003. 

 
NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário. São Paulo: Papirus, 2007. 

 
PAVIS, Patrice. A Análise dos Espetáculos. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

 
PENAFRIA, Manuela. O Documentarismo do Cinema. Versão original in Ícone, volume 1, 

numero 7, 2004, Pernambuco, v.01, p. 01-13. 

 
XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico: a Opacidade e a Transparência. São Paulo: Paz 

e Terra, 2008. 

 

 


