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Resumo: Documentário e ficção estiveram separados por longo tempo. A produção 
documental contemporânea tem explorado a relação que sempre existiu entre documental e 
ficcional apesar de ambos serem vistos como opostos. A obra do documentarista Eduardo 
Coutinho é um exemplo de como a mudança de ponto de vista em relação à ficção tem 
mudado no documentário. Elementos como a relação entre documental e ficcional, a visão 
do documentário como um dispositivo relacional e os deslocamentos no campo que 
apontam para um documentário expandido são desenvolvidos neste texto. A descrição e 
análise do filme Moscou (2009), de Eduardo Coutinho é realizada a fim de exemplificar o 
desenvolvimento de uma outra linguagem para o documentário. A combinação da base 
teórica apresentada com a análise do filme confirmam essa tendência à experimentação do 
documentário contemporâneo. 
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Introdução 

O documentário contemporâneo pode ser caracterizado por uma crescente 

experimentação que aponta para uma ênfase nos elementos documentais e ficcionais que se 

atravessam dentro dos filmes. A proposta é analisar como essa relação existente entre 

documental e ficcional aparece nas produções e em que medida ela modifica a estrutura 

narrativa de um documentário. O que se observa na atualidade, no documentário brasileiro, 

são cineastas como João Moreira Salles, Kiko Goifman, Sandra Kogut, Cao Guimarães e 

Eduardo Coutinho que se abrem para o diálogo com outras formas de produção, como o 

cinema de ficção, a arte contemporânea, o cinema experimental e a televisão. Esse diálogo 

cria outras linguagens e maneiras diferentes de se construir um documentário.  

O objetivo deste trabalho é evidenciar como na produção contemporânea, no recorte 

da obra de Eduardo Coutinho, o documentário tem investido em mostrar como é rápida e 

muitas vezes imperceptível a contaminação entre documental e ficcional. Este tipo de 

análise se faz necessária na medida em que tem se tornado cada vez mais frequente essa 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cinema, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 
2 Universidade Federal Fluminense, tatacbastos@gmail.com 
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expansão dos limites que antes cercavam o documentário. O movimento de experimentação 

e de diálogo com outras artes e práticas audiovisuais sempre esteve presente ao longo da 

história do documentário, nomes como o de Chris Marker, que produz desde a década de 

1950, e o de René Clair, ainda na década de 1920, vêm à mente. Entretanto, é na 

contemporaneidade que uma prática a princípio marginal dentro do documentário começa a 

ganhar mais espaço nas novas produções, aparecendo enquanto questão para os cineastas. A 

exploração da relação entre documental e ficcional nos documentários contemporâneos se 

tornou uma constante, e é nosso objetivo investigar o por quê. 

O presente texto, que apresenta parcialmente a discussão desenvolvida durante o 

mestrado, analisa o filme Moscou (2009), de Eduardo Coutinho a fim de observar as 

mudanças nas opções estéticas aconteceram ao longo de sua obra, no contexto do 

documentário brasileiro, e culminaram no “desvio de rota” que Moscou representa. A 

metodologia utilizada para analisar Moscou (2009) é baseada na descrição como forma de 

entender o filme enquanto dispositivo, tal qual entende Gilles Deleuze, e que busca 

evidenciar os elementos que consideramos representativos do deslocamento realizado pelo 

filme no contexto da obra de Eduardo Coutinho e da produção documental brasileira.  

A descrição funcionará como uma estratégia discursiva com o intuito de apresentar 

os deslocamentos realizados pelo documentarista no processo de construção 

cinematográfica. A análise fílmica, inspirada na perspectiva da sociologia das associações3 

de Bruno Latour, busca nesse texto seguir os rastros deixados pelo diretor, seus atores no 

processo de filmagem e pós-produção, para, a partir desses vestígios, perceber as conexões 

que fazem dessa obra representativa da relação entre documental e ficcional no 

documentário contemporâneo. 

A linha tênue entre documental e ficcional 

O documentário e a obra de ficção são formas de produção que se entrelaçam, na 

medida em que o primeiro acaba evidenciando o que tem de ficcional no registro do real, e 

o segundo os aspectos documentais que estão presentes na ficção. O percurso da obra de 

Eduardo Coutinho exemplifica um movimento em direção aos limites que foram colocados 

entre documentário e ficção. Esse movimento permeou toda a história do documentário, 

                                                
3 Noção de sociologia das associações desenvolvida por Bruno Latour no livro Reassembling the social, 2005, 
na qual a sociologia seria o estudo das relações entre atores humanos e não-humanos. Nessa perspectiva, para 
entender um fenômeno social é necessário seguir os atores e verificar quais conexões configuraram o 
fenômeno analisado. 
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mas é na atualidade nos deparamos cada vez mais com filmes que não se encaixam nem em 

uma nem na outra classificação.  

Moscou (2009), o filme que iremos descrever e analisar neste trabalho, foi realizado 

apenas dois anos depois de Jogo de Cena, a principal característica desse filme é que ele se 

diferencia bastante do restante da obra de Eduardo Coutinho. Em Moscou nos deparamos 

com o grupo de teatro mineiro Galpão, que é convidado pelo diretor a ensaiar uma peça – 

As três irmãs, de Anton Tchekhov, de 1900 e estreada pela primeira vez em 1901 –, mas é 

dirigido por Enrique Diaz, diretor de teatro. O filme é visto como um aprofundamento da 

experimentação realizada em Jogo de Cena, na medida em que trabalha apenas com atores 

e filma os encontros, exercícios e ensaios desses atores, sob a direção de Diaz.  

Durante muito tempo a produção documental esteve presa a concepções que 

buscavam diferenciar claramente documentário de ficção, não deixando margens para uma 

possível relação entre ambas às formas de realização. O desenvolvimento e a difusão das 

estéticas videográficas na década de 1980, seguindo o caminho já percorrido pelo cinema-

verdade e o cinema experimental, propiciou uma maior abertura nos modos de produção 

dos documentários, já que o uso do vídeo proporcionou uma maior liberdade de produção, 

devido ao seu baixo custo e possibilidade de experimentação. Tais elementos levaram a um 

rearranjo no campo das imagens e seus usos, gerando uma contaminação entre estéticas 

antes vistas como opostas, “resultando uma produção audiovisual que confere às imagens 

uma consistência eminentemente híbrida” (TEIXEIRA, 2004, p. 56).  

É nesse contexto que Teixeira (2004) fala de poéticas híbridas e como elas 

influenciam na produção documental contemporânea, na medida em que na atualidade os 

parâmetros que antes estabeleciam as diferenças entre realidade e ficção entraram em crise, 

tornando-se pouco claro o que pertence ao campo do documental e o que é do ficcional. 

Mesmo com essa convergência entre as duas práticas, apresentada por Deleuze (2007) 

como princípio de indiscernibilidade, a relação de contaminação entre documental e 

ficcional continua sendo uma questão problemática na prática e na teoria cinematográfica. 

Deleuze afirma em A Imagem-tempo que mesmo se o documentário recusasse a 

ficção e produzisse de forma a “ora fazer ver objetivamente meios, situações e personagens, 

ora mostrar subjetivamente as maneiras de ver das próprias personagens” (2007a, p.181), 

ele acabaria utilizando um “ideal de verdades que dependia da própria ficção 

cinematográfica” (2007a, p.182). Há uma relação de reversibilidade, na qual as duas faces 

de uma imagem - seu aspecto real e imaginário -, mesmo sendo distintas, tornam-se 
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indiscerníveis na medida em que é impossível designar os papéis, “cada face tomando o 

papel da outra” (DELEUZE, 2007, p.89). Deleuze completa dizendo que “a 

indiscernibilidade do real e do imaginário [...] não se produz, de modo algum, na cabeça ou 

no espírito, mas é o caráter objetivo de certas imagens existentes, duplas por natureza” 

(2007, p.89). 

Moscou é um filme que direciona a atenção do espectador para os atores, já que os 

cenários utilizados são dentro de um teatro, ou seja, camarim, palco, escadas, corredores e 

os vários espaços do backstage são os lugares onde os atores agem, envolvidos pelas 

paredes pretas do palco e dos fundos do teatro. No início do filme, há uma apresentação das 

personagens principais da peça, as três irmãs Olga, Irina e Masha, e o irmão Andrei, através 

de fotos antigas de criança, em preto e branco. A apresentação é feita por um dos atores que 

participam da peça e faz parte do conjunto de exercícios e textos diferentes da peça de 

Tchekhov que são apresentados logo no início do filme. Outros momentos como esse são 

vistos quando Paulo André, o ator que interpreta Andrei na peça, também conta uma 

história a partir de uma fotografia de três irmãos; ou na primeira cena do filme, quando 

Arildo de Barros, outro ator do Grupo Galpão, fala sobre a fotografia que tem nas mãos, 

uma foto da cidade de Moscou, segundo ele, mas o espectador não sabe se isso é verdade.  

Teixeira (2004) apresenta uma nova questão no campo do documentário, a 

metamorfose da imagem ao invés de sua forma, na medida em que, segundo Deleuze, a 

questão deixa de ser o estabelecimento da oposição e a definição de ficção e realidade, para 

focar nas “transformações no âmbito da narrativa que afetam ambos os tipos de cinema” 

(TEIXEIRA, 2004, p.47). O papel da câmera deixa de ser apenas mero objeto técnico que 

registra objetivamente o que é colocado na sua frente, ou que registra a visão subjetiva da 

personagem, como observamos no trabalho de Eduardo Coutinho, “a câmera não dá apenas 

a visão do personagem e de seu mundo, ela impõe uma outra visão através da qual a 

primeira se transforma e se reflete.” (DELEUZE, 1983, p.108). 4É uma maneira de “fazer 

sentir a câmera”5 (DELEUZE, 1983, p. 108), perceber a presença da câmera como elemento 

narrativo.  

                                                
4 “(...) la caméra ne donne pas simplement la vision du personnage et de son monde, elle impose une autre vision dans 
laquelle la première se transforme et se réfléchit. Ce dédoublement, c’est ce que Pasolini appelle une ‘subjective indirect 
libre’. On ne dira pas qu’il en est toujour ainsi au cinema: on peut voir au cinema des images qui se prétendent objectives, 
ou subjectives; mais, ici, ils’agit d’autre chose, il s’agit de dépasser le subjectif et l’objectif vers une Forme pure qui 
s’érige em vision automne du contenu”.  
5 “faire sentir la caméra”. 
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Ao longo do filme, por exemplo, as três atrizes que interpretam as irmãs - Inês 

Peixoto, Fernanda Vianna e Simone Ordones, respectivamente - usam cada uma a 

fotografia referente à sua personagem presa na roupa. Os trechos que escolhemos para 

descrever são representativos à medida que exemplificam não apenas momentos-chaves no 

filme, como também momentos em que o deslocamento que buscamos observar na obra de 

Eduardo Coutinho aparece com mais força. 

Apesar da história do cinema estar repleta debates sobre “uma suposta objetividade 

do documentário” (TEIXEIRA, 2004, p. 49), sabe-se que elementos como encenação, 

direção dos personagens, influência da câmera, auto-mise-en-scène por parte dos 

personagens, construção de situações, entre outros sempre estiveram presentes no decorrer 

da história do documentário, desde Flaherty e Leacock até os dias atuais. Assim, desde o 

seu princípio o cinema, de uma forma geral, sempre conviveu com essa contaminação entre 

os gêneros. 

O crítico e cineasta Jean Louis Comolli aponta essa característica praticamente 

intrínseca ao cinema como algo de monstro, no estilo Frankstein. Ao discorrer sobre as 

questões da representação no documentário e a crença/busca por atingir “um real bruto”, 

Comolli coloca que apesar da representação ser algo inerente às sociedades, as 

representações cinematográficas, desde seu início, “adquiriram ao mesmo tempo o grau de 

realidade e a potência imaginária” (2008, p. 92). Mesmo que em um determinado 

momento da história do cinema tenha-se buscado dar maior valor ao aspecto objetivo da 

imagem, a potência imaginária sempre esteve presente, por mais que se quisesse ignorá-la. 

 

O filme como dispositivo 
A noção de dispositivo, quando aplicada à prática cinematográfica, pode ser 

relacionada tanto à formulação da crítica estruturalista francesa da década de 1970 , que 

entendia dispositivo cinematográfico simplesmente como a relação entre o aparato 

tecnológico, a sala escura e a imobilidade do espectador; quanto ao uso das vídeo-

instalações na arte contemporânea. Entretanto, no contexto deste trabalho, será utilizada 

uma concepção diferente, que entende “dispositivo” como máquina que produz relações, 

combinações e agenciamentos, uma maquinação que limita e cria regras para que o filme 

aconteça, propiciando situações que só existem no filme, e por isso mesmo estão “sob o 

risco do real”.  
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Uma forma de aprofundar o entendimento dessa concepção de dispositivo é pensá-la 

como uma estratégia narrativa, como coloca Cezar Migliorin, ao apontar a capacidade do 

mesmo em “produzir acontecimento na imagem e no mundo” (2005, p.1). “O artista/diretor 

constrói algo que dispara um movimento não presente ou pré-existente no mundo, isto é um 

dispositivo” (MIGLIORIN, 2005, p.1). É esse movimento que vai produzir o que será 

capturado pela câmera e depois transformado em filme, um acontecimento que foge do 

domínio do cineasta. O dispositivo é rizomático, no sentido deleuziano, ou seja, está sempre 

se bifurcando e seguindo nas mais variadas direções, proporcionando experiências 

diferenciadas. Os dispositivos documentais, tal qual afirma Lins, “extraem da precariedade, 

da incerteza e do risco de não se realizar sua vitalidade e condição de invenção” (2007a, 

p.46). As dificuldades encontradas na atualidade na realização de documentários tornaram o 

“filme-dispositivo” uma alternativa interessante. 

A primeira cena de Moscou que vamos descrever é um momento no início do filme 

que Eduardo Coutinho apresenta quais serão os elementos do dispositivo relacional 

utilizado no filme. Junto com ele estão Enrique Diaz, diretor de teatro, e uma mulher. A 

cena começa com um plano geral do que parece ser os fundos de um teatro. A maior parte 

da imagem é ocupada por uma grande mesa com vários lugares vazios e na cabeceira dessa 

mesa estão sentadas três pessoas, uma mulher, Enrique Diaz, diretor de teatro, e Eduardo 

Coutinho. Em cima da mesa, na frente de cada cadeira há um bloco de papel grosso e 

encadernado, copos vazios, com duas jarras de água no meio da mesa. O plano de fundo da 

imagem é predominantemente preto, com alguns focos de luz. O som nesse ambiente quase 

vazio ecoa. Ouvimos um barulho de gente conversando ao fundo para logo depois ouvirmos 

Coutinho dizer alguma coisa aos outros dois que estão com ele na mesa. De repente uma 

voz interrompe dizendo: “Ok, Coutinho”. Ao que Coutinho responde “Ok” e Enrique 

pergunta “Já começamos?”.  

Coutinho e Diaz chamam pelo elenco, a voz dos dois ecoa pelo espaço semi-vazio. 

Diaz chama o elenco mais uma vez olhando para trás, e ouvimos a voz de um homem fora 

do plano dizer “Vamô lá [sic]”. Diaz chama mais uma vez “Galpão?”, e a voz do homem 

repete “Galpão?”, e fala que eles podem vir. Começamos a ouvir barulho de pessoas se 

aproximando, vozes variadas. Diaz estala os dedos das mãos rapidamente, enquanto a 

mulher olha para a direita e diz “tem o nomezinho [sic]”, Coutinho fica com o rosto apoiado 

na mão direita olhando para frente. Coutinho fala tirando a mão do rosto “Já não tem volta, 

ein [sic]”. O burburinho começa, as pessoas começam a aparecer na imagem e vão tomando 
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seus lugares lentamente. Coutinho fala de novo: “Tem o nome pra pessoa, num tem a peça, 

tem o nome pra pessoa. Tem lugares aleatórios que foram escolhidos, tá. Espero que não 

falte nenhum [sic]”. Mais pessoas aparecem no quadro, do lado esquerdo quase todos já 

estão sentados nas cadeiras, do lado direito as pessoas ainda procuram seus lugares. São 

homens e mulheres, atores do Grupo Galpão. É o momento em que temos no filme a cena 

de Coutinho e Diaz apresentando para os atores a proposta de realização do filme, deixando 

claro o que se quer fazer, em qual tempo, e quais os recursos. Coutinho brinca com os 

atores quando eles entram no palco/backstage onde acontece a reunião de apresentação 

dizendo que a partir daquele momento não tem mais volta, e podemos entender: o filme já 

começou.  

A conversa de Diaz com os atores cria um espaço de negociação que é importante 

por deixar claro o caráter de construção do filme, por mais que da metade para frente, por 

exemplo, as imagens sejam apenas de encenações de cenas da peça, dando continuidade a 

história ficcional da peça. Primeiro, o ato de mostrar a negociação, e segundo a negociação 

em si, ambas indicam que negociar com os atores sobre o nível da sua dedicação, a 

qualidade da sua atuação, o comprometimento faz parte do dispositivo relacional criado 

pelo filme. A participação dos atores na estruturação do que será feito no/para o filme cria 

uma circunstância de maior liberdade, os atores se sentem mais à vontade, pois também 

poderão opinar. Assim, constatamos que o filme é composto de várias camadas que se 

atravessam, uma puxando a outra.  

Assim, além de filmes como 33, de Kiko Goifman e Passaporte Húngaro, de Sandra 

Kogut, encontra-se especialmente em Eduardo Coutinho um método de realização baseado 

na produção de um dispositivo, dessas maquinações. Um dispositivo relacional na medida 

em que provoca encontros e os registra. Ele é um complexo de múltiplas possibilidades de 

conexões, nas quais cada elemento, mesmo que sobreponha os outros em algum momento, 

possuem o mesmo valor, têm a mesma importância no conjunto da obra. Em parte do 

cinema documentário contemporâneo, por exemplo, através de "dispositivos relacionais", 

segundo Lins (2007, p.8), cria-se um mecanismo "para deslocar ou dissolver, mesmo que 

provisoriamente, formas enrijecidas de perceber a si mesmo, o mundo e o outro, abrindo 

assim novas possibilidades para novas maneiras de ver e ser". 

Os dispositivos não apenas agenciam pessoas, objetos e ações como também os 

colocam em contato uns com os outros, em relação. Esse aspecto relacional que pode ser 

observado nos dispositivos documentais é extremamente importante na medida em que 
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consegue colocar em relação, conectar e transformar diversos elementos.  O documentário 

enquanto dispositivo relacional é um grande mediador de seres, objetos e situações, 

construindo discursos, estruturando narrativas. 

A segunda cena faz parte de um segundo momento do filme em que o diretor de 

teatro Enrique Diaz propõe um exercício de expressão e interpretação para os atores. Num 

primeiro momento ele propõe que os atores falem sobre algo que estejam se debatendo 

naquele momento, no âmbito pessoal, e num segundo momento, que se inspirem na fala dos 

outros para dizer algo. A cena começa com um plano em close do rosto de Diaz visto do 

lado esquerdo em um fundo preto, no qual ele explica qual será o exercício. Ele gesticula 

bastante e oscila a sua fala entre momentos pausados e momentos muito rápidos. “A minha 

proposta é que a gente tenha... no máximo... quinze ou vinte segundos cada um. E que a 

gente vá girando. E se dé uma volta inteira, a gente, a princípio não pare... até eu pedir. E a 

gente use as memórias dos outros [sic]”. 

A câmera realiza um pequeno travelling para a esquerda, colocando em primeiro 

plano um homem de blusa amarela, barba branca e óculos. No segundo plano ainda 

continuamos vendo parte da atriz olhando para ele. Ele fala também olhando para baixo, e 

só levanta a cabeça quando diz a última frase: “Eu vejo meu irmão morto. Meu irmão 

morreu afogado com dezenove anos de idade. Eu tinha dezesseis. Talvez tenha sido o 

momento mais terrível por que eu passei na minha vida [sic]”. O homem levanta cabeça, 

olha para frente, em direção ao lado direito da imagem e diz: “Essa memória eu num roubei 

de ninguém. É só minha [sic]”.  

Quando os atores começam a falar, conseguimos reconhecer apenas a primeira 

história como sendo pertencente a outro, pois ela é repetida do primeiro exercício, as outras 

falas dos atores ficam entre o ficcional e o documental. Por mais que a princípio 

acreditemos que todas as falas são interpretações das falas dos outros, a quarta pessoa que 

fala, um homem, começa relatando a “sua suposta” memória, olhando sempre para baixo. 

Ao terminar de contar ele levanta a cabeça e diz que não roubou a história de ninguém, que 

ela é dele. Isso quebra com a ideia proposta no início da cena por Diaz de contar a história 

dos outros. Tal situação é possível devido ao dispositivo criado pelo filme. De fato não 

sabemos se a história pertence ao ator ou não, isso não importa, o que importa é que o 

simples fato dele dizer que a memória é só dele e de mais ninguém, acaba gerando a 

questão sobre a procedência das outras falas. E ainda, independente de quem disse o que, 

tudo o que é dito de fato aconteceu, não importando com quem.  
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O documentário contemporâneo em expansão 

O documentário contemporâneo pode ser entendido como parte de um momento da 

produção documental de novas articulações entre elementos que durante muito tempo foram 

entendidos como opostos.  Esta seria, segundo Teixeira (2007), uma época do pós-

documentário, nome relacionado ao surgimento de várias denominações novas para 

designar o documentário. Entretanto, apesar da aura negativista que o prefixo “pós” 

comporta, a noção de pós-documentário estaria relacionada a produções que agenciam 

diversos formatos e estéticas audiovisuais para realizar seus filmes. Ou seja, a noção de 

“documentário expandido6”. 

O documentário expandido, portanto, está relacionado a um conjunto de mudanças e 

movimentos que se iniciaram no domínio do documentário, que buscam ampliar as 

fronteiras do formato, fugindo do senso comum de que um documentário deve ser um 

registro do real.  Tal expansão une elementos do próprio documentário – tanto clássico 

quanto moderno – com elementos da ficção e do experimental, ou seja, “ao mesmo tempo 

em que transforma sua própria tradição, a expansão do documentário desenha novas 

relações com os domínios ficcional e experimental” (TEIXEIRA, 2007, p. 40). Dessa 

forma, Teixeira (2007) aponta três deslocamentos no campo do documentário que 

ocorreram em diferentes momentos de sua história, entretanto o mais importante não é a 

cronologia desses deslocamentos e sim como esses ajudaram a configurar o que está se 

tornando conhecido hoje como documentário expandido. 

O primeiro deslocamento do documentário apontado por Teixeira (2007) é em 

relação a si mesmo, na medida em que parte de uma “metafísica da presença” para 

descontruir essa noção de presença da realidade nas imagens. O segundo deslocamento 

apontado por Teixeira se deu em relação ao campo da ficção, saindo de um ideal de recusa 

da ficção em direção à confusão das barreiras que separavam documentário de ficção. O 

colapso dos padrões que diferenciavam ficcional e documental deixou claro que apesar de 

seu caráter mimético e sua contínua busca pelo registro da realidade, o cinema não havia 

deixado de ser uma extensão do olho humano, um artifício que simula um ponto de vista, 

uma máquina de ver com defeitos e imprecisões. A busca pela captura do real bruto não era 

possível, então o que restava era criar novas formas de tratar da realidade, tendo 

consciência de que a mesma não era passível de captura. 

                                                
6 O termo “documentário expandido” também é utilizado por Consuelo Lins, em especial no artigo “O documentário 
expandido de Maurício Dias e Walter Riedweg”, de 2007. 
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Nesse contexto coloca-se o terceiro deslocamento, que se dá entre o documentário e 

suas relações com o cinema experimental, momento em que se encaixa a 

contemporaneidade e as novas formas de construção documental que observamos na 

atualidade. O cinema de vanguarda ao invés de se prender à busca por mais realidade na 

imagem e aperfeiçoamento da técnica, seguiu o caminho da criação artística a partir da 

precariedade técnica do dispositivo7, sua incapacidade de ser fiel a “realidade”.  

Essa veia experimental do documentário, com grande relevo hoje para as concepções 
vertovianas de um “cine-olho” que contorna e ultrapassa a mera percepção e o alcance do 
sistema perceptivo e das máquinas sensórias que lhe servem de suporte, tornou-se crucial e 
estratégica para sua renovação quando do surgimento de novas máquinas além da do 
cinema e seus desdobramentos internos. (TEIXEIRA, 2007, p. 43). 

É esse deslocamento que possibilitou experimentações como a da videoarte, da 

video-instalação, e de outras práticas que compõem o quadro da arte contemporânea. 

Assim, esses três deslocamentos promovidos pelo documentário – em relação a si mesmo, à 

ficção e ao experimental – demonstram a expansão do gênero, se abrindo para a 

contaminação com elementos variados, de múltiplas maneiras, se aproximando de 

formações “ensaísticas”. 

A concepção de “ensaio” no campo do documentário está relacionada com um 

movimento de estruturação, estando presente desde os documentários mais fechados e 

pouco experimentais, até os mais investigativos na forma e no estilo, “que operam com 

elementos como a diversidade de materiais, a fragmentação, a falta de univocidade e 

totalização, a subjetividade e a expressividade, as elipses, os deslocamentos e 

condensações, sem falar nos inúmeros traços de auto-reflexividade” (TEIXEIRA, 2007, p. 

43). No caso de Moscou, observamos um deslocamento em relação ao cinema experimental, 

pois é um filme que efetivamente experimenta maneiras diferentes de tratar do real, do 

mundo e das relações, se abrindo para outros recursos estéticos e poéticos da linguagem 

cinematográfica. 

Moscou, um filme não muito comum 

O filme começa com a cena de um dos atores falando da fotografia de Moscou, 

contando a história do cinema que foi demolido e o seu sofrimento ao ver isso, maior do 

que ver a sua própria casa. Esses pequenos momentos que não pertencem à peça “As três 

irmãs”, mas se relacionam com ela são interessantes na medida em que complementam a 

                                                
7 Dispositivo aqui é utilizado no sentido de aparato técnico. 
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história, e colocam os atores na divisa entre ficcionar e fabular, o que é do registro e o que é 

do representado. Às vezes que Coutinho repete para os atores que eles são responsáveis 

pelo o que acontece no filme, que eles que escolheram as “regras” que lhe seriam 

apresentadas, ele está deixando claro que faz parte do dispositivo deixar a escolha para os 

atores em aberto. Ele orienta Diaz, que é quem vai dirigir os atores, mas ele também cria 

situações, seja através dos próprios limites de tempo e espaço da filmagem do filme, que 

permitem uma maior exposição dos atores. 

A terceira cena que vamos descrever é bastante significativa do processo de 

construção de um personagem fictício, de se deixar levar pelas emoções que o processo 

criativo e ficcional ativam, onde as bordas entre documental e ficcional ficam claramente 

“embaçadas”. Os atores estão ensaiando a cena do aniversário de Irina, a atriz Fernanda, no 

papel de Masha começa a cantar uma música que na história da peça é uma música que traz 

lembranças do pai já falecido. Entretanto, ela começa a chorar, e a chorar sem conseguir 

segurar as lágrimas.  

A câmera vai se aproximando aos poucos das três irmãs. Irina continua dizendo 

pausadamente, enquanto Masha levanta a cabeça e olha para ela: “O hino que o papai 

cantava? [sic]”. Masha levanta a cabeça, ainda chorando, e olha para Irina. Olga pergunta: 

“Qual?”. E Irina responde olhando para ela e depois para Masha: “O hino que ela cantava 

junto com o papai”. Masha responde com uma voz de choro: “Eu num sei [sic]”. Olga 

replica: “Você num lembra? [sic]”. “Cê cantava de asinha de anjo”, diz Irina. “Ah é”, 

responde Olga enquanto se agacha. Enquanto isso Masha, ainda de óculos escuros, olha 

para as duas, apoiando o cotovelo na mesa e a cabeça na mão direita. As três irmãs 

continuam conversando baixinho sobre a música. A câmera continua se aproximando 

lentamente, até restar no plano apenas as três mulheres, a mesa com as cadeiras e as coisas 

em cima dela. “No dia do seu aniversário?”, diz Masha tirando os óculos escuros. As outras 

duas respondem que sim e riem. 

As três ficam em silêncio por um bom tempo, se olhando, até que Simone/Irina 

quebra o silêncio. “Tinha um hino que eu conhecia [sic]”. E começa a cantar olhando para 

Fernanda/Masha e Inês/Olga, que olham para ela prestando atenção. “Saudamos 

alegremente... a terra adorada que me viu nascer. Dos filhos que te adoram e que jamais ão 

de te esquecer. Ó Divinópolis...[sic]”. Simone começa a rir, Inês também. Fernanda faz uma 

cara de susto, fecha os olhos, vira na direção da câmera e começa a sorrir, enquanto 

ouvimos a risada de Simone. Fernanda diz olhando para Simone e colocando a mão no 
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coração: “Isso doeu no fundo”. Ao que Simone responde com uma gargalhada. As três 

atrizes riem juntas. Simone continua cantando: “Divinópolis, a terra amada. E venerada 

sempre irá de ser... E teus filhos...”. Inês começa a rir, Fernanda arruma o cabelo, passa a 

mão direita na cabeça, solta um “ai ai”. As três ficam novamente em silêncio.  

As atrizes Inês e Simone, que fazem o papel das outras duas irmãs na peça, vão 

tentando fazê-la voltar à encenação aos poucos, o que parece funcionar, até o momento em 

que Simone, que interpreta Irina, começa a cantar uma música que, a princípio parece fazer 

parte do ensaio da peça, mas quando ela chega no refrão “Ó Divinópolis”, o nome de uma 

cidade do interior de Minas Gerais, o espectador percebe que ali já não se trata mais de 

ficção. 

Esse momento do filme deixa clara a permeabilidade entre ficcional e documental. 

Ambos estão presentes em todos os momentos do filme, juntos, mesmo nos momentos que 

vemos apenas a continuidade da história de “As três irmãs” com a encenação dos atores. A 

cena final da peça é encenada por Simone e Inês aparentemente sozinhas no espaço de 

representação com o plano fechado apenas nas duas. Quando a câmera começa recuar com 

o zoom, vemos as duas atrizes no foco, ao centro da imagem, atuando, enquanto em volta 

todos os outros atores que participaram da experiência de interpretar a peça para ser 

registrado por uma câmera olhando para as duas. Eles estão na penumbra, vestidos de preto, 

em sua maioria, mas estão visíveis na imagem, que abre o plano até enquadrar todos os 

participantes, os atores e os diretores Enrique Diaz e Eduardo Coutinho, antes de cortar para 

uma tela preta. O filme encerra, assim como em Jogo de Cena, com a apresentação do 

dispositivo. 

Em entrevista8 realizada em setembro de 2009, um mês após a estreia do filme, 

Coutinho diz que o filme não só faz sentido no conjunto da obra dele enquanto 

documentarista, como valeu a pena. Foi uma experiência diferente, devido à característica 

fragmentária do resultado final, mas se o filme faz as pessoas sentirem e pensarem alguma 

coisa, ele é bom, de acordo com Coutinho. Ao mesmo tempo em que Coutinho está dizendo 

“Ninguém é dono da própria história”, ele destaca “Nós somos atores sempre”. Os filmes 

documentários são construções, as pessoas fabulam em cima de sua própria história, e 

também atuam, criam personagens. A linha que separa o que é do ficcional e o que pertence 

                                                
8 COUTINHO, Eduardo. Entrevista concedida a Alexandre Derlam para o CineRonda. Rio de Janeiro, 
setembro de 2009. Acesso em 8 abr. 2011. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=O-
QFR3xp9xw&feature=related> 
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ao documental constitui, na verdade, uma fina membrana, porosa e facilmente atravessada, 

que permite diversas conexões entre os elementos que se encontram nela, e conexões a 

partir dos elementos, uma rede de relações. 

 

 Considerações finais 

No decorrer deste texto, como na dissertação, buscou-se mostrar como o 

documentário contemporâneo reúne elementos não só do campo documental como também 

do ficcional. Ao contrário da tradição do documentário clássico de falar da “realidade” e do 

“outro”, mas sempre com um distanciamento, e depois os avanços do documentário 

moderno em falar para o outro, o documentário contemporâneo aponta para um falar junto 

com outro, onde a fala do personagem é mediada por elementos diversos – históricos, 

tecnológicos, culturais, pessoais, políticos, econômicos, dentre outros. Eduardo Coutinho, 

documentarista brasileiro, nos pareceu um bom exemplo desse movimento da produção 

contemporânea em experimentar novas formas de tratar do mundo e do que se considera 

real. Nessa experimentação, limites entre “gêneros” cinematográficos que se queriam 

intransponíveis foram ultrapassados, ao ponto de observarmos na produção documental 

brasileira contemporânea emergência de filmes “híbridos”, na medida em que não se 

prendem a um rótulo. 

Ao descrever o filme de Eduardo Coutinho, percebe-se que, mesmo nos casos em 

que temos atores e atrizes interpretando personagens, sejam eles reais – como em Jogo de 

Cena – ou ficcionais – como em Moscou -, o que se vê é documental e ficcional 

coexistindo, mesmo que ora transpareça mais um do que o outro, ambos estão presentes, em 

todas as imagens, em todas as falas das personagens, dos atores. Não é possível separar um 

ator interpretando um personagem, por exemplo, daquilo que ele é enquanto indivíduo. Em 

algum momento, de alguma forma as características pessoais vão emergir, seja num 

silêncio, numa pausa mais longa, num olhar vazio, numa lágrima não-intencional. Por isso, 

independente do fato do personagem ser um ator/atriz, se ele inventa em cima da própria 

história, o interesse de documentários como os de Coutinho está na fala das pessoas, são 

elas com suas histórias, com sua capacidade de fabular, que fazem o filme ser interessante e 

tocar o espectador de alguma maneira. 

A noção de documentário expandido apresentada por Teixeira e os três 

deslocamentos do documentário em relação a si mesmo, à ficção e ao experimental indicam 

uma busca do documentário em ampliar suas fronteiras. Com isso, não queremos dizer que 
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o documentário está se tornando cinema experimental, não é isso. O que dizemos é que é 

através da experimentação com elementos estéticos de outras práticas audiovisuais - porque 

esse movimento inclui a televisão e o vídeo -, é que o documentário vai conseguir, pouco a 

pouco, descobrir novas maneiras de se recriar, de acompanhar as mudanças pelas quais a 

“realidade” passa, que modificam também a forma de percepção das coisas do mundo. 

Trata-se de pensar a linha que separa documental de ficcional não apenas como 

tênue, mas talvez como ilusória e por isso mesmo, feita para ser ultrapassada. Ela existe 

devido a nossa necessidade de separar as coisas para compreendê-las melhor, mas a 

“realidade” não separa. Por isso documental e ficcional ficam indiscerníveis, na medida em 

que eles coabitam o mesmo espaço, se contaminam.  A fim de buscar deixar claro esse 

atravessamento entre as formas de produção optamos por descrever as cenas, deixá-las falar 

através da mediação do pesquisador. Afinal, é no dispositivo relacional criado pelo filme e 

evidenciado pelas imagens que conseguimos perceber esse atravessamento entre os 

“gêneros”.  

O filme de Coutinho escolhido para análise aqui realizada, como toda sua obra, diz 

respeito a esse devir da fala das pessoas, que produz uma indiscernibilidade das imagens 

produzidas a partir desse devir criativo. No caso de Moscou, em muitos momentos o 

aspecto documental e o aspecto ficcional da imagem se misturam, eles trocam de lugar 

constantemente, produzindo imagens duplas, que são ao mesmo tempo ficcionais e 

documentais. A constatação da existência de imagens duplas, “híbridas”, no documentário 

não é nova, mas o que se quer propor é que a relação de reversibilidade presente nessas 

imagens não é um problema para o documentário, é apenas a forma como as coisas, as 

relações entre os objetos, pessoas e ambientes se dão, todas juntas, contaminadas. Ao querer 

separar documental de ficcional, se está negando a própria natureza da imagem. 
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