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RESUMO 

 
Este trabalho propõe uma reflexão em torno da relação entre o documentário e o filme-ensaio 
no filme Jogo de Cena (2007) do documentarista brasileiro Eduardo Coutinho. Investiga-se se 
no filme analisado existe um tensionamento entre os domínios abordados. A partir desta 
questão, busca-se compreender como as escolhas técnicas e estéticas que constituem o estilo de 
Coutinho assumem contornos ensaísticos no objeto de pesquisa. Para responder ao problema 
da pesquisa temos como objetivo compreender como se caracteriza e se constituiu o estilo 
cinematográfico de Coutinho; compreender como Jogo de Cena se inscreve na tradição do 
documentário e entender como se constituiu o filme-ensaio e de que forma identificá-lo no 
cinema. Metodologicamente adota-se a proposta de análise de documentários de Francisco 
Elinaldo Teixeira que por sua vez divide-se em três momentos: 1. Inventário dos materiais de 
composição; 2. Inventário dos modos de composição; 3. Reflexão sobre os modos narrativos e 
funções da câmera. Por meio da análise realizada indica-se como reconhecer estratégias 
ensaísticas em Jogo de Cena (2007) tais como: a voz de tom ensaístico, a dialética de materiais, 
a montagem entre palavra e imagem, a heterogeneidade dos materiais de composição e a leitura 
de segundo grau. Desse modo, conclui-se que o filme estudado mesmo pertencendo ao domínio 
do documentário apresenta forte inflexão ensaística. 

 
Palavras-chave: Eduardo Coutinho (cineasta); Jogo de cena (filme); documentário; filme-
ensaio. 

 



 

 

ABSTRACT 

This research proposes a reflection on the relationship between the documentary and the essay 
film in the film Jogo de Cena (2007) by Brazilian documentary filmmaker Eduardo Coutinho. 
It is investigated if there is a tension between the analyzed domains in the analyzed film. From 
this question I seek to understand how the technical and aesthetic choices that constitute 
Coutinho's style assume essayistic contours in the research object. In order to answer the 
research question, I aim to understand how Coutinho 's cinematographic style is characterized 
and constituted; to understand how Jogo de Cena (2007) plays in the tradition of the 
documentary and to understand how the essay film was constituted and how it can be identified 
in the cinema. Methodologically, a proposal for the analysis of documents by Francisco 
Elinaldo Teixeira was adopted in three moments: 1. Inventory of composition materials; 2. 
Inventory of compositional modes; 3. Reflection on narrative modes and camera functions. 
Through the analysis it is indicated how it is possible to recognize essayistic strategies in Jogo 
de Cena (2007) as: the voice of essay tone, the dialectic of materials, the montage between 
word and image, the heterogeneity of the composition materials, second reading order. Thus, it 
is concluded that the film studied even belonging to the documentary domain presents a strong 
essayistic inflexion. 
 
Keywords: Eduardo Coutinho (cineast); Jogo de cena (film); documentary; essay film. 
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INTRODUÇÃO 

Isto é uma Conversa 

 

À moda das cadeiras enfileiradas nas calçadas, como é comum de acontecer nas 

cidades do interior. Costume para matar o tempo no cair da tarde. Senta-se para conversar e ver 

o movimento, assistir ao transcorrer da vida diária, participar da ciranda dos pequenos assuntos. 

Não por acaso algo parecido com a sala escura do cinema, senta-se para ver o movimento. 

Tentamos trazer por meio dessa imagem, desse sentimento de intimidade e cumplicidade um 

pouco da atmosfera que enxergamos na obra de Eduardo Coutinho. Para tratar de seus filmes e 

dos seus processos não poderíamos nos desviar dessa aura de coloquialidade que sua obra traz 

à tona. Traduzir em palavra escrita um filme, uma obra audiovisual, é um trabalho impossível. 

Vê-se logo que se trata de duas linguagens distintas, modos diversos de estruturar o sentido. O 

trabalho da pesquisa implica justamente em superar esta dificuldade. Mas para além da 

distância que separa prosa e cinema, ao se aproximar da obra de Coutinho percebemos que 

assim como o diretor entende o cinema que faz pelo gesto da conversa, também é possível ver 

o trabalho de pesquisa como a criação de um ambiente que coloque autores e ideias na roda 

para conversar. Desse modo, nosso empenho em trazer no texto um tom que tenta se aproximar 

da obra do diretor. 

Consuelo Lins (2004) já disse que Coutinho faz “filmes que dão vontade de fazer 

cinema”, concordando com ela emendamos ainda que não apenas são filmes que dão vontade 

de fazer cinema, como, também. são obras que nos inspiram a refletir sobre ele. São 

documentários que cativam, despertam o interesse e mobilizam nossa curiosidade a partir de 

uma experiência cinematográfica muito diferente daquela que domina as salas comerciais e a 

programação dos canais de televisão. A aventura aqui não raro é silenciosa, a ação foge das 

acrobacias visuais reduzida em muitos casos ao mero relato. Cultiva-se um espaço de um 

suposto vazio pelo qual o diretor pode prescindir de um tema orientador ou mesmo de uma 

narrativa pré-definida e assim desloca nossa atenção para outros movimentos, como o fazer-se 

personagem das pessoas diante da câmera.  Essa é uma das inquietações que motiva o estudo, 

entender o porquê de um filme como Jogo de cena (2007) ser capaz de capturar tamanho 

interesse. Um documentário com mais de uma hora de duração no qual aparentemente nada 

acontece. Assistimos a uma série de relatos pessoais que nem ao menos apresentam uma 



 

 

                                                                                                                                    7 
 

temática unificada. Aproximar-se do ímpeto criativo e das obras de Eduardo Coutinho, um dos 

mais respeitados documentarias brasileiros, é o desafio assumido nesta reflexão.  

Coutinho era avesso à exposição. Uma característica marcante de sua personalidade 

era seu caráter assertivo, interessava-lhe o concreto das questões e das relações, ao que tentava 

ao máximo fugir da abstração. Mesmo tendo se tornado um realizador consagrado, fazia questão 

de resistir à fama que o celebrizou, insistindo contra à ideia do cineasta iluminado, ou qualquer 

coisa que o aproximasse da posição de um sujeito especial e idealizado. O caminho trilhado 

pelo diretor e que o levou ao cinema e, mais tarde, ao cinema documentário é expressão desse 

traço pessoal.  

Coutinho nasceu na cidade de São Paulo em 1933, o mais velho de dois irmãos.1 O 

rádio e o cinema ocuparam um lugar central na sua infância. Nessa época dividir a sala escura 

com desconhecidos era o divertimento de maior alcance popular, o que se refletia em um 

número de salas muito maior pelo país e em um número de espectadores muito grande. Assistia 

a tudo quanto estava disponível, um cinéfilo confesso desde garoto. Dizia-se educado pelo 

cinema americano como, em sua opinião, hoje é a televisão que educa as crianças. 

Chegou a entrar na faculdade de direito, mas logo desistiu do curso. Nesse período, 

início dos anos de 1950, é que começa a estreitar sua relação com o cinema. Frequentou o 

cineclube e seminário de Cinema do MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo) e participou 

do curso de cinema do Centro de Estudos Cinematográficos de São Paulo. Na mesma época em 

que tem sua primeira atuação no jornalismo, trabalhando como revisor e copidesque da revista 

Visão. 

Já em 1957, Coutinho que desde de cedo, idos de 1945, costumava participar de 

programas de perguntas e respostas do rádio, participa agora do programa O Dobro ou Nada da 

TV Record. Recebe um prêmio de 2 mil dólares que o possibilita viajar para Europa, vai então 

a Moscou para Festival da Juventude e visita outras cidades. Quando o dinheiro acaba, 

conseguiu cartas de recomendação no Brasil que lhe renderam uma bolsa do governo francês 

para estudar no Institut de Hautes Études Cinématographiques - Idhec. Diplomou-se no instituto 

em 1960 nos cursos de direção e montagem. O Idhec é uma das primeiras e mais conhecidas 

escolas de cinema no mundo, embora Coutinho comente que àquela época o curso não era bom, 

pois o considerava muito teórico. A experiência de dois anos no exterior, no entanto, fora 

formadora, no que se o acesso de Coutinho à cinemateca francesa.  

                                                
1 As informações biográficas sobre Eduardo Coutinho utilizados ao longo do texto de introdução foram cotejadas 
de duas obras: A coletânea de textos, entrevistas e críticas organizada por Milton Ohata: Eduardo Coutinho e do 
livro Eduardo Coutinho: cinema, televisão e vídeo da pesquisadora e documentarista Consuelo Lins. 
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Até esse momento, não há nenhum envolvimento com o documentário que ocupava já 

uma posição marginal em relação ao cinema de ficção. No Brasil, em especial, não se concebia 

à época filmes documentários em longa metragem. Não se considerava estudar cinema com a 

intenção de ser documentarista. Primeiro, porque não era comum a exibição de documentários, 

o que leva a outra questão, o pouco apelo comercial desses filmes. Os documentários eram 

tratados como forma menor, uma espécie de subproduto didático, educativo, de pobre valor 

comercial e artístico. Dessa forma a atuação de Coutinho em seus primeiros anos pontua-se por 

passagens no teatro, a elaboração de roteiros e a realização de filmes de ficção. 

Quando retornou ao Brasil, Coutinho trabalhou na produção da peça “Mutirão em 

Novo Sol” junto ao Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE), 

em São Paulo. O engajamento com o CPC costurou amizades e motivou uma aproximação aos 

temas populares e ao contexto político/artístico do Cinema Novo. Essas colaborações se 

tornarão decisivas em sua carreira, iniciando sua trajetória com cinema no país. Seu principal 

interlocutor no período foi o cinemanovista Leon Hirszman. A influência do amigo lhe garantiu 

trabalho em muitos filmes, inclusive assegurou sua participação como gerente de produção do 

primeiro longa produzido pelo CPC, o filme Cinco vezes Favela (Cacá Diegues, Joaquim Pedro 

de Andrade, Leon Hirszman, Miguel Borges, Marcos Farias, 1962).  

Por ocasião de seu engajamento no CPC Coutinho se depara ainda com a história do 

assassinato do líder camponês João Pedro Teixeira, o encontro com Elizabeth Teixeira, a viúva 

do camponês, tornou-se crucial em sua carreira. Deste contato surge a ideia de realizar um filme 

que contasse a história de João Pedro e da liga camponesa de Sapé na Paraíba. Dois anos depois 

do assassinato, já em 1964, Coutinho retorna a Sapé com o roteiro de Cabra marcado para 

morrer, um filme de ficção nos moldes neorrealistas. A ideia era que não-atores, no caso os 

próprios camponeses envolvidos na questão representassem sua história. No entanto as 

gravações acabam sendo interrompidas pelo governo militar, sob pretexto de que os 

realizadores estivessem oferecendo treinamento de índole comunista aos moradores da região. 

Muitos fogem e outros como Coutinho acabam presos.  

Parte do material gravado em 1964 se salva e será reaproveitado quase 20 anos mais 

tarde, quando o diretor retoma o filme não mais enquanto uma obra de ficção, mas assumindo 

a forma de um documentário, tendo na história do filme interrompido a motivação para retomar 

o contato com as pessoas que participaram da tentativa frustrada do primeiro Cabra. Este se 

torna o documentário que projeta o nome do diretor no cenário nacional, assumindo, quase 

instantaneamente, o status de obra-prima. Alcança expressiva repercussão também fora do país. 
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Será a obra que autentica perante o público e à crítica a atuação de Coutinho como 

documentarista.  

Jean-Claude Bernardet (2003), um dos principais críticos de cinema do Brasil, destaca 

em seu livro Cineastas e imagens do povo - um levantamento histórico e analítico do 

documentário moderno brasileiro - como Cabra marcado para morrer (1984) supera o 

chamado documentário de modelo sociológico que até então predominava no contexto da 

época. O filme de Coutinho sugere, assim, no tratamento das questões sociais, característica 

marcante da produção documentária brasileira de então, deslocamentos rumo a uma 

desconstrução da forma como até aquele momento os documentários abordavam a relação entre 

quem filma e quem é filmado: o outro deixa aos poucos de ser compreendido primordialmente 

como uma categoria sociológica e assume para si a densidade de um sujeito singular, carregado 

de ambiguidades e ambivalências. 

A obra documentária de Eduardo Coutinho constituiu balizas na história do cinema 

nacional. Assim, estudá-la justifica-se na medida em que por ela se pode compreender melhor 

o documentário feito no Brasil, tendo em Coutinho uma das figuras de maior relevância dentro 

do campo. Sua obra é um legado criativo e inventivo do que pode o documentário brasileiro e 

de sua potência. A investigação acerca do estilo do diretor é uma contribuição que esta pesquisa 

pretende levar adiante. Especificamente pela escolha de tratar o filme Jogo de cena (2007), 

ponto na filmografia do cineasta em que ele se propõe a refletir sobre seu próprio método e 

conduz tal intento de maneira especialmente exitosa, tornando o objeto dessa pesquisa um de 

seus filmes mais potentes. 

Sem dúvidas também que a importância do diretor e a verve de Jogo de cena 

capturaram a atenção de muitos pesquisadores. Dentre a produção teórica existente em torno 

do documentário brasileiro Coutinho tem o privilégio de ser um diretor bastante estudado. 

Considerando-se, contudo, o recorte aqui proposto, um tensionamento da obra de Coutinho pela 

perspectiva do filme-ensaio, acreditamos trazer novas contribuições. De um lado temos que 

considerar que a teoria acerca do ensaio no audiovisual e o próprio conceito é bastante recente. 

De outro, percebemos ainda poucos estudos aproximando a obra de Coutinho ao universo do 

filme-ensaio. Dos poucos existentes, trazemos a contribuição de uma bibliografia que 

rapidamente se renova.  

A perspectiva do filme-ensaio desponta e ocupa atualmente uma posição central na 

cultura audiovisual. É percebido como um lugar de confluência dos vários domínios 

audiovisuais, onde se conjugam experimental, documentário e ficção. Propomos um 
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tensionamento entre o documentário brasileiro contemporâneo, em sua vertente mais recente, e 

a teoria produzida a partir do filme-ensaio. 

Assumindo tais pressupostos, de que forma o filme Jogo de cena (Eduardo Coutinho, 

2007), como um dos maiores ícones do documentário brasileiro contemporâneo, promove um 

tensionamento e aproximação entre os domínios do documentário e do filme-ensaio? Como as 

escolhas técnicas e estéticas que caracterizam o estilo de Coutinho promovem tal aproximação? 

A partir desse cenário, quais são os traços estilísticos pertencentes à Jogo de cena que nos 

permitem considerá-lo como um documentário de inflexão ensaística?  

Estas interrogações nos impelem a identificar recorrências, pontos de aproximação e 

distanciamento entre a prática do ensaio cinematográfico e do documentário. Para tal, buscamos 

circunscrever o estilo de Coutinho, entender como ele se constituiu; bem como compreender 

de que modo Jogo de cena se inscreve na tradição do documentário. O trabalho ainda traz o 

objetivo de compreender o filme-ensaio e suas estratégias. Trabalhamos com a hipótese de que 

os procedimentos técnicos e estéticos que provém do documentário, e caracterizam o estilo 

cinematográfico de Coutinho, ganham contornos ensaísticos no filme referido ao propor uma 

discussão sobre a própria forma do documentário a partir da realização de um filme do mesmo 

domínio. Tal artifício gera uma inflexão ensaística no filme, em especial, ao se valer da prática 

da entrevista e do encontro com o outro mais para refletir sobre o próprio ofício do 

documentarista e sua relação com o real, do que para ir de encontro à verdade. 

Nosso trabalho é uma reflexão teórica acerca do filme Jogo de Cena, e como tal, 

ancorada, sobretudo, na análise fílmica. Para abordar o filme nas múltiplas dimensões que o 

constituem, elegemos, num primeiro momento, um recorte que privilegia a relação da obra, 

objeto de nosso estudo, com o quadro maior que constitui o estilo cinematográfico do diretor 

Eduardo Coutinho. Após esse momento, a reflexão se detém no domínio documental; aqui 

buscamos conceitos e perspectivas teóricas que nos possibilitem situar o filme como 

pertencente a este regime de representação específico.  

Investimos em uma análise que não se propõe somente técnica, mas, pelo contrário, o 

que esperamos é que nosso movimento em direção à materialidade das técnicas nos remeta a 

questões que atravessam e constituem o próprio campo: a ética, a estética, a política, a relação 

imagem/sociedade e como, por sua vez, elas nos são úteis para pensar nossa hipótese, investigar 

como Jogo de cena compõe um arranjo das práticas documentais e do filme-ensaio. 

Para além da revisão bibliográfica, como já evidenciamos, o procedimento 

metodológico básico a ser adotado será a análise fílmica. Esta, por sua vez, não consiste na 

descrição das cenas e das temáticas do filme, não é um trabalho de transcrição de códigos 
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audiovisuais em códigos verbais. A descrição é parte integrante do processo, mas para além 

dela "analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo, e mais ainda, examiná-lo tecnicamente" 

(VANOYE & GOLLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 12). Existem diversas metodologias de análise de 

filmes, mas vale ressaltar que a postura diante da obra não deve ser, como nos aponta Teixeira 

(2012) de enquadrá-la em determinada teoria. E podemos dizer, também, em determinada 

metodologia. Deve-se, no entanto, partir sempre da materialidade do filme. E então, a partir 

dessa materialidade, ir ao encontro a teorias que a contemplem. Podemos dizer, que cada objeto, 

cada filme abordado requer por suas especificidades um arranjo metodológico próprio. A 

análise fílmica constitui procedimento claramente interpretativo, portanto, sem caminho único 

e pré-definido. Jogo de Cena, por exemplo, é um filme em que temos uma variação mínima 

nos planos, o uso de apenas uma locação, o predomínio do registro verbal na narrativa, e para 

contemplar tais características, daremos ênfase específica às categorias analíticas que melhor 

descrevam o estilo de Coutinho.  

Juntamente com Bezerra concordamos que para compreensão da personagem 

coutiniana, e acreditamos que consequentemente também para análise, é preciso: 

 
[...] levar em conta o que está aquém e além dele [o filme], ou seja, é necessário 
conhecer o processo de realização do filme, como foram produzidas as filmagens, os 
posicionamentos de câmera, a maneira pela qual a pessoa "real" se constitui como 
personagem, a presença do diretor e da equipe na imagem, a seleção e a montagem 
das cenas filmadas, e a própria recepção do filme. (BEZERRA, 2014, p. 15) 

 
Deste modo, estamos de acordo com a metodologia de análise de Manuela Penafria, 

que consiste em dois momentos distintos, uma análise interna e outra externa da obra. A análise 

interna "centra-se no filme em si enquanto obra individual e possuidora de singularidades que 

apenas a si dizem respeito” (Penafria, 2009, p. 7). Por sua vez, a análise externa considera "o 

filme como o resultado de um conjunto de relações e constrangimentos nos quais decorreu a 

sua produção e realização, como sejam o seu contexto social, cultural, político, económico, 

estético e tecnológico" (Penafria, 2009, p. 7). 

Um procedimento geral e universalmente aceito de análise parte do filme como obra 

completa e acabada para a sua decomposição, seu desmonte. Como um olhar de perto que revela 

as pinceladas e técnicas usados pelo pintor, ou o avesso da tapeçaria que desvela seus arremates. 

 
Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do 
termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, decompô-
lo em seus elementos construtivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, 
separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente “a olho 
nu”, pois se é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para 
desconstruí-lo e obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme 
(VANOYE & GOLLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 15) 
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Sendo assim, a análise fílmica se resume a segregar as partes que compõem o filme e 

analisá-las separadamente, de forma a compreender o conteúdo e a forma do objeto de estudo 

parte a parte, e não somente como um produto final. Somente após essa etapa o analista poderá 

reunir as informações que obteve através do seu estudo e remontar o filme a partir de suas 

descobertas e conclusões. 

Esse processo de análise tem a intenção de fazer uso da proposta analítica de narrativas 

documentais apontada por Francisco Elinaldo Teixeira (2012), em “A propósito da análise de 

narrativas documentais”. Por meio dela, pretende-se pensar as principais questões que guiarão 

a investigação junto ao nosso objeto. 

Por tal perspectiva, realiza-se um inventário dos materiais ou elementos de que se 

utiliza o documentarista para compor seus filmes (chamados de “materiais de composição”) e 

os modos como tais materiais ou elementos são organizados na montagem do filme para criar 

determinados sentidos (intitulados “modos de composição”). Além disso, observa-se a 

narratividade documental (discutida a partir das funções ou modos de enquadramento da 

câmera). Através do uso dessas ferramentas acredita-se ter possibilidades de abarcar essa 

empreitada analítica de forma a realizar satisfatoriamente os objetivos propostos. 

A pesquisa está estruturada em três capítulos, no primeiro deles tencionamos uma 

aproximação ao documentário de Eduardo Coutinho. Nesse sentido recorremos a uma 

abordagem biográfica e nos dedicamos a descrever e caracterizar, a partir de suas obras, o estilo 

do cineasta, ou seja, o manejo próprio das práticas do cinema que o singulariza.  

Num primeiro momento localizamos o conceito de estilo que trazemos para o trabalho 

de acordo com as formulações do americano David Bordwell. Nossa reflexão segue amparada 

pelas análises de Consuelo Lins, amiga e colaboradora do diretor em diversos filmes, além de 

importante pesquisadora da obra coutiniana. O estudo de Cláudio Bezerra sobre as personagens 

dos filmes de Coutinho é especialmente útil para a discussão acerca da construção de um estilo. 

 Incorporamos à pesquisa a sua proposição de dividir a obra do documentarista em três 

fases de modo que procedemos em nossa reflexão tendo como fio condutor, nesse primeiro 

capítulo, cada uma das fases descritas por Bezerra. Inicialmente retomamos o encontro de 

Coutinho com o cinema documentário e suas primeiras obras dentro do domínio. Em seguida, 

abordamos a segunda fase, uma espécie de transição, na qual o diretor desenvolve seu método 

de trabalho que culmina num terceiro estágio, identificado por Bezerra como documentário de 

personagem. Nesta derradeira fase que caracteriza a maturidade de estilo do cineasta, é onde 

situamos nosso objeto de pesquisa. Levantamos, logo em seguida, questões específicas neste 
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contexto que nos permitam olhar mais de perto para a obra do diretor: 1) Uma exploração em 

torno do método de trabalho do documentarista com especial ênfase para a questão do 

dispositivo; 2) Uma reflexão acerca de como o procedimento da entrevista é entendido pelo 

diretor como “conversa”; 3) Os desdobramentos da questão ética e política no documentário de 

Coutinho. O desenvolvimento desses três pontos nos permitirão articular o estilo do diretor à 

posterior análise de Jogo de cena (2007). 

O momento que se segue é dedicado a uma discussão em torno do conceito de 

documentário e de filme-ensaio adotados na pesquisa. Nesse segundo capítulo, procuramos 

problematizar o lugar onde, teoricamente, se situam esses filmes incertos de, no mínimo, difícil 

classificação. Para entender como Jogo de Cena (2007) deliberadamente remete aos limites do 

próprio campo e nos desafia a pensar e repensar as práticas cinematográficas, seguimos nossa 

argumentação compreendendo a obra de Coutinho a partir de um contraponto com o 

documentário moderno. E de forma semelhante como ele também se alinha ao cinema 

documentário contemporâneo. Prosseguimos para entender como o ensaio se constitui uma 

forma autônoma e de que maneira foi percebido como uma forma distinta de cinema. Para tal 

foi necessário identificar e caracterizar os procedimentos técnicos e estéticos que constituem as 

estratégias ensaísticas no cinema, a partir do que diferentes teóricos têm levantado.  

Por fim, toda a construção teórica servirá à análise de nosso objeto. Este é a finalidade 

de nosso terceiro capítulo, averiguar como as estratégias usadas por Coutinho no documentário 

Jogo de cena assumem contornos ensaísticos. Por meio deste processo pretendemos reconhecer 

movimentos de aproximação e dispersão entre os domínios escolhidos. Buscamos mapear o 

desenho, o arranjo específico que adquire o documentário pesquisado sob a perspectiva 

proposta de documentário com inflexão ensaística. Discutir as relações entre documentário e 

filme-ensaio tendo como base o material da análise. 
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1.0 COUTINHO E SEU JEITO SINGULAR DE FAZER DOCUMENTÁRIOS 

1.1. Pensando a formação de um estilo 

Pensar o caminho percorrido por Eduardo Coutinho ao longo de seus 38 anos 

dedicados ao documentário nos permite vislumbrar como, de um filme a outro, suas obras nos 

dão a ver um estilo particular. Este processo não se deu de forma linear e progressiva. A carreira 

do diretor comtempla altos e baixos criativos, contudo dela salta aos olhos um traço autoral que 

dá coerência e consistência ao conjunto de sua obra. Ao cabo de mais de 28 produções, o diretor 

se afirmou com uma prática de cinema que, de tempos em tempos, redefiniu os horizontes do 

documentário no Brasil. Desse conjunto alguns filmes são emblemáticos, como Cabra marcado 

para morrer (1984) e Santo forte (1999), e tornaram-se pontos incontornáveis na reflexão de 

quem se dedicou a pensar o documentário moderno e contemporâneo nacionais.  

Fica bem colocada a pertinência do estudo das obras de Coutinho dada sua 

representatividade no contexto do cinema brasileiro. Cabe aqui também falar mais da 

perspectiva de estudo adotada. Das variadas formas de estudo que o cinema suscita, o estudo 

do estilo é prática já estabelecida. Assim como podemos estudar uma obra destacando seu 

conteúdo, ou seja, o tema em questão e as relações do filme com a cultura e sociedade, podemos 

também estudar um filme a partir de sua aparência, melhor dizendo, através de uma reflexão 

acerca das escolhas técnica adotadas pelo diretor e de suas respectivas funções na obra - como 

escolha a do cenário, dos movimentos de câmeras, a angulação dos planos e assim por diante 

moldam nossa experiência enquanto espectadores e o seu uso reiterado se constitui em uma 

estrutura organizadora, um sistema reconhecível. O estudioso de cinema estadunidense David 

Bordwell ressalta em seus trabalhos algumas ponderações sobre o estilo que vale trazer para 

discussão. O autor considera no sentido estrito o estilo como: 

 
 “[...] um uso sistemático e significativo de técnicas da mídia cinema em um filme. 
Essas técnicas são classificadas em domínios amplos: mise-en-scène (encenação, 
iluminação, representação e ambientação), enquadramento, foco, controle de valores 
cromáticos e outros aspectos da cinematografia, da edição e do som. O estilo, 
minimamente, é a textura das imagens e dos sons do filme, o resultado de escolhas 
feitas pelo(s) cineasta(s) em circunstâncias históricas específicas. (BORDWELL, 
2013, p. 17) 

 

Na visão de Bordwell (2013) um estilo não é puramente caracterizado por escolhas 

técnicas, mas também é relativo a propriedades como estratégias narrativas e temas ou assuntos 

preferidos dos diretores. Podendo ser entendido assim como um instrumento de generalização 

e classificação. É nesse sentido que determinado estilo, ou seja, um conjunto sistemático de 
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procedimentos estéticos, caracteriza tanto um campo como o do documentário e o da ficção, 

como também, um tipo específico dentro desse campo, como o Western no caso dos filmes de 

ficção. Um período na história do cinema como a Nouvelle Vague também pode ser trabalhado 

em termos de estilo. Semelhantemente estilo pode designar tanto a um grupo - o Cinema Novo 

ou o Cinema Direto Americano -  como designar a um cineasta específico, no caso de um estilo 

individual, que comtempla então características recorrentes em um corpo de obras de um 

realizador específico.  

Desse modo fica evidente que a pesquisa aqui proposta se dedica ao estilo individual 

de Eduardo Coutinho e como tal, dá ênfase a dimensão estilística de suas obras em detrimento 

das temáticas tratadas ou das narrativas subjacentes. Nesse sentido é que amparados por 

Cláudio Bezerra (2014), que nos seus estudos sobre a personagem coutiniana endossa as ideias 

de Bordwell, nossa pesquisa segue a proposta de dividir a obra documentária do diretor em três 

fases consecutivas, pelas quais, segundo Bezerra, observa-se a construção de um estilo. São 

elas: fase de experimentação, a gestação de um estilo e a fase do documentário de personagem. 

Organizar o pensamento considerando essa gradação auxilia a identificar pontos de inflexão e 

a origem de escolhas temáticas, técnicas e estéticas relevantes. Para Bezerra de Santo Forte 

(1999) em diante, período que justamente compreende a fase do documentário de personagem 

“o diretor inicia a formatação de um jeito próprio de pensar e fazer documentários, por meio de 

um conjunto de procedimentos, características formais, definidores de uma obra de autor, ou 

seja, de um estilo” (2014, p. 29). Essa “marca pessoal” segundo o mesmo autor se caracteriza 

principalmente por um “tipo de cinema fundado na palavra e na imagem do corpo em seu 

potencial expressivo, oral e gestual, realizando uma performance” (2014, p.29). Cada um dos 

elementos trazidos por Bezerra será ainda tratado (a palavra, a performance e etc.), mas o que 

vale ressaltar no que se refere à pesquisa é explicar que fazemos um levantamento de questões 

para uma delimitação do estilo de Coutinho, considerando sua biografia e o conjunto de sua 

obra, com a intenção de ter subsídios para então identificar esse mesmo estilo em Jogo de Cena 

(2007). O movimento proposto consiste em colocar em diálogo os elementos estilísticos da obra 

em questão - oriundos do estilo de Coutinho - com aqueles outros identificados no conjunto de 

filmes denominados filmes-ensaio. 

1.2 Mirada de Conjunto: as três fases do documentário de Eduardo Coutinho 

1.2.1. Primeira fase: experimentação e aprendizagem na televisão 
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A fase inicial, chamada de experimentação, remonta aos primeiros contatos do diretor 

com o documentário. Essa aproximação começa quando Coutinho se torna funcionário da TV 

Globo no programa Globo Repórter e termina com o lançamento do documentário Cabra 

marcado para morrer em 1984.  

Até esse momento Coutinho colaborou em trabalhos de outros cineastas, como nas 

filmagens de Maioria Absoluta (1964), documentário de Leon Hirszman. Em seguida, assina o 

roteiro e direção de 4 ficções: O pacto (1966), média-metragem um dos três episódios do longa 

seriado ABC do amor, O homem que comprou o mundo (1968), seu primeiro longa-metragem 

e Faustão (1971) filme de cangaço inspirado livremente em Henrique IV de Shakespeare. 

Dentre os trabalhos anteriores ao documentário o de maior relevância será a realização, 

interrompida pelo golpe militar, da primeira versão de Cabra marcado para morrer em 1964. 

No mesmo período da produção do primeiro Cabra, Coutinho atuou, ainda, como roteirista de 

outras 4 produções ficcionais2, entre elas, como colaborador no roteiro de Dona flor e seus dois 

maridos (1976) de Bruno Barreto, a segunda bilheteria no país, com mais de 11 milhões de 

espectadores. 

Embora tenha trabalhado ativamente sua carreira no cinema se revelava um ofício 

pouco rentável. A realização de filmes à época contava com grandes dificuldades, basta lembrar 

o período ditatorial. Depois de seu malsucedido Faustão (1971), Coutinho procura outras 

maneiras de ganhar a vida. O nascimento do primeiro filho e a difícil situação financeira o 

impele a trabalhar por 4 anos como copidesque no Jornal do Brasil. É justamente uma melhor 

perspectiva salarial, o dobro do que ganhava até então, que o levou a deixar o jornal e aceitar a 

oferta no Globo Repórter em 1975. 

Consuelo Lins (2004), tratando do mesmo intervalo de tempo, batizou o período de “a 

escola da televisão”, justamente o que o termo “experimentação” busca exprimir. Essa “escola” 

é crucial na medida em que trabalhar na Rede Globo se torna uma oportunidade de se ocupar 

sistemática e constantemente com audiovisual. O trabalho possibilitou também a familiarização 

com novas técnicas e equipamentos, foi ali, por exemplo, que o diretor teve a sua primeira 

experiência com som direto. Bezerra (2014, p. 19) nos conta que “o Globo Repórter possibilitou 

a uma geração de cineastas praticar com regularidade, e certa autonomia, o ofício de fazer 

cinema”. O programa buscava conferir um caráter cinematográfico a sua produção por meio da 

contratação não apenas de jornalistas e profissionais de televisão, mas também de cineastas, 

                                                
2 As outras 3 são A falecida (1965) de Leon Hirszman. Os condenados (1973) de Zelito Viana. Lição de amor 
(1975) de Eduardo Escorel.  
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muitos deles oriundos do Cinema Novo. Tal composição influencia, inclusive, na predileção 

pelas temáticas sociais e a especial atenção dada ao Nordeste. Coutinho (2013c, p. 191), de 

forma intensiva e definitiva, abraça o documentário atuando nas diferentes etapas do processo, 

o diretor relata: “ao vir para Globo, eu passei a ser não só um redator como era no jornal, [...] 

eu fazia os textos dos meus filmes, eu editava com um montador, eu dirigia [...] Passei a viajar, 

enfim, passei a ser diretor de documentário pago pela Globo”. 

O Globo Repórter daquela época chegou a fomentar, no contexto da televisão 

brasileira, um projeto de documentário com traços de originalidade. Para entender como isso 

foi possível, temos que especificar as condições de produção do programa no período. Para 

além da composição das equipes com profissionais de origens diversas, tratava-se de uma 

unidade com relativa autonomia, o programa era dividido em 3 núcleos com sedes 

independentes entre Rio de Janeiro e São Paulo. A divisão era um dos fatores que dificultavam 

o controle do que era produzido. Bezerra (2014) ressalta que “como não existia a figura do 

repórter, o próprio diretor se encarregava de fazer o trabalho com uma equipe reduzida, dando, 

assim, certo caráter autoral aos documentários”. Outro fator é que se gravava em película 

reversível, um tipo de filme que dispensa revelação e cuja montagem era feita diretamente na 

moviola, o que “complicava o visionamento frequente do material por parte da direção do 

telejornalismo” (LINS, 2004, p. 19). E mesmo com as limitações impostas pela censura, esta 

era um problema mais externo que interno e desse modo: 

 
[...] se a montagem final passava pelo crivo da direção de jornalismo da emissora, e 
esses programas fossem adaptados a certo “padrão” de texto [...] as pautas e a 
coordenação das equipes era de responsabilidade dos núcleos de produção. Isso dava 
grande liberdade aos diretores, que pautavam seus próprios filmes e, na maioria das 
vezes, eram os principais condutores das entrevistas. (BEZERRA, 2014, p. 19) 

 

A despeito da originalidade do projeto do Globo Repórter, a televisão, continuava a 

ser um meio tratado com menosprezo pela maioria dos profissionais de cinema. O que coloca 

Coutinho na emissora foi a imposição de uma questão prática, trabalhar ali provia suas 

necessidades financeiras. Mas foi justamente a partir dessa interface entre reportagem 

jornalística e documentário televisivo que o diretor desenvolveu aptidões importantes, como a 

agilidade na filmagem e a necessidade de improvisação constante. Já que na televisão, de um 

jeito ou de outro, o material tem de ir para o ar no prazo determinado. Como atesta o relato do 

diretor a Consuelo Lins (2004, p. 20) , foi trabalhando ali que aprendeu “a conversar com as 

pessoas e a filmar, aprendendo ao mesmo tempo as técnicas da televisão, de filmar chegando, 

filmar em qualquer circunstância, pensando em usar depois de uma forma diferente” 
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Aprendizagem que se deu também a partir do corpo a corpo, do embate com as 

limitações impostas pelo fazer televiso e os padrões recomendados pela emissora. A questão da 

duração dos planos, por exemplo, é crucial. Na televisão, segundo o diretor, evita-se a todo 

custo os planos longos, em especial, quando fixos e quando a ação se resume à fala de um único 

interlocutor, situação essa encontrada sistematicamente nos filmes do documentarista dali em 

diante. Coutinho marcando essa limitação emenda: “Plano de dois minutos, não pode. Ninguém 

fala mais de trinta segundos, não é? [...] Plano fixo de oitos segundos é inconcebível, não só 

para o Jornal Nacional, estou falando de reportagem maior; é inconcebível” (2013c, p. 270).  

Percebemos nessa crítica como o estilo cineasta vai contra a essa tendência da televisão de 

eliminar os planos longos. Assim consideramos indício de formação de um estilo autoral o caso 

de Seis dias de Ouricuri (1976), primeiro documentário do diretor para o Globo Repórter.  

 

 
Imagens de Seis dias de Ouricuri (1976) 

 

A equipe de filmagem viajou por Pernambuco e registrou o quotidiano da população 

em meio a seca persistente. Há entrevistas longas e sem cortes, compostas por apenas um plano 

fixo e que chega a exceder os 3 minutos. No relato um morador da região faz um verdadeiro 

inventário das raízes que por conta da seca eles foram obrigados a comer, explicando que de 

algumas delas nem mesmo os animais aceitavam se alimentar. Anos depois Coutinho comenta 

que (2013c, p. 270) a escolha por esse plano se dá onde a estética encontra a política, é uma 

questão que não diz respeito apenas ao conteúdo do que se diz, mas também à forma. A 

tragicidade da situação se impõe e o plano se estende de modo a preservar a duração e o 

ordenamento da fala como no momento da filmagem, tornando mais expressivo o relato que 

denota a familiaridade daquelas pessoas com as privações causadas pela seca. Neste mesmo 

episódio, a narração apresenta elementos novos para além do que se entende pela onisciente 

“voz de Deus” ou “voz do saber” característica do documentário clássico em especial na sua 

forma televisiva. O discurso comentador/explicativo não se assume como uma voz de 

autoridade detentora exclusiva do saber, apenas ela capaz de interpretar o drama social 
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abordado. No sentido oposto a uma totalização da discussão, observamos já uma abertura para 

uma abordagem mais subjetiva e circunstanciada. Bezerra pondera nesse sentido explicitando 

que se: 

 
[...] de um lado, há uma abordagem crítica, sociológica do fenômeno da seca [...] De 
outro, há no texto certo tom “pessoal”, registrando as impressões diárias do diretor 
nas filmagens [...] O próprio título do filme, Seis dias de Ouricuri, indica a intenção 
de expor situações vivenciadas pela equipe de filmagem durante certo período e lugar, 
como o relato de um diário de viagem. Mais adiante, essa unidade tempo-espaço será 
um importante dispositivo para o estilo de documentário do diretor. (BEZERRA, 
2014, p. 21) 

 
Já em Theodorico, imperador do sertão (1978), chama a atenção a ausência de locução 

seja sob a forma da voz de Deus portadora de um saber ou de qualquer outra forma. Ouve-se 

apenas os sons registrados no contexto das filmagens. O programa se aprofunda em torno de 

um único personagem, o major Theodorico, conhecida figura coronelista do Rio Grande do 

Norte, que inclusive compartilha com o diretor a feitura do próprio documentário.  

 

 
Imagens de Theodorico, imperador do sertão (1978) 

 

O fazendeiro e político conduz a maioria das entrevistas seja com seus funcionários 

ou aliados. Ele também é quem faz a apresentação e encerramento do programa. A modulação 

principal está na maneira escolhida para abordar a temática, a vida de um integrante da elite 

rural do nordeste brasileiro. O discurso preponderante não define o personagem em termos de 

vilão ou herói, ao mesmo tempo que não tenta esconder todas as contradições. Segundo Lins 

(2004) esse documentário inaugura um movimento importante na obra de Coutinho, em que o 

interesse principal é a visão de mundo, o ponto de vista sobre si e o mundo que o personagem 

possui e a sua desenvoltura em expressá-lo. E como efeito, o espectador está livre para produzir 

os sentidos do que assiste. Este movimento será repetidamente exercitado no decorrer de sua 

carreira, e aparece quando o diretor prescinde de defender seu próprio ponto de vista como o 

preponderante em favor das múltiplas visões daqueles que o diretor pretende filmar.  
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A eliminação da presença do diretor e de sua equipe em cena era outra característica 

dos documentários do programa Globo Repórter. Por vezes a presença do repórter na tomada 

era admitida, mas somente quando estritamente necessário. Se como reitera Coutinho (2013c, 

p. 270) na televisão “tudo o que revela que o que estamos vendo é uma filmagem é insuportável, 

é inaceitável” um traço que marcará as obras do diretor posteriormente é, por outro lado, a 

explicitação das circunstâncias de filmagem e a sua própria presença no filme. Uma posição 

veementemente contrária ao “padrão de naturalismo” jornalístico. A superação desse padrão e 

a afirmação de sua forma de filmar privilegiando a subjetividade de seus personagens de forma 

que o produto final não comtemple uma verdade única e acabada se realizará efetivamente na 

segunda fase da obra do cineasta. 

 

1.2.2. Segunda Fase: rumo a um estilo consolidado 

 

Cláudio Bezerra (2014) intitula de gestação de um estilo a fase intermediária que 

marca a atuação de Coutinho como documentarista independente, fora da televisão. O filme 

mais importante e que abre o período é sem dúvida o emblemático Cabra marcado para morrer 

de 1984 e a obra que encerra esse momento é Santo Forte de 1999. Cabra é um ponto de 

inflexão na obra do diretor que se torna também um marco estético na cinematografia brasileira, 

inaugurando no documentário nacional tendências que o acompanham até hoje. A obra tematiza 

o contexto de redemocratização brasileira a partir da busca de Coutinho pelos personagens do 

Cabra inacabado de 1964 que fora interrompido pela ditadura militar. Mas muito além do 

contexto político o Cabra de 1984 discute também a partir de sua forma a concepção de 

documentário preponderante daquele momento.  

 

 
Imagens de Cabra marcado para morrer (1984) 

 

A presença da reflexividade, por exemplo, é um traço marcante, Coutinho se insere na 

narrativa como um personagem, sua presença no filme longe de ser discreta é um dos eixos 

narrativos condutores. É a primeira vez no país que um cineasta e sua equipe aparecem na 

filmagem assim (BEZERRA, 2014). Vladimir Carvalho (2013) ressalta também como o filme 
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provoca a partir de sua feitura o acontecimento a ser filmado, provoca a sua matéria, detona sua 

ação, não filma por filmar, observaremos esse mesmo movimento nas obras mais importantes 

de Coutinho daí em diante. Cabra (1984) contrasta fortemente com a produção anterior do 

próprio diretor e com as demais do contexto de sua época. Segundo Bezerra (2014, p. 25) “é 

uma obra de ruptura, marcou o fim de um ciclo no documentário brasileiro”. O filme desafia a 

produção documentária clássica uma vez que se volta para si próprio como filme, confessa-se 

um discurso em construção e se abre às ambiguidades antes evitadas. Outro crítico de cinema, 

Paulo Paranaguá, comenta nesse sentido o seguinte: 

 
 A riqueza de Cabra marcado para morrer, com suas filmagens interrompidas (ou 
espalhadas) durante quase vinte anos, é a de poder projetar na tela tanto estas quanto 
aquelas, e dar lugar assim a uma verdade plural, em processo de perpétua definição, 
incessantemente questionada pelos pontos de vistas e acontecimentos, enriquecida 
pela dialética do passado e do presente confrontados, sem que nenhum desses 
momentos seja negado ou ocultado, conciliando a fidelidade e o questionamento, a 
ética e a estética, e se expondo ao mesmo tempo com aparente simplicidade de um 
processo espontâneo de criação, de um work in progress. (Paranaguá, 2013, p. 480) 

 

Os filmes posteriores ao sucesso de Cabra marcado para morrer (1984) dão 

continuidade à pesquisa de Coutinho no sentido de “renovar as formas expressivas de seu 

documentário” (BEZERRA, 2014, p. 25). Mas nesse caminho Bezerra (2014) destaca também 

que a maioria das obras desse período são esteticamente limitadas, não sinalizando para um 

estilo autoral. O autor elenca documentários como Volta Redonda – Memorial da greve (1989), 

O jogo da dívida. Quem deve quem? (1989) e A lei e a vida (1992) nos quais ele enfatiza o 

retorno da locução expositiva e tom de denúncia, são filmes feitos num contexto de intensa 

mobilização social e que defendem explicitamente posições políticas. Entendemos, no entanto, 

que essas experiências se tornam importantes como um processo de amadurecimento em que 

Coutinho passa a ter maior clareza de qual documentário lhe interessa e de como executá-lo, ou 

seja, o diretor refina seus métodos. 

 

 
Imagens de Santa Marta: duas semanas no morro (1987) 

 



 

 

                                                                                                                                    22 
 

Santa Marta: duas semanas no morro (1987) se destaca nessa fase. Como o próprio 

título já anuncia, percebemos uma demarcação de espaço e tempo dentro da qual o 

documentário se desenvolve. Uma estratégia que corresponde também às condições de 

produção do filme: tempo limitado e baixo orçamento. Mesmos motivos que levaram a adesão 

do vídeo como suporte de gravação. Assim como a limitação espaço-temporal aponta para uma 

estratégia que se tornará recorrente, nesse documentário vale destacar a presença de uma 

locução discreta, há um esforço por se preservar e dar ênfase à fala dos personagens em 

detrimento da narração em off que interprete/explique ou fale em nome dos personagens. A 

análise de Fernão Ramos de Santa marta (1987) destaca: 

 
Se Coutinho não foi o primeiro diretor a subir um morro carioca com uma câmera, 
pode-se dizer que foi o primeiro a subir para filmar o cotidiano, colocando no centro 
da representação do popular a estrutura “depoimentos/personagens-personalidades”. 
Pioneiramente, as asserções em over estão em segundo plano e não martelam nenhum 
ponto de vista. A descoberta da dimensão da personalidade anônima para o 
documentário, ocorre no Brasil, nesse filme. (RAMOS, 2008, p. 223 e 224) 

 

Mais tarde Boca de lixo (1992) retomará princípios semelhantes. Repete-se a 

concentração espacial: o documentário se restringe à vida de catadores que trabalham no lixão 

de São Gonçalo em Niterói (RJ). Percebemos agora, porém, a abolição de qualquer narração 

explicativa. O documentário é concebido e conduzido como se o filme acontecesse de 

improviso, prescindindo de um roteiro. Coutinho e sua equipe vão ao lixão sem pesquisa prévia 

e o documentário registra o desenrolar da relação entre os catadores e equipe de filmagem: as 

desconfianças, as incomunicabilidades e tensões entre essas pessoas de contextos a princípio 

radicalmente diferentes. No entanto, o que poderia se tornar uma abordagem corriquei do 

famigerado e violento drama da pobreza brasileira, escapa desse caminho por uma trilha que 

não compreende os personagens nem como vítimas, nem como heróis. E muito menos que 

atribui aos realizadores qualquer poder redentor, não existem promessas que a participação no 

filme ou a sua realização gere a transformação daquela realidade. 

 

 
Imagens de Boca de lixo (1992) 
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 A temática se afasta de uma ideia prévia de pobreza e marginalidade social para 

explorar a vida e experiência concreta dos personagens em questão. Coutinho em entrevista a 

Cláudia Mesquita (2013) relembra que a pergunta básica para o filme foi: “O lixo é bom ou 

ruim? “ Uma abordagem como esta, na visão de Coutinho é importante para deixar demarcado 

que não necessariamente ele realiza o filme a partir do pressuposto de que a vida das pessoas 

que trabalham ou moram no lixão é detestável, mas que ele, o diretor, se interessa em saber 

deles mesmos sobre o assunto, ou seja, esta é uma questão em aberto.  

O que nos desperta o interesse é o processo de construção das relações entre quem 

filma e quem é filmado, como conquistam a confiança um dos outros, resistem e se entregam 

mutuamente. Esse processo é permeado pela palavra, pela conversa, é através dela, em grande 

medida, que percebemos os embates e compartilhamos da complexidade do outro. E para que 

haja conversa são necessários pelo menos dois interlocutores e assim se faz explícita a presença 

do diretor e sua equipe no filme. A matéria prima do filme se restringe ao máximo às imagens 

e sons registrados no momento da filmagem, nesse contexto a montagem é o principal meio do 

diretor na criação de um discurso próprio cinematográfico. Mas é também no âmbito da 

montagem que se percebe uma busca por respeitar e preservar o momento singular do encontro 

em que a conversa acontece. É um esforço que parte de um compromisso ético por parte do 

diretor; quando uma pessoa concorda em participar do documentário é porque existe a 

confiança de que as imagens e diálogos captados não serão usados contra eles próprios. 

Esses dois filmes ao darem “prioridade ao relato das experiências de vida das 

personagens em detrimento da abordagem de um tema com imagens dramáticas” (BEZERRA, 

2014, p. 26) nos remetem já ao estilo amadurecido de Coutinho, a fase descrita como 

documentário de personagem. Vamos agora nos aprofundar neste momento da obra do cineasta.  

 

1.2.3. Terceira fase: o documentário de personagem 

 

O documentário de personagem é o modo singular resultado do estilo maduro de 

Coutinho. Ponto em que se articulam as questões que abordaremos neste estudo. É esse 

documentário que abraça uma política das imagens e faz de sua ética condição de possibilidade. 

É nele que percebemos como essa mesma ética e política desembocam num método minimalista 

que prescinde de roteiro, de modo que o fazer se estrutura a partir de dispositivos. Nele, 

também, a entrevista se torna conversa, um gesto de abertura e escuta sensível. E principalmente 

é nesta parcela que situamos Jogo de cena (2007) em relação ao conjunto da obra de Coutinho. 
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Segundo Bezerra (2014, p. 29), a principal característica do estilo do diretor “é a de 

ser um tipo de cinema fundado na palavra e na imagem do corpo em seu potencial expressivo, 

oral e gestual, realizando uma performance” sendo que este estilo tem como propósito “fazer 

as pessoas narrarem as experiências de suas vidas com criatividade e improviso”. Em outras 

palavras, o método de trabalho do diretor é moldado de maneira tal que cumpre o papel de 

provocar a emergência da personagem performática, aquela que “sabe narrar, de uma maneira 

pessoal, fragmentos de sua história e vida”. 

O sujeito dos filmes de Coutinho não são seres unívocos e não são assim abordados. 

Para Xavier (2014, p. 36) são “narradores de si mesmos empenhados nessa autoconstrução 

enquanto personagens que moldam um estilo”. No documentário de personagem há lugar para 

busca de singularidades, o olhar do diretor toma forma de uma escuta, não se interessa por uma 

moral, mas é atento a uma ética implícita no seu fascínio pelo trabalho desses personagens, 

sujeitos do filme, em construir-se a si próprios. 

A identidade está em constante reconstrução, temos um sujeito fluido e múltiplo. Se 

pela performance o diretor encontra "uma maneira adequada para [...] se inscrever, de modo 

inconcluso, processual, no filme" (BEZERRA, 2014, p. 48). Da mesma forma, para as 

personagens, “cada performance se caracteriza como um meio de [...] marcar presença e estar 

no mundo do filme e da vida” (BEZERRA, 2014, p. 45). 

O conceito de performance é amplamente difundido na academia e nas artes. A arte 

performática movimentou toda uma economia da criação no meio artístico; das vanguardas 

modernistas aos movimentos sociais da década de 1960. Atualmente, no entanto, perdeu o 

caráter fundamentalmente ativista e contestador, encontrando no campo do vídeo e cinema uma 

de suas interfaces mais importantes (Salis, 2012).  

Aproximamo-nos da perspectiva sociológica de Erving Goffman (1985) que entende 

a representação como a natureza da ação social, o pensador canadense introduz o conceito de 

performance como representação do eu. Em paralelo ao raciocínio do autor, acreditamos que 

tanto a vida social como a prática do documentário compartilham de uma dimensão 

performativa, crença que que de certa forma é o combustível de Coutinho ao filmar. O 

documentário seria assim, a um só tempo, uma formidável combinação de vida social e de 

palco, um misto de invenção, escritura e real. A representação, no entanto, tem qualidades 

próprias onde quer que se manifeste, seja no palco ou no documentário e assim por diante. No 

teatro, "texto, ator e público" (BEZERRA, 2014), formam uma equação chamada de tríade 

dramática. Goffman (1985) traz essa realidade para o âmbito da interação em sociedade. Nessa 

interação, ao contrário do teatro, temos um ator que performa para outros atores, de modo que 
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nos tornamos respectivamente uns plateia dos outros. Nesse sentido, adquirimos 

simultaneamente papel de público e atores. O texto não existe antes da interação, mas a partir 

dela, o conteúdo da representação é em si a própria encenação ou performance.  

Comparativamente, no documentário, a relação é ainda mais difícil de descrever. No 

momento da tomada, os atores (personagens) performam para o diretor e sua equipe (público 

imediato), mas ainda, por meio da mediação da câmera e do "dispositivo do cinema" (câmera, 

equipe de filmagem, montagem etc.) sabem que performam simultaneamente para o espectador 

na sala de exibição. Embora "a performance não se realize na tela, mas na apresentação ‘ao 

vivo’ de um corpo-mídia virtual em situação de copresença com um público" (BEZERRA, 

2014, p. 55), temos ainda que "o passado do momento pré-fílmico atualiza o caráter de ‘ao vivo’ 

da arte performática no cinema" (BEZERRA, 2014, p. 54). As personagens assumem na tela 

um “corpo cinemático” dotado de autonomia própria. 

O corpo, principal suporte da arte performática, encontra o self, as camadas 

expressivas do eu, no tempo do “aqui e agora” simultâneo da personagem/pessoa. O 

documentário promove o encontro, a interação, que, por sua vez, solicita uma performance. A 

personagem transformou-se no elemento que organiza a narrativa e o argumento do 

documentário. A capacidade da personagem em explorar as camadas de si, de dispor de seu 

equipamento expressivo num movimento de extrojeção dá vida à substância fílmica.  

Como exemplo tomemos o filme Santo Forte (1999) compreendido nesta terceira fase. 

Coutinho se volta para as diversas experiências religiosas escolhendo não a fala de padres, 

pastores e etc., mas de pessoas comuns. Conversando com moradores da favela Vila Parque, 

cidade do Rio de Janeiro, escapa da presunção de encontrar personagens exemplares 

representantes de cada religião, volta-se para o indivíduo e sua experiência particular com o 

tema proposto. A sua equipe realizou uma pesquisa de personagens orientada pelo diretor, mas 

sem sua participação direta. As personagens escolhidas foram então entrevistadas por Coutinho. 

A ocasião da gravação é a primeira vez em que o cineasta se encontra pessoalmente com aqueles 

personagens e guarda a medida de novidade e estranhamente do primeiro contato. As imagens 

de cobertura quase desaparecem, o vigor da narração daquelas experiências religiosas é o que 

salta. Ilana Feldman (2010, p. 165) reafirma este aspecto, ressaltando também que no filme em 

questão “a linguagem verbal performativa e fabular é justamente aquilo que singulariza o 

sujeito ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, ultrapassa a dimensão pessoal e privada de 

sua singularidade”. Mais a frente notaremos que o mesmo trânsito entre público e privado será 

uma das bases narrativas da experiência subjetiva no filme-ensaio. 
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Imagens de Santo Forte (1999) 

Diante de uma temática tão abstrata e controversa, interessa pouco a autenticidade do 

relato que vemos e ouvimos. Certamente alguns desses personagens falseiam ou recriam suas 

experiências para o momento da filmagem. No entanto, relembra-nos Coutinho que é um erro 

acreditar que por isso os gestos e as falas são falsos. O ponto não é a artificialidade que o 

contexto de gravação possa desencadear, mas: 

 
Na medida em que a pessoa pode representar para a câmera, isso passa a ser 
interessantíssimo também. Como ela representa para a câmera? Que papel? Que 
figura? E que personagem ela quer representar para a câmera? Isso é tão interessante 
quanto aquilo que ela revela sem a presença da câmera. (COUTINHO, 2013a, p. 23 e 
24) 

 

Essa discussão assume uma outra configuração a partir da proposta de Gilles Deleuze 

(2007) de pensar as “potências do falso”. O pensador francês vai identificar uma certa produção 

de filmes documentários que ao se proporem filmar o real, deixam de conceber uma ideia de 

verdade acabada e irredutível a ser alcançada pelo cinema. “Uma ruptura que não está entre a 

ficção e a realidade, mas no novo modo de narrativa que as afeta”, desta feita aquilo que o 

cinema “deve apreender não é a identidade de uma personagem, real ou fictícia, através de seus 

aspectos objetivos e subjetivos”, mas sim “o devir da personagem real quando ela se propõe a 

‘ficcionar’” (2007, p. 183, grifo do autor). A ideia de performance também vai na mesma 

direção já que não cria uma cisão entre pessoa/sujeito histórico e personagem, ao mesmo tempo 

em que um não é entendido como a falsificação do outro, mas sim como uma possibilidade 

inerente dos sujeitos. 

Coutinho (2013a) trabalha com uma distinção que elucida a questão. De um lado temos 

a filmagem da verdade e de outro a verdade da filmagem. Em lugar de uma essência e identidade 

únicos, o documentário se volta para a contingência, uma pluralidade de possibilidades 

residente em cada indivíduo e em sua capacidade expressiva, em especial, pela palavra. Real e 

ficcional se sobrepões em uma zona de indiscernibilidade, tal dimensão que atribuímos também 

ao documentário pesquisado nos expõe aos jogos de verdade que a narração das personagens 

aciona. Assim, sincera ou cínica, a representação da personagem no documentário de Coutinho 
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é nesse sentido verdadeira, as personagens encenam variados papéis de si mesmas, e suas 

representações ou performances, são apenas o seu meio de interação na situação do filme.  

Consuelo Lins situa esse fenômeno na obra do diretor que estudamos: 

 
De fato, em muitos momentos, algo se constrói entre a palavra e a escuta que não 
pertence nem ao entrevistado nem ao entrevistador. É um contar em que o Real se 
transforma num componente de uma espécie de fabulação, em que os personagens 
formulam algumas ideias, fabulam, se inventam, e assim como nós aprendemos sobre 
eles, eles também aprendem algo sobre suas próprias vidas.  É um processo no qual 
há um curto-circuito da pessoa com personagem que vai sendo criado no ato de falar. 
(LINS, 2004b, p. 190) 

 

A autora ainda aponta que o surgimento dessa “palavra em ato” ou “palavra que 

fabula” nasce de dois aspectos principais. O processo de filmagem do documentarista é o 

primeiro desses aspectos, nesse sentido o método cultivado por Coutinho pretende deflagrar 

nas personagens essa potência de invenção. O documentarista trabalha a partir de dispositivos 

conceituais que ajudam a selecionar as personagens, assim como delimitar a abordagem a que 

elas serão submetidas – o dispositivo organiza a relação cineasta/personagens. O processo de 

montagem é o segundo aspecto a ser considerado por Consuelo Lins na emergência da 

fabulação, percebemos que a edição não busca justificar ou provar uma ideia central, ou seja, 

mostrar as pessoas como tipos psicossociais. 

Teixeira (2012) em sua discussão sobre a enunciação no documentário nos ajuda a 

contextualizar a fabulação no documentário, trata-se de um conceito pinçado por Deleuze da 

filosofia de Henri Bergson para tratar da crise do modo especular de conceber a relação com o 

outro” (2012, p.254), do documentário clássico. Foi um momento em que a crença que a 

onisciência do documentarista se estendia também a seus “objetos”, ele sabe quem são aqueles 

que ele representa, adotando nesse movimento um modelo de verdade importado da ficção. A 

partir da década de 1960 com o surgimento do Cinema Direto e do Cinema Verdade, no entanto, 

que “um princípio de incerteza vem abalar os dois pólos da relação, tanto o saber sobre si do 

cineasta quanto o suposto saber sobre o outro” (2012, p. 254). Oferece-nos, portanto, uma nova 

relação entre real e ficção. Desse modo Teixeira comenta que: 

 
[...] na fabulação documental, tempo e espaço constituem uma categoria manejável 
em que a realidade jamais é um dado inerte e passível de captação em estado bruto, 
menos ainda quando nela se introduz uma equipe de filmagem, ainda que seja para a 
consecução de um instantâneo. As personagens que nela habitam e circulam são reais, 
diferentemente das personagens reconstituídas da ficção, e são tanto mais reais quanto 
mais se despem de suas identidades fixadas de antemão e rumam na direção dos 
devires que conseguem inventar para si, dos novos modos de subjetivação que podem 
traçar e trazer à tona como presenças eficazes. Seu horizonte, portanto, é o de uma 
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alteridade que é o reverso daquele pressuposto de que no documentário sabe-se quem 
se é e quem se filma. (TEIXEIRA, 2012, p. 256/257) 

 

Percebemos que o diretor não se furta às contradições dos depoimentos de seus 

personagens, mas aponta para um real heterogêneo com direções múltiplas, evidenciando que 

não está interessado numa fala padrão à moda do politicamente correto. A ideia de fabulação 

adotada por Lins (2004b) e Teixeira (2012) só vem reforçar a abordagem de Bezerra (2014) 

pelo viés da performance. São duas perspectivas que buscam explicar a personagem coutiniana 

em sua complexidade e abertura às ambivalências. E como ela só se torna possível uma vez que 

o próprio cineasta se assume enquanto personagem, a presença de Coutinho é um elemento 

produtor dessa relação. Fernão Ramos (2014, p.12) comenta que se dá o nome de performance 

“a essa atuação, a essa encenação para si (“si” Coutinho, sujeito-da-câmera) [...] da qual [o 

cineasta] foi mestre em estabelecer, nas formas do embate consigo, sujeito atrás da câmera”. 

Após uma explanação mais aprofundada sobre as principais questões suscitadas ao 

compreender a obra de Coutinho pelo viés da performance vamos nos deter a outros aspectos 

que surgiram na nossa argumentação mais não foram ainda melhor trabalhados. Os tópicos que 

se seguem nos ajudam neste propósito e por meio deles buscamos desenvolver características 

importantes para compreender o modo singular de Coutinho fazer documentários em sua 

terceira fase. 

1.3. Olhando mais de perto: conceitos principais 

1.3.1. Prisão como método: dispositivo e economia narrativa 

 

O jeito Coutinho de fazer documentário se tornou indissociável do método de trabalho 

que o cineasta desenvolveu ao longo de sua carreira. O refinamento desse método resulta de 

questionamentos que atravessam sua obra como um todo, como se a cada novo grupo a ser 

filmado, novo tema ou nova situação de filmagem Coutinho tentasse fazer frente sempre as 

mesmas inquietações. Seu ponto de partida é o fascínio pela conversa, o poder de as pessoas 

narrarem o mundo e a si mesmas. Neste tópico nos dedicaremos à questão do método de 

trabalho do documentarista e como ele pode ser entendido por meio do dispositivo, um conceito 

que se torna central em nossa pesquisa por conseguir abarcar vários aspectos do estilo de 

Coutinho. 

O diretor opta desde cedo por filmar sem roteiro prévio. Este é um procedimento usual 

no documentário contemporâneo, no qual o roteiro serve geralmente para indicar caminhos 
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possíveis, ou é adotado posteriormente às gravações para dar uma estrutura ao material bruto. 

Segundo Guy Gauthier (2011) “é a filmagem que comanda, e ela é amplamente imprevisível”, 

assim “o documentário deve ser também uma descoberta”. Podemos ainda compreender o 

procedimento de Coutinho pelo que Jean-Louis Comolli (2008) conceitua como estar sob o 

“risco do real”, o autor usa o termo para tratar de documentários que entendem o real como 

uma experiência não roterizável, e desta maneira o documentarista se abre para abrigar o 

imponderável em suas obras e tenta escapar de narrativas, de certa forma roteiros prontos, que 

se cristalizam socialmente no atual contexto midiático. Ainda segundo Comolli 

 
O projeto documentário se forja a cada passo, esbarrando em mil realidades que, na 
verdade, ele não pode nem negligenciar nem dominar [...] longe dos fantasmas do 
controle ou da onipotência que marcam cada vez mais os roteiros, ele, o documentário 
não pode avançar sem suas fraquezas [...] (COMOLLI, 2008, p. 174) 

 

Nesta terceira fase, Coutinho emprega em seu processo de criação o que ele mesmo 

denominou de “prisões”, o quê em outras palavras são decisões tomadas de antemão pelo diretor 

e que impõe os limites da filmagem em cada obra. É nesse sentido que falamos de método: 

procedimentos de filmagem que visam organizar o caótico fluxo do real, ao mesmo tempo em 

que buscam conectar a feitura do filme à experiência concreta de uma forma de vida específica. 

Quer-se resguardar o documentário do perigo, sempre no horizonte, de reduzir o outro a uma 

abstração, uma simples categoria sociológica ou psicossocial, por exemplo. O próprio método 

intencionalmente é um recurso que pretende expor o filme ao “risco do real” que tratamos 

anteriormente. 

A “prisão” mais encontrada nas obras se refere ao que Bezerra (2014) nomeia de 

concentração espaço/temporal. A escolha que restringe o lugar e/ou período de tempo 

específico em que se darão as filmagens. Trata-se do princípio da locação única, caso de 

Edifício Master (2002). Nesta obra a prisão ditava que apenas moradores do edifício fossem 

entrevistados e todo documentário fosse rodado exclusivamente nas dependências do prédio. 

Dessa forma, surge a problemática do espaço privado, os personagens são entrevistados em 

suas próprias casas. O edifício mesmo se torna uma espécie de personagem, é o espaço em 

comum que dá unidade ao mosaico de vivências e experiências registradas. A ideia inicial de 

filmar os moradores de um grande edifício residencial não garante de antemão um tema 

específico, nem garante bons personagens, no entanto cria uma estrutura conceitual que 

viabiliza o documentário. 
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Já no caso de Babilônia 2000 (2001) o objetivo era filmar as pessoas do Morro da 

Babilônia no Rio de Janeiro. Neste filme a delimitação espacial tem, portanto, uma abrangência 

muito maior, trata-se se toda uma região. No que se refere ao período de filmagem toda ação se 

dá no transcorrer de um único dia. O último dia do ano de 1999, a virada do milênio. Temos 

aqui, portanto, presentes tanto a demarcação geográfica como a temporal. Tais restrições 

objetivam criar as condições mínimas para que o documentário aconteça, e, se por um lado, 

cerceiam a atuação do diretor, por outro, o liberam para novas possibilidades. Fica evidente em 

Babilônia 2000 (2001) a vontade de que o filme comtemple o acaso, numa opção que coloca o 

documentário sob o risco de não se realizar. Nesse filme várias equipes munidas de câmeras de 

vídeo saem simultaneamente à procura de bons narradores. As locações são assim os lugares 

onde o cineasta encontra seus personagens, na rua mesmo ou quando consentido, no interior de 

suas casas.  

 

 
Imagens de Babilônia 2000 (2001) 

 

O enquadramento não pode ser escolhido de antemão, embora se observe que de 

maneira geral temos o princípio da câmera fixa e a escolha do plano médio, ou seja, o 

enquadramento da personagem geralmente até a cintura de modo que exista equilíbrio e se 

distinga bem o corpo da pessoa, suas expressões faciais e gestos, como também o seu entorno. 

Mas no que diz respeito a locação, o lugar escolhido para a tomada das imagens, cada 

personagem escolhe um lugar que melhor lhe convém, e como se trata de uma relação em que 

o diretor adentra o espaço privado das pessoas que deseja filmar, cada personagem tem um 

poder maior de negociação nesta situação. Como muito bem coloca Comolli para o 

documentário  

 
Nem os homens nem as realidades que são lavados a filmar dependem dele [o cinema 
documentário], ainda que ele os transforme ao filmá-los. Os homens reais que atuam 
nos filmes documentários não são de modo nenhum atores profissionais, à mercê de 
uma produção, de um contrato, de uma ordem. Eles entram em um filme apenas na 
medida em que assim desejam. Nada os obriga, e nós cineastas, dependemos de sua 
boa disposição. (COMOLLI, 2008, p. 175) 
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 Podemos ainda ponderar a dose de acaso presente já que neste filme o diretor 

direcionou sua equipe para realização de uma pesquisa prévia de personagens, diferentemente 

de Boca de Lixo (1992), mas mesmo levando isso em consideração percebemos nessa obra 

como a pesquisa prévia não serve a um roteiro, mas corresponde a um levantamento mínimo 

de informações para realização do filme e que pode, inclusive, ser abandonado a qualquer 

momento. 

Essas prisões conceituais utilizadas por Coutinho não se restringem apenas às 

categorias de espaço e tempo, e prosseguiremos em nossa reflexão, recorrendo ao conceito de 

dispositivo para abordar com maior complexidade a questão. Sabemos se tratar de um conceito 

polivalente e se faz necessário circunstanciar o seu uso. O termo aparece no cinema a partir dos 

anos 1970 na voz de pensadores franceses influenciados pelas ideias do estruturalismo e da 

psicanálise. Seu principal articulador foi Jean-Louis Boudry, André Parente (2009) faz uma 

leitura das ideias desse autor e destaca que o termo dispositivo nesse contexto compreende o 

cinema como composto: 1. por aspectos materiais, ou seja, a tecnologia de gravação e 

reprodução das imagens e sons; 2. por aspectos psicológicos, referentes a situação espectatorial 

do público, a arquitetura da sala escura e a disposição das pessoas; e 3. por aspectos ideológicos 

em referência ao cinema como herdeiro de uma estética ilusionista ou da transparência fundada 

na perspectiva artificialis e “cuja origem reside na vontade de dominação burguesa criada pela 

imagem perspectivada, por meio da qual se produz uma cegueira ideológica ou alienação 

fetichista, que remete a essa vontade de dominação” (PARENTE, 2009, p.26). O conceito 

aparece, então, nesse contexto de crítica aos efeitos do cinema como máquina alienante e 

perpetuadora do projeto burguês. Dando continuidade a discussão Parente emenda 

 
Deixando de lado os efeitos [...] interessa no pensamento relacional de Baudry, via 
estruturalismo, o fato de que o dispositivo também é um campo de forças e de relações 
de elementos heterogêneos, simultaneamente técnicos, discursivos, arquitetônicos e 
afetivos. (PARENTE, 2009, p. 28) 

 

Aqui já nos aproximamos do modo como o dispositivo é entendido nessa pesquisa.  O 

entendimento do conceito enquanto “campo de forças e de relações” nos remete 

inequivocamente à filosofia de Michel Foucault, de onde o termo é apropriado e acaba por 

encontrar no campo do cinema documentário uma feição própria sob a forma do filme-

dispositivo.  

Compreendemos então, a partir de Foucault, o dispositivo como um conjunto de 

“estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles” 
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(FOUCAULT, 1979, p. 246) que atuam como máquinas que fazem ver e falar, sempre 

provocando processos de subjetivação nos indivíduos afetados pelas linhas de força por ele 

geradas. A aproximação da prática documentária ao conceito de dispositivo foucaultiano surge, 

então, como dispositivo de criação, como estratégia narrativa capaz de ordenar e viabilizar a 

produção de imagens. 

O conceito de dispositivo encontra na arte expressão própria, Consuelo Lins (2007) 

ressalta que no caso dos dispositivos artísticos, tratam-se de sistemas diferenciados que 

estruturam experiências sensíveis, e como tal têm sido abordados nos estudos do campo do 

documentário. Os autores têm discutido o dispositivo como metodologia criativa, estratégia 

narrativa, identificando seu uso na produção recente de filmes e estudando as consequências 

decorrentes da sua utilização. Incluindo-se aí desde os processos de produção aos efeitos de 

sentido gerados. Para Cezar Migliorin 

 
A utilização de dispositivos de criação audiovisual é tanto mais eficiente quanto ela 
abre possibilidades de encontros entre corpos e objetos, criando efeitos que não 
podem ser sequer imaginados antes do dispositivo entrar em ação. É dessa criação de 
efeitos imponderáveis, de verdadeiros acontecimentos, que surge a invenção de 
mundos possíveis com esta prática audiovisual (MIGLIORIN, 2005, p. 145) 
 

Por este caminho o dispositivo é entendido como uma ferramenta que tem a capacidade 

de deflagrar processos, situações, imagens e discursos, que de outra maneira, não existiriam, 

porque atua como um catalisador de possibilidades. Aí reside sua força expressiva e criativa. 

Consuelo Lins aponta para isso ao analisar o processo de criação de Coutinho quando afirma 

que para diretores como ele  

 
O mundo não está pronto para ser filmado, mas em constante transformação; e a 
filmagem não apenas intensifica essa mudança, mas pode até mesmo provocar 
acontecimentos para serem especialmente capturados pela câmera” (LINS, 2007, p. 
45).  

 

Se por um lado o dispositivo atua como um recorte, delimitando ainda que de forma 

arbitrária determinados personagens, determinado período de tempo; por outro, as linhas de 

força por ele geradas, cria nos participantes do jogo “novas maneiras de ver, convida a 

experimentar outras sensações, narrativas, espaços e temporalidades” (Lins, 2007, p. 46). O que 

ao nosso entender revela o potencial criador imanente a este modo de fazer.  Outra vez, trazendo 

uma questão já discutida acreditamos que ao filmar por meio de dispositivos é que o 

documentarista busca se colocar sob o chamado “o risco do real”. 
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Para além de um procedimento de escritura, ou seja, estratégia narrativa, a adoção de 

dispositivos ou prisões trazem implicações estilísticas. Em Eduardo Coutinho isso se torna 

evidente ao se perceber que o seu método de trabalho se desenvolveu na direção do que 

podemos chamar de economia narrativa na obra coutiniana. Cláudia Mesquita e Leandro 

Saraiva (2013, p. 388) abordam este ponto indicando que o diretor “vem burilando um 

asceticismo que, limitando ao máximo os recursos cinematográficos empregados, acaba por 

deixar exposta a relação básica, constitutiva de qualquer filme: a relação entre quem filma e 

quem é filmado”. Percebemos uma disposição do diretor que vai se despojando em busca de o 

que considera fundamental. Consuelo Lins e Cláudia Mesquita comentam esse aspecto 

ressaltando tratar-se de um movimento intencional e ativo: 

 
Trata-se de uma operação de “subtração” de tudo o que não lhe parece essencial, de 
um exercício de eliminação que exige muito esforço e uma postura extremamente 
ativa, que pensa, repensa e discute o que está sendo produzido, distante de qualquer 
passividade ou submissão diante do real. (LINS, MESQUITA, 2008, p. 18) 

 

Por isso abre-se mão de uma diversidade maior de locações e de imagens de cobertura 

que exemplifiquem ou ilustrem o que as personagens falam. De mesmo modo renuncia-se à 

narração explicativa ou mesmo de técnicas como os movimentos de câmera. A despeito de todo 

esse ferramental de que o cinema dispõe Coutinho procura simplificar por um lado para se 

aprofundar de outro e extrair o máximo de intensidade do momento do encontro com os seus 

personagens enquanto conversa com eles. Nesse sentido, podemos perceber como o dispositivo 

é um agente de conformação estilística em Eduardo Coutinho. Consuelo Lins relaciona as duas 

ideias para defender que na obra do diretor  

 
[...] o dispositivo é, antes de qualquer coisa, relacional, uma máquina que provoca e 
permite filmar encontros. Relações que acontecem dentro de linhas espaciais, 
temporais, tecnológicas, acionadas por ele cada vez que se aproxima de um universo 
social. (LINS, 2007, p.47) 

 

Por isso encontramos a repetição sistemática em sua obra de características como a 

locação única ou concentração geográfica. De mesma forma a ausência de locução ou de 

imagens que não aquelas feitas no momento da entrevista. O sujeito que fala é colocado em 

posição de destaque, é para possibilitar sua fala, que no final de contas, o documentário existe.  

A câmera é prioritariamente fixa, variação de escala dos planos é restrita, ou seja, dá-se ênfase 

aos planos mais próximos de forma a garantir uma boa visibilidade de fisionomia e gestos. 



 

 

                                                                                                                                    34 
 

Como já explicitamos a respeito do dispositivo é operar através de uma restrição, inclusive no 

que se refere aos procedimentos de filmagem, para potencializar a força dos encontros gerados.  

Escolhemos adotar o conceito de dispositivo pela forma abrangente com que consegue 

explicar o fenômeno. Do mesmo modo com que o conceito ajuda a compreender o método 

criativo do diretor e de sua escritura cinematográfica, ele também nos é útil no entendimento 

da produção da personagem no documentário de Coutinho. Aqui podemos retomar em 

consonância com o conceito de performance e a análise de Bezerra (2014) que é justamente a 

instância do personagem que vem caracterizar o estilo do cineasta. Nesse conjunto de escolhas 

técnicas e estéticas cotejadas por Coutinho reconhecemos a emergência do sujeito que fala de 

si. Para explicitar a relação entre dispositivo e esses sujeitos recorremos ao pensamento de 

Agamben. Para o filósofo existem duas grandes categorias: os seres viventes e os dispositivos 

e, entre eles, os sujeitos: 

 
Chamo sujeito o que resulta da relação e, por assim dizer, do corpo a corpo entre os 
viventes e os dispositivos. Naturalmente as substâncias e os sujeitos, como na velha 
metafísica, parecem sobrepor-se, mas não completamente. Neste sentido, por 
exemplo, um mesmo indivíduo, uma mesma substância, pode ser o lugar dos 
múltiplos processos de subjetivação: o usuário de telefones celulares, o navegador na 
internet, o escritor de contos, o apaixonado por tango, o não-global etc. (AGAMBEN, 
2009, p. 41). 

 

Assim sendo o sujeito nasce do cruzamento entre dispositivo e seres viventes, na medida 

em que age como um gerador de processos de subjetivação. Compreende-se, desta forma, que 

um mesmo indivíduo guarda consigo uma infinidade de sujeitos que se mostram conforme são 

expostos a diferentes dispositivos. Para Agamben (2009) todo dispositivo implica um processo 

de subjetivação. É na complexidade da relação dos corpos mediados pela câmera que 

entendemos a personagem no documentário de Coutinho. Neste contexto a fala de Comolli é 

esclarecedora: 

 
Aquele que eu filmo me chega não somente com sua consciência de ser filmado, sua 
concepção do olhar, ele chega com seu inconsciente em direção à máquina 
cinematográfica, ela própria carregada de impensado, ele chega com seu corpo diante 
dos corpos daqueles que filmam (COMOLLI, 2008, p. 84). 

 

Desse modo, a câmera em si é entendida como um dispositivo, no sentido de atuar como 

uma máquina de produzir imagens, outra vez, máquina de fazer ver e falar. Sem nunca esquecer 

que todo dispositivo se inscreve em um jogo de poder, neste caso não seria diferente. Ilana 

Feldman comenta que filmes como Jogo de Cena (2007) “estão a serviço do colocar em cena 
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corpos que não se reduzem a invólucros de identidades, mas à intensidade de conexões, 

diferenças e relações” (FELDMAN, 2010, p. 154). 

Para entender como a câmera afeta os corpos, a superfície visível de nossa subjetividade, 

compreende-se que diante da consciência de sermos filmados, desencadeia-se em nós um 

processo de auto-mise-en-scène, descrito como 

 
[...] a combinação de dois movimentos. Um vem do hábitos e passa pelo corpo (o 
inconsciente) do agente como representante de um ou de vários campos sociais. O 
outro tem a ver com o fato de que o sujeito filmado [...] se destina ao filme [...], se 
ajusta à operação de cinematografia, nela coloca em jogo sua própria mise-en-scène, 
no sentido da colocação do corpo sob o olhar, do jogo do corpo no espaço e no tempo 
definidos pelo olhar do outro (a cena) (COMOLLI, 2008, p. 85). 

 

A câmera afeta não somente os personagens, aqueles que filmamos, ela influencia 

igualmente, aqueles que filmam. Outra consequência da aplicação do dispositivo, na produção 

audiovisual, é a presença do cineasta nestes produtos midiáticos. Comolli (2008, p. 110) nos 

lembra que “de cada lado da máquina há alguma coisa do corpo. Alguma coisa do sujeito”. O 

cineasta entra em cena, sua voz aparece, seu gesto é afirmado e ele mesmo desenvolve sua 

própria auto-mise-en-scène: 

 
A entrada em cena do corpo do autor amplifica o conjunto corpo-fala-sujeito-
experiência-vida para torná-lo ainda menos “falsificável”: filmando a si mesmo, o 
autor garante por meio de sua pessoa a potência dessa confusão que constitui toda a 
singularidade do cinema documentário. O corpo filmado do cineasta impõe uma prova 
a mais da essência documentária do filme, capaz de produzir um efeito de verdade 
sobre o qual não haveria mais o que discutir (COMOLLI, 2008, p. 285). 

 

A partir desta relação, permeada pela presença da câmera, e por ela mediada, quando o 

cineasta decide explicitar o processo de escritura do filme e nele se insere, abdicando-se de uma 

posição totalizadora de controle perante a obra; é que se abrem possibilidades em direção ao 

outro. Quando se faz patente que aqueles a quem filmamos portam-se diante da câmera de 

forma consciente, até mesmo quando encenam o papel de si mesmos. Porque, afinal, o filme é 

o registro do encontro desses corpos e dos sujeitos que eles assumem ao se encontrarem. 

Comolli sintetiza: 
O milagre terá acontecido: filmado, o corpo atinge uma potência de convicção, uma 
beleza que o corpo não filmado não conhece. Melhor que o teatro e a pintura, o cinema 
expõe o corpo humano em todos os seus estados: verdade (crueldade) da tomada 
cinematográfica, como não filmar a passagem do tempo nos corpos? (COMOLLI, 
2008, p. 176). 
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Milagre que só é possível graças a mediação do dispositivo, na medida que é um 

esforço para encurtar a distância que separa essas formas de vida, na intenção de melhor 

representar-lhes o íntimo. O que acarreta como sintoma, no percurso, a flexibilização das 

fronteiras entre realidade e ficção. Tendemos a crer que o filme-dispositivo se constitui, então, 

em um artifício pensado para a possibilidade de prover de melhor contorno, relevo e textura a 

integralidade humana, inevitavelmente, achatada por uma projeção na tela do cinema. 

 

1.3.3. Entre o olho e o ouvido: da entrevista à conversa 

 

Agora trataremos mais especificamente deste que se tornou o gesto básico do 

documentário coutiniano: a entrevista. Este recurso de maneira nenhuma é estranho ao universo 

documental, muito pelo contrário, tornou-se uma das marcas distintivas do domínio. Na obra 

de Coutinho da terceira fase ela assume, no entanto, uma acepção própria que a distancia da 

forma tradicional com que a entrevista tem sido utilizada. A experiência na televisão e em 

especial, no jornalismo, marca para o diretor a cisão entre o que ele busca em suas obras e a 

reportagem jornalística ou mesmo o documentário televisivo. Percebe-se expressamente um 

movimento de distanciamento. Como produtor independente, o cineasta está livre para assumir 

um posicionamento ético mais radical, e como já desenvolvemos nos tópicos anteriores, essa 

busca direciona a construção de seu método de trabalho de modo que as práticas de entrevista 

adotadas e aperfeiçoadas pelo diretor assumem a centralidade de seu fazer cinematográfico. 

Em O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade (2013a) Coutinho nos 

revela um cultivado interesse pelo diálogo entre diretor e seus entrevistados. Segundo o cineasta 

o diretor assume o papel de provocador, uma instância questionadora, mas não de mero 

enfrentamento. Na televisão, a participação do diretor, sua mediação, costuma ficar de fora do 

produto final. A invisibilidade das negociações é usada na intenção de dissimular a interferência 

da câmera no processo. Em sentindo oposto, tendo Coutinho assumido que o diálogo é uma 

relação essencialmente assimétrica, que a câmera é um instrumento de poder, o documentário 

deve explicitar seus processos e a mediação que ele implica. Nos filmes este conceito se 

manifesta quando a montagem preserva a presença de ambos os lados da relação, nem sempre 

o diretor e equipe estão presentes nas imagens, entretanto eles estão sempre em cena no contra-

campo, por meio da banda sonora. Mesmo as situações críticas de enfrentamento e dissenso 

explícito são preservadas. 

Portanto ao privilegiar a entrevista como diálogo, uma troca, o interesse se desloca de 

uma técnica que capacita extrair uma informação do outro, para um suporte que viabiliza o 
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encontro. Importa menos o conteúdo, a validade das informações que surgem, do que o diálogo 

em si mesmo e seus movimentos. Nesse sentido, Coutinho prefere usar o termo conversa já que 

“entrevista, depoimento, pressupõe uma formalização que destrói o clima de diálogo 

espontâneo, que é importante”. A espontaneidade é um valor no sentido de desprogramar os 

lugares pré-estabelecidos de repórter e entrevistado e assim por diante, um caminho para fugir 

das respostas prontas nas quais o entrevistado fala o que o documentarista quer ouvir. Coutinho 

assume de certa forma o papel de cúmplice dessas personagens, de maneira nenhuma se trata 

de filmar o inimigo. 

A “escuta sensível da alteridade” se refere a esse gesto do cineasta, de dar ênfase à 

relação, ao encontro, a partir de uma disposição e abertura para acolher no processo 

complexidades e ambiguidades. A alteridade em questão não é exclusivamente a dos depoentes, 

mas a do próprio diretor, quando a câmera é ligada, cada qual em suas posições, frente à frente, 

cada um é a alteridade do outro em sentido radical. Ambos se dispõem a entrar na conversa e 

se despojar baseados num pacto de confiança mútua. 

Em outro texto de Coutinho, O olhar no documentário: carta-depoimento para Paulo 

Paranaguá (2013b) observamos outro descolamento efeito da emergência da conversa no seu 

documentário: um movimento do olho para o ouvido. O olhar é subordinado à escuta, a 

“expressão oral, improvisada e precária por definição”. 

 Dentro de um contexto cultural que exalta e se ancora no poder da imagem nos 

deparamos com um cinema da palavra. A narrativa é estruturada a partir dos atos de fala, da 

performance oral dos personagens. A banda imagética dá corpo, encarna o diálogo, ou seja, a 

imaterialidade da voz se revela sob forma de uma palavra encarnada. Nesse curto-circuito de 

palavra e da imagem da palavra, os silêncios, as hesitações, as texturas vocais, revelam nuances 

e modulações nos sentidos produzidos. 

 

1.3.2. Você quer pobreza mesmo?3 Tensionamento ético e político nas imagens 

 

Discutimos até o momento alguns recursos que aparecem nos filmes de Coutinho 

desde sua passagem pelo Globo Repórter e que paulatinamente se cristalizaram num estilo. Por 

exemplo a opção de deliberadamente evidenciar a mediação entre equipe e os demais sujeitos; 

deixando aparecer as perguntas do diretor e sua reação diante das respostas, assim como outras 

referências verbais e imagéticas que mantém as marcas do processo cinematográfico na obra 

                                                
3 Fala de uma das personagens do documentário Babilônia 2000 (Eduardo Coutinho, 2001).  



 

 

                                                                                                                                    38 
 

final. Ou mesmo, a prática da entrevista, considerando uma abertura tal que seja permitido ao 

entrevistado exprimir sua visão de mundo por si próprio, da forma mais livre possível, tomado 

o cuidado de não o reduzir a estereótipos.  

Essas opções estéticas e as outras já abordadas nos permitem refletir sobre a concepção 

de documentário em Coutinho a partir da feitura de seus filmes. Uma concepção que extrapola 

a visão de que cinema é apenas um modo específico de contar ou mostrar histórias. Mas 

compreendendo que o cinema pode pensar, ele é, também, um modo de expressão do 

pensamento, mas pensamento por imagens. O quê e o como se mostra se inscreve, 

inadvertidamente, sob os contornos da ética e da política por essa perspectiva. Não no sentido 

de um cinema militante ou que se dedique ao tema da política institucional. Embora a obra do 

documentarista contemple esse viés episodicamente, os filmes assim identificados não 

constituem a parte mais significativa da filmografia do cineasta e tampouco é a partir delas que 

podemos atingir nosso objetivo, reconhecer um estilo próprio.   

Alinhado ao pensamento de Jean-Louis Comolli (2008, p. 57) que entende o "cinema 

como a ferramenta e o lugar de uma relação possível, real, entre nós", Coutinho busca explorar, 

por meio do documentário, as potencialidades da política inerente às relações sociais, às 

disputas, às negociações e resistências desse espaço entre. Reconhecendo, sobretudo, o 

momento do encontro entre quem filma e quem é filmado, essa relação específica, como um 

lugar onde ver e poder se entrelaçam. Sem dúvida nos aproximamos aqui da microfísica do 

poder de Foucault (1988) o poder é onipresente, estando em todo lugar, produzido a todo 

momento e a cada relação entre um ponto e outro. Reconhecemos reverberações desse viés 

conceitual na reflexão dos autores que trazemos, tanto em Comolli como no próprio Coutinho. 

Portanto é por essa perspectiva que entendemos o desenvolvimento da política neste recorte 

micro, uma micropolítica no âmbito do filme.  

Coutinho (2013a) enxerga a relação entre documentarista e seus personagens a partir 

de uma assimetria essencial, estabelecida por efeito da câmera. Quem filma e quem é filmado 

ocupam posições desiguais. Se por um lado, o diretor tem controle sobre a imagem do outro e 

assim é sabido que ele pode, inclusive, no momento da edição, alterar o sentido do que o 

personagem originalmente disse ou mostrou. Por outro, "as pessoas filmadas se encontram em 

situação de gerir o conteúdo de suas intervenções, de se colocar em cena" (COMOLLI, 2008, 

p.56) e em último caso, o diretor depende delas no sentido de que quando elas se recusam, não 

há filme. Coutinho insiste em ressaltar que a disparidade não é sinônimo de personagens 

indefesos e passivos diante do aparato cinematográfico. Ambos os lados compartilham, em 

diferentes níveis, desse saber. Nesse terreno, como apregoa Comolli, perdeu-se há muito a 
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inocência. "Há, nos dias de hoje, um saber e imaginário sobre a captação de imagens que são 

muito compartilhados" (2008, p. 53). Para o autor, desde a fotografia, o cinema e a televisão, a 

vivência dos sujeitos com as imagens é tal que exista um saber geral e compartilhado, por que 

todo e qualquer um é filmável, e, eventualmente, o será. E mesmo quem nunca foi possui um 

conhecimento a respeito. Comolli completa, ainda, que a fotografia e a televisão "acenam para 

cada um de nós com uma promessa de imagem e, em todo caso, uma consciência de que poderia 

haver uma imagem de si a ser produzida, a mostrar, a oferecer ou a esconder, afinal, a colocar 

em cena" (2008, p. 53). E a "cena é política", segundo Migliorin, "o lugar de negociação das 

representações em que os sujeitos operam" (2010, p. 14) 

Uma vez que a assimetria não pode ser eliminada, ela deve ser evidenciada como 

condição do documentário, e, desse modo, a instância da negociação assume posição 

importantíssima em seus filmes, já que é a partir dela que as personagens "produzem a si 

mesmas" (COMOLLI, 2008, p.56), e assim tomam forma e ganham densidade.  

Neste ponto reconhecemos que estamos tratando da tradicional questão ética do 

documentário. Tradicional na medida em que se revelou uma problemática constante dos 

teóricos e cineastas do campo, atravessando a história desse domínio audiovisual. 

Consideremos como o domínio adquiriu em nossa cultura o estatuto de discurso autorizado 

sobre o real no âmbito do audiovisual. A mera classificação de uma obra como documentário 

confere a ela certo status de verdade, de forma semelhante ao que acontece no discurso 

jornalístico. Não é novidade, contudo, que este estatuto tem sido incessantemente questionado 

tanto no contexto acadêmico, quanto junto aos realizadores. No entanto, é sensível que no 

documentário a questão assuma destaque. Se o sujeito do filme e o sujeito do mundo se 

correspondem, como sua exposição pelo filme afeta esse sujeito? Os mortos dos documentários 

se levantam após as filmagens? Em que medida o diretor é responsável pelas consequências 

decorrentes do filme na vida daqueles que foram seus personagens? Estas são questões que 

impregnam o horizonte de qualquer diretor. Cada filme e documentarista ao seu modo tocam 

nesta dificuldade. Temos certo que para Coutinho não se trata de um fator secundário, mas pelo 

contrário é um ponto entorno do qual o cineasta conscientemente pensa a sua prática. No texto 

o documentário e a escuta sensível da alteridade (2013a) o diretor reflete sobre seu modo de 

entender o documentário e percebemos como sua prática só é possível a partir de um lugar no 

qual ele reconhece a desigualdade das relações de poder entre personagem e diretor. Por isso o 

documentarista, às vezes, tem de se retirar e estar atento para criar um espaço, caracterizado 

como uma disposição de estar aberto ao outro. Tentar estabelecer uma comunicação em que o 

outro se sinta acolhido, livre para se expressar, sem ser julgado de antemão, seja pela condição 
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social ou pelas normas e condutas aceitas do seu grupo. Privilegia-se sujeitos que tenham a 

disposição de fugir aos roteiros sociais a eles pré-estabelecidos. E para tal é necessário construir 

uma relação de confiança de modo que o personagem permita entregar sua imagem ao filme, 

abrir-se na entrevista, confiando que sua dignidade não será desfigurada ou violada também na 

edição. 

E assim como na filmagem se subtrai dos personagens a sua imagem, é necessário, 

segundo Coutinho que essas imagens retornem a quem as gerou, ele comenta que ser preciso: 

 
[...] devolver a imagem que captei dessas pessoas a elas mesmas, durante ou depois 
das filmagens. [...]. Tento ser digno da confiança que essa comunidade depositou em 
mim, quer dizer, eu me sinto responsável diante dessa comunidade e não diante da 
classe camponesa, da classe dos favelados etc. [...] o mais importante são aquelas 
pessoas que têm nome; não é uma confiança de classe desencarnada, é encarnada em 
pessoas que foram gentis comigo. (COUTINHO, 2013a, p. 27) 
 

Outro comportamento que o diretor adota e que denota seu comprometimento ético 

com o documentário que realiza é a sua recusa em utilizar termos de uso de imagem, a 

participação ou não é mesmo firmada pela palavra com base num pacto de confiança mútuo. 

Tendo em vista a argumentação que trazemos até aqui é que podemos defender junto 

a Mesquita e Saraiva (2013) que “esse já célebre minimalismo tem sua base nesse modo ético 

– desdobrado em forma estética – de lidar com a relação criada pelo poder cinematográfico”. 

Para a pesquisa compreender essa ideia é essencial, que as formas estéticas do estilo de 

Coutinho são, por sua vez, desdobramentos de sua conduta ética. 
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2.0 DOCUMENTÁRIO E FILME-ENSAIO 

No caminho proposto, tendo como objetivo estudar os cruzamentos das práticas do 

documentário e do filme-ensaio, faz-se necessário demarcar teoricamente cada uma delas. Ou 

seja, delimitar a compreensão de documentário que a pesquisa incorpora, assim como expor o 

que se entende por práticas de filme-ensaio no escopo deste trabalho.  

2.1. Do Documentário 

2.1.1. Para começo de conversa 

 

Segundo Guy Gauthier (2011) quando falamos de documentário, de certa maneira, 

estamos diante de um “objeto mal identificado”. Uma visão panorâmica das teorias do campo 

mostra que as tentativas de definir a prática podem ter efeito desnorteador e dispersivo, o que 

dificulta a própria operacionalização das definições na reflexão acadêmica. Talvez por que, 

segundo coloca Teixeira (2004, p. 21), “ao longo de seu itinerário, no documentário apostou-

se menos em sua forma fixa e investiu-se mais em sua metamorfose”. Não se pode e não 

desconsideramos os esforços rumo a uma ontologia do documentário, nem defendemos a tese 

de uma definição impossível. Mas, tendo em vista as contribuições de tais teorias na reflexão 

sobre o tema, pretendemos abordar tópicos que nos permitam atingir singularidades, modos 

específicos pelos quais se instituiu no cinema o domínio documental, sabendo de antemão que 

a própria dificuldade do documentário é mesmo uma potencialidade. 

Não seria possível e sequer corresponde aos objetivos de nosso estudo tratar de modo 

definitivo a questão. Mas passando por ela busca-se delinear de modo suficiente o campo a fim 

de levar a cabo o tensionamento proposto entre documentário e filme-ensaio em Jogo de cena 

(2007). Um cruzamento que acreditamos possível na medida em que se considere a potência do 

campo, seu caráter maleável em produzir modos de fazer cinema e propor visualidades. 

A medida de invenção e novidade que acreditamos presente na obra de Coutinho é 

melhor percebida quando levamos em consideração o contraste que ela representa em 

contraponto a uma certa forma de documentário que chamaremos de clássica. Aqui 

reafirmamos que no contexto nacional as obras de Coutinho tornaram-se marcos estéticos 

importantes. Cabra marcado para morrer (1984) marcou a ruptura com o documentário 

moderno feito no Brasil, aquele apontado por Bernardet (2003) como de “padrão sociológico”. 

Santo forte (1999) cristaliza de maneira mais contundente uma série de tendências que vão 
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caracterizar o dito documentário contemporâneo brasileiro. Por isso o trabalho segue de modo 

a abordar esses dois polos: o documentário clássico/padrão e o documentário que vem depois 

dele. Os polos não representam apenas o documentário feito num determinado período de 

tempo, pois ainda hoje temos uma profusão de documentários feitos segundo os moldes 

clássicos dos anos 20/30 do século passado. Queremos falar, no entanto, de paradigmas, modos 

de compreender a prática documental e de realizá-la que se traduziu em uma feição estética 

recorrente, ou seja, um padrão. Dessa forma, a medida que surgiram novas concepções e 

tendências estéticas, as antigas não foram eliminadas, mas passam a conviver e a se influenciar 

mutuamente. Muitas vezes, tentando afirmar sua especificidade numa relação de negação com 

as demais. 

É importante estar ciente que estamos diante de um campo de intensa movimentação. 

E como tal, tomou feições tão diversas, como as diversas épocas e sociedades em que o 

documentário foi cultivado. 

Algumas vezes, compartilhando da intenção de tentar entender alguma questão, outras 

já querendo defender, deixar claro uma visão determinada. Às vezes com o ímpeto de falar pelo 

outro, em lugar dele, ou, pelo contrário, com o intuito de conceder visibilidade e possibilidade 

de fala. E nesse contexto a problemática se instaura, o questionamento quanto as posições de 

porta-voz e de concessor. É possível conceder voz a alguém? Seria todo documentário no final 

de contas uma espécie de falar por? O problema pode se tornar ainda mais complexo, por que 

o outro em questão muitas vezes é um desdobramento de si mesmo, ou seja, comtempla-se a 

possibilidade de um sujeito assumir vários papéis de si. Não podemos responder 

definitivamente essas questões, mas é certo que passaremos por questões que tocam nelas. No 

percurso de um extremo a outro, descrever essas intenções, como também problematizá-las, 

ajuda a compreender, no entanto, o porquê de um cineasta fazer ou não fazer documentário 

desta ou daquela forma.  

 

2.1.2. Superação do documentário clássico 

 

Quando dizemos documentário, estamos nos referindo a um certo corpo de filmes 

assim identificados, a uma determinada maneira de pensar e realizar cinema, como também a 

uma relação específica do público com essas obras. Sob esse nome reconhecemos uma vertente 

do cinema que remonta a uma larga tradição, como uma maneira de dar forma visível e audível, 

por meio do suporte fílmico, a um ponto de vista sobre o mundo das coisas e das pessoas. O 

documentário permite, no início, dizer dos outros, um grupo social, um personagem histórico; 
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e com o decorrer do tempo passou também a dizer sobre si mesmo, da experiência pessoal e 

subjetiva de um sujeito. Uma busca incessante por compreender e se relacionar com o outro. 

Talvez uma de suas motivações mais importantes seja essa vontade de mostrar, compreender, 

revelar esse outro, um desejo de alteridade. E que no Brasil parece ter se desenvolvido em torno 

da questão da representação do outro num contexto que enfatiza a diferença, quase sempre 

muito bem marcada, dos lugares sociais dos cineastas e seus personagens (RAMOS, 2008). 

Tudo isso só foi possível graças a invenção dos primeiros aparelhos capazes de gravar 

e projetar imagens. Essas tecnologias desencadearam uma produção que, desde cedo, cobriu 

uma grande variedade de temas. Uma das vertentes valorizava a captura de imagens do dia a 

dia, simples registo do movimento, como a saída dos operários de uma fábrica, crianças 

brincando e cavalos à galope. O movimento em si já era motivo de interesse suficiente pelas 

imagens. Temos nos filmes dos irmãos Lumière, por exemplo, esse gosto pelo cotidiano, como 

no caso do clássico filme que mostrava a chegada do trem na estação de 1895. Para eles, seu 

método "registrando pessoas com gestos simples em situações familiares, integradas aos 

ambientes naturais" (DA-RIN, 2014, p.26) era o bastante para desfrutar a novidade e o prazer 

das imagens como fotografias vivas, e não vislumbravam no cinematógrafo maior pretensão 

artística, ou mesmo grande futuro comercial. 

Essa vertente remonta aos primeiros elementos do documentário clássico, 

características como a negação da filmagem em estúdio, a predileção por não atores e uma certa 

postura de não interferência, interessando-se em apenas captar a cena. A sensação de realidade 

que o cinema trouxe é fundamental nesse entendimento. Fruto dessa prerrogativa, percebemos 

o surgimento de uma série de filmes de viagens, destacadamente a lugares considerados 

exóticos, e os chamados filmes de atualidades, precursores "pré-históricos" dos telejornais 

contemporâneos.  

Outra vertente seria a dos filmes de ficção, caracterizadas então pelo oposto: o uso do 

estúdio de gravação, participação de atores/artistas e como se faz mais evidente, a presença da 

encenação. Ao se consolidar como instituição o uso comercial da ficção lhe garante enorme 

alcance popular. O cinema nasceu um fenômeno de massa. A chamada conquista da 

narratividade é um marco para o reconhecimento do cinema como dotado de linguagem própria, 

e, assim, atingir o status de arte. O documentário, no entanto, foi tratado como uma versão 

menor, desprovida de interesse estético e comercial cuja linguagem é vista como tributária do 

cinema ficcional. De certa maneira, seria sempre o outro cinema, um espaço para as 

experiências e formas alternativas ou formas “menores”. 

Teixeira comenta a disposição tomada por essas vertentes: 
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Determinante nessa circunscrição foi um ponto de inflexão que, no decorrer dos anos 
20 do século passado, veio cindir o cinema em duas modalidades - Cinema de ficção 
e Cinema de realidade. Era o momento de júbilo e a comemoração da conquista da 
narratividade, ou seja, quando o parâmetro narrativo se impôs, quando o dispositivo 
de associação linear entre imagens, típico do saber contar história herdado da 
literatura e do teatro, estabeleceu-se. (TEIXEIRA, 2004, p.8) 

 

A questão ontológica do documentário é então conduzida, na maioria dos casos, pela 

clássica oposição que se estabelece: ficção x documentário. Um binarismo que tem se mostrado 

em última análise insuficiente no tratamento da questão, embora de grande importância para 

compreender como ela foi tratada ao longo do tempo. Dessa forma o documentário se associou 

à ideia de real, fato histórico, realidade social, enquanto a ficção à fantasia e encenação. 

A relação entre documentário e realidade é decisiva. Torna-se um ponto de inflexão a 

partir do qual podemos entender como os filmes, os documentaristas e os pensadores desse 

cinema se organizaram, definiram e legitimaram suas formas. O documentário é entendido, 

então, como um regime de imagens para o qual a chave de leitura constituiu-se o real e suas 

formas. Volta-se, no início, à busca pela mimese, esse conhecido tema das artes plásticas. 

Desenvolve-se a crença na capacidade maquínica da câmera de imitar a natureza, de capturar o 

real como ele é. Décadas mais tarde, André Bazin lançará as bases de sua teoria nesse sentido. 

Para Bazin a significação no cinema como um todo "só poderia ter um nascedouro: o mundo 

real a que a imagem remete" (Brito, 1995, p. 182). Na busca por evidenciar essa relação do 

cinema com o real como o especificamente cinematográfico Bazin escreve A ontologia da 

imagem fotográfica (2014). Neste texto clássico no campo do estudo da imagem, o autor volta 

um passo atrás: à fotografia. Argumenta que com a descoberta dessa técnica mantém-se a 

relação ontológica entre reprodução e o real seu referente, pois a seu ver seria verdadeiramente 

capaz de duplicar o real automaticamente e sem a necessidade do gesto criativo do homem 

O que a fotografia foi para o instante o cinema seria para o momento. O filme não se 

contenta mais em conservar para nós o objeto lacrado no instante [...]. Pela primeira vez, a 

imagem das coisas é também a de sua duração" (BAZIN 2014, p.32 e 33). Constituiu-se um 

domínio que recebe na raiz do próprio nome o conceito de documento. Assim se desenvolveu 

sua vertente padrão, sob égide da veracidade, criaram-se métodos pelos quais o documentarista 

poderia capturar a verdade de um dado contexto social. Identificamos desta maneira a 

concepção de documentário como espelho do real fundamental para o documentário clássico. 

Acreditava-se tratar de uma técnica capaz de atingir um grau de intervenção tão baixo a ponto 

de se creditar a esses filmes uma visão neutra dos fatos ou de classificá-los como mero registro 
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da realidade. Dessa forma, os documentários foram identificados, grosso modo, com filmes 

didáticos de caráter pedagógico, e que, em alguma medida, abordam temáticas sociais.  

No entanto, percebemos que eles se desenvolveram em diferentes direções 

progressivamente desafiando as fronteiras do próprio gênero e de forma alguma se restringiram 

a esse estereótipo. A medida em que é reconhecido que todo sujeito produz discurso, a 

concepção de neutralidade que autorizava o documentário como retrato fidedigno da realidade 

começa a se estilhaçar. O sujeito passa a ser compreendido como "necessariamente 

fragmentado, senão imediatamente ideológico" (Ramos, 2001); porque se reconhece estar 

diante "da impossibilidade de afixarmos um saber, ou uma representação; e a preconcepção de 

que o documentário, necessariamente, traz a pressuposição de uma representação totalizante 

que afixe este saber" (Ramos, 2001). Molfetta (2007) atribui a mudança principalmente à 

filosofia hermenêutica e anti-humanista que foi capaz de operar essa modificação nas bases 

estético-filosóficas no regime documental. 

Aparecem nesse contexto novas formas de documentário, novos procedimentos que 

não mais buscam negar a obra como produção de discurso, mas ao contrário, assumem tal 

posição e procuram a partir dela outras possibilidades estéticas.  

Historicamente é por volta dos anos 60 que se começa a questionar e relativizar os 

pressupostos do documentário clássico. De forma mais evidente esse movimento toma forma 

sob duas correntes principais: o Cinema Direto americano e o Cinema Verdade europeu.  

O primeiro adota como estratégia retórica uma postura de distanciamento e de não 

interferência em relação à personagem. Aqui se vai contra o princípio do documentário clássico 

em que no filme "a visão do diretor - sua "interpretação criativa" - era mais importante que as 

opiniões dos personagens" (DA-RIN 2004, p.100). Podemos dizer que se adotou uma 

supervalorização do conceito do vanguardista russo Dziga Vertov de filmar a "vida de 

improviso". O diretor se anula e procura apagar da estética fílmica qualquer indício de sua 

interferência; elimina-se a voz over e quaisquer comentários ou títulos, busca-se acompanhar 

as personagens na tentativa de não interferir ou direcionar sua ação. Este é o princípio da "mosca 

na parede”. Mariana Baltar chama atenção para como os filmes dessa tendência "estabelecem 

um sentido muito particular de intimidade. A intimidade vai ser, nesses filmes, fundamental 

como cenário para as ações dos personagens, o espaço para o seu desenvolvimento" (2007, p. 

73). 

Já o segundo, o Cinema Verdade, tradução do kinopravda de Vertov, teve como seus 

principais nomes Edgar Morin e Jean Rouch, e é deles dois, o filme considerado fundador dessa 

tendência: Crônica de um verão de 1958. Marcados por uma formação etnográfica e 
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sociológica, observamos a ênfase no encontro, na interação entre as personagens, e não raro, 

entre personagens e realizador. O cineasta reforça sua presença no filme, aparece nas imagens, 

ouvimos sua voz e, sobretudo, participa da ação; neste sentido, ele também se insere como 

personagem. "Através da palavra falada em som direto, o documentário pode ir além do registro 

factual, rememorar o passado dos personagens, especular seu futuro e abrir-se à fantasia" (DA-

RIN 2004, p.165). Nesses termos temos um movimento de revalorização do discurso falado. 

Temos a presença marcante do cotidiano; o diretor dá impressão que compartilha a produção 

do discurso com a personagem, "o personagem está no centro da narrativa - que se ampara no 

processo dá-lo a conhecer, tanto por suas ações cotidianas, quanto por suas opiniões" 

(BALTAR 2007, p.76); assim como "ao lado dele, também estão claramente circunscritas as 

motivações mais propriamente coletivas que envolvem os personagens" (2007, p.76). Segundo 

Da-Rin o cinema verdade francês entendia que "se a neutralidade da câmera e do gravador era 

uma falácia, para que tentar dissimulá-los? Por que não os utilizar como instrumentos de 

produção dos próprios eventos, como meio de provocar situações reveladoras? (2004, p.149).  

Como forma de resumir as tendências que identificamos até agora, Mariana Baltar 

(2007) recapitula que o documentário moderno se opõe ao "caráter totalizante dessa 

"supremacia" do argumento e do tema e busca dessa forma se "contrapor à despersonalização 

do documentário clássico" investindo "na ordem do discurso fílmico, em dar a conhecer os 

sujeitos". Sendo "nesse sentido que a instância do personagem ganha outro estatuto, ainda que 

o argumento, o tema e a própria crença no lugar de fala do domínio do documentário não 

estejam necessariamente em cheque" (BALTAR 2007, p.64). Ainda para autora, temos a 

presença mais uma vez da personagem como "categoria social", o sujeito aparece, entretanto, 

descentrado e "em termos de organização da narrativa, o argumento é submetido ao 

personagem, pois, como tema, ele se constrói através do que nos é dado a conhecer, pelo filme, 

dos personagens e de suas ações" (BALTAR 2007, p.64). 

 

2.1.3. O documentário contemporâneo 

 

Como já vimos, as tendências que identificamos até aqui não são exclusivas do período 

em que surgiram, todas elas, juntamente com seus métodos e procedimentos estéticos, 

somaram-se no decorrer do tempo; de modo que a medida que novas tendências despontaram, 

elas passam a conviver com as anteriores. No documentário contemporâneo percebemos as 

marcas dessa convivência e a recombinação de seus fatores a se perder de vista. Percebemos 

também, a radicalização de princípios que outrora nortearam o documentário moderno e, agora, 
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são reapropriados, em especial, por influência do pensamento pós-estruturalista. Fortalece-se a 

crença "no discurso sobre a necessária fragmentação do saber e da subjetividade que sustenta a 

representação" (RAMOS 2000). O sujeito passa a ser compreendido como "necessariamente 

fragmentado, senão imediatamente ideológico" (RAMOS 2000); diante da perspectiva "da 

impossibilidade de afixarmos um saber, ou uma representação; e a preconcepção de que o 

documentário, necessariamente, traz a pressuposição de uma representação totalizante que afixe 

este saber" (RAMOS 2000). 

 Tal conjuntura ideológica desencadeou a busca por uma experiência cinematográfica 

ancorada num sentimento de antiilusionismo em oposição principalmente à representação 

espetacular do cinema comercial hollywoodiano:  

  
Se o cinema-espetáculo oculta o trabalho de produção de significados, é preciso 
responder com "um cinema que traga em si a marca do processo de produção, ao invés 
de tentar apagar os traços que o denunciam como objeto trabalhado e como discurso 
que tem por trás uma fonte produtora e seus interesses. (DA-RIN 2004, p.169). 

 

 A concepção anti-ilusionista é contrária à uma visão unívoca do saber e do sujeito e 

conduziu ao questionamento das instâncias de legitimação do documentário. Observou-se, 

desse modo, um movimento em que o "aspecto principal não é o mundo representado, mas o 

próprio processo de representação" (DA-RIN 2004, p. 170). Essa tendência ficou conhecida 

dentro do documentário como auto reflexividade; caracterizada como aquela que "assimila os 

recursos retóricos desenvolvidos ao longo da história do documentário e produz uma inflexão 

deles sobre si mesmos, problematizando suas limitações" (DA-RIN 2004, p. 170). Podemos 

enxergá-la, também, como um vetor de fuga ético diante das novas questões que se impunham 

ao campo. Nichols (2008, p. 163/4) argumenta que "esses filmes tentam aumentar nossa 

consciência dos problemas da representação do outro, assim como tentam nos convencer da 

autenticidade ou da veracidade da própria representação". Diante da problemática de 

representar o outro, volta-se sobre si mesmo, radicalizando-se a valorização da experiência do 

encontro que percebemos no cinema verdade francês. Como busca de dar ênfase a um pretenso 

sentimento de autenticidade e honestidade da representação. O documentário não é uma janela 

do real, mas sim, da realidade do encontro. 

A personagem assume, então, o centro da narrativa documentária, torna-se maior que 

o argumento, ou mesmo, passa a ser o agente do argumento no filme (o elemento que organiza 

a narrativa). Desse modo, percebemos "o personagem não mais o exemplo de um argumento 

unívoco, mas a instância que costura um discurso descentralizado" (BALTAR 2007, p.80). O 



 

 

                                                                                                                                    48 
 

relato subjetivo ganha terreno em seu espaço privado e cotidiano, adota-se um posicionamento 

de intensa proximidade, ou reconte mínimo, com destaque para as questões de identidade. 

Razão pela qual tais filmes estão intimamente ligados ao desenvolvimento dos movimentos 

sociais e minoritários. Percebemos nesse contexto o surgimento de uma profusão de 

autorretratos e autorepresentações.  

Percebemos a emergência da micro-história ou micro-acontecimento em contraste a 

uma vertente que enxerga o personagem como um sujeito exemplar e que se propõe a explicar 

uma narrativa social globalizante. Cláudia Mesquita e Consuelo Lins (2008, p.49) descrevem 

uma “tendência a particularização do enfoque: ao invés de almejar grandes sínteses, análises ou 

interpretações de situações mais amplas, os documentários buscam seus temas através do 

recorte mínimo, abordando experiências e expressões estritamente individuais”. 

Semelhantemente, se antes havia uma tese a ser defendida, pré-existente ou não, agora o 

documentário se restringe a filmar a relação, concentra-se em produzir um acontecimento 

fílmico. A auto-reflexividade é um princípio orientador, a subjetividade assume o primeiro 

plano, ambas surgem como condições de “um cinema que traga em si a marca do processo de 

produção, ao invés de tentar apagar os traços que o denunciam como objeto trabalhado e como 

discurso que tem por trás uma fonte produtora e seus interesses” (Da-Rin, 2004, p. 169). 

De outra perspectiva o cinema documentário desse período caracteriza-se também por 

sua abertura na escolha de procedimentos estéticos, linguagens e temáticas diversas, o que 

consequentemente o aproxima de outros domínios do saber. Temos percebido, no documentário 

brasileiro contemporâneo, uma produção de filmes que investe na busca de recursos 

conceituais, valendo-se de suas respectivas potencialidades e efeitos de sentido. Como assinala 

Ivana Bentes (2010, p. 83) esses filmes “se apropriam de métodos e formatos de outras artes 

[...] e propõem uma reflexão sobre a maneira segundo a qual a abordagem documental é 

intercambiável com outras formas e poéticas de pensar o real”. Um exemplo importante para a 

pesquisa e que ilustra esse fenômeno é a já usual adoção de dispositivos conceituais no 

documentário. 

Neste contexto consideramos a possibilidade do filme-ensaio em articulação com o 

documentário, ao se apropriar de seus métodos e formatos poderia desencadear novas estéticas. 

Uma vez que percebemos que historicamente existe uma imbricação entre eles que 

possibilitaria escavar no eu nossas individualidades a e nos permitiria outras formas de se 

colocar e se perceber no mundo.  

Uma arte que buscou e ainda busca para si a prerrogativa do real, embora o real passe 

a ser entendido sob novas chaves, de maneira alguma, poderia se distanciar da complexidade 
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da qual o real faz parte. As questões não se encerram, e a cada dia os documentaristas 

reinventam o documentário. A busca pelo real, o fascínio que ele nos provoca é inesgotável. 

Como diria Comolli (2008) o real é aquilo que sempre nos escapa.  

Nesse sentido, podemos compreender o documentário como um lugar propício onde 

se estabelece um encontro entre sujeitos que se tornam personagens do filme e que nele se 

inscrevem. Vida e filme se misturam, o próprio filme passa a compor o universo do vivido. E 

deste modo, estaria suscetível, também, à ambiguidades e incertezas. 

2.2. Do Ensaio 

2.2.1. A forma ensaio 

 
Se definir o documentário foi visto como uma tarefa complicada, dada a multiplicidade 

de formas que esse domínio contempla, demarcar conceitualmente o ensaio também um 

desafio, pois se trata de uma forma que se propõe logo de partida instável. "Metodicamente sem 

método" diria Adorno (2003). Uma forma fugidia e resistente a catalogações. As origens do 

que se entende hoje como ensaio remetem à literatura de Michel de Montaigne, e sua obra 

"Ensaios" foi nesse sentido fundadora. Os ensaios são uma coletânea de textos com temáticas 

diversas e tom reflexivo. Montaigne trata com erudição e sensibilidade temas universais a partir 

de suas experiências particulares assumidas, incorporando-as à obra.  

Temos, portanto, uma certa prática que nasce na literatura e cujas feições são distintas 

dos gêneros até então estabelecidos, como as reportagens, a escritura filosófica, científica ou 

poética. Num primeiro momento, o ensaio sugere uma mistura do rigor da reflexão filosófica 

com a gratuidade da experiência pessoal na qual é bem-vindo um ponto de vista subjetivo. 

Traço que persiste mesmo quando o ensaio é então transposto para outras práticas que não a 

literária.  

Embora de difícil definição afirmamos junto com Adorno (2003) que o ensaio se 

constitui uma forma, e como tal, possui características distintas que nos permitem diferenciá-la 

de outras formas já conhecidas. Mesmo que essa diferenciação resulte de uma combinação nova 

e singular de formas anteriores já estabelecidas. Os estudos que nos permitem vislumbrar o 

ensaio no cinema com um modo específico e distinto de produção cinematográfica, datam dos 

anos 40 e temos que concordar com Weinrichter (2015) que estamos lidando com um conceito 

bastante recente. Os estudos mais sistemáticos sobre o ensaio no cinema aparecem apenas no 

início dos anos 2000. Mas embora recentes o que estes ressaltam é a forma como artistas de 
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toda espécie e, em nosso caso, artistas do audiovisual adotaram o ensaio como uma linguagem 

de larga potência criativa, de modo que: 

 
As dificuldades para definir e explicar o ensaio, em outras palavras, são os motivos 
pelos quais o ensaio é tão produtivamente inventivo. A meio caminho da ficção e da 
não ficção, das reportagens jornalísticas e da autobiografia confessional, dos 
documentários e do cinema experimental, eles são, primeiro, práticas que desfazem e 
refazem a forma cinematográfica, perspectivas visuais, geografias públicas, 
organizações temporais e noções de verdade e juízo na complexidade da experiência. 
(Corrigan, 2015, p. 8 e 9) 

 

Deste modo, o ensaio se origina na literatura com uma forma "herética" (Adorno, 

2003) e em consonância com o pensamento de Teixeira (2015, p. 164) percebemos o cinema 

como uma arte impura por definição, por onde a vocação de heresia do ensaio se estendeu, de 

maneira que nos atentaremos a esta contaminação no sentido de compreender como o ensaio se 

traduziu em uma forma própria do cinema, e, por sua vez na análise, como Jogo de cena nos 

permite criar diálogos entre essas passagens. 

Laura Rascaroli (2009, p. 22) afirma que de todas os componentes que identificam o 

ensaio, seja em sua forma fílmica ou literária, dois fatores o caracterizam em sua essência: 

reflexividade e subjetividade. Ou seja, a inclinação filosófica, disposta a refletir, perscrutar, 

explorar uma questão qualquer, aliada a uma abordagem assumidamente centrada na 

subjetividade de um eu criador. 

Ao trabalhar a questão do ensaio no cinema, Rascaroli (2009) e em especial Timothy 

Corrigan (2015) recorreram a uma formulação de Aldous Huxley (HUXLEY citado por 

CORRINGAN 2014, p. 18) especialmente útil para compreendermos melhor as singularidades 

do ensaio nesse meio. Em toda a sua variabilidade, sendo possível tratar de praticamente 

qualquer tema, podemos entender como o ensaio se estrutura, estudando-o a partir da 

combinação de três esferas principais. A primeira esfera ou primeiro polo é o 

autobiográfico/pessoal, que desencadeia uma abordagem subjetiva centrada na experiência. A 

parir de tal inclinação o ensaio se distancia da reportagem jornalística e do pensamento 

acadêmico, por exemplo. Em seguida, temos o polo objetivo/factual, concreto-particular, na 

qual percebemos que a reflexão se volta para uma situação ou questão que surge da concretude 

do mundo ao redor do sujeito. Por último, temos o polo abstrato-universal que pontua a intenção 

que o tratamento das questões construa um vínculo, uma ponte, entre a esfera privada, 

particular, e a esfera pública, universal. 

Corrigan (2015, p. 18) defende que “a razão e a interatividade variável dessas três 

dimensões criam uma forma representacional definidora” e desse modo, no cinema, existem 
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filmes que os combinam livremente, às vezes uma esfera prevalecendo sobre as demais. 

Contudo, nos filmes mais representativos podemos distinguir claramente as três esferas 

apresentadas. Rascaroli (2009, p. 23) completa que a articulação desses três polos se dá como 

um “teste subjetivo”, que nos remete à instância crítica que se revela em cada um deles. O 

sujeito importa, ao testar, examinar uma experiência, além de refletir sobre o assunto também 

se volta para o próprio examinar, o processo do pensamento, do como se pensa é considerado 

e explicitado. 

O ensaio perseguiu de muitas formas fazer um cinema que fosse pensamento em ato. 

Uma concepção do ensaio enquanto forma que pensa. No cinema, torna-se possível a partir de 

uma prática que pretende não apenas contar histórias, mas, que como na filosofia, pudesse ser 

um meio de exercício do pensamento e conhecimento. Timothy Corrigan explicita essa 

concepção: 

 
O pensamento ensaístico, assim, torna-se uma refeitura conceitual, figural, 
fenomenológica e representacional de um eu enquanto ele encontra, testa e 
experimenta alguma versão do real como “outro lugar público”, O pensamento se 
torna exteriorização da expressão pessoal, determinada e circunscrita por um tipo, 
qualidade e número sempre variáveis de contextos materiais em que pensar é 
multiplicar eus. Obtendo um híbrido específico do laço da identificação ou da 
atividade da cognição, os filmes-ensaio pedem aos espectadores que experimentem o 
mundo no sentido intelectual e fenomenológico pleno dessa palavra como o encontro 
mediado do pensar o mundo como um mundo experimentado por meio de uma mente 
pensante. O sujeito espectador habita parcialmente a instável posição de sujeito 
colocado em primeiro plano (como, figurativamente, um filme caseiro) e parcialmente 
a posição em expansão do participar em outras ideias e mundos (como, 
figurativamente, um documentário. (CORRIGAN, 2015, p. 39/40) 

 

Já Alexandre Astruc (Astruc, 2012) em “ Nascimento de uma nova vanguarda: a 

caméra stylo” aponta para uma nova era do cinema que denomina de caméra stylo ou câmera-

caneta. Segundo o autor, nesse cinema que despontava, veríamos “desfazer pouco a pouco dessa 

tirania do visual, da imagem pela imagem, da narrativa imediata, do concreto”; o cinema se 

voltaria para o abstrato “para se tornar um meio de expressão tão flexível e sutil como o da 

linguagem escrita”. Raymond Bellour (2011, p. 49, tradução nossa) comenta a aproximação 

entre o cinema e o pensamento desenvolvida por Astruc “implica que o cineasta se torna igual 

não somente ao escritor ou pintor, mas até mesmo ao filósofo”4.  Desse modo percebemos uma 

sobreposição entre a ideia de ensaio enquanto forma que pensa e a concepção do cinema 

pensante. 

 

                                                
4 […] implies that the filmmaker becomes equal not only to the writer or the painter, but even to the philosopher. 
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2.2.3. Estratégias ensaísticas no cinema 

 

Para nos aproximar desses filmes que não raro desprogramam os conceitos já 

estabelecidos dos gêneros do audiovisual lançamos mão de um olhar exploratório com vistas a 

perceber que formas assumem os procedimentos técnicos e estéticos do cinema na produção de 

caráter ensaístico.  

Corrigan (2015, p. 18) afirma que “parte do poder do ensaístico foi a sua capacidade 

de absorver e mobilizar outras praticas literárias e artísticas, como as práticas narrativas ou 

fotográficas, o cinema, desde os anos 1940, tornou-se um dos seus territórios mais ricos”. De 

mesmo modo, percebemos na esteira do que argumenta Antonio Weinrichter (2015) no texto 

"Um conceito fugido. Notas sobre o filme-ensaio" que dada a dificuldade e a própria natureza 

do ensaio em escapar de definições, forma-se uma zona de indiscernibilidade na qual qualquer 

coisa pode ser ensaio, e desta feita, muito pouco valor operacional restaria no conceito. O ensaio 

não é onde se alocam aqueles filmes que não cabem em nenhum outro lugar. De mesmo modo, 

relembrando as características já abordas, é necessário deixar bem marcado que não 

necessariamente obras com destacada inflexão pessoal e autobiográfica podem ser 

consideradas, por isso, filmes-ensaio.  

Levando em conta a multiplicidade de obras que o filme-ensaio contempla, pode-se e 

faz-se necessário um balizamento que nos permita então reconhecer marcas, estratégias que 

singularizam essa prática. A partir de agora, na trilha principalmente de Weinrichter e de 

conceitos importantes de outros autores elegemos estratégias ensaística que nos permitem ir 

contra o esvaziamento do conceito, são elas: a voz de tom ensaístico; a montagem do ouvido 

ao olho e a dialética de materiais. Todos regidos sobre aquele que seria o princípio básico do 

filme-ensaio: a leitura de segunda ordem ou segundo grau. Abordaremos cada uma dessas 

estratégias no decorrer texto de forma contextualizada umas às outras. 

Começamos destacando a dimensão que envolve a relação entre espectador e o filme. 

Percebemos nos filmes-ensaio uma predisposição a um espectador que não assuma uma postura 

de passividade. Nessa relação está claro que o espectador não deve acreditar em tudo o que 

assiste, mas assim como assinala Rancière (2012) em seu “Espectador emancipado”, deve agir 

em diálogo com o filme, uma vez que a ação de olhar não se configura o oposto de agir. Olhar 

também é uma forma de conhecer quando os espectadores assumem uma posição em que 

podem ser "ao mesmo tempo espectadores distantes e intérpretes ativos do espetáculo que lhes 

é proposto". (RANCIÈRE, 2012, p. 17). A mesma perspectiva é encontrada também no 

documentário contemporâneo, destacadamente nos filmes de maior inflexão subjetiva, com o 
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deslocamento da abordagem da defesa de uma tese e a recusa do “representativo” para outra 

abordagem que valoriza mais a evocação de sentidos com foco em experiências particulares. 

Aqui também temos um cruzamento importante com os estudos do filme-ensaio, no 

qual um aspecto central é o desvelar das mediações. Não apenas no sentido de um filme que se 

debruce sobre si mesmo, ou de um diretor que se volte para seus próprios métodos, como aponta 

também a tendência da auto-reflexividade encontrada igualmente no documentário. O lugar de 

mediador é assumido e requerido pelo diretor ou enunciador numa afirmação de seu lugar; onde 

ele não absolutiza o que apresenta, o material com o qual compõe o filme, nem totaliza seu 

discurso sobre sua matéria-prima. O filme-ensaio não se presta a conclusões, mas antes, ele está 

interessado nas possibilidades que as diferentes relações entre aquelas imagens e sons evocam. 

Nas palavras de Adorno (2003) “o ensaio tem a ver com os pontos cegos de seus objetos”. 

Feldman (2010) complementa afirmando que o ensaio está “ longe então de um regime de 

visibilidade pautado por um ideal de ‘transparência’, que pleiteia o apagamento da distância 

entre a experiência direta e a sua mediação”. Muito pelo contrário, seria a opacidade inerente 

às imagens que possibilita encontrar nelas infinitas relações, e tanto no ensaio como no 

documental, os cineastas se empenham em explorar essas possibilidades a partir da experiência 

particular. 

A explicitação das mediações e sua afirmação é um ponto essencial para o ensaio e no 

cinema assume a forma de um discurso auto-reflexivo que é também condição de um espectador 

engajado. Outro aspecto importante a perceber é a afirmação do ponto de vista subjetivo que o 

filme enseja. Ponto é, o ensaísta parte da experiência. Essa fundação na experiência de um 

sujeito específico também se evidencia tanto na necessidade das mediações assim como 

corrobora contra à vontade de atingir a identidade última das coisas, pessoas e lugares, mas 

estando, por sua vez, em busca do transitório e fragmentário. Segundo Rascaroli (2009), o 

ensaio parte de um ponto pessoal sem narrativa dominante dando abertura para o contraditório 

sendo que a auto-reflexibilidade é a condição pela qual o ensaísta faz suas reflexões. O ensaio 

parte da experiência pessoal irredutível, no entanto, não se encerra nela mesma, mas busca fazer 

um trânsito, um vaivém entre público e privado, por intermédio de uma questão; o ensaio visa 

a uma reflexão e nesse sentido, mas que propor uma resposta, ele nos interroga. 

O ponto de vista subjetivo manifesta-se mais comumente no filme-ensaio, sobretudo, 

na forma de um discurso em voz over que costura toda montagem e conduz o andamento da 

narrativa. Não necessariamente a voz do sujeito enunciador coincide com a voz do autor 

extratextual. Um sujeito enunciador é portador de múltiplos narradores, que por ocasião do 

filme podem ou não ser evocados. De todo modo, podemos identificar claramente um 
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enunciador específico na maioria dos filmes desta vertente. Rascaroli (2009) chega a afirmar 

que se trata de uma única voz autoral, nunca anônima ou coletiva.  

Também no documentário, em especial em sua vertente clássica, existe o predomínio 

da voz over, e não por acaso os primeiros estudiosos do ensaio no cinema, como Hans Richter, 

acreditavam tratar-se de uma nova forma do documentário que apontava. No entanto, a narração 

over do documentário clássico em muito se distingue do que o ensaio nos propõe. De um lado, 

temos a voz de Deus, onisciente, onipresente capaz de explicar e revelar o sentido do mundo. 

Longe disso, por outro lado, o ensaio assume uma voz com tonalidade completamente distinta 

e esvaziada de vontade de verdade.  

Weinrichter (2015) citando Ursula Le Guinn associa a voz do documentário clássico 

à voz paterna signo de autoridade, enquanto a voz ensaística situa-se numa região entre a voz 

paterna e a voz materna, esta última íntima em sua abertura ao diálogo e afeto. O tom ensaístico 

reclama uma voz encarnada, a subjetividade em fluxo de um eu enunciador localizado que "se 

mostra como uma perspectiva mais de tentativa, incompleta, incerta e fragmentada" 

(WEINRICHTER, 2015, p. 62). Como já explicitado, trata-se de uma voz geralmente não 

coletiva cujo discurso dito conduz a narrativa.  

Outro aspecto que aparece transversamente é a fragmentação que se reflete também 

na heterogeneidade do material de composição que, por sua vez, é característica marcante 

desses filmes. São utilizados desde material encontrado (found footage) a sons e imagens dos 

mais diferentes suportes e criados para as mais diversas finalidades. Um dos trunfos do ensaio 

está em coordenar essa multiplicidade de materiais diversos e aparentemente dispersos, 

colocando-os em sentido corrente por meio de uma narração guia.  

Chama atenção, desse modo, não apenas o tipo de material usado, mas o modo como 

eles são dispostos na edição. Podemos dizer que é na montagem propriamente que o filme 

ensaio se efetiva e é nesse ponto onde convergem todas as características até então elencadas. 

Nos referimos ao modo como o ensaio opera uma quebra entre a banda sonora e imagética. E 

por meio dessa fresta ele se organiza de forma lacunar, fazendo uma articulação que mistura os 

registros de realidade e ficção. Bellour (2011, p. 55, tradução livre de nossa autoria) a partir de 

uma leitura panorâmica de textos que tratam sobre o filme-ensaio, destaca que eles todos 

sublinham os processos de abstração de forma a “relativizar fortemente a lacuna entre a 

realidade pré-existente (a qual é tradicionalmente objeto do documentário) e a realidade 
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construída (que é supostamente privilégio da ficção)5”. Esta lógica lacunar é ainda explicitada 

por Bellour mais claramente de outra forma: 

 
Seguindo o exemplo das esquinas, os buracos, os vazios e as irregularidades de um 
dado espaço que se descobre por tentativa e erro, os fragmentos temporais de um filme 
correspondem aos buracos e irregularidades de uma experiência temporal, as quais 
são criadas por nossos diferentes estados de consciência” (BELLOUR, 2011, p. 51, 
tradução nossa)6.  

 

Ao realizar esses descolamentos, por meios de várias práticas, como por exemplo, a 

reutilização de imagens e sons, a narração over de tom intimista que organiza a montagem, o 

gesto ensaístico opera segundo o que Weinrichter (2015) chama de o princípio geral a partir do 

qual o filme-ensaio funciona: a leitura de segunda ordem ou de segundo grau. Esse princípio, 

segundo o autor, é uma maneira de converter a imagem em algo manejável e utilizá-la como 

segunda camada. O comentário verbal, que aqui já abordamos sob nome de voz de tom 

ensaístico e a montagem são as maneiras que o cineasta dispõe para “modificar o valor e a 

potência da imagem”. Tais modulações causadas na imagem são resultado de um movimento 

de ver e voltar a ver. Cria-se uma distância e afastamento que a um só tempo nos dá a ver a 

precariedade inerente das imagens que, por isso mesmo, são tão maleáveis, como também 

permite uma nova disposição crítica ante ao que nos é apresentado. Da mesma forma temos 

uma estrutura lacunar efetivada na montagem, em que as imagens e sons são verdadeiramente 

empilhados, justapostos de forma fragmentada e sem a presença de uma narrativa dominante. 

O que ordena o modo pelo qual os materiais de composição se comportam é o que ficou 

conhecido como montagem entre imagem e palavra ou montagem da orelha ao olho, que seria 

“uma montagem entre imagens que não segue o mesmo princípio do cinema convencional: a 

sequencialidade estabelecida não cria uma continuidade espaçotemporal causal, senão uma 

continuidade discursiva” (WEINRICHTER, 2015, p. 60) Essas lacunas, esses espaços são 

importantes no sentido em que são eles que proporcionam a participação do espectador que tem 

que agir de modo a completá-los e atribuir ali um sentido. Adorno insiste, que o ensaio 

desenvolve os pensamentos de um modo diferente da lógica discursiva. Desse modo: 

 

                                                
5 The only thing which may be said briefly is that, taken as a whole, all those texts, by underscoring various 
processes of abstraction, seem to relativize strongly the gap between the pre-existing reality (which is the 
traditional object of documentary) and the constructed reality (which is the supposed privilege of fiction). 
6 Following the example of the corners, the holes, the hollows and the irregularities of a given space that one 
discovers by trial and error, the temporal fragments of a film correspond to the holes and the irregularities of a 
temporal experience, which are created by our different states of consciousness.  
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 [...] o ensaio articula seus elementos de forma que não os deriva de um princípio, nem 
os infere de uma sequência coerente de observações singulares. O ensaio coordena os 
elementos em vez de subordiná-los. (ADORNO, 2003, p. 43) 

 

O filme-ensaio se configurou de tal forma que todas as estratégias que vimos até aqui 

se inter-relacionam. Percebemos que nem todas elas aparecem nos filmes exatamente da mesma 

maneira, mas elas desencadeiam efeitos parecidos. Teremos claramente os três polos descritos 

por Huxley - pessoal/subjetivo, concreto/particular e abstrato/universal – que se articulam de 

forma a incitar uma reflexão, numa espécie de pensamento em ato. Assim como faz-se patente 

o princípio da leitura de segundo grau que opera, em especial na montagem, uma flexibilização 

dos sentidos das imagens e sons. O filme-ensaio congrega e recombina estratégias narrativas e 

sensibilidades do campo do documentário ao mesmo tempo que também se utiliza de 

prerrogativas tanto da ficção como do experimental. 
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3.0. JOGANDO COM JOGO DE CENA 

Neste capítulo procederemos à análise fílmica de nosso objeto de pesquisa, o filme 

Jogo de Cena, adotando os procedimentos metodológicos descritos na introdução do trabalho. 

 No primeiro capítulo apresentamos o percurso de Eduardo Coutinho enquanto 

documentarista e buscamos definir o estilo Coutinho em termos dos procedimentos técnicos e 

estéticos que compreendem seu método de trabalho. Esse gesto nos permitiu localizar nosso 

objeto de pesquisa dentro do contexto de toda obra de documentarista, mais uma vez, Jogo de 

cena está situado na fase onde Coutinho já possui um estilo consolidado e agora acrescentamos 

que representa um ponto de problematização de seu próprio método. 

No segundo capítulo buscamos uma aproximação ao mundo do documentário num 

primeiro momento, para em seguida, explorar os conceitos de ensaio como forma e de filme-

ensaio. Para tal, identificamos estratégias ensaísticas que seriam o modo pelo qual o ensaio 

tomou uma forma própria no cinema. 

Posto nosso percurso, a análise busca contemplar nosso problema de pesquisa de modo 

que os conceitos levantados possam ser agora colocados à prova diante da materialidade de 

nosso objeto de pesquisa. O objetivo da análise é efetuar o tensionamento que propomos na 

forma de hipótese de que o estilo cinematográfico de Coutinho ganha contorno ensaístico em 

Jogo de cena. 

3.1. Jogo de Cena no contexto da obra documental de Eduardo Coutinho 

Jogo de Cena (2007) é o décimo quinto documentário de Coutinho desde o início de 

sua carreira como realizador independente. Uma obra fruto de um estilo já decantado e na qual 

percebemos bem delineado o método de trabalho que o consagrou. Nesse sentido é um filme 

que estilisticamente mantém um diálogo expressivo com as obras anteriores do diretor. Mais 

uma vez, o cineasta, pensa a partir do sistema de entrevistas. Sistema que desde o documentário 

moderno/Cinema Direto, e em especial, a partir da tecnologia que possibilitou maior 

mobilidade das câmeras e a gravação sincrônica de som e imagem foi a principal estratégia do 

Cinema Verdade francês e seguiu sendo repetido a exaustão. De fato, tornou-se um dos 

procedimentos mais característicos do gênero, mas do qual Coutinho se apropriou de modo 

particular e conseguiu extrair do sistema de entrevistas um efeito estético que o distancia do 

uso banalizado que percebemos no campo: tornou-se uma espécie de conversa intimista que faz 

do diretor mais um cúmplice que inquiridor daqueles que ele filma. Em desfavor a uma lógica 
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da informação, levada a diante principalmente pela televisão, busca-se a ênfase na relação do 

documentarista e seus personagens, nos movimentos de negociação entre eles. 

A preocupação com questão ética - Como retratar o outro? É possível no documentário 

o outro falar por si? - continua uma constante no horizonte. Uma busca por uma alteridade que 

também é constante no documentário brasileiro, a busca por um outro de classe que atravessou 

o período do documentário moderno e chega nas suas formas contemporâneas. Nesse sentido 

Continho é uma repetição em contexto mais amplo, embora sua modéstia autoral, uma espécie 

de renúncia a seu poder de tudo controlar no documentário insista em matizar a questão. 

Especificamente em Jogo de Cena (2007) temos, contudo, uma composição um pouco 

diferente. A classe deixa de ser uma questão, Edifício Master (2002) já distancia da figura do 

popular, mas ainda problematiza a classe média, a alteridade aparece agora sob o signo do 

gênero: um filme feito apenas com personagens femininas.  

Percebemos ainda o esforço intencional por deixar explicito: isto é um filme! As 

personagens foram escolhidas, os depoimentos foram editados, existe negociação, a câmera e a 

parafernália técnica que compõe um set de filmagem são trazidos para dentro da cena. Um 

documentário que se assume enquanto processo. Auto-reflexividade que marca seus filmes 

desde Cabra marcado para morrer (1984) e que em nosso objeto de pesquisa vem não somente 

a fim de explicitar o método, mas permite, também, problematiza-lo. 

Assim como seus filmes mais importantes anteriores a 2007 trata-se de um 

documentário cuja execução é levada a cabo por meio de um dispositivo conceitual, dispositivo 

entendido enquanto estratégia narrativa. A relação intrínseca entre ética e seu desdobramento 

estético é percebida também pela noção de dispositivo, ele se torna um vetor de auto-

reflexividade na obra. Temos o princípio da locação única, aqui em escala mais reduzida que 

anteriormente, toda a ação se passa estritamente no interior de um teatro. Embora a restrição 

geográfica represente uma continuidade, um deslocamento se faz essencial: agora o diretor não 

vai para o ambiente dos seus personagens, mas ambos, equipe de filmagem e personagens, se 

encontram em um lugar estranho ao seu cotidiano. Uma estratégia que voltaria a se repetir em 

As Canções (2011), um documentário cuja temática constitui o dispositivo e é por tanto definida 

de antemão, mas que em Jogo de Cena (2007) não serve a restrição de um tema, mas que 

adquire um sentido muito específico: Coutinho quer refletir sobre seu próprio método. Jogo de 

cena (2007) marca um ponto de inflexão em que o cineasta se debruça sobre seu modo de fazer 

cinema e problematiza seus pressupostos, num momento da carreira em que já havia testado e 

consolidado os procedimentos que marcam seu estilo. 
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3.2. Processo de produção 

Afora o contexto mais geral de nosso objeto de estudo, agora vamos nos dedicar 

propriamente ao documentário e a sua lógica interna, ou seja, contemplando também o filme 

como obra em si mesma e acabada.  

O ponto de partida para o filme é um anúncio de jornal, e não por acaso é a primeira 

cena do documentário. O texto convida mulheres com mais 18 anos que queiram contar suas 

histórias a participarem de um teste para um documentário. Na próxima cena, uma mulher sobe 

escadas, cumprimenta a equipe e o diretor, podemos vê-la sentar e a partir daí conta-nos um 

pouco de si. A conversa começa. O palco é o teatro. E a cena se repete. Mulheres desconhecidas, 

anônimas; rostos e corpos ordinários. Até que uma primeira atriz pode ser reconhecida. Ela não 

possuía um rosto qualquer. Então o jogo se completa, esse é o mote. 

O processo que originou o filme, aquele que dispara a realização da obra é o anúncio 

de jornal, e consiste no que já abordamos como um dos conceitos principais para a pesquisa: o 

dispositivo. Aqui em Jogo de Cena (2007) ele toma uma feição muito mais conceitual que nos 

filmes anteriores. Não se trata de uma restrição geográfica ou temporal, embora a presença da 

locação única, mas um meio de possibilitar uma amostra inicial que permita ao diretor escolher 

suas personagens.  

Mulheres por que o diretor é homem e se quer levantar uma ideia de alteridade. 

Moradoras do Rio de Janeiro, porque essa é a cidade em que o filme foi realizado; mas que a 

princípio, poderiam ser de qualquer outro lugar do mundo. Fora a questão de gênero não há 

uma razão em absoluto que implique necessariamente na presença daquelas mulheres no filme. 

E aqui se tem a abertura ao acaso que já tratamos, pois aconteceu das mulheres que responderam 

ao anúncio de serem boas contadoras de histórias; mas não necessariamente havia a garantia de 

que a tentativa do anúncio renderia boas personagens. 

O anúncio de jornal obteve 83 respostas, essas mulheres então fizeram uma entrevista 

gravada com uma assistente de Coutinho, não havia tema específico. A equipe e o diretor, por 

sua vez, fizeram a seleção de 23 mulheres que entrariam para o documentário baseados nessas 

gravações. As mulheres selecionadas foram então convidadas para gravarem sua entrevista no 

teatro Glauce Rocha, era a primeira vez que elas falariam com Coutinho, procura-se manter a 

singularidade do primeiro encontro embora o diretor já houvesse de antemão estudado as 

entrevistas da pré-seleção e desta forma tivesse conhecimento prévio da vida das entrevistadas. 

Posteriormente Coutinho convida ainda atrizes famosas e desconhecidas para interpretarem 
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algumas das histórias que haviam sido anteriormente gravadas, sem impor às atrizes um modo 

específico de representação.  

3.3. Materiais de composição e estrutura narrativa 

Jogo de Cena (2007) é um documentário gravado em vídeo, provavelmente por 

questões de redução de custo, uma vez que esteticamente é um filme que não se aproveita das 

possibilidades metamórficas da imagem videográfica e que se feito em película não apresentaria 

resultado diferente. O seu trunfo é desdobrar-se em várias camadas narrativas, revelando 

também níveis discursivos e temáticas diversas. Para melhor entendimento dividimos o filme 

em 4 blocos de modo a depreender deles uma estrutura. E no decorrer de nossa análise vamos 

progressivamente abordando a função de cada um desses blocos e buscaremos inventariar, 

segundo a proposta de Teixeira (2012), quais seriam os materiais de composição usados por 

Coutinho em Jogo de Cena (2007). 

 

 
 

1) O primeiro bloco da nossa proposta de estrutura se refere às cartelas iniciais. Aqui 

o determinante na questão da estrutura é o título que oferece a primeira chave de leitura da obra. 
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2) O bloco seguinte é também a primeira imagem do filme: filma-se em plano estático 

um anúncio de jornal cujo conteúdo explicita como as personagens do documentário foram 

escolhidas. Entendemos esse plano como uma unidade em si, um prólogo que não dialoga com 

a obra esteticamente, em nenhum outro momento do filme se repete o uso de material 

semelhante sendo, portanto, um material de composição distinto e à parte. O anúncio explicita 

o dispositivo, mostra como o filme foi a procura de suas personagens, mas o que ele não mostra 

é que também atrizes foram chamadas para participar do documentário. Parte das regras do jogo 

são então compartilhadas no início, mas o procedimento que vai perturbar efetivamente a 

estrutura narrativa dada até então só vai se explicitar com o desenrolar do filme e por efeito da 

montagem. Nesse momento percebemos que não se trata de um documentário como os 

anteriores feitos por Coutinho, ou seja, o filme não gira apenas em torno da experiência de vida 

dos personagens que mostra, mas existe ainda outra camada discursiva, que é a colocação sob 

suspeita das imagens umas contra as outras e que ao nosso ver é também a que dá forma a 

intencionalidade de Coutinho. 

 

 
 

3) O terceiro bloco é o mais extenso e reunimos nele o conjunto de todas as entrevistas. 

No geral, todas elas apresentam as mesmas propriedades, sendo que a diferenciação entre elas 

se dará mais pela montagem, ou seja, por meio do modo pelo qual foram combinadas, e não 

por efeito das técnicas e procedimentos relativos à captação das imagens e sons.  

Começaremos pelos aspectos que consideramos comuns em relação às imagens que 

compões esse bloco. O som é um elemento que é trabalhado de forma homogênea no 

documentário, o diretor trabalha exclusivamente com o som direto, ou seja, todos os ruídos, 

vozes e músicas que compõem o filme foram captados sincronicamente com as imagens. Aliás 

aqui em Jogo de Cena (2007) temos um dos filmes mais exemplares da chamada “economia 

estética” do estilo do documentarista, um minimalismo que elimina da banda sonora toda e 

qualquer trilha de acompanhamento, como também todo tipo de locução feita posteriormente. 

O som é pontuado pelas texturas vocais e os silêncios numerosos, ainda mais graves e cheios 

de tensão por que mais evidentes. A voz do diretor é significativamente mais baixa que as das 
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personagens, mais ainda assim audível, ao que passa a impressão que foi captada pelo mesmo 

microfone das entrevistadas, não havendo um microfone especial para voz de Coutinho.  

No que se refere ao som, há uma única exceção que destoa do restante, o único 

momento em que acontece uma sobreposição de registros é na banda sonora: a personagem 

Sarita pede para ser filmada mais uma vez; ela tem a consciência que o filme será visto por uma 

audiência, de modo que teve a ideia de cantar uma música como forma de atenuar o seu 

depoimento anterior, considerado por ela muito dramático. O resultado final, acaba 

contribuindo para o exato oposto do que Sarita intencionava, em conversa com Coutinho decide 

cantar uma música de ninar e assim emenda com lágrimas ao se lembrar que da mesma forma 

como seu pai cantava para ela, ela, por sua vez, ninava a filha com quem tem um relacionamento 

conturbado e por isso busca a reparação. Canta de olhos fechados, buscando controlar a 

emoção: nessa rua, nessa rua tem um bosque.... Nesse momento a voz de Marília Pêra, atriz que 

interpretou Sarita, é sobreposta, as duas cantam em coro, embora em compassos um pouco 

diferentes. O efeito dramático é intenso, a letra da cantiga popular parece reforçar ainda mais a 

dor da separação a que Sarita tenta se desfazer: que se chama, que se chama solidão....   

Uma categoria que merece especial atenção especificamente em Jogo de Cena (2007) 

é a escolha da locação. Aqui ela tem um sentido único em toda a obra do diretor. Vimos que ao 

contrário do que aconteceu na maior parte de seus documentários, nessa obra os personagens 

são deslocados para um lugar que não dialoga diretamente com a vida fora do âmbito do filme, 

com a exceção óbvia das atrizes. O teatro é um local público e não privado, já sinalizando uma 

questão cuja abordagem extrapola a experiência privada de um sujeito, aqui vemos apontar já 

uma das questões importante para o filme-ensaio. Diferentemente do que vemos em As Canções 

(2011) em que o documentarista também tira os entrevistados de seu lugar privado levando-os 

para serem filmados num estúdio, aqui o teatro, a própria locação serve como chave 

interpretativa para o filme. Afinal estão todos, atrizes, não atrizes, diretor e equipe de filmagem, 

no palco de um teatro. O palco o espaço por excelência e direito da representação. Quando se 

instaura a questão: quem não representa? Talvez, frente à câmera, no cinema não exista outra 

opção. Coutinho quer refletir sobre a presença da encenação/representação no documentário e 

vai construindo sua argumentação imageticamente através da reiteração de elementos que 

reforçam essa temática.  

A organização set de filmagem é pensada de modo a reforçar o mesmo sentido. Diretor, 

equipe e personagens no palco. A câmera está posicionada no palco mesmo de modo que o 

plano enquadra a personagem sentada, geralmente da cintura para cima, e ao fundo 

distinguimos fileiras de poltronas vermelhas, ou seja, uma inversão do ponto de vista tradicional 
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que se espera ter em um teatro. Trazer suas personagens para o palco do teatro não é somente 

conferir ao que elas dizem algo do verniz do espetáculo, desse lugar privilegiado reservado aos 

talentosos, mas é, também, relativizar crenças cristalizadas em relação ao documentário. 

Posicionar essas personagens tendo como fundo o lugar da audiência do teatro é “problematizar 

a crença do espectador diante das imagens do mundo” (LINS, MESQUITA, 2008, p. 69) 

A luz é outra característica que se mantém homogênea durante todo o filme, adota-se 

um esquema de iluminação tradicional com forte contraste de cores, que assim como no caso 

do som, pretende ser invisível, transparente, sem maiores efeitos para narrativa. O objetivo 

parece ser dar ênfase a expressão corporal e oral, respectivamente. A luzes principal e de 

preenchimento iluminam completamente a face das personagens, não deixando nada à sombra, 

e nenhuma expressão às escondidas. Há ainda outro ponto de luz que recorta a silhueta das 

personagens do fundo, a chamada contraluz, que aumenta a sensação de tridimensionalidade. 

A iluminação do fundo é a que poderia ter uma função narrativa mais evidente: as poltronas são 

iluminadas de forma a criar uma gradação entre claro e escuro que vai das primeiras poltronas 

mais próximas do palco completamente iluminadas às últimas fileiras já encobertas pela 

escuridão. Uma gradação que sugere uma sensação de que elas se prolongam infinitamente, 

como a extensão de um público indefinível e imensurável. 

A variação cromática da luz prioriza as cores quentes, os tons vermelho-amarelados. 

As texturas de madeira e couro vermelho da locação são realçadas, como também é o tipo de 

escolha mais comumente usada para realçar os tons de pele e dar mais expressividade aos 

rostos. O ambiente é carregado de um sentido de aconchego e proximidade, assim como o 

diretor se senta a apenas um braço de distância de seus interlocutores. Em geral, no que se refere 

à luz, temos uma configuração que se aproxima muito a da fotografia de retratos. A iluminação 

controlada, as cores sóbrias do filme conferem à Jogo de Cena (2007) certa limpeza, a 

plasticidade de uma espécie de estética sofisticada, também ligada ao minimalismo 

característico de Coutinho, mas que dista consideravelmente de todos os seus filmes anteriores, 

marcados pelo uso da luz natural e de uma ambiência que dá as imagens maior heterogeneidade.  

Coerentemente aos outros aspectos já abordados do filme, no que se refere a escala 

dos planos utilizados temos uma variação restrita. Em outras palavras, a diferença de escala 

entre o plano mais geral e o plano com maior proximidade do filme é pequena. 
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Planificação e profundidade de campo em Jogo de Cena (2007) 

 

Há o predomínio de planos próximos, recortando em especial o rosto e sua topografia. 

Nesse sentido o rosto é a principal paisagem do filme e podemos dizer também que é elegido 

como uma espécie de imagem da identidade de um sujeito. Por isso sua sistemática exploração, 

as infinitas expressões da face, sua constituição singular em lugar do restante do corpo. Uma 

vez que, também, a própria voz, de etérea emanação do corpo, aparece ela mesma densa, 

corporificada, repleta de posturas mais que a figura humana.  

O efeito mais evidente dessa escolha de planos é evidenciar uma relação que se 

pretende de proximidade entre Coutinho e aqueles que ele filma. De modo semelhante esse 

sentido se estende ao espectador, uma vez que nos é permitido chegar perto; mais ainda, é feito 

um convite a olhar bem de perto: o rosto humano estampado em tamanho descomunal na tela 

do cinema. Toda a técnica do seu cinema em favor de melhor mostrar o potencial gestual e oral 

de seus interlocutores. Afinal se trata de um cinema de personagens como defende Bezerra 

(2014). O uso da profundidade de campo, por sua vez, não deixa perder de vista o contraste 

com o entorno, lembra que as personagens falam do palco de um teatro. Nos planos mais 

fechados temos pouco profundidade de campo, ou seja, uma distância focal curta, que 

esteticamente se traduz numa imagem com a personagem em primeiro plano focada, mas com 

o fundo totalmente desfocado e descaracterizado. No entanto a maioria dos planos apresenta 

uma profundidade de campo tal que é possível distinguir bem personagem e fundo.  
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 4) O quarto bloco, assim como o primeiro, é um tipo de imagem que destoa das demais 

que compõem a obra. Ela apresenta uma função narrativa clara, é uma proposição ao mesmo 

tempo que dá o fechamento do documentário. Consiste em um único plano fixo, a cena final do 

filme: a sala de teatro iluminada vista da perspectiva do fundo da plateia, mas totalmente vazia, 

no palco duas cadeiras, colocadas uma frente à outra. 

 Aqui o ponto de vista da câmera se inverte pela primeira vez. Considerando a marcação 

das posições na locação, anteriormente a câmera mostrava o que o diretor via, agora ela assume 

a perspectiva de um espectador do teatro. Feita sua reflexão o diretor desfaz a inversão inicial 

de ponto de vista que foi importante para posicionar seus questionamentos e devolve agora o 

espectador que assiste ao filme à disposição clássica que separa de lados opostos quem encena 

e seu público. Enfatizando que durante o filme ele nos colocou também no espaço do palco. 

 Após apresentar nossa estrutura em 4 blocos podemos então prosseguir inventariando 

os materiais de composição do documentário nosso objeto de estudo:  

 1) imagem do anúncio de jornal que consiste no dispositivo que dá origem ao filme;  

 2) imagens de entrevista das mulheres que responderam ao anúncio de jornal e foram 

selecionadas e gravadas em junho de 2006; 

 3) imagens das entrevistas encenadas/representadas tanto por as atrizes conhecidas 

quanto por desconhecidas, tomadas em setembro de 2006;  

 4) imagens do comentário das atrizes sobre seu própria desempenho ou o processo de 

atuar. As atrizes encenam, então, personagens que não externos a si mesmas. Aqui elas não 

aparecem mais enquanto Aleta ou Sarita, mas sim como o sujeito histórico atriz, ou seja, 

Fernanda Torres e Marília Pêra, para “além da encenação de si”, como personalidade ou estrela 

(RAMOS, 2014, p. 12). Desse modo de um instante a outro a mesma entrevista pode mudar de 

registro e a imagem assume então outra qualidade. É isso que acontece quando Débora 

Almeida, que interpreta Nilza, olha diretamente para câmera e diz: foi isso que ela disse. O 

mesmo acontece no caso de Andréa Beltrão ao contar que sente saudades de “Cedina”, 

empregada de sua família na infância. Não se pode ao certo afirmar se essa é uma história de 

Andréa; mas a forma como aparece, não sendo repetida posteriormente, não tendo outros 

indícios que se trata de atuação de uma profissional do teatro, permite que a interpretemos como 

da memória pessoal da atriz. Outro caso semelhante é a história espiritual que Fernanda Torres 

conta falando de sua gravidez e da visita ao terreiro de sua tia Mãe-de-santo;  

 5) imagens da chegada das personagens, atrizes profissionais ou não ao set de filmagem. 

Também elas subindo as escadas. Apenas nesses momentos temos a presença da câmera na 

mão, a trepidação e movimento perturbam o plano, a estabilidade da câmera fixa é violada. São 
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imagens que situam o espectador, agem no esforço contínuo do diretor em reforçar que o filme 

é uma construção e assim em contraste com a aparente transparência do plano fixo reforçam o 

sentido que sempre existe alguém, uma subjetividade, por detrás da imagem que nos é 

oferecida.  

 Essas mesmas imagens assumem ainda um sentido mais profundo na narrativa, é um 

padrão que reconhecemos em Jogo de Cena (2007) por inteiro, que se repete seja com as atrizes 

ou não. O mais significativo é que as personagens não simplesmente aparecem, mas elas se 

colocam em cena. Ao mostrá-lo Coutinho sublinha a intencionalidade do ato, como um trabalho 

ativo, do qual qualquer pessoa participa em situação parecida, seja no campo documental ou 

ficcional. O sintomático é que o diretor, no entanto, não mostra nenhum dos personagens 

fazendo o movimento oposto, ou seja, saindo de cena. Talvez a insinuação de um argumento 

como o de Goffman (1985) para quem a representação é um meio de interação na sociedade, 

constituindo-se então como parte integrante da vida social;  

 6) o último elemento que ao nosso ver compõe o documentário estudado é a imagem do 

teatro vazio, que como já foi observado tomamos como constituindo uma unidade de sentido 

autônoma em relação à estrutura do filme. 

3.4. Modos de composição  

Os modos de composição se referem aos “agenciamentos dos materiais [de 

composição] e suas combinações em função da montagem e criação de sentido” (TEIXEIRA, 

2012, p. 273). Aqui também impera a sobriedade, o modo principal que encontramos é a 

justaposição dos materiais de composição, som e imagem predominantemente em sincronia. 

Coutinho não opera efetivamente uma quebra entre registro sonoro e imagético, apenas na cena 

em que Sarita e Marília Pêra cantam juntas, por força de montagem, é que o som atinge outra 

camada de sentido, mas em se considerando o documentário como um todo, essa sobreposição 

toma ares de licença poética. Não há sobreposição de imagens, colagens, dissociações e todo o 

filme é montado usando o corte seco. Desse modo a linha de composição do filme se baseia na 

justaposição de blocos de imagens, nesse empilhamento dos materiais que já inventariamos. 

Adotando uma perspectiva macro, reconhecemos que o filme foi montado obedecendo 

uma estrutura narrativa básica que agora trazemos ilustrada no seguinte esquema: 
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Estrutura narrativa básica de Jogo de cena (2007) 

 

O que mais nos interessa, contudo, é uma perspectiva que em relação à anterior 

chamada macro, denominamos de micro: a composição interna do bloco de entrevistas. 

Tomamos como ponto de partida entrevistas de duas fontes distintas. Primeiramente, temos a 

gravação das entrevistas concedidas no teatro Glauce Rocha das mulheres selecionadas pelo 

diretor/equipe e que responderam o anúncio de Jornal. Em seguida, temos ainda, a gravação 

das atrizes, no mesmo teatro, que foram convidadas por Coutinho para interpretarem as 

primeiras. O que as diferencia, de fato, é a natureza que essas imagens assumem. Preserva-se o 

local das filmagens, em certo sentido até as personagens, mas ao decidir montá-las lado a lado, 

atriz e não-atriz, sem indicar de que lado estamos do espelho, Eduardo Coutinho 

intencionalmente provoca uma tensão que resulta no embaralhamento dos regimes documental 

e ficcional.  

A partir desse tensionamento proposital é que entendemos como o filme pretende 

pensar a si mesmo. Desde o início procura-se explicitar o meio pelo qual o processo que resultou 

no filme foi originado, aqui marcado com a apresentação do anúncio que iniciou tudo. Mas 

também, no decorrer da obra, pelo trabalho de montagem, podemos perceber como o filme foi 

organizado, seja quando duas pessoas contam a mesma história, quando uma atriz famosa 

aparece ou quando Coutinho conversa com essas atrizes sobre a atuação que elas próprias 

desempenham. E também o próprio diretor tem de encenar, fazendo as mesmas perguntas 

sempre, o jogo entre falso e verdadeiro, natural e artificial, ficção e realidade, 

espontaneidade e atuação, cria uma relação de tensão que acaba se tornando um convite 

para prestar mais atenção e desconfiar abertamente, sem constrangimento. Nesse ponto 

enxergamos também a pertinência do conceito de performance, entendida como 

performance de si, uma espécie de escavação do eu, que já não serve a uma lógica que 

opõe falso x verdadeiro, mas que aposta na reversibilidade entre real e ficção. 
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A repetição do conteúdo das histórias faz com uma representação comente o seu par e 

assim por diante. O modo como as imagens estão justapostas tenciona em quem assiste questões 

importantes. Quem encena o quê? O que é encenar ou interpretar? Não atores também 

interpretam? O sentido foge de um centro seguro e alça voo pelo contorno da incerteza, já que 

o próprio filme nos incita a desconfiar dele mesmo. Opera-se um trabalho de ressignificação 

por meio do espelhamento narrativo que leva inclusive a uma “reversibilidade de papéis” entre 

as personagens nos diferentes registos em que aparecem. (LINS, MESQUITA, 2008, p. 72). 

Importa menos as coisas propriamente, o conteúdo das conversas, que a relação que 

apreendemos entre elas.  

Coutinho se esforça em trazer para o primeiro plano questionamentos sobre os limites 

da representação. Dessa forma, o diretor, também, propõe uma outra forma de relação com o 

espectador. Agora não mais baseada em um pacto pela verdade e certeza, como se as 

personagens estivessem ali para nos convencer de que é verdade, que aconteceu assim, de que 

“eu sou real”, que a minha dor existe de fato. Mas, pelo contrário o pacto entre filme e 

espectador se dá pelo caminho da dúvida, da incerteza, será ela que nos dá acesso ao jogo 

proposto. Aqui podemos com Comolli (2008) trazer à discussão o seu conceito de “incerteza 

essencial” para descrever os movimentos que empreende o espectador, que segundo o autor crê 

sem deixar de duvidar e duvida sem deixar de crer simultaneamente. Assim como Fernanda 

Torres se desestabiliza diante das dificuldades e até das impossibilidades de representar, 

dizendo que a experiência que vive no documentário se assemelha a de um teste de atores, o 

mesmo pode acontecer conosco. De fato, as atrizes se testam, nós testamos as atrizes e somos 

testados por elas. Testamos as histórias e somos testados por elas. O filme é um teste, um jogo, 

e não se torna mesquinho por isso. 

Compreende-se a representação como se colocar no lugar do outro, um direito e não 

usurpação. Modo de se ajuntar às experiências de vida do desconhecido. A representação não 

é apenas para ilusão, e ainda que seja, é legítima quando nos deparamos com a absoluta 

impossibilidade de ser o outro de fato. A surpresa não é descobrir que se está diante de um 

truque, é se deparar com a pergunta: Quando é que não estamos representando?  

3.5. Funções da câmera ou modos de enquadramento 

Em sua metodologia de análise de documentários Teixeira dedica este momento da 

discussão as “diversas funções da câmera ou modos de enquadramento (objetiva indireta, 
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subjetiva direta e subjetiva indireta livre) implicados na construção da narrativa documental” 

(TEIXEIRA, 2012, p. 269/270).  

O primeiro modo a ser analisado é a da câmera objetiva indireta, ou seja, o quadro 

mostra o ponto de vista da câmera, o que a câmera vê. Esse ponto de vista não se confunde, 

muito embora se aproxime ao ponto de vista do diretor. Os interlocutores olham para Coutinho 

e não para câmera, enquanto nós espectadores somos uma espécie de terceira pessoa que 

observa a conversa. Isso se faz mais evidente quando justamente esse esquema é alterado e a 

atriz que interpreta Nilza olha diretamente para câmera, ou seja, diretamente para nós 

espectadores. A quebra da chamada quarta parede é um recurso que mais uma vez nos desperta 

a consciência para realidade da construção do discurso fílmico.  

Não percebemos o uso da câmera subjetiva direta, aquela que representaria o ponto de 

vista das personagens no documentário. Em nenhum momento existe o contra plano, ou seja, 

aquele quem veríamos Coutinho frontalmente, como se fôssemos um dos seus interlocutores.  

Desse modo, temos o predomínio da narrativa direta-indireta a despeito de uma narrativa 

indireta livre em que haveria uma indiscernibilidade entre o que a câmera vê e o que o 

personagem vê, uma espécie de ponto de vista de um monólogo interior.  

O diretor opta pela câmera fixa no tripé e assim ela permanece a maior parte do tempo 

do documentário. No entanto os poucos planos em que a câmera se movimenta são 

significativos. Existem dois casos; o primeiro e mais evidente são os planos de câmera na mão, 

nos quais vemos as personagens subir escadas e seu percurso até se colocarem em cena. O 

segundo caso acontece por efeito do zoom; em alguns momentos percebemos que a câmera se 

distancia ou aproxima dos personagens, alterando o enquadramento da imagem e às vezes com 

oscilação do foco. Aqui há também uma modulação de sentido que tem efeito narrativo. O 

afastar e se aproximar da câmera ajuda a manter-se ativo frente à tendência de naturalização 

diante do que assistimos, assim como também algumas vezes marcam as passagens das atrizes 

em suas atuações e seus comentários.  

3.6. O ensaístico em Jogo de Cena 

Ao longo de nosso trabalho já pontuamos relações importantes entre o domínio do 

documental e o filme-ensaio, assim como também já abordamos algumas reverberações em 

Jogo de Cena (2007). Com base nas estratégias ensaísticas que levantamos no segundo capítulo, 

vamos agora desenvolver temas e tratar mais especificamente de como essas estratégias tomam 

forma no nosso objeto de pesquisa. Uma mesma estratégia pode tomar feições diversas em 
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diferentes filmes. Assim vamos abordar como o estilo de Coutinho dá forma a voz de tom 

ensaístico; a montagem do ouvido ao olho, a dialética de materiais e ao princípio da leitura de 

segunda ordem ou segundo grau.  

Já identificamos que Jogo de cena (2007) é um filme que se fia em levantar 

questionamentos e desconfianças, e vamos nos atentar mais nos meandros dessa afirmação para 

tentar entender como a obra na sua construção faz evocar tais provocações. Primeiramente, 

percebemos que o documentário dá ênfase ao diálogo e às vozes das personagens, como já dito, 

à primeira vista, é um filme de conversas. Mas existe, também, uma outra dimensão que vale 

destacar, isto é, um diálogo em outro nível que acontece entre espectador e o filme. Diálogo 

que se estabelece já no começo quando o filme nos revela os processos que no documentário 

clássico permanecem ocultos. Ao mostrar os avessos da trama, sinais que podemos identificar 

no anúncio de jornal, na presença do diretor ainda que não em quadro, mas através de sua voz 

em cena, estamos sendo expostos às mediações empreendidas por Coutinho. 

Este gesto de deixar explícito as mediações, em certo grau, porque nunca se é possível 

explicitar totalmente as escolhas e arbitrariedades do diretor em relação ao filme, confere à obra 

um tom claramente auto-reflexivo. É Coutinho nos dando acesso às suas práticas e processos, 

nesse sentido ele nos convida a ver e a olhar, e não apenas isso, ele nos dá margem para duvidar 

do que vemos; e o faz, ao confrontar o filme com os seus próprios limites. Quando duvidamos 

do que vemos e somos levados a repensar nossa própria percepção dos fatos é como se 

perdêssemos a inocência, perda que nos conduz pelo caminho que Comolli (2008) chamou de 

incerteza essencial, pela qual, somos levados em movimentos de crer e não crer mais, crer 

mesmo sem deixar de duvidar. Tais escolhas, que entendemos como procedimentos estéticos, 

convocam ou predispõem a um espectador que não seja apenas passivo, já que está claro que 

ele não deve apenas acreditar em tudo que assiste, mas que se deve agir em diálogo com o filme, 

olhar/assistir não é o contrário de agir como nos ensinou Rancière (2012). Olhar também é uma 

forma de conhecer quando os espectadores assumem uma posição em que podem ser 

espectadores e intérpretes ao mesmo tempo, os sentidos não são únicos e fechados, mas se 

abrem à subjetividade do espectador. 

Segundo Rascaroli (2009), o ensaio parte de um ponto pessoal sem narrativa 

dominante dando abertura para o contraditório sendo que a auto-reflexibilidade é a condição 

pela qual o ensaísta faz suas reflexões. O estilo documentário de Coutinho, como expressado 

em Jogo de cena, caminha no mesmo sentido, abstendo-se de uma narrativa dominante e 

globalizante para se dedicar mais atentamente a sua relação com seus personagens. Bezerra 

(2014) afirma ainda que o documentarista faz um documentário de personagens, de personagens 
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que habitam seus filmes por meio da performance explorando as diversas camadas do eu. O 

que em nossa análise junta todos esses aspectos é o conceito de dispositivo. Afinal, é por meio 

dele que o diretor trabalha e discute sua obra. O dispositivo, sob forma do filme-dispositivo, 

assim como em Jogo de Cena (2007), é aquele cuja agência produz um acontecimento 

especificamente fílmico para o documentário. Em outras palavras, o que vai compor o universo 

do filme não existe antes que o filme aconteça, mas sua matéria é produzida a medida em que 

o dispositivo disparado pelo diretor gera encontros e negociação. Assim como já assinalamos, 

o dispositivo em Coutinho é eminentemente relacional (LINS, 2007). E ao proporcionar a 

entrevista, a conversa, o dispositivo é vetor de produção de sujeitos. Desencadeia-se processos 

de subjetivação por meio da performance e da fabulação, essa faculdade de invenção na qual 

os sujeitos se lançam em devir. Tendo em vista essa conjunção é necessário nos perguntarmos 

como o dispositivo contribui para o entendimento do ensaístico em Jogo de Cena (2007). Além 

de ser vetor da auto-reflexividade e agência de produção do acontecimento fílmico, é 

justamente o dispositivo que permite que o documentário, nosso objeto de pesquisa, se abra em 

sua multiplicidade de camadas narrativas/discursivas e temáticas. 

Podemos abordar os níveis temático e discursivo a partir de duas esferas: 1) esfera em 

que a intencionalidade discursiva do diretor tem total controle, aqui temos as camadas 

narrativas criadas for efeito da montagem, ou seja, a disposição dos diferentes materiais que 

compões o documentário de maneira tal que Coutinho construa sua problematização; 2) esfera 

em que o diretor não pode controlar completamente, aqui localizamos o conteúdo do material 

bruto das entrevistas, assim como podemos falar do desempenho das atrizes e das não atrizes 

que poderiam muito bem não satisfazer a intenção do documentarista. 

Consideradas essas duas esferas temos então de um lado, o tema da problematização 

do próprio método pelo cineasta, suas inquietações quanto o que pode e não pode o cinema 

documentário, sua vontade de invenção materializada na escolha do título, na escolha da 

estrutura como já explicitamos anteriormente e assim por diante; e de outro, as temáticas 

relativas às entrevistas como: a maternidade, a religião, os relacionamentos afetivos, perdas e 

superação. Assim como no âmbito da narrativa temos o discurso do diretor de um lado, 

transversalmente perpassando toda obra, e, por outro, a narrativa que se multiplica em função 

do jogo proposto: atrizes representando a si mesmas, atrizes representando outrem, não-atrizes 

representando a si mesmas e Coutinho representando a si mesmo. 

É apenas por conta do dispositivo, que, por sua vez, confere ao documentário essa 

complexidade discursiva e temática, que podemos falar em dialética de materiais no 

documentário em questão. Já se disse que os filmes-ensaio em geral apresentam material de 
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composição bastante heterogêneo se apropriando de material de diversas fontes, captados para 

os mais diversos fins. Á primeira vista podemos pensar que Jogo de cena (2007) se distancia 

dessa característica já que percebemos na obra uma verdadeira economia estética. Há apenas 

um cenário, pequena mudança nos enquadramentos, a textura da imagem permanece constante, 

sendo que todas elas foram produzidas especificamente para o filme. Por outro lado, como 

explicitamos anteriormente inventariamos pelo menos 5 diferentes materiais de composição no 

documentário, o que os diferenciam não é o suporte utilizado, mas o estatuto a que elas 

remetem. Dessa forma num filme que se auto intitula um documentário, temos uma fonte 

primária pela qual se confirma o estatuto de real e uma fonte secundária de imagens que 

confronta a suposta realidade do filme. E ao colocá-las em confronto, ambas assumem novos 

significados, assim se produz uma tensão na obra que persiste e que em momento nenhum é 

solucionada. Embora muito parecidos esteticamente os materiais do filme possuem no 

documentário uma diferença ontológica suficiente para permitir uma dialética que caracteriza 

o filme-ensaio. 

A dialética de materiais só pode ser compreendida, no entanto, por meio do trabalho 

da montagem, é nela propriamente que o filme ensaio se efetiva. Nos referimos ao modo como 

o cineasta organiza a diversidade de material de que dispõe e compõe com ele um discurso 

fragmentado que sublinha os processos de abstração por meio de uma lógica fragmentária com 

a finalidade de propor uma reflexão.  

Para Weinrichter (2015) é a montagem de proposições aquela que caracteriza o ensaio 

no cinema. Trata-se de uma montagem que não se dedica a criar uma continuidade de espaço e 

tempo como percebemos na ficção, essa montagem que procura apagar os cortes, mantendo a 

ilusão de continuidade. Na montagem de proposições – conhecida também como montagem 

intelectual ou nuclear conforme terminologia de Eisenstein – a busca é por enfatizar os cortes, 

de modo a comparar, estabelecer contrates e contrapontos. A justaposição e coordenação dos 

materiais de composição obedecem a uma continuidade que é agora discursiva, serve a 

continuidade da reflexão proposta. As imagens e sons são verdadeiramente empilhados de 

forma fragmentada, dá-se ênfase à lacuna entre elas - e sem a presença de uma narrativa 

dominante. Assim como as entrevistas são colocadas no documentário estudado, e percebemos 

a difusão da narrativa. 

O que ordena o modo pelo qual os materiais de composição se comportam no filme-

ensaio é o que ficou conhecido como montagem entre imagem e palavra ou montagem da orelha 

ao olho, que seria aquela em que a relação entre imagens é conduzida pela banda sonora, pelo 

discurso falado. Em Jogo de Cena (2007) dá-se relevo à oralidade, assim como nos demais 
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filmes de Coutinho, o registro oral de certa forma subordina a imagem e guia a montagem. No 

ensaio cinematográfico, contudo, a montagem entre imagem e palavra aparece geralmente na 

forma de um comentário verbal, uma voz over.  

Como já vimos o comentário verbal que caracteriza o filme-ensaio é muito diferente 

dos outros tipos de narrações encontradas, por exemplo, no documentário clássico. Não se 

trataria de um discurso desencarnado que incorpore a autoridade de uma pretensa voz do saber, 

mas muito pelo contrário a voz que aparece no ensaio fílmico é a expressão de um ponto de 

vista subjetivo, adquirindo uma tonalidade diversa colorida de intimidade, que se permite 

vacilante e em processo. 

Geralmente se pode localizar claramente o dono dessa voz autoral, identificar o sujeito 

de quem parte o comentário. É uma característica tão marcando do filme ensaio que alguns de 

seus teóricos afirmam se tratar de uma voz única nunca anônima ou coletiva. Aqui temos, à 

primeira vista, claramente um afastamento em relação a Jogo de cena (2007), no qual as vozes 

são multiplicadas, temos um verdadeiro coro, e não há presença de narração over. Como 

podemos harmonizar essa multiplicidade com a proposta do ensaio?  

Em primeiro lugar percebemos que o tom que a voz dos personagens assume, 

incluindo-se aqui o diretor como personagem, tem uma modulação distante da voz do 

documentário clássico. Nesse sentido, são vozes que se comportam de modo fragmentado e 

inconcluso, que se destinam a si próprias em vez de discorrer sobre uma realidade do mundo 

exterior a elas mesmas. Todas as vozes estão encharcadas pela experiência subjetiva, em devir 

e fluxo memorialístico. Fator que as aproxima do tom ensaístico do estilo de documentário de 

Coutinho. 

Em segundo lugar, a medida que participamos do espelhamento narrativo, de forma 

que as vozes são duplicadas, testemunhamos um esvaziamento da instância privada e particular 

no filme. A justaposição de todas as histórias compõe diante de nós um tipo de metadiscurso, 

no sentido em que cada mulher fala de si, mas podendo também falar por toda e qualquer 

mulher, como se fosse a voz de uma experiência feminina. Não podemos deixar de mencionar 

também que o ensaio promove um "encontro entre o eu e o domínio público" (CORRIGAN, 

2015), ele sempre é endereçado a uma audiência, e por mais subjetivo que pareça não rompe 

seu elo com a esfera pública. Sem ter, contudo, a menor intenção de universalizar essa 

experiência. Ou seja, essas vozes têm a dimensão coletiva que possuem amplificadas. A 

experiência do filme está ancorada nesse encontro do eu com seus outramentos, encontros 

colocados em curso pela por um exercício de palavra e memória em que "a linguagem verbal 

performativa e fabular é justamente aquilo que singulariza o sujeito ao mesmo tempo em que, 



 

 

                                                                                                                                    74 
 

paradoxalmente, ultrapassa a dimensão pessoal e privada de sua singularidade. (FELDMAN, 

2010. p. 165).  

Voltamos agora à afirmação (RASCAROLLI, 2009) de que percebemos no filme-

ensaio uma voz única e autoral que estrutura a narrativa e permite a continuidade discursiva. 

Em Jogo de Cena (2007) é um aspecto um pouco mais difícil de ser reconhecer devido a 

multiplicidade de camadas narrativas que o filme abriga. Acreditamos que essa voz pode ser 

reconhecida por meio da presença pessoal organizadora do próprio diretor. É a presença de 

Coutinho que une a todos as personagens, todas falam, conversam e encenam para o 

documentarista. É no nível da reflexão sobre os limites do documentário e de seu método que 

reconhecemos essa voz, esse olhar. Esta não é uma reflexão de mais ninguém no filme a não 

ser não ser do próprio diretor. E identificamos a agência e presença de sua “subjetividade 

expressiva” (CORRIGAN, 2015 p. 33) na obra. 

Weinrichter (2015) entende que o filme-ensaio se efetiva a partir de dois elementos: o 

comentário verbal e a montagem sob as formas que já abordamos. Mas ainda segundo o autor, 

seriam, também, através desses dois elementos que o princípio geral do filme-ensaio se faz 

presente, a saber, a leitura de segundo grau ou de segunda ordem. Como esse princípio pode 

ser reconhecido em Jogo de Cena (2007)? Na montagem o filme-ensaio opera uma quebra entre 

a banda sonora e imagética, vimos que essa dissociação não é determinante em nosso objeto de 

pesquisa. Mas o princípio da quebra e da dissociação estão presentes sob a forma lacunar e 

fragmentada que o documentário de Coutinho apresenta. Mais uma vez, essas lacunas, esses 

espaços são importantes no sentido em que são eles que proporcionam a participação do 

espectador que tem que agir de modo a completá-los e atribuir ali um sentido. A montagem 

como em Jogo de Cena (2007) desnaturaliza nossa relação com as imagens, colocando-as sob 

suspeita. Nesse sentido o documentário cria uma distância que nos permite perceber sentidos 

diferentes a partir das mesmas imagens.  

Esse princípio segundo o Weinrichter (2015) é uma "maneira de converter a imagem 

em algo manejável" e "utilizá-la como segunda camada". Nesse sentido o comentário verbal, e 

a montagem são as maneiras que o cineasta dispões para modificar o valor e a potência da 

imagem. Modulações causadas na imagem que seriam resultado de um movimento de ver e 

voltar a ver, mas que no documentário pesquisado, por influência do estilo de Coutinho, toma 

a forma: ouvir e voltar a ouvir. Insistimos que é precisamente neste gesto que o diretor forja 

Jogo de cena (2007). Cria-se uma distância e afastamento que a um só tempo nos dá a ver a 

precariedade inerente das imagens que por isso mesmo são tão maleáveis, como também 

permite uma nova disposição crítica ante ao que nos é apresentado. O espelhamento narrativo 
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gera o que Rascaroli (2009) denomina de "distância crítica para criar visibilidades". Ao se 

verem duplicadas, as vozes, ganham um novo sentido ao serem relidas. 



 

 

                                                                                                                                    76 
 

PALAVRAS FINAIS 

O ensaio perseguiu de muitas formas fazer um cinema que fosse pensamento em ato. 

Prática que tornasse possível um cinema que não apenas contasse histórias, mas que como na 

filosofia, pudesse ser visto como um exercício de pensamento e conhecimento. Nessa arte que 

pensa por imagens e sons e pensa por montagem se misturam os registros de realidade e ficção.  

Bellour ponderando sobre como o cinema pensa e a partir das afirmações de Deleuze nos chama 

atenção que: 

 
[...] através da lógica do pensamento que ele [Deleuze] traz para o cinema, ele 
considera o vasto mundo do filme de ficção bem como o que é tradicionalmente 
considerado mais como documentário (por exemplo Jean Rouch e Pierre Perrault), e 
depois especifica o último com o conceito de fabulação para integrá-lo na 
reversibilidade do real e do imaginário (p. 49, 2011) 

 

De certo que temos muito marcadamente em Jogo de cena (2007) tal reversibilidade e 

componente de fabulação e performance na figura das personagens que inventam a si mesmas 

sejam por obra da memória ou por força de uma condição de atriz. Percebemos como o 

documentário se distância do horizonte de um "real" absoluto. Comolli (2008, p. 175) nos diz 

que “o documentário não está a mercê de atores profissionais”, Jogo de cena (2007), no entanto, 

brinca com essa prerrogativa que foi desde o início do cinema uma das características principais 

dos filmes de realidade. Sua provocação, o clima de jogo, nos incita a olhar e então olhar 

novamente, ou melhor, ouvir e ouvir de novo, para como essas práticas, seu próprio método 

afinal, define o documentário, e nos convida juntamente com ele a questioná-lo. Um filme que 

segundo Feldman (2010) filia-se a um tipo de ensaísmo documental que faz "da explicitação e 

problematização do próprio método o tema e estrutura desse reflexivo e afetivo jogo-cinema." 

Assim compreendemos como o diretor articula as três esferas que segundo Huxley 

(HUXLEU citado por CORRIGAN, 2014) sempre estão presentes no ensaio de forma geral: 1) 

A esfera pessoal/subjetiva – composta pela experiência pessoal do cineasta como 

documentarista e expressa em Jogo de Cena (2007) na forma de seu estilo particular, seu 

método; 2) A esfera do concreto/particular – que é a realidade da realização do documentário 

Jogo de Cena (2007); 3) A esfera abstrato/universal – aqui presente na forma das convenções 

do próprio gênero documental e de sua relação específica com seu público espectador.  

Acreditamos que tal feição ensaística cumpre plenamente a função proposta pelo 

diretor, trata-se de uma forma estética adequada para propor uma discussão entorno das 

possibilidades e impossibilidades do domínio documentário. O ensaísmo ganha ainda mais 
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revelo por que amplifica o gesto auto-reflexivo: o diretor propõe uma reflexão em torno do 

campo e de sua metodologia através da mesma linguagem, ou seja, por meio da feitura de um 

documentário. Como também nesse processo se volta e nos volta para o próprio refletir. 

Embora existam pontos nos quais Jogo de Cena (2007) se afaste do filme-ensaio, 

percebemos como no estilo autoral de Coutinho, e, em especial, por força do dispositivo eles 

podem ser identificados com outra feição. Nosso objeto de estudo é entendido pelo próprio 

documentarista e é indexado como um documentário, de forma que foi comercializado e entrou 

para o circuito de exibição enquanto tal. Não se trata de um filme-ensaio, pelo menos, não de 

uma obra exemplar. Mas amparados pelas contribuições dos estudos do cine-ensaio em 

conjunto a uma análise atenta do filme, não é demasiado afirmar que temos à frente um 

documentário com forte inflexão ensaística. E que podemos reconhecer nele o uso de práticas 

ensaísticas consagradas e já estabelecidas pela teoria. O documentário como um gênero que na 

contemporaneidade se abre à polifonias e hibridizações é então um dos domínios do audiovisual 

que mais influenciam o filme-ensaio, um fenômeno sobre o qual Teixeira (2015) levanta a 

hipótese: que isso que se convencionou chamar de cine-ensaio seria na verdade um novo 

domínio do audiovisual em formação, domínio este que se desenvolveria numa zona de 

confluência entre documental, experimental e ficcional. 
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ANEXO A – ÍNDICE DE FILMES DE EDUARDO COUTINHO 

 
 

1967 O Pacto Ficção, 38min 

1968 O Homem Que Comprou o Mundo Ficção, 100 min 

1971 Faustão Ficção, 103 min 

1976 Seis Dias de Ouricuri Documentário, 16mm, 41min 

1978 Theodorico, Imperador do Sertão Documentário, 48 min 

1964-84 Cabra Marcado Para Morrer Documentário, 119min 

1987 Santa Marta - Duas Semanas no Morro Documentário, 54 min 

1991 O Fio da Memória Documentário, 115min 

1992 Boca de Lixo Documentário, 50min 

1992 A Lei e a Vida Documentário, 35min 

1994 Os Romeiros do Padre Cícero Documentário, 37 min 

1995 Seis Histórias Documentário, 28 min 

1996 Mulheres no Front Documentário, 35 min 

1999 Santo Forte Documentário, 80 min 

2000 Porrada Documentário, 5min 

2000 Babilônia 2000 Documentário, 80min 

2002 Edifício Master Documentário, 110min 

2004 Peões Documentário, 85min 

2005 O Fim e o Princípio Documentário, 110min 

2007 Jogo de Cena Documentário, 104min 

2008 Moscou Documentário, 78min 

2010 Um Dia na Vida Documentário, 96min 

2011 As Canções Documentário, 90min 

 
FONTE: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013 
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