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RESUMO 

 

 

Adissertação intitulada “Encontro e Diálogo no Cinema Documental de Eduardo 

Coutinho” propõe a análise da linguagem do cinema documental de Eduardo Coutinho 

(1933 - 2014), considerado como a arte de filmar o encontro que acontece entre o diretor e 

os seus personagens, buscando também situar o fazer documentário no campo filosófico do 

diálogo, a partir, sobretudo, do conceito do pensador Martin Buber (1878 - 1965). Para 

tanto, analisa os procedimentos adotados pelo cineasta no modo em que organiza suas 

obras, ressaltando os processos éticos e estéticos exercitados no ato das filmagens, 

tomando como exemplo principalmente o filmeBoca de Lixo (1993). Para melhor 

compreender as especificidades deste material fílmico é realizado um esboço das principais 

características da obra do documentarista, em especial no que diz respeito às suas técnicas 

de entrevista, métodos de produção e concepção do gênero documental. A argumentação 

desta pesquisa baseia-se na teoria defendida por autores como Silvio Da-Rin, que 

encontram no antiilusionismo cinematográfico de Dizga Vertov e posteriormente no 

cinema verdade de Jean Rouch, princípios que se afinam com a filmografia de Eduardo 

Coutinho. 

Objetiva-se situar o ato do fazer documentário dentro do campo filosófico do diálogo, da 

relação, através do conceito buberiano que remete ao comprometimento do sentido da 

existência, por meio da atitude responsiva do homem enquanto ser inter-humano. Uma 

investigaçãosobre a condutadesenvolvida pelo realizador ao evocar a palavra do outro, 

criando dispositivos para que pessoas comuns se expressem em frente à câmera e falem de 

si. Direção, câmera e personagem incitam a subjetividade e ocasionam a transformação do 

real em função do método cinematográfico do autor, fazendo com que relações éticas e 

dialógicas exercitem o fazer documentário, perceptível no enquadramento, na fotografia, 

na edição de som, na montagem e, especialmente, no jogo de cena entre personagens e 

diretor, em que Coutinho imprime sua marca, seu jeito singular de fazer cinema-poesia. 
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ABSTRACT 

 

 

The dissertation entitled "Encontro e Diálogo no Cinema Documental de Eduardo 

Coutinho" proposes the analysis of the Eduardo Coutinho‟s language of documentary 

cinema (1933 - 2014), considered as the art of film the meeting that takes place between 

the director and his characters, seeking also place the documentary to the philosophical 

field of dialogue, from, above all, the concept of the thinker Martin Buber (1878-1965). It 

analyzes the procedures adopted by filmmaker in the way it organizes its work, 

emphasizing the ethical and aesthetic processes exercised in the act of shooting, taking as a 

mainly example the movie Boca de Lixo (1993). To better understand the specifics of this 

film material is performed a sketch of the main documentary of work characteristics, in 

particular with regard to their interview techniques, production methods and design of the 

documentary kind. This research argument is based on the theory advocated by authors 

such as Silvio Da-Rin, that are in the movie antiilusionism of Dizga Vertov and later in 

cinema verité by Jean Rouch, principles that tune with Eduardo Coutinho‟s filmography. 

The objective is to place the act of making a documentary within the field of dialogue‟s 

philosophy, related, through Buber‟s concept that refers to the commitment of the meaning 

of existence, through the responsive attitude of man as a inter-human. An investigation into 

the conduct developed by the director to evoke the word of the other, creating devices for 

ordinary people to express themselves in front of the camera and talk about them. 

Direction, camera and character incite subjectivity and cause the real transformation due to 

the film of the author method, making ethical and dialogical relations exercise do 

documentary, noticeable in framing, photography, sound editing, assembly and, especially 

in the scene between characters and game director, where Coutinho print your brand, your 

unique way of filmmaking-poetry. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A escolha por pesquisar o cinema documental de Eduardo Coutinho (1933-2014), 

na dissertação produzida durante o Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagem, 

aconteceu devido à admiração que tenho pelo trabalho cinematográfico deste diretor, 

admitindo, desde já, não apenas um encantamento com o jeito coutiniano de filmar o 

encontro - entre ele e as pessoas a quem ele se dirige em seus filmes -, mas também uma 

influência dele no meu próprio fazer cinematográfico, buscando traduzir este estado de 

presença para o plano imagético da poesia.  

Ao mesmo tempo, nesta dissertação, busco compreender os mecanismos 

empregados por Coutinho na composição das suas obras, em especial, o média-metragem 

Boca de Lixo (1992). Entre tantos aspectos que fazem de seus documentários uma 

importante referência no cinema mundial, destaca-se, aqui, a atuação dos personagens e 

do diretor quando estão sendo filmados, sobretudo valorizando os elementos dialógicos e 

o jogo de cena entre eles. 

Considero, aliás, que o desafio em estudar o gênero documental encontra-se 

centralizado principalmente na existência de uma linha tênue que separa o filme ficcional 

do de não-ficção, em que, neste último, as regras são, muitas vezes, a falta delas.  

A opção pelo tema de pesquisa se deve, assim, principalmente por minha trajetória 

acadêmica e profissional, com uma vivência no campo do audiovisual e mais 

precisamente na afinidade que fui adquirindo ao pesquisar o estilo documental de 

Coutinho, refletindo sobre a atitude ética deste diretor no meu próprio fazer 

documentário. Tal reflexão gira em torno dos procedimentos adotados pelo cineasta na 

composição dos seus filmes, conhecimento este que foi ampliado por meio de leituras que 

tratam do assunto, bem como observando o método cinematográfico de Coutinho a partir 

de um suporte filosófico, além de assistir a seus filmes e assistir a entrevistas do diretor 

em que ele fala sobre suas produções documentais. 

As posições divergentes de estudiosos e profissionais sobre o documentário, ou 

mesmo as combinações formuladas a partir de conceitos díspares do que seja o gênero, 

tornam o estudo do filme documental um desafio, o de tentar compreender essa prática 

cinematográfica tão cheia de casualidades, estratégias e renúncias. 
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O espírito de independência na criação de uma obra é bem maior nos filmes de 

autor, visto que o artista detém o controle criativo e concede a subjetividade como fator 

potencial na construção da narrativa audiovisual.  

Certamente, a maioria dos grandes documentaristas brasileiros buscam referências 

em escolas, mas também valorizam sua personalidade e apostam num jeito original de ver 

e pensar o Brasil, seja com o Cinema Direto, em Justiça (2004) de Maria Augusta, seja 

com o Cinema Verdade,de Eduardo Coutinho, em Jogo de Cena (2007).  

Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em fazer uma análise do discurso de 

documentários coutinianos e dos dispositivos específicos utilizados na construção de 

alguns dos seus filmes. A abordagem ocupa-se da investigação sobre a relação do diretor 

com o entrevistado, em que o cineasta é intervencionista e o personagem, fabuloso. No 

tocante à representação dos entrevistados, pretende-se analisar quais os procedimentos 

utilizados pelo cineasta para provocar o personagem, e, deste modo, fazer com que o seu 

conto se transforme em uma espécie de fabulação1. 

A opção por analisar o discurso poético de documentários autorais, nacionais e 

dirigidos por um dos documentaristas mais conceituados do Brasil e do mundo - Eduardo 

Coutinho - alia-se a meu percurso dentro da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), instância que propiciou o encontro de um grupo de estudantes com ideais afins, 

como a luta pelo direito à comunicação, e que encontrou na linguagem audiovisual a 

possibilidade de andar por caminhos alternativos, reunindo a teoria à prática. 

Primeiro veio o Trilha Urbana, programa de televisão que foi ao ar na TV Local 

36, canal por assinatura da NET. O programa seguia uma linha editorial independente, 

produzido por cinco estudantes de Jornalismo que queriam, num primeiro momento, 

apenas experimentar e ganhar intimidade com o universo televisivo (linguagem, 

traquejos, edição, filmagem, produção etc.) sem que para isso fosse preciso, 

necessariamente, trabalhar nos meios de comunicação tradicionais ou ser apenas meros 

reprodutores da verdade hegemônica. A proposta era buscar o novo, errar, recriar, 

praticar. 

Em seguida, gravei 1,20 NÃO! (2005), meu primeiro vídeo documentário e que 

mostra a manifestação de estudantes secundaristas e universitários de Vitória da 

                                                 
1
 Característica própria do anti-romance, envolvendo uma espécie de alegoria que apresenta como real o que 

é puramente imaginário, de tal forma que por vezes se torna impossível discernir de modo certo o verdadeiro 

e o falso. É atualmente usado para descrever o romance pós-moderno e é discutido por Robert Scholes na 

obra Fabulators (1967). 
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Conquista contra o aumento da passagem de ônibus. Desde então, senti interesse pelo 

gênero documental, realizando como projeto experimental de final de curso, o curta-

metragem Pati, o que vale esse povo?
2
 (2005), inspirada na amplitude e na criatividade 

que esta linguagem poderia proporcionar. 

Pati, o que vale esse povo? participou de mostras e festivais, recebendo o prêmio 

de melhor vídeo baiano no Festival Latino-Americano de Vídeo Ambiental da Chapada 

Diamantina (2006), fator estimulante que me levou a querer obter mais conhecimentos 

sobre a prática cinematográfica e as possibilidades da não-ficção. 

No Brasil, o documentário junto com o cinema ficcional de curta-metragem 

cumprem o papel de escola para cineastas iniciantes. Além disso, com a difusão da 

câmera digital cresceu a oportunidade de jovens pelo ingresso na profissão de cineasta: 

aparato mais leve, equipe reduzida e barateamento na produção. 

O curso de Especialização em Cinema: Expressão e Análise pela Universidade 

Católica do Salvador (UCSAL) proporcionou-me o estudo de autores que questionam o 

documentário como uma espécie de verdade do cinema, buscando assim, identificar na 

natureza do documentário a ficção como uma potência. 

Mais recentemente realizei É no Pé do morro é lá no cafundó (2011), por meio do 

Edital de Apoio à Produção de Obras Audiovisuais na forma de Documentários, com 

apoio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB). Este filme 

foiselecionado para o Festival Nacional Imagem em 5 Minutos em 2011 e o mais votado 

no CURTA DOC
3
, através da página digital. Neste ano de 2015 acontecerá a segunda 

edição da Mostra Itinerante "É no pé do morro é lá no cafundó, Vai de Rural ", que 

propõe a exibição do filme "É no pé do morro é lá no cafundó" no território da Bacia do 

Paramirim, na Bahia. O objetivo do projeto é proporcionar um retorno às comunidades 

filmadas. 

No meu modo de filmar, o resultado de É no Pé do morro é lá no cafundó não 

indicou somente o registro, mas a recriação como dispositivo, no poder expressivo da 

improvisação e do acaso, no ato de provocar a memória individual daqueles que falam à 

câmera, com todos os seus sonhos e fantasias. 

                                                 
2
 Pati. o que vale esse povo? de Denise Santos e Sophia Mídian. O documentário retrata de forma espontânea 

o cotidiano dos moradores do Vale do Pati, ao mesmo tempo que mostra o conflito gerado pela permanência 

dos patizeiros dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
3
 http://curtadoc.tv/curta/espiritualidade/e-no-pe-do-morro-e-la-no-cafundo/ 

http://curtadoc.tv/curta/espiritualidade/e-no-pe-do-morro-e-la-no-cafundo/
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Com 26 minutos de duração, o vídeo documentário mostra o percurso da diretora 

e a sua equipe de filmagem por regiões montanhosas da Bahia em busca de personagens, 

pessoas comuns, num encontro em que se manifesta a natureza humana. É neste último 

trabalho que posso conferir uma maior consciência artística enquanto documentarista, 

visto que proponho uma abordagem estilística influenciada principalmente pelo cinema 

de Eduardo Coutinho. 

Atualmente, como mestranda do Programa de Pós Graduação em Letras: Cultura, 

Educação e Linguagens, o gênero documentário se apresenta como assunto da minha 

pesquisa de dissertação. A maior novidade desta experiência está no encontro com o 

filósofo Martin Buber (1878-1965), tendo conhecimento das obras deste pensador através 

das conversas com a minha orientadora, Profª. Dra. Marília FloresSeixas de Oliveira, 

apresentando-se, assim, a oportunidade de compreender o cinema humanizador de 

Coutinho por um viés filosófico. 

Esta dissertação divide-se em quatro capítulos, além da introdução e conclusão. 

No capítulo 2, intitulado “Documentário: Histórico, Tecnologia e Linguagem” é feita uma 

pesquisa do panorama do surgimento do documentário enquanto gênero, situado dentro 

de um contexto histórico, referenciando o cinema documental de Coutinho por meio do 

Cinema Verdade4 francês, inaugurado pelo cineasta Jean Rouch (1896-1954). A 

abordagem também se ocupa da investigação sobre o antiilusionismo cinematográfico de 

Dizga Vertov, cineasta russo que em 1929 já realizava filmes utilizando os termos 

Kinoglatz (cinema-olho) e o kinopravda (cinema-verdade). Tanto Rouch quanto Coutinho 

são influenciados pela obra de Vertov, em que “o filme nunca é o reflexo do mundo, mas 

a sua representação” (DA-RIN, 2004, p. 181). Rouch comenta sobre esta influência 

vertoviana em seu filme Crônica de um Verão (1960): 

 

 

Quando Edgar Morin e eu decidimos fazer de Crônica de um Verão uma 

experiência nova de "cinema-verdade", nossa única intenção era fazer 

uma homenagem a Dziga Vertov, sem entretanto nos dar conta de que 

jogávamos com o fogo sempre chocante de um cinema pronto a nos 

explodir nas mãos, e foi necessária toda a amistosa sagacidade de 

                                                 
4
 O Cinéma Véritè, ou Cinema Verdade, surgiu na França no começo dos anos 60, quase ao mesmo tempo em 

que surgia nos Estados Unidos o Cinema Direto. Diferencia-se deste por preconizar o uso de equipe enxuta e 

se vale da técnica de entrevistas registrando a presença do cineasta e do aparato fílmico. 
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Georges Sadoul para nos ajudar a dividir os petardos molhados daqueles 

verdadeiros coquetéis Molotov (ROUCH)5. 
 
 
Para tanto, realizou-se uma revisão a partir das concepções dos teóricos Bill 

Nichols e Silvio Da-rin, dando destaque ao que se constitui como alguns modos de 

representação no campo do documentário. 

O capítulo 3 dedica-se à estrutura conceitual da pesquisa de dissertação, sendo 

essa baseada na filosofia (da relação, do diálogo) proposta por Martin Buber. O princípio 

fundamental da sua obra envolve o homem enquanto ser essencialmente relacional.  As 

principais obras deste pensador utilizadas como referência para este trabalho são Eu e Tu 

(publicada pela primeira vez em 1923, aqui referenciada na publicação de 1977) e Do 

Diálogo e do Dialógico (1982, publicado pela primeira vez em 1922). Segue abaixo, um 

comentário do teórico Ozanan Vicente Carrara sobre o que é essencial no pensamento 

buberiano: 

 

O fato existencial, por excelência, [para Martin Buber] é um ser humano 

existindo ao lado de outro ser humano, cuja existência individual só 

pode ser entendida na relação com o outro, melhor dizendo, na relação 

dialogal. Isso converte o reino do entre no lugar privilegiado do 

conhecimento, tendo a linguagem por interlocutora essencial. Tanto a 

constituição da subjetividade quanto a descoberta da alteridade são 

fenômenos indissoluvelmente ligados à relação e, como tal, ao reino do 

entre (CARRARA, 2002, p.1). 

 

 

O capítulo 4, “O Método de Conversação em Eduardo Coutinho e o Diálogo 

Genuíno com o Personagem”, faz uma abordagem do cinema documental de Coutinho 

com seu método de conversação, buscando entender como os pesquisadores das áreas de 

cinema e comunicação entendem a produção deste cineasta, bem como se situam perante 

as reflexões do próprio diretor em torno do seu trabalho.  

Ainda no mesmo capítulo são feitas análises fílmicasde algumas obras coutinianas 

a partir de interfilmes, ou seja, a escolha de cenas e personagens no que diz respeito ao 

estudo dialógico das falas, sob o ponto de vista do filósofo Martin Buber, pensador este 

que valoriza o diálogo e busca noencontro entre os seres humanos, o sentido da 

verdadeira vida. Deste modo, tal filosofia será transposta à prática social e 

                                                 
5
 Artigo escrito pelo cineasta Jean Rouch como prefácio do livro Dizga Vertov, de Georges Sadoul. Publicado 

na revista de cinema Contracampo. Acesso em 22/01/2015. Disponível em 

http://www.contracampo.com.br/60/cincoimagensdevertov.htm 

http://www.contracampo.com.br/60/cincoimagensdevertov.htm
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cinematográfica de Coutinho, que está ligada a arte de documentarsubjetivamente os fatos 

e mostrar o encontro entre gente viva. Este modo de descrever os participantes dos seus 

documentáriosé utilizado pelo próprio diretor a fim de nomear a matéria fundamental, 

geradora das suas composições fílmicas; sempre em diálogo com a filosofia de Buber, 

que afirma que a arte, desde sua origem, é essencialmente dialógica: “Toda música é 

dirigida a um ouvido que não é da própria música, toda escultura, a um olho que não é do 

escultor; também a arquitetura é dirigida aos passos que medem a obra” (BUBER, 1982, 

p. 61).  

Em síntese, investigou-se a constituição do diálogo genuíno nos documentários de 

Coutinho, por meio de uma observação dos dispositivos específicos utilizados pelo diretor 

nos atos de filmagem. O trânsito entre a “verdade” e a “fabulação”, a “oralidade” e o 

“cinema”, a “memória” e o “passado” são alguns dos temas atravessados pela obra 

coutiniana neste capítulo.Desta maneira, pretende-se contribuir para o levantamento sobre 

a diversidade de manifestações e procedimentos no fazer documentário de Coutinho, 

ressaltando o valor dialógico e a importância do encontro, sob a acepção buberiana. 

No capítulo 5, objetiva-se por meio do estudo observacional do filme Boca de 

Lixo (1992) elucidar as práticas sociais que envolvem o processo de feitura de tal material 

fílmico, na perspectiva de um exame minucioso sobre os comportamentos e atividades 

exercidas tanto pelo diretor Coutinho quanto pelos seus entrevistados, todos 

intermediados pela câmera. Conclui-se que, a partir da análise sobre a atitude de 

intervenção do realizador, bem como a atuação dos seus personagens, procura-se 

identificar nas categorias destes sujeitos relacionais, em uma passagem constante de um 

ao outro, o exercício de alteridade, bem como o sentido da atitude responsável entre tais 

parceiros dialógicos. 

Em Boca de Lixo, os diálogos apresentados entre os conversadores (Coutinho e 

personagens) mostram que há uma variação no comportamento de ambos, refletida no 

decorrer dos encontros desenvolvidos na etapa de filmagem, que se desdobram em três 

fases de aparição, respectivamente: a resistência dos personagens à possibilidade de 

encontro com alguém que é estranho ao ambiente deles; a estratégia de aproximação de 

Coutinho na busca do diálogo com os catadores; e por fim, a aceitação dos personagens à 

possibilidade do encontro, assim como à abertura do cineasta frente a cada personagem. 

Essas situações dialógicas são interpretadas fazendo analogia a alguns elementos chave 
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que formulam a filosofia buberiana, em que um deles diz respeito aos modos de 

percepção do homem para com outro ser humano.  

Em meio à vasta produção documental de Coutinho, alguns motivos apontam para 

a escolha na análise do vídeo documentário Boca de Lixo. Inicialmente pelo 

encantamento e afeto causado ao assisti-lo, quanto pela abordagem sensível com que o 

diretor trabalha um tema tão áspero e tenso - o cotidiano de um grupo de catadores de lixo 

- apresentando, por meio do diálogo conflituoso entre filmadores e filmados, subsídios 

que o torna um legítimo exemplar do que pode ser compreendido como um verdadeiro 

encontro. 
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2  DOCUMENTÁRIO: HISTÓRICO, TECNOLOGIA E LINGUAGEM 

 

Documentários sempre foram formas de representação, nunca 

janelas transparentes para a realidade. 

Bill Nichols 

 

2.1 CINEMA DE REALIDADE 

 

O campo do documentário conquistou grande relevância dentro da produção 

audiovisual contemporânea e tal intensificação se deve a uma somatória de fatores: 

proliferaram-se os espaços de exibição e circulação em âmbito local e internacional, assim 

como cresceu o número de festivais e mostras que se dedicam exclusivamente à linha do 

gênero documental, além de ter ocorrido um aumento considerável das experiências 

fílmicas (formas e estilos) proporcionado pelas novas mídias, resultando num maior 

interesse e maior afluência de público. Esta grandiosidade crescente que foi sendo 

conquistada pelo documentário também repercute no domínio da reflexão, pois chama a 

atenção de teóricos, pesquisadores e críticos para uma revisão  de “procedimentos” e 

“concepções” que por muito tempo situaram o gênero documentário como o “primo pobre” 

do cinema de ficção (TEIXEIRA, 2004). 

 

Os efeitos desse parâmetro exclusivista sobre as subjetividades artísticas 

foram duradouros; ele impregnou de maneira tão veemente e imperativa o 

devir-cineasta daqueles que buscavam no meio um modo de expressão e 

profissionalização que o exercício do documentário, durante muito 

tempo, embora com poucas mas relevantes exceções, não passou de um 

passaporte para o longa-metragem de ficção. Ser documentarista 

constituía, então, uma meia-identidade do ser cineasta, que mal se 

sustentava na relação especular mantida com a “arte maior” do cinema 

(TEIXEIRA, 2004, p. 8). 

 

 A divisão do cinema em duas modalidades (cinema de ficção e cinema de 

realidade) ocorreu no decorrer dos anos de 1920, quando se instaurou a narratividade, ou 

seja, “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). De 

1980 em diante, o campo documental adquiriu uma maior profundidade, fazendo ressurgir 

provocações entre o mundo da criação e o seu espaço da reflexão. 

 

A atualização das virtualidades soterradas do “primeiro cinema”, cuja 

riqueza de formas e procedimentos veio compor as estratificações que 

sacudiram o campo audiovisual contemporâneo, repercutiu forte no 
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documentário. Operou-se um remanejamento de sua história, que quase 

sempre começava com o tema difuso dos „filmes de viagens‟, dos relatos 

sobre mundos afastados, e aos poucos foi adquirindo a consciência de 

uma etnografia do exótico/ distante em Robert Flaherty, do 

próximo/familiar em Alberto Cavalcanti, Dziga Vertov, John Grierson 

(...) Era a história do documentário enquanto auto-consciência de uma 

modalidade específica, com procedimentos distintos, firmada quando da 

cisão entre ficção e realidade nos anos de 1920. Atualmente, raro é o 

empenho de história do documentário que não o situe como “gênero” 

inaugural do cinema, encontrando a corroboração de sua “objetividade” 

no ato “espontâneo” de voltar a câmera para uma corriqueira e mundana 

chegada de um trem a uma estação, para uma cotidiana saída de operários 

de seu local de trabalho etc. Ou seja, o documentário, repisa-se agora, 

teria nascido já com os filmes dos irmãos Lumiére (TEIXEIRA, 2004, 

p.11-2).  

 

Para o estudioso de cinema Francisco Elinaldo Teixeira, em vez de uma suposta 

saturação imposta por um século de imagens, o que se tem é a ativação dos “processos de 

ressignificação dos hábitos cotidianos relacionados à cultura audiovisual”. (TEIXEIRA, 

2004, p.7). O autor explica: 

 

Ou seja, tomado como desde sempre como preso ao real como matéria 

prima de base e referente insubstituível, ao invés de sucumbir diante dos 

diagnósticos pós-modernos de perda cada vez maior da realidade, o 

campo do documentário se apossa e se alimenta de novos materiais das 

realidades virtuais emergentes, reatualizando-se e compondo peças 

híbridas de grande impacto expressivo e comunicacional. Lança-se, 

assim, na linha de ponta do laboratório de experimentos do campo 

imagético da atualidade, realimentando uma cultura sempre ávida de 

novas formas e meios audiovisuais para implementar seus processos 

informacionais (TEIXEIRA, 2004, p.7). 
 

Para o pensador e professor de cinema Bill Nichols os documentários se diferem 

significativamente dos vários tipos de ficção (ficção científica, terror, aventura, melodrama 

etc.) porque eles “abordam o mundo em que vivemos e não um mundo imaginado pelo 

cineasta” (NICHOLS, 2008, p.17), todavia, tais diferenças não são garantias de uma 

separação absoluta e precisa entre um gênero e outro,  pois a concepção de documentário e 

do que seja ou não adequado a ele vem se transformando com o tempo.  

Ressalta Nichols: 

 

Alguns documentários utilizam muitas práticas ou convenções que 

frequentemente associamos à ficção, como por exemplo, roteirização, 

encenação, reconstituição, ensaio e interpretação. Alguns filmes de ficção 

utilizam muitas práticas e convenções que frequentemente associamos à 

não-ficção ou ao documentário, como por exemplo, filmagens externas, 
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não atores, câmeras portáteis, improvisação e imagens de arquivo 

(imagens filmadas por pessoa) ((NICHOLS, 2008, p.17). 

 

Por isso, ao se pensar no conceito de documentário, é indispensável percebê-lo 

como um processo artístico, incluindo no seu conjunto a existência de personagem, 

câmera, diretor, estilo,  num jogo de articulações que evidencia uma estética, um modo de 

fazer cinema. É ainda Nichols quem afirma que todo filme é um documentário, sendo que 

mesmo a mais pretensiosa ficção demonstra a cultura que a produziu, reproduzindo a 

perspectiva das pessoas que fazem parte dela. Nesse sentido, segundo o autor, pode-se 

dizer que existem dois tipos de filme: O primeiro são nomeados como “documentários de 

satisfação de desejos” e o segundo denomina-se “documentários de representação social”. 

Cada um deles tem o intento de contar histórias, porém suas narrativas são de espécie 

distintas (NICHOLS, 2008, p.26). Nichols distingue cada um desses exemplos em suas 

especificidades, situando-os.   

O primeiro modelo, a saber:  

 

Os documentários de satisfação de desejos o que normalmente chamamos 

de ficção. Esses filmes expressam de forma tangível nossos desejos e 

sonhos, nossos pesadelos e terrores. Tornam concretos - visíveis e 

audíveis - os frutos da imaginação. Expressam aquilo que desejamos, ou 

tememos, que a realidade seja ou possa vir a ser. Tais filmes transmitem 

verdades, se assim quisermos. São filmes cujas verdades, cujas ideias e 

pontos de vista podemos adotar como nossos ou rejeitar. Oferecem-nos 

mundos a serem explorados e contemplados; ou podemos simplesmente 

nos deliciar com o prazer de passar do mundo que nos cerca para esses 

outros mundos de possibilidades infinitas (NICHOLS, 2008, p. 26). 

 

Os que são conhecidos por filmes de não-ficção, segundo Nichols, podem ser 

qualificados como documentários de representação social. Ele comenta: 

 

Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que já 

ocupamos e compartilhamos. Tornam visível e audível, de maneira 

distinta, a matéria de que é feita a realidade social, de acordo com a 

seleção e a organização realizadas pelo cineasta. Expressam nossa 

compreensão sobre o que a realidade foi, é e o que poderá vir a ser. Esses 

filmes também transmitem verdades, se assim quisermos. Precisamos 

avaliar suas reivindicações e afirmações, seus ponto de vista e 

argumentos relativos ao mundo como o conhecemos, e decidir se 

merecem que acreditamos neles. Os documentários de representação 

social proporcionam novas visões de um mundo comum, para que 

exploremos e compreendamos (NICHOLS, 2008, p.27). 
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Para este pensador, são três as maneiras de situação do documentário no que diz 

respeito à sua potencialidade, que é mostrar o mundo, a vida, pela forma da 

representação. Primeiramente, “os documentários oferecem-nos um retrato ou 

representação reconhecível do mundo”. “Em segundo lugar, os documentários também 

significam ou representam os interesses de outros”.
6E por fim, os documentários podem 

ir além da representação dos interesses de outros, bem como, defender certos interesses, 

e assim representando o mundo da mesma forma que um advogado representa os 

interesses de um cliente (NICHOLS, 2008, p. 30). 

 

Nesse sentido, os documentários não defendem simplesmente os outros, 

representando-os de maneiras que eles próprios não poderiam; os 

documentários intervêm mais ativamente, afirmam qual é a natureza de 

um assunto, para conquistar consentimento ou influenciar opiniões  

(NICHOLS, 2008, p.30). 

 

Para Nichols, o vínculo entre o “documentário” (como simplificação da não-

ficção de representação do social) e o universo histórico são constituídos de grande 

força histórica, acrescentando assim “uma nova dimensão à memória popular e à 

história social” (NICHOLS, 2008, p. 27).  

Por mostrar aspectos que se situam ou representam uma parte do mundo 

histórico, em que são compartilhados pontos de vista de indivíduos, grupos e 

instituições, o sentido de representação é essencial para o documentário. Conforme 

Nichols, o conceito de representação passa pela formulação do seguinte 

questionamento: “Por que as questões éticas são fundamentais para o cinema 

documentário? (NICHOLS, 2008, p. 31). 

Diferentemente da ficção, cujos indivíduos são tratados como atores que são, 

existindo explicitamente relações contratuais que regem a produção ficcional e onde o 

“ator” é valorizado pela qualidade de sua atuação, não pela fidelidade a seu 

comportamento ou personalidade habitual” (NICHOLS, 2008, p.31), no caso da não-

ficção as implicações se tornam mais complexas, cujo personagem que nele atua estão 

sob outro patamar de representação, esteé tratado como ator social. 

 

As “pessoas” são tratadas como atores sociais: continuam a levar a vida 

mais ou menos como fariam sem a presença da câmera. Continuam a ser 

                                                 
6
 Nichols vai dizer que os documentaristas muitas vezes adquirem o papel de representantes do público. “Eles 

falam em favor dos interesses de outros, tanto dos sujeitos tema de seus filmes quanto da instituição ou 

agência que patrocina sua atividade cinematográfica.” Utiliza-se como exemplo o filme O Pentágono à 

Venda (1971) e Nanook, o esquimó (1922) (NICHOLS, 2008). 
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atores culturais e não artistas teatrais. Seu valor para o cineasta consiste 

não no que promete uma relação contratual, mas no que a própria vida 

dessas pessoas incorpora. Seu valor reside não nas formas pelas quais 

disfarçam ou transformam  comportamento e personalidade habituais, 

mas nas formas pelas quais comportamento e personalidade habituais 

servem às necessidades do cineasta. (Um paralelo entre personagens de 

documentários e atores tradicionais é que os cineastas geralmente são a 

favor de indivíduos cujo comportamento espontâneo diante da câmera 

permite que transmitam uma ideia de complexidade e profundidade 

semelhante à que valorizamos na atuação de um ator treinado.) 

(NICHOLS, 2008, p.31). 

 

Essas e outras questões que envolvem à prática documentária agregam ao 

documentário uma condição ética, que certamente se faz bem mais complexa do que no 

filme de ficção. Para Nichols, Luis Buñel
7
(1900-1983) estaria entre os primeiros 

cineastas a explicitar a questão da ética no cinema documentário, mas certamente não 

seria o único. De acordo com Nichols, a ética existe para regular a conduta dos grupos 

nos assuntos em que regras inflexíveis, ou leis, não bastam. 

 

 

2.2 DIRETO NA VERDADE 

 

O estudo do filme documental é um desafio, sobretudo considerando-se as posições 

divergentes de estudiosos e de profissionais sobre a definição do que é o documentário e de 

toda a prática correspondente ao gênero, ou mesmo as combinações formuladas a partir de 

conceitos díspares do que vem a ser este estilo fílmico. Ainda assim, é mister compreendê-

lo como um exercício composto de possibilidades, estratégias e renúncias. 

Por isso, ao se pensar no conceito de documentário, é indispensável percebê-lo 

como um processo artístico, incluindo no seu conjunto a existência de personagem, 

câmera, diretor, estilo, num jogo de articulações que evidencia  uma estética, um modo de 

fazer cinema.  

                                                 
7
 Luis Buñuel foi um realizador cinematográfico espanhol, naturalizado mexicano. Recebeu influências do 

surrealismo através de trabalhos em parceria com Salvador Dalí. “Em Terra sem pão (1932), Buñuel 

representa a vida dos habitantes de Hurdes, uma região remota e empobrecida da Espanha, e faz isso com um 

comentário em voz over violentamente critico, senão etnocêntrico. „Aqui está outro idiota‟, diz o narrador no 

momento em que a cabeça de um habitante das Hurdes se levanta e entra em campo no filme. Em outro 

momento, vemos um pequeno córrego na montanha enquanto o  narrador informa que, “ durante o verão, não 

há outra água senão esta, e os habitantes a utilizam apesar da sujeira repugnante que ela carrega‟(...). Talvez 

os comentários e julgamentos do filme sejam uma caricatura do tipo de espectadores potenciais desse tipo de 

filme naquele tempo. Talvez Buñel esteja satirizando uma forma de representação que usa dados 

documentais para reforçar estereótipos preexistentes. Terra sem pão, de seu ponto de vista, pode ser um filme 

sumamente político, que questiona a própria ética do cinema documentário”(NICHOLS, 2008, p. 35). 
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Decerto que o espírito de independência na criação de uma obra é bem maior nos 

filmes de autor, visto que o artista detém o controle criativo, porque concede à 

subjetividade o fator potencial na construção da linguagem cinematográfica, a engrenagem 

necessária à prática documental. Entretanto, a filmagem industrial impera sobre o modelo 

autoral, principalmente nos Estados Unidos, país que mais investe na realização e 

veiculação de documentários, onde o sistema de produção industrial visa ao grande 

público, logo, ao maior lucro.  

No fim dos anos 1950 ocorre o desenvolvimento e um fortalecimento de novas 

técnicas de captação de imagem e de som, o que possibilita o aparecimento de diferentes 

experiências no campo documental, sobretudo, no modo de representação do vivido. 

Inaugura-se então, o cinema direto, movimento que partilha do ponto de vista da 

“filmagem do real”, desenvolvido nos Estados Unidos e tendo como marco inicial Primary 

(1960), documentário dirigido pelo repórter fotográfico Robert Drew e pelo cinegrafista 

Richard Leacock, que registraram a campanha eleitoral do candidato John Fitzgerald 

Kennedy à presidência. 

Segundo João Moreira Salles (apud TEIXEIRA, 2004), a ideia do cinema direto 

surge com Drew, que buscava uma forma diferente de se fazer telejornalismo. Com o 

intuito de criar um cinema que captasse a realidade pura, o fotógrafo encontra no novo 

aparato tecnológico a facilidade para trabalhar este tipo de abordagem, garantindo o 

apagamento do processo fílmico no resultado da obra e a não interferência do autor na 

realidade tratada. Portanto, tal procedimento de registro documental deu origem ao termo 

conhecido como “a mosca na parede”. 

Este padrão resultou no surgimento do cinema de observação, o que significa a 

busca pelas reações naturais na cena filmada, por isso, preconizando alguns métodos 

cinematográficos, a exemplo da não intervenção sobre o objeto gravado, o não uso da voz 

em off, a redução da equipe de filmagem e a prevalência por planos longos. Neste contexto, 

Nichols (2008) acreditava que os documentaristas podiam assim explorar o ritmo próprio 

do decorrer dos acontecimentos. Logo, conclui-se que o objetivo era transmitir o máximo 

de veracidade nas imagens colhidas do real.  

De acordo com Da-Rin (2004), a dose ficcional existente no construto de um filme 

documental já é evidente por natureza. A própria estrutura da imagem cinematográfica 

supõe fatores de natureza interpretativa, como a escolha entre o que mostrar ou não, a 

organização daquilo que é mostrado, a orientação e a ordenação dos planos em si. Para este 
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autor, a realidade transparente no cinema é uma falácia, porque sempre se adora um ponto 

de vista, dentre tantos possíveis.  

De certo modo, as escolhas realizadas pelo diretor na captação e montagem de um 

“filme direto” passam por critérios subjetivos que resultam em um tipo de representação da 

realidade, conforme a visão de seu cineasta.  

Ao contrário do estilo proposto pelo cinema que privilegia a invisibilidade do 

cineasta e da câmera no filme documental, surgem, no mesmo período na França, no 

campo das Ciências Sociais, pesquisadores etnográficos dedicados a um tipo de pesquisa 

experimental em que as anotações são substituídas por filmagens. Desta maneira, partilham 

a mudança de pensamento de cientistas, os quais começam a entender que as 

subjetividades de pesquisadores e pesquisados não só estão presentes no material de 

investigação, bem como são elementos essenciais para o que se deseja fazer, contar 

histórias. 

Trata-se do Cinéma Véritè, de Jean Rouch e Edgar Morin. Eles propõem uma 

prática inovadora no fazer documentário, mostrando a presença da câmera e do cineasta e 

valorizando a experiência cinematográfica como um evento especial, que não é 

propriamente o cotidiano dos personagens, mas que utiliza o cenário do real para compor o 

filme.  

Na mesma atmosfera desta transformação estilística, os cientistas sociais se voltam 

para contos de “homens ordinários”, àqueles que passam despercebidos pelos 

acontecimentos históricos, em outros termos, são atores que interpretam suas próprias 

vidas e trazem à tona o que também é imaginação. Os cineastas, estes não têm a pretensão 

de que seus filmes retratem a verdade absoluta, mas o encontro, o diálogo, a vida subjetiva. 

 “-Você é feliz?” No filme Crônica de um Verão (1960), Rouch e Morin mostram 

personagens de diferentes classes sociais que respondem a perguntas como esta. Os 

entrevistados atuam na frente da câmera, imbuídos no papel de mostrar justamente que a 

vida é esse “conjunto de rituais, uma espécie de teatro cujos papéis incorporamos ao nosso 

cotidiano. O conteúdo da vida subjetiva emerge através de um processo que revela 

ocultando e oculta revelando” (DA-RIN, 2004, p. 154). 

 A personagem Marilou responde à pergunta feita pelo diretor Morin: 

 

Mais forte que tudo é o medo (...) O medo, apesar de tudo, o medo (...) 

medo que me veio mil vezes, de me encontrar completamente só. 

Completamente isolada. Queria ter um emprego que não me fizesse medo 

e viver com alguém que (...) que é que você quer que eu diga? não se 
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pode falar destas coisas (Depoimento de Marilou no filme Crônica de um 

Verão,1960). 

 

Apesar de existirem posições contrárias de cineastas e autores no modo de perceber 

o potencial subjetivo do documentário, a argumentação desta pesquisa baseia-se na 

concepção defendida por alguns autores, a exemplo de Silvio Da-Rin, que encontram no 

antiilusionismo cinematográfico de Dizga Vertov e posteriormente no Cinema Verdade de 

Jean Rouch, princípios que se afinam com a filmografia de Eduardo Coutinho. Um cinema 

cuja experiência fundamental é mostrar o encontro entre cineasta e personagem: “a mosca 

na sopa”. 

O crítico cinematográfico José Carlos Avellar (2007), em seu livro O Chão da 

Palavra, comenta a lamentação de Morin quanto à montagem do longa-metragem  Crônica 

de um Verão (1960), pois, para o cineasta, a montagem ainda foi um pouco tradicional e a 

vontade de uma aproximação, que foi considerada veloz, como o ritmo habitual dos filmes 

de ficção, acabou tirando muito dos tempos mortos das conversas e das pequenas 

banalidades, tendo em vista que são estes momentos a melhor revelação comportamental 

de determinados personagens. Em suma, para Morin é importante considerar o silêncio do 

entrevistado, pois este pode ser decisivo ao discurso do filme. 

Em muitos discursos o que prevalece é um projeto de verdade absoluta, visto que 

esta posição implica instrumentos de poder e controle social. O discurso histórico - ou 

mesmo jornalístico - é fonte considerada legítima e atua num campo dominado pela  

imparcialidade, mas é notória a existência de inclinações subjetivas. No que diz respeito ao 

registro, pode-se dizer que o documentário também inclui a história, no sentido de registrar 

e reunir fatos ocorridos no passado, garantindo para si o estatuto de credibilidade.  

O filme documental sugere uma relação direta entre o espectador e o 

acontecimento, em que o único instrumento mediador é a câmera, objeto percebido como 

supostamente incapaz de interferir no registro do real. De fato, as imagens ali captadas 

aconteceram verdadeiramente diante da câmera, fator este que favorece a impressão 

fílmica da realidade. Entretanto, é necessário, ao analisar certo registro (seja este em forma 

de texto, imagem ou som), estar ciente de que qualquer tipo de narrativa é contada, e, 

portanto, construída, conforme redes de solidariedades segundo intenções e interesses de 

certos grupos sociais. Considera-se, então, que não existe documento-verdade, pois ele 

estará essencialmente carregado de subjetividade. 
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No que se refere ao cinema de não-ficção é comum atribuir-se a ele uma 

responsabilidade pela veracidade dos fatos, isto é, supor que ele seja capaz de registrar a 

manifestação pura e intacta da realidade. Este tipo de produção do documentário clássico 

ocupa um lugar privilegiado no cinema, com a adoção do modo de representação 

hollywoodiano e de suas normas de continuidade narrativa e de montagem, dedicadas a 

envolver o público na ilusão de um espaço-tempo orgânico cinematográfico. 

Nota-se que esta tendência ilusionista dos documentários clássicos tem adeptos no 

meio jornalístico, e é utilizada frequentemente em programas de grandes reportagens ou 

telejornalismo. O documentário cumpre aí a função de confirmar a fala do repórter, 

ilustrando o que já foi afirmado por uma narração em off (a “voz de Deus”). 

 Tais fenômenos aproximam-se do mito da neutralidade e da objetividade 

científicas. Já no âmbito do documentário pode-se associar esse estilo ao Cinema Direto, 

que busca a imparcialidade a fim de legitimar seu discurso cinematográfico, de modo a 

suprimir as intervenções da equipe de filmagem em uma cena. 

 De acordo com Robert Stam (apud DA-RIN, 2004), a arte ilusionista esconde o 

processo fílmico para causar a impressão de uma coerência espaço-temporal. Para Stam, o 

antiilusionismo procura ressaltar as brechas e as ligaduras, com o intuito de trazer para a 

arte a representação de um mundo contraditório e fragmentado (sem omitir que é cinema). 

Segundo Da-Rin, no contexto politizado da França que se seguiu aos conflitos 

de maio de 1968, debates importantes que questionavam o ilusionismo cinematográfico  

se fizeram atuantes. As principais fontes de tais discussões foram as revistas Cahiers de 

Cinéma e Cinéthique. As críticas giravam em torno do “modo de representação 

hollywoodiano, com suas regras de continuidade e montagem transparente, destinadas a 

envolver o espectador na ilusão de um espaço-tempo orgânico” (DA-RIN, 2004, p.169).  

As críticas propunham o discurso contrário a esse tipo de modelo que isenta a 

interferência e participação dos filmados e filmadores no material produzido, desse 

modo, o que se pretendia era uma abordagem no documentário que exibisse suas 

marcas, permitindo “transparecer as funções sociais e materiais em que se baseia”(DA-

RIN, 2004, p.169). 

O modo reflexivo, formulado por Nichols, apresenta-se como o quarto modo de 

representação no campo do documentário e se aplica ao ideal deste movimento crítico, 

mencionado acima. Nichols afirma: 
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Estes documentários auto-reflexivos misturam trechos observacionais, 

letreiros, entrevistas e comentários em voz off, tornando explícito aquilo 

que tem sempre estado implícito: documentários sempre foram forma de 

representação, nunca janelas transparentes para a „realidade‟; o cineasta 

sempre foi um participante- testemunha ativo fabricante de significados, 

um produtor de discurso cinematográfico e não um repórter neutro e 

onisciente da verdade e das coisas (NICHOLS apud DA- RIN, 2004, p. 

170). 

 

Quanto ao modo reflexivo, Nichols diz que ele teria surgido: 

 

(...) como uma resposta ao ceticismo frente à possibilidade de uma 

representação objetiva do mundo e procurou explicitar convenções que 

regem o processo de representação. Juntamente com o produto, os filmes 

reflexivos apresentam o produtor e o processo de produção, evidenciando 

o caráter de artefato do documentário. Ao invés de procurarem transmitir 

um “julgamento abalizado” que parece emanar de uma agência de saber e 

autoridade, acionam estratégias de distanciamento crítico do espectador 

(NICHOLS apud DA- RIN, 2006, p. 135). 

 

A preferência por assumir a realidade fragmentada no plano narrativo de uma 

determinada obra não é uma estratégia nova nas artes, embora tenha tardado a ser prática 

no âmbito dos documentários, tendo como precursor mais radical o russo Dziga Vertov, 

(Cine-Olho, 1924, Kino-Pravda, 1925, O Homem da Câmera, 1928). Este cineasta 

distancia-se do plano factual dos acontecimentos para exibir o processo de construção do 

fator-fílmico. Em termos vertovianos, os eventos são percebidos pela “visão imperfeita do 

olho”, a partir de uma reconstrução significante através do que se denomina cinema-olho 

(Kinoglatz). As imagens obtidas do real servem de experimentos de textos-manifestos em 

que Vertov declara seus princípios das relações entre olho/câmera/realidade/montagem. 

Assim, é mediante a articulação desses quatro elementos que se constrói o fundamento e a 

proposição cinematográfica do cineasta. Ao abdicar da narrativa como atributo de 

dramatização, Vertov atribui à montagem o lugar da produção de sentidos, levantando 

questões que ultrapassaram o discurso hegemônico sobre os documentários.  

Para Da-Rin (2004, p. 180), Vertov é referência quando se trata do desvio que o 

cinema moderno pratica na relação entre imagem e realidade: 

 

A variedade de experiências perceptivas em O Homem da Câmera é 

resumida no final, que aponta para as várias naturezas de imagens 

projetadas, para os diferentes métodos de subverter a ilusão de realidade 

na tela, para o aspecto técnico da criação cinematográfica antes, durante e 

depois da filmagem e para os múltiplos níveis de interpretação visual 

inerentes ao processo cinematográfico (DA-RIN, 2004, p.180). 
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No filme, a imagem original sofre alterações de acordo com o processo de 

manipulação estética. Os meios usados para evidenciar as possibilidades técnicas e 

expressivas não são exibidos, sendo, entretanto, apresentados pela inter-relação entre 

percepção humana e o fator-fílmico, no intuito de chamar a atenção do espectador para o 

caráter do cinema-espetáculo de encobrir o artifício, pois, ao contrário da vertente anti-

ilusionista, esconde a construção fílmica para obter uma impressão de realidade. 

Em suma, Vertov defende um tipo de filme que questiona a ideologia dominante no 

contexto sociopolítico da sociedade russa da época, com o propósito de conscientizar o 

público sobre a forma de expressão burguesa, indutora da passividade e da 

homogeneização dos indivíduos. 

Há três modos de manifestação da arte antiilusionistaconforme a natureza de suas 

fontes de estímulo. Stam (apud DA-RIN, 2004, p. 171) os classifica em “estímulo lúdico”, 

que “faz o artista tirar a própria máscara pelo prazer de brincar com os códigos do 

espetáculo”; o “estímulo agressivo”, em que o artista confronta o público, permite que a 

arte deixe de ser a celebração do belo para tornar-se a cena do escândalo. Por fim, o 

“estímulo didático”, dispositivo de desmistificação do espetáculo, provoca a visão crítica 

no espectador. 

Tais abordagens não são excludentes e podem influenciar no resultado fílmico 

quanto a dimensões da auto-reflexidade que se revelam de maneira diferenciada, 

dependendo da obra e de cada autor. Neste contexto, pode-se falar de O Homem da 

Câmera, que possui uma proposta originalmente didática, sem deixar de apresentar traços 

lúdicos. 

Da-Rin destaca algumas qualidades deste filme que se articulam com os princípios 

do Cinema Verdade, motivando o espectador à procura de significados diferentes para o 

que se vê no filme: 

 

Tratava-se de liberar os espectadores do modo convencional de ver 

cinema, emancipá-los da passividade inculcada pelos “cine-dramas  

romanceados e teatralizados”. Sem recorrer a um único entretítulo, este 

último filme silencioso de Vertov representa o refinamento de suas 

experiências em comunicação com meios puramente visuais e, segundo 

seu autor, foi lançado em um momento de “crise dos meios de expressão 

do cinema” enquanto filme com “um objetivo especial, fechar uma fenda 

no setor cine-linguagem”. É um filme teórico e programático, um 

daqueles „filmes que produzem filmes‟. Mais do que em qualquer outro, 
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nele se articulam os princípios do “cinema-olho” e do “cinema-

verdade”(DA-RIN, 2004, 176). 

 

No cinema antiilusionista, as relações entre o documental e a ficção são próximas e 

separadas por uma linha tênue. A força desse encontro acontece com prevalência da 

subjetividade, uma vez que abrange um movimento complexo e criativo, em que a 

realidade é tida como ponto de partida para o processo de criação artística. 

 

 

2.3 CINEMA VERDADE E JOGO DE CENA 

 

Essas vertentes, tais como foram citadas, Cinema Olho e Cinema Verdade, partem 

do pressuposto de que o documentário é uma ficção, uma manipulação da linguagem que 

tem a realidade como ponto de partida. O Cinema Verdade coloca a fabulação como um 

potencial do documentário. Essa problemática é exposta no artigo de Gilles Deleuze, As 

potências do falso (DELEUZE apud DA-RIN, 2004, p.155), quando propõe “o falsário 

tornar-se o próprio personagem do cinema e não mais o criminoso, o cowboy, o homem 

psicossocial, o herói histórico, o detentor de poder”. 

Para Deleuze, a arte permite a evocação do falso, sendo o artista o inventor de 

novas possibilidades de vida; mais especificamente no cinema, ele diz que a narrativa 

constitui o desenvolvimento de duas espécies de imagens, objetivas e subjetivas. Da 

relação entre elas, surge a representação sob o ponto de vista do personagem em foco e o 

que ele vê. Além disso, o cineasta-câmera, que vê o personagem e aquilo que o 

personagem vê.  

 

(...) não se trata, portanto, com a potência do falso emergindo enquanto 

princípio de produção de imagens em oposição a um ideal de verdade, 

mas de uma vontade de potência que se põe em ato, relação entre forças, 

poder de afetar e ser afetado (DELEUZE apud DA-RIN, 2004, p.183). 

 

A realidade não vem pronta: é indubitavelmente alterada por todo o processo de 

filmagem, num campo de articulações entre a equipe e os personagens entrevistados. Os 

personagens são olhados como agentes de um presente impuro, dada a coexistência de 

fatores diversos que contribuem para o resultado final do material fílmico. 

De acordo com o estilo do Cinema Verdade, no tocante à representação dos 

entrevistados, o procedimento utilizado consiste em provocar o personagem para que o seu 
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conto, a sua fala, se transforme em uma espécie de fabulação. A verdade mostrada não está 

na veracidade dos depoimentos, está construída e é transformada no momento do registro. 

O diferente (equipe de filmagem) que chega para ser o lugar da escuta, para dar voz ao 

outro que recebe esta oportunidade de falar, de emitir sua opinião, de imaginar, de contar 

uma história à sua maneira. Na frente da câmera, os personagens se inventam e se recriam, 

em um processo de metamorfose, entre realidade, imaginação e discurso. 

Por volta do final dos anos de 1950, houve algumas inovações tecnológicas 

fundamentais para a eclosão do Cinema Verdade, como o advento de câmeras mais leves - 

que dispensavam, pela primeira vez, o uso dos pesados tripés que eram utilizados nos 

estúdios cinematográficos até então - e dos gravadores Nagra, que possibilitavam a 

captação do som direto no set de filmagem e sua sincronização com a imagem. 

O movimento do Cinema Verdade difunde o uso de câmera leve na mão e som 

direto como método de trabalho no documentário. Parte-se do princípio de que um filme 

documental é principalmente o encontro entre aqueles que filmam e os seus personagens. 

Sendo assim, o Cinema Verdade Francês segue os moldes do modo interativo, que 

enfatiza a intervenção do cineasta e a interação entre equipe e personagens filmados.  

No modo de filmar de Jean Rouch, o resultado não indica somente o registro, visto 

que a recriação é fator potencial em suas obras. A atuação é elemento essencial da 

montagem da cena do documentário. Na prática, a escolha do que exibir - ou não -, faz 

parte do processo de criação do documentário, indicando existir certo grau de atuação do 

documentarista, que encena com a finalidade de evocar nos seus personagens os efeitos 

que lhe estimulem contar sua história. 

A verdade do documentário se relaciona, assim, com a negociação entre diretor e 

personagem/entrevistado, diferenciando-se das regras do Cinema Direto americano, as 

quais omitem ao máximo a presença da equipe nas imagens filmadas, sem diálogo, sem 

olhares para a câmera. Já no Cinema Verdade, a intervenção é, prioritariamente, um 

dispositivo de filmagem.  

O chamado cinema moderno, que se ampliou no pós-guerra, readquiriu a vocação 

modernista do cinema com a finalidade de trazer à tona a atitude dúbia do artista auto-

reflexivo que cria um discurso ilusionista para destruí-lo no momento seguinte.Entretanto, 

o modelo predominante é o cinema-espetáculo, muito utilizado no início do século XX, 

proporcionado pela escola britânica de John Grierson, que utilizava imagens rigorosamente 
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compostas, bem como a fusão de música e ruídos, a montagem rítmica e o comentário em 

voz off despersonalizada.  

Manuela Penafria (1999), em seu livro O filme Documentário, História, Identidade 

e Tecnologia, relata a trajetória da evolução da prática documentarista, a história da 

produção documental, o desenvolvimento de sua identidade e a introdução das inovações 

tecnológicas e suas implicações no documentário moderno. 

Segundo a autora, o filme documental delineia-se como gênero nos anos de 1920, 

sobretudo a partir das produções do americano Robert Flaherty (1884-1951) e do russo 

Vertov. Esses cineastas lançaram as bases do filme documentário e do papel do 

documentarista na produção de imagens em movimento, entretanto, segundo Penafria, o 

aparecimento e a utilização dos termos documentário e documentaristae a efetiva 

afirmação e desenvolvimento de uma produção de documentários por profissionais do 

gênero liga-se inegavelmente ao movimento britânico da década de 1930 e sua figura 

emblemática: o escocês John Grierson (1898-1972), com o qual o filme documentário 

ficou pejorativamente associado. 

Com o advento da televisão, os documentaristas encontraram um suporte mais 

adequado para a divulgação deste gênero porque nunca tiveram muito sucesso nas salas de 

exibição. Surgiram assim, a partir da década de 1980, nos Estados Unidos e na Europa, 

canais de TV, principalmente fechados, especializados em documentários e também canais 

convencionais que começaram a se interessar pelo gênero.  

No Brasil, o documentário, juntamente com o cinema ficcional de curta metragem, 

fez escola para cineastas iniciantes. Contudo, pode-se destacar alguns grandes diretores 

brasileiros que mesmo depois de consagrados, continuaram fazendo documentários, a 

exemplo de Humberto Mauro, nas décadas de 1930 e 1940, e em seguida, Eduardo 

Coutinho, Geraldo Sarno, João Batista de Andrade (décadas de 1960, 1970 e 1980) e mais 

recentemente, João Moreira Salles, Ricardo Dias e Cao Guimarães. 

De acordo com Consuelo Lins e Claudia Mesquita (2008) o mercado para o filme 

documental no País ainda é incerto, sem falar que o público dos longas documentais 

brasileiros não supera a faixa dos 20 mil espectadores. Isto porque a política de incentivo à 

produção enfrenta problemas como baixa distribuição e comercialização.  

A maioria dos documentários realizados, quando lançados, alcançam o público em 

poucas cópias. Por outro lado, alguns programas públicos de fomento por meio de editais, 

a exemplo do DOCTV, passam a ser o elo mais consistente e permitem uma ação 
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continuada entre os produtores independentes e a TV aberta. Além disso, o impacto da 

imagem digital e das novas mídias contribuem para uma explosão de produções amadoras, 

ampliando os meios de distribuição, os sites de disponibilização gratuita de vídeo na 

internet (YouTube, Vimeo, etc), configurando um novo espaço-tempo para o formato 

vídeo, que abarca também uma maior produção e divulgação dos vídeos documentais. 

 

Com a generalização do vídeo, o seu público, os seus produtores, os seus 

lugares de ocorrência, os seus modos de apresentação se tornam cada vez 

mais heterogêneos, efêmeros, em permanente metamorfose e expansão, 

constituindo verdadeiros enigmas para os fantásticos da especificidade. 

Por essa razão, falar de vídeo significa colocar-se fora de qualquer 

território institucionalizado e aceitar o desafio de lidar com um objeto 

híbrido, camaleônico, de identidades múltiplas, resistente a qualquer 

tentativa de redução, muitas vezes nem mais objeto, mas acontecimento, 

processo, ação, dissolvido ou incorporado em outros fenômenos 

significantes (MELLO, 2008, p. 10). 

 

Apesar de existirem posições contrárias de cineastas e autores no modo de perceber 

o potencial subjetivo no documentário, a argumentação desta pesquisa baseia-se na 

concepção defendida por alguns autores, a exemplo de Silvio Da-Rin, que encontram no 

anti-ilusionismo cinematográfico de Dizga Vertov e posteriormente no Cinema Verdade de 

Jean Rouch, princípios que se afinam com a filmografia de Eduardo Coutinho. Um cinema 

cuja experiência fundamental é mostrar o encontro entre cineasta e personagem. O trabalho 

de Coutinho pode ser aproximado com facilidade tanto com o modo interativo quanto com 

o reflexivo de fazer cinema. De certa maneira, a obra Cabra Marcado para Morrer (1984), 

de Coutinho, já articulava com os ideais de natureza reflexiva, no tocante ao emprego da 

metalinguagem no discurso fílmico e também pelos questionamento dos princípios éticos 

que norteiam a sua produção (COUÑAGO, 2012, p. 45). 
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3 CINEMA, ENCONTRO E FILOSOFIA 

 

 

Há outras coisas, as coisas eternas, que não se resolvem nunca, 

graças a Deus: estrelas, grilos, penas de amor, saudades, anjos, 

nuvens, mortos, amadas, todas as paisagens, alegrias e tristezas 

deste e de outro mundo. Há outras coisas... como aliás já dizia o  

nunca assaz citado Shakespeare: There are more things in heaven 

and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy, o que, 

trocado em bom português atual, dá o seguinte: Há mais coisas no 

céu e na terra, ó James, do que sonha o materialismo dialético. 

Mário Quintana 

 

3.1 MARTIN BUBER: UM FILÓSOFO DO DIÁLOGO 

 

Este capítulo pretende apresentar a filosofia da relação proposta por Martin Buber 

(1878-1965) a partir dos elementos chaves que compõem a sua teoria antropológica, que 

versa sobre pelo tema do diálogo. Toma-se como referência a concepção buberiana do 

ser humano enquanto um ser essencialmente relacional. Tal abordagem servirá de 

estrutura conceitual para o estudo sobre o cinema documental de Eduardo Coutinho 

(1933- 2014). 

Martin Buber, filósofo do diálogo, contribuiu de forma importante para as 

Ciências Humanas em geral e para a Antropologia Filosófica. Judeu de origem austríaca, 

estudou Filosofia e História da Arte, dedicando-se à elaboração de muitos textos, tendo 

como base o caráter verbal da criação.  

Ele foi um verdadeiro profeta da relação a partir da sua filosofia do encontro. A 

mensagem filosófica buberiana atravessa todo seu projeto teórico, seja em Eu e Tu(1977, 

publicado pela primeira vez em 1923)ou em Do Diálogo e do Dialógico (1982, publicado 

pela primeira vez em 1922), considerando a atualidade pela qual seu pensamento se firma, 

baseado na aliança constituída entre teoria e realidade concreta, tendo em vista que a 

qualidade fundamental das suas obras está na ação provocadora com que suas palavras 

chegam ao seu leitor, propiciando a abertura para novas interpretações e leituras de mundo.  

A sua proposta filosófica prega que o conhecimento deve ser adquirido em 

consonância com as experiências vividas, assim o sujeito participa ativamente na “dança” 

da vida, penetrando a realidade que pretende conhecer. De um modo contrário, o saber 

desvinculado da ação tende a ser improdutivo, uma vez que o plano da ideia serve senão 

como um guia de atuação e como um instrumento para a compreensão e a transformação 

da realidade (VON ZUBEN, 1981). 
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Para o filósofo, o pensamento (logos) e a ação (práxis) possuem um vínculo de 

responsabilidade e devem caminhar alinhados, constituindo a fonte iluminadora das 

reflexões que equivale à experiência existencial de presença no mundo (VON ZUBEN, 

1977). 

Preocupado com a postura do homem de seu tempo, o século XX, e com as raízes 

do judaísmo primitivo, Buber dispensou o título de místico, existencialista ou personalista. 

Em realidade, sua profecia foi enunciada no intuito de chamar a atenção de todos os seus 

leitores para que vivessem a sua humanidade com a alma, movidos pela fé no humano 

(VON ZUBEN, 1977). 

O apelo de Buber não vai na direção da salvação da humanidade a partir da 

revolução, da mobilização das massas, nem mesmo se concentra na politização do 

oprimido. O filósofo preocupa-se especialmente com a crise do homem e com a  

recuperação do humano, numa sociedade que ele observa cada vez mais técnica. (FILHO, 

2008). O comprometimento buberiano manifesta-se em sua atitude reflexiva e em seu 

investimento nas relações autênticas entre as pessoas e o mundo que as cercam. Eis o 

fenômeno da responsabilidade como projeto do homem para consigo mesmo e com o 

outro. 

Para isso, recebe influências primeiramente de estudiosos da linguagem como 

Johann Georg Hamann (1730-1788), Johan Gottfried Von Herder (1744-1803) e Wilhelm 

Von Humboldt (1776-1835) e do teólogo humanista Ludwig Feuerbach (1804-1827). Os 

três primeiros filósofos formam um elo que liga a teoria do conhecimento do século XVIII 

à filosofia da linguagem dos séculos XIX e XX. Em seus postulados eles se questionam 

sobre os liames do pensamento e a visão de mundo como determinados pela linguagem  

(AMITRANO, 2011). 

A mensagem de Buber evoca no homem contemporâneo uma nostalgia do 

sentimento de humanidade, do entendimento responsável e dialógico com o outro, que 

propõe o caminho de busca por um estado pleno de comunhão com o mundo da relação, 

que, segundo o autor, divide-se em três esferas: “A primeira é a vida com a natureza” (...) 

“A segunda é a vida com os homens” (...) e “a terceira é a vida com os seres espirituais” 

(BUBER, 1977, p. 6-7). Portanto, para haver uma transformação no ser é preciso uma 

mudança no modo como os homens se relacionam com os demais, seja com os animais ou 

com as plantas, seja com Deus ou com os homens, seja com o pensamento, as ideias ou 
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mesmo com o fenômeno da arte, todas essas categorias relacionais somente são alcançadas 

verdadeiramente quando acolhidas pelo homem, de modo pleno e total. 

 

Tudo o que pertence à arvore, sua forma, seu mecanismo, sua cor e suas 

substâncias químicas, sua “conversação” com os elementos do mundo e 

com as estrelas, tudo está incluído numa totalidade. A árvore não é uma 

impressão, um jogo de minha representação ou um valor emotivo. Ela se 

apresenta “em pessoa” diante de mim e tem algo a ver comigo e, eu, se 

bem que de modo diferente, tenho algo a ver com ela. Que ninguém tente 

debilitar o sentido da relação: relação é reciprocidade (BUBER, 1977, 

p.7). 

 

A proposta de Buber em sua obra de referência, Eu e Tu (1977) caracteriza-se pela 

revisão dos questionamentos sobre o significado profundo da vivência humana, em uma 

abordagem que busca no diálogo, na relação, na atitude existencial do face a face, o sentido 

maior da experiência em viver. Ao afirmar que toda vida verdadeira é encontro, o filósofo 

apresenta a palavra como introdutora do ser humano na existência e a relação como fator 

primordial.  

Buber parte do pressuposto de que vivemos numa época em que a maioria das 

relações são fragmentadas, parciais, vivenciadas sem autenticidade, e, para que o ser 

humano se desperte deste estado, ele aponta para outra alternativa de vida, o verdadeiro 

encontro. Tal encontro não é, contudo, um evento comum, pois envolve uma tomada de 

conhecimento da presença do outro, depois, um interesse espontâneo de ambas as partes 

para que, enfim, o dialógico aconteça, baseado na companhia mútua e vivido de maneira 

autêntica e significativa. Esse tipo de relacionamento não pode ser decomposto em partes 

porque seus contornos não são definidos e tampouco divisíveis. A natureza fundamental da 

relação autêntica cobra presença e inteireza de quem a vive.  

 

 

3.2 FORMAS DE SE RELACIONAR COM O OUTRO 

 

O ponto central do pensamento de Buber é a reflexão sobre o sentido do princípio 

relacional “Eu e Tu”, sendo relação e diálogo elementos considerados como inerentes à 

atitude do face a face, do diálogo genuíno que impregna a vida de sentido: “o homem se 

torna eu na relação com o tu” (BUBER, 1977, p. 32). 

O homem, ao se relacionar com os eventos do mundo, pode apresentar atitudes 

duais diferentes para com o que se relaciona, manifestadas a partir de dois pares de 
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palavras fundantes, Eu-Tu e Eu-Isso: “Não há EU em si, mas apenas o EUda palavra-

princípio EU-TU e o Eu da palavra princípio EU-ISSO. Quando o homem diz EU, ele quer 

dizer um dos dois” (BUBER, 1977, p. 4). Estas palavras-princípio correspondem a duas 

possíveis formas do homem realizar sua existência: o reino do “tu” se configura como 

essencialmente dialógico e ontológico - “o homem se torna EU na relação com o TU” 

(BUBER, 1977, p. 38) - enquanto o mundo do “isso”é funcional, acontece no plano da 

utilização, da experiência, do confronto, da ordenação, da apropriação utilitária, sendo 

também fundamental à experiência humana: “o homem não pode viver sem o ISSO, mas 

aquele que vive somente com o ISSO não é homem” (BUBER, 1977, p. 39).  

Assim, no processo dialógico, para haver o EU é necessária a evocação de um TU 

ou de um ISSO. Isto porque as palavras-princípio legitimam-se na relação com o mundo 

que o cerca, no “entre”. Sendo este o lugar natural “onde o espírito habita” (BARTHOLO 

Jr., 2001, p. 25). 

A questão essencial para Buber está no encontro entre um e outro, que ele 

denomina a esfera do “entre”, este acontecimento é algo tão peculiar, não tendo influência 

para ser comparado a nada na natureza. Assim, a linguagem torna-se o canal necessário 

para este fim, numa esfera que é comum aos dois, mas que vai além da esfera específica de 

cada um,  e não pode ser encontrado nem nos sujeitos sozinhos nem no universo que o 

cerca, mas na passagem mesmo da relação entre um e outro. Buber considera a esfera do 

“entre” como a primeira categoria da realidade humana, sendo este o lugar real e originário 

dos encontros entre os seres humanos; o acontecimento neste espaço não se dá de forma 

contínua, o evento dialógico sucedido no reino do “entre” se encerra ali para outra vez ser 

reconstituído a cada novo encontro. Considera-se, então,  que a conversação estabelecida 

entre os parceiros de relação não se legitima numa das partes e nem num mundo externo à 

eles, mas sim numa dimensão que é acessível somente a ambos, requerendo, 

obrigatoriamente, a imersão dos envolvidos no ato dialogicamente posto. “Não se pode 

permanecer na praia contemplando a espumas, as ondas: deve-se correr o risco, atirar-se na 

água e nadar”,  diz Buber em O problema do homem (apud FILHO, 2008). 

A reflexão que Buber faz sobre a linguagem torna-se um dos pressupostos para o 

entendimento da sua filosofia da relação. No entanto, o autor não se interessa à maneira do 

cientista, voltada para a estrutura lógica e abstrata da linguagem. Sua análise se ocupa 

antes à linguagem como palavra enunciada, a palavra como evocadora do outro na 
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solicitação de uma resposta, aquela que se manifesta entre dois ou mais homens numa 

situação atual e dialógica, contendo peculiaridade e vontade mútua.  

De acordo com o pensamento buberiano, o dialógico, diferentemente do dialético, 

não tem competência para ser imposto a ninguém, pois responder não é propriamente um 

dever, mas um poder. 

 

É realmente um poder. O dialógico não é, como o dialético, um privilégio 

da atividade intelectual. Ele não começa no andar superior da 

humanidade, ele não começa mais alto do que ela começa. Não há aqui 

dotados e não dotados, somente há aqueles que se dão e aqueles que se 

retraem. E aquele que se dá amanhã, nele não se nota isso hoje, ele 

próprio não sabe ainda que tem este algo dentro de si, que nós o temos 

dentro de nós, ele vai simplesmente encontrá-lo e encontrando-o, 

surpreender-se- á” ( BUBER, 1982, p. 71). 

 

Para Buber, é através das palavras-princípio que o homem se introduz no mundo e 

este caráter verbal da criação dependerá da dualidade de sua atitude para com o ente com 

que se relaciona. Tais palavras-princípio são pares de vocábulos denominados EU-TU e 

EU-ISSO.  O diálogo fundado no EU-TU consiste na relação profunda e verdadeira do 

indivíduo com seu par e se revela na manifestação do encontro. Já a palavra princípio EU-

ISSO emana das situações cotidianas e triviais, vivenciadas no plano da função, da 

utilidade, do objeto e não possui competência para ser proferida pelo ser em sua totalidade. 

Por outro lado, a palavra-princípio EU-TU só se efetiva na totalidade do ser.  

Buber diz que a relação fundada na palavra-princípio Eu-Tu implica uma abertura 

dialógica com o outro, um encontro face a face em que a alteridade é uma presença e em 

que a relação se baseia na vulnerabilidade mútua.  

A relação Eu -Tu não se constrói como um mero discurso sobre um tema, mas é um 

diálogo: um fala com o outro, que se encontra aberto e vulnerável, deixando que o outro 

realize sua própria alteridade. O “Eu” não constrói uma representação sobre o “Tu”, mas 

sim o encontra, numa relação presencial definida pelo encontro. Neste sentido, o Eu não 

percebe o Tu como um objeto, mas como uma alteridade que lança um apelo dialógico que 

busca resposta, estando assim ambos vulneráveis à presença do outro. Nesse sentido, é 

imprescindível que se haja percepção e a aceitação da presença do outro “na sua totalidade, 

na sua unidade e sua unicidade” (BUBER, 1982, p. 8). 

A concepção de verdade na perspectiva de Buber distingue-se da suposta “verdade 

objetiva”, não estando associada a nenhuma afirmação ou conteúdo objetivo. A verdade 

buberiana só pode ser compreendida na autenticidade vivida no encontro dialógico e 
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corresponde a uma atitude em relação, uma tomada de conhecimento, uma investigação 

sobre a alteridade. Assim, a palavra é verdadeira quando alcança o outro em sua inteireza, 

apelando a respostas dialógicas. 

 

 

3.3 OS RUÍDOS E O SILÊNCIO 
 

 

Como compreender o outro, sem sacrificá-lo à nossa lógica; ou 

sem sacrificá-la a ele 

Merleau-Ponty 

 

De acordo com Buber,  há três espécies de diálogo: o autêntico, que pode ser 

gerado por meio da fala ou no silêncio, onde cada um dos que participam dele “tem de 

fato em mente o outro ou os outros na sua presença e no seu modo de ser e a eles se volta 

com a intenção de estabelecer entre eles e si próprio uma reciprocidade viva”(1982, p. 

54); há também o diálogo técnico, este é movido somente pela necessidade de um 

entendimento objetivo, fazendo parte dele os “bens essenciais e inalienáveis da existência 

moderna” (1982, p. 54); e por último, o monólogo disfarçado de diálogo, em que os 

homens envolvidos na conversação falam, cada um consigo mesmo. 

O diálogo genuíno só se realiza num estado pleno de reciprocidade, é necessário 

que o indivíduo experiencie a relação também ao se colocar no lugar do outro, e ao 

mesmo tempo, sem abdicar das especificidades próprias. 

 

Relação é reciprocidade. Meu TU atua sobre mim assim como eu atuo 

sobre ele. Nossos alunos nos formam, nossas obras nos edificam. Quanto 

aprendemos com as crianças e com os animais! Nós vivemos no fluxo 

torrencial da reciprocidade universal, irremediávelmente encerrados nela 

(BUBER, 1977, p. 18). 

 

A reciprocidade da ação interior do sujeito constitui o elemento mais importante 

para a existência do princípio dialógico, cobrando do ser humano um comportamento 

baseado na sua atitude relacional. Esse processo se dá quando as pessoas envolvidas na 

conversação estão interiormente voltadas uma para a outra. Buber destaca dois 

movimentos básicos referentes ao comportamento da pessoa perante o seu par: o “voltar-

se-para-o-outro” e o “dobrar-se-em-si”. 

O movimento básico dialógico consiste no “voltar-se-para-o-outro”. Trata-se de 

uma situação que aparentemente acontece a todo momento, algo sem muito valimento. 

Mas, quando o olhar de um volta-se para outrem ou quando a palavra lhe é dirigida, e 
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nesse movimento espontâneo do corpo de “voltar-se-para-o-outro”, este alguém o faz 

com a alma, por inteiro, então, esse empreendimento essencial de “voltar-se-para-o-

outro” deve ser realizado com a essência do ser, de maneira que aja transformando o 

outro indiferente em uma presença para si. 

 

Da incapacidade de apreendermos totalmente o que nos cerca, emerge 

esta pessoa singular e transforma-se numa presença; e eis que, na nossa 

percepção, o mundo cessa de ser uma multiplicidade indiferente de 

pontos, a um dos quais talvez prestemos atenção momentânea; mas é um 

movimento de ondas sem limites, em torno de um dique estreito, de 

contornos bem definidos, apto para suportar pesadas cargas -, um 

movimento sem limites, mas limitado por este dique, assim quem, 

embora não circunscrito, tornou-se movimento finito em si próprio, 

recebeu uma forma, liberou-se da sua própria indiferença! E contudo, 

nenhum dos contatos que se dão a cada momento é indigno de aprender 

tudo o que for possível sobre o nosso ser – pois, como sabemos, nenhum 

homem é desprovido de força de expressão e nosso voltar-se produz uma 

resposta, por mais imperceptível que seja, por mais que seja sufocada; 

num olhar, num som, vindos da alma, que se passam talvez na mera 

interioridade mas que, assim mesmo, existem (BUBER, 1982, p. 57). 

 

O movimento básico monológico consiste no “dobrar-se-em-si-mesmo”. Este 

fluxo não tem a ver com o “desviar-se-do-outro”, que faz oposição ao “voltar-se-para-o-

outro”. Buber chama “dobrar-se-em-si-mesmo” o ato de retração do homem, ou seja, a 

não aceitação de uma outra pessoa na sua singularidade. Mesmo que a alma do homem 

seja tocada pela presença de alguém ou algo, ainda assim ele não consegue experienciar a 

vida do outro, que se torna fechada em si mesmo. “Denomino dobrar-se-em-si-mesmo a 

admissão da existência do Outro somente sob a forma da vivência própria, somente como 

uma parte do meu eu”, afirma Buber (1982, p. 58). 

De tal modo, Buber considera o diálogo nessa instância como uma ilusão, já que 

o relacionamento existente entre tais mundos relacionais sofreu rejeição, tornando-se 

apenas um jogo, dando início ao desmoronamento da essência de toda realidade.  

A descoberta da importância da alteridade acontece para Buber ainda na infância. 

Ele descreve em seu livro Do Diálogo e do Dialógico (1982), um fato que lhe ocorrera 

aos onze anos de idade, quando na propriedade dos seus avós costumava sempre ir ao 

estábulo acariciar um cavalo “robusto” e “cinzento”, que era o seu favorito entre os 

outros animais, pois despertava nele uma emoção profunda. Deste acontecimento, ele se 

recorda ter vivenciado a alteridade do bicho no contato com ele, mas, evidentemente, tal 

singularidade se rompeu.  

 



37 

 

 

Se tivesse que explicá-lo agora, a partir da recordação ainda viva em 

minha mão, teria que dizer: o que experienciei no animal foi o Outro, a 

enorme alteridade do Outro, mas uma alteridade que não permanecia 

estranha como a do boi ou do carneiro, mas que, pelo contrário, deixava 

que eu me aproximasse dela e a tocasse. Quando eu alisava a poderosa 

crina, às vezes esplendidamente penteada, outras vezes 

surpreendentemente selvagem, e sentia a vida palpitando sob a minha 

mão, era como se o elemento da própria vitalidade revelasse a minha 

pele; algo que não era eu, absolutamente não era eu e nem um pouco 

íntimo ao meu eu; algo que era precisa e palpavelmente o Outro ele  

mesmo, e contudo deixava que eu me aproximasse, que se confiava a 

mim, que se colocava comigo, de uma forma elementar, na relação do 

“Tu e Tu”. Antes mesmo de eu começar a despejar aveia na manjedoura, 

o cavalo levantava com indulgência sua pesada cabeça, abanando 

fortemente as orelhas e depois roncava baixinho, como um conspirador 

que dá ao outro conspirador um sinal que só para este é perceptível; e eu 

estava confirmado. Uma vez, contudo – não sei o que aconteceu com o 

menino, de qualquer forma era algo de bastante infantil – ocorreu-me, ao 

acariciar a crina do cavalo, o quanto este acariciar me divertia – e de 

repente tornei-me consciente da minha mão. A brincadeira continuou 

como sempre, mas alguma coisa tinha se modificado; não era mais Isto. E 

quando, no dia seguinte, depois de ter-lhe dado fartamente a comer, 

acariciei a nuca do meu amigo, ele não levantou a cabeça. Já poucos anos 

depois, ao relembrar o incidente, não supunha mais que o animal tivesse 

notado a minha deserção; mas na época pareceu-me que eu tivesse sido 

condenado” (BUBER, 1982, p. 58). 

 

NaobraDo Diálogo e do Dialógico (1982), Buber diferencia entre o genuíno 

diálogo e o monólogo disfarçado de diálogo. O segundo exemplo demonstra que o mais 

ardoroso falar de um para o outro não significa necessariamente a formação de uma 

conversação verdadeira, enquanto o genuíno diálogo acontece sem a necessidade de 

nenhum som, nem sequer um gesto. O diálogo, e portanto, o encontro entre seres podem 

acontecer no silêncio, gerando a linguagem. Sendo assim, “a linguagem pode renunciar a 

toda mediação de sentidos e ainda sim é linguagem” (BUBER,1982, p. 35). 

Contudo, pode-se afirmar que a palavra dialógica, para acontecer entre as 

pessoas, necessita do rompimento das barreiras que impedem o autêntico diálogo, ou 

seja, é imprescindível que haja uma extinção de reservas entre os participantes, pois 

somente assim a comunicação realizada do íntimo de quem se comunica, mesmo 

silenciosamente, será recebida pelo seu vizinho, estando ele também aberto à tal 

experiência. Buber considera que o diálogo autêntico tornou-se um evento raro, sendo 

que onde ele surge, por mais “não espiritual” que se dê a sua manifestação, traz na sua 

forma a possibilidade da vida verdadeira, da mensagem orgânica sustentada pelo 

exercício de alteridade  do espírito humano. “A vida dialógica não é uma vida em que se 
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tem muito a ver com os homens, mas é uma vida em que, quando se tem a ver com os 

homens, faz-se isto de uma forma verdadeira” (BUBER, 1982, p. 54). 

Dito isso, a natureza monológica não pode ser comparada à vida do homem 

solitário, um vez que é dado a todo aquele que vive dialogicamente, estando ele 

acompanhado ou não, o possível encontro com o outro. O que importa é que este ser se 

perceba um ser de relações e sinta isso com toda a sua alma, de maneira que as relações 

que se abram diante dele o cubram de conhecimento sobre a sua própria criatura. Buber 

parte do pressuposto de que para que o homem encontre a si mesmo, é preciso que ele 

encontre o seu companheiro, buscando conhecê-lo em toda sua alteridade e se decida a ir 

em direção a ele, rompendo as barreiras da sua própria solidão, para assim dar vazão a 

um acontecimento vivo e revelador. 

 

Aquele que vive uma vida monológica nunca percebe o outro como algo 

que, ao mesmo tempo, não é absolutamente ele próprio mas com que ele, 

assim mesmo, se comunica. A solidão pode significar para ele uma 

multiplicidade crescente de rostos, de pensamentos, mas nunca o 

relacionamento profundo, conquistado numa nova profundidade, com o 

incompreensivelmente verdadeiro.  

Natureza é para ele ou um état d‟âme, portanto uma vivência em si 

próprio, ou um objeto passível de conhecimento, idealisticamente dotado 

de alma ou realisticamente alienado; ela não se transforma para ele numa 

palavra, a ser apreendida por meio da contemplação e da sensibilidade 
(BUBER, 1982, p. 54). 

 

O diálogo genuíno atua como o desdobramento da esfera do entre. Buber 

exemplifica: 
 

Imaginem-se dois homens, sentados lado a lado, em algum lugar solitário 

do mundo. Eles não falam um com o outro, não olham um para o outro, 

nem sequer se voltaram um para o outro. Eles não se conhecem 

intimamente, um nada sabe sobre a vida do outro, não olham um para o 

outro, nem sequer se voltaram um para o outro. Eles não se conhecem 

intimamente, um nada sabe sobre a vida do outro, conheceram-se hoje 

cedo em suas perambulações. 

Nenhum dos dois pensa neste momento no outro; não precisamos saber 

quais os seus pensamentos. Um deles está sentado no banco comum da 

maneira que, obviamente lhe é habitual: sereno, disposto de uma forma 

receptiva para tudo que possa acontecer; seu ser parece dizer que não é 

suficiente estar preparado, que é preciso também estar realmente aí 

presente. O outro, sua atitude não o atrai, é um homem reservado, 

controlado, mas quem o conhece sabe que desde sua infância  pesa sobre 

ele um feitiço, que o seu autocontrole é algo mais do que uma atitude, 

que por trás de toda atitude está entrincheirada a impenetrável 

incapacidade de se comunicar. E agora- imaginemos que esta seja uma 

daquelas horas que conseguem romper as sete tiras de ferro que envolvem 

nosso coração – o feitiço dissolve-se de repente. Mas mesmo agora o 
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homem não diz uma palavra, não move um dedo. E, entretanto, ele faz 

alguma coisa. A dissolução do feitiço aconteceu-lhe – pouco importa de 

onde – sem sua ação; mas eis o que este homem faz então: libera dentro 

de si uma reserva sobre a qual somente ele tem o poder de ação. Sem 

reservas, a comunicação jorra do seu interior e o silêncio a leva ao seu 

vizinho, para quem ela era destinada e que a recebe sem reservas, como 

recebe todo o destino autêntico que vem ao seu encontro. 

Ele não poderá contar a ninguém, nem a si mesmo, o que experienciou. O 

que “sabe” ele agora do outro? Nenhum saber é mais necessário. Pois 

onde a ausência de reserva reinou entrou entre os homens, embora sem 

palavras, aconteceu a palavra dialógica de uma forma sacramental 

(BUBER, 1982, p 36). 

 

 

3.4 O VERDADEIRO ENCONTRO NO DOCUMENTÁRIO COUTINIANO 
 

 

Na crise do homem que experienciamos hoje em dia 

duas coisas são postas em questão: a pessoa e a verdade. 

Martin Buber 

 

Assim como o encontro é central na arte de Coutinho, também no cerne da 

perspectiva filosófica de Buber está o encontro, percebido tanto como um evento de 

conhecimento mútuo quanto com um acontecimento de cunho ontológico, que dá sentido 

à existência humana. Desta forma, na relação dialógica Eu-Tu, o Eu não estabelece 

nenhuma representação do Tu, mas sim o encontra, e o ato do encontro é caracterizado, 

assim, por uma cessão de espaço ao outro, uma permissão da presença do diverso, com 

quem a conversação genuína busca dialogar. 

 

Presença não é algo fugaz e passageiro, mas o que aguarda e permanece 

diante de nós. Objeto não é duração, mas estagnação, parada, interrupção, 

enrijecimento, desvinculação, ausência de relação, ausência de presença. O 

essencial é vivido na presença, as objetividades no passado (BUBER, 

1977, p.  14). 

 

Ao refletir sobre a prática documentária de Coutinho a partir deste conceito 

buberiano, considera-se, inicialmente, a relação EU-ISSO, uma vez que o produto em si, a 

obra audiovisual organizada pelo diretor, é tida como um objeto, inserindo-se, assim, no 

âmbito do “isso”. O sucesso do resultado fílmico precisa estar em consonância com o 

mundo da experiência, da funcionalidade, e o processo de feitura do filme ancora-se no 

cumprimento de etapas - pré-produção, produção, pós-produção -, implicando a 

indispensabilidade da relação baseada no par EU-ISSO, ou seja, na esfera da vida em que 
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estão inseridas as funções burocráticas, funcionais e que permeiam toda e qualquer rotina 

profissional. 

Por outro lado, os filmes de Eduardo Coutinho também apresentam, certamente, 

outras atmosferas filosóficas, relacionais e éticas, correspondentes ao universo estético e 

referentes ao mundo do EU-TU, perceptíveis quando se analisam a postura do diretor 

frente a seus entrevistados, sua metodologia, suas escolhas, a ética aplicada, inexistindo 

neste plano o mundo do EU-ISSO, para dar lugar a um tempo precioso, em que pares se 

reconhecem como entes autônomos em diálogo, sujeitos plenos, em relação. 

É visto que tal realidade não é, aparentemente, alterada com a presença da equipe 

de filmagem. A vida dos personagens continua da mesma forma, isto porque o diretor 

Coutinho não extrai desta atividade realizada a falsa consciência de uma mudança social e 

política, evitando qualquer pretensão utilitarista da arte, ou seja, não toma o outro por 

objeto. Desta forma, ao considerar neste encontro a manifestação proferida pelas palavras-

princípio EU e TU, afirma-se que a verdadeira transformação acontece no mais íntimo dos 

filmados e filmadores, expostos em suas vulnerabilidades e em suas verdades, de forma 

que reconhecem e revelem alteridades mútuas, no princípio da responsabilidade. 

Neste sentido, Buber diz que “a união e a fusão em um ser total não pode ser 

realizada por mim e nem pode ser efetivada sem mim. O EU se realiza na relação com TU; 

é tornando EU que digo TU” (BUBER, 1977, p 13). Trata-se da experiência da presença e 

ocorre quando o vivido é partilhado sob o tom da sintonia, ou seja, é notar o que nos 

circunda em sua inteireza e singularidade.  

 

A relação com TU é imediata. Entre o EU e o TU não se interpõe nenhum 

jogo de conceitos, nenhum esquema, nenhuma fantasia; e a própria 

memória se transforma no momento em que passa dos detalhes à 

totalidade. Entre EU e TU não há fim algum, nenhuma avidez ou 

antecipação; e a própria aspiração se transforma no momento em que 

passa do sonho à realidade. Todo meio é obstáculo. Somente na medida 

em que todos os meios são abolidos, acontece o encontro (BUBER, 1977, 

p 48). 

 

Notam-se, assim, semelhanças entre a filosofia buberiana e a prática documentária 

de Coutinho no que diz respeito ao tratamento sensível que tais autores dão ao que é mais 

característico do homem: a sua humanidade. 

Deste modo, compara-se a atitude do filósofo com a presença do cineasta, que 

parece tocar a intimidade do seu interlocutor quando se põe a dirigir, sabendo reter a 
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eternidade do acontecimento, algo tão absurdamente fugaz e frágil, porque acolhe a 

alteridade, principalmente, porque confia ao diferente a sua verdade fílmica. Assim, o 

conceito buberiano aponta que “o que é eterno: o fenômeno primordial presente no aqui e 

agora que nós chamamos revelação? É o fenômeno pelo qual o homem não sai do 

momento do encontro supremo do mesmo modo como entrou”. (BUBER, 1977, p.  126) 

Ambos apresentam, ora atravessada pela prática social, ora pelo viés teórico, a 

sabedoria do culto ao silêncio, do exercício de escuta e acreditam ser o lugar do outro, 

condição indispensável para a concretização de suas aspirações antropológicas.  

Assim, reflete-se sobre o discurso filosófico deste autor, notadamente no que 

concerne à classificação que ele faz do mundo da relação, situando-o em três domínios: a 

“vida com a natureza”, a “vida com os homens” e a “vida com os seres espirituais”. 

 

O mundo da relação se realiza em três esferas. A primeira é a vida com a 

natureza. Nesta esfera a relação realiza-se numa penumbra como que 

aquém da linguagem. As criaturas movem-se diante de nós sem 

possibilidade de vir até nós e o TU que lhe endereçamos depara-se com o 

limiar da palavra. 

A segunda é a vida com os homens. Nesta esfera a relação é manifesta e 

explícita: podemos endereçar e receber o TU. A terceira é a vida com os 

seres espirituais. Aí a relação, ainda envolta em nuvens, se revela, 

silenciosa mas gerando a linguagem (BUBER, 1977, p.  6). 

 

Desta maneira, parte-se do pressuposto que a definição buberiana acerca da “vida 

com os homens” pode ser transposta ao cinema documentário de Coutinho, com ênfase no 

processo da relação que este diretor busca cultivar com os seus entrevistados, em suas 

propostas cinematográficas. 

Isto posto, envolve-se a técnica e a ética empregada na composição da filmografia 

coutiniana, considerando como fator importante nessa reflexão sobre a palavra, enquanto 

argumento discursivo no documentário deste cineasta, o emprego do conceito “verdade” no 

seu sentido original (do grego, aletheia, “não esquecimento”), pela proximidade que tal 

termo significa na conduta narrativa de Coutinho, manifesta em sua relação com o 

personagem, bem como na ação interativa de ambos quando estão diante da câmera a 

narrar, provocar, colocando-se em performance. 

Doravante, observa-se que o diretor, na posição de enunciador poético, teve a 

felicidade de proferir a palavra-princípio EU - TU e ser agraciado pela reciprocidade. Além 

disso, compreende-se que a força criadora de suas obras encontra-se no acaso, na potência 
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engendrada na relação, em que a poesia imagética se move pelo simples fato do abrir-se 

para o seu ente relacional. 

Mestre na arte de filmar o encontro, Eduardo Coutinho é aqui considerado um 

cineasta genuinamente dialógico na concepção buberiana. Prioriza em sua prática 

documentária a relação estabelecida com os seus personagens no tempo presente do filme - 

o momento da filmagem -, a partir do que o diretor prefere chamar de “conversas”. Esta 

maneira de capturar o “simples acontecimento” como um estado singular constitui a 

própria essência da ética/estética coutiniana: a de mostrar o acaso e a beleza existentes no 

evento, sob um ponto de vista que privilegia a condição dialógica da existência humana. 

Para Buber, o “simples acontecimento” das relações significa dizer que “sem qualquer 

ação colateral, apenas a existência de criaturas humanas e aquilo que sucede entre elas”.   

(BUBER, 1991, p. 14)   



43 

 

 

4.  O MÉTODO DE CONVERSAÇÃO EM EDUARDO COUTINHO E O DIÁLOGO 

GENUÍNO COM O PERSONAGEM 

 

Quando compreendemos realmente uma poesia, tudo que conhecemos 

do poeta é apenas aquilo que dele ficamos sabendo através deste 

poema – nenhuma erudição biográfica é de valor para compreensão 

pura da matéria a ser compreendida: O Eu que me interessa é o 

sujeito dessa poesia singular. Mas quando lemos da mesma forma 

autêntica outras poesias deste poeta, unem-se então os seus sujeitos 

em toda sua multiplicidade, completando e confirmando-se 

reciprocamente, para formar a única existência polifônica da pessoa. 

Martin Buber  

 

 

4.1 À PROCURA DE SUA NASCENTE 

 

O cineasta Eduardo Coutinho nasceu em São Paulo, no ano de 1993, e faleceu aos 

81 anos de idade, em 2014, no Rio de Janeiro. O Brasil recebeu um rico legado com o 

conjunto de suas obras, sendo mais de 20 produções cinematográficas, entre elas Cabra 

Marcado para Morrer (1984) e As Canções (2011). Considerado um dos documentaristas 

mais importantes da atualidade, viveu uma trajetória bastante singular no cinema 

brasileiro, podendo ser lembrada como uma grande aventura intelectual. 

 O encanto de Coutinho pela linguagem cinematográfica começou ainda na 

juventude, sendo um espectador assíduo nas salas de exibição da cidade onde nasceu. Sua 

preferência era por filmes estrangeiros e chanchadas brasileiras e tinha por costume fazer 

anotações sobre os aspectos que considerava mais marcantes das obras assistidas, 

tornando-se, logo, um cinéfilo. 

 

Ser cinéfilo é assistir dez filmes por vez e anotar no caderno. Quando eu 

tinha dez anos eu fazia isso. Agora era impossível pensar no cinema 

brasileiro. Eu vi nove vezes uma chanchada, Carnaval no Fogo, isso até 

1951, 52. Fora isso eu via cinema americano, depois argentino, 

mexicano. Depois neorrealismo, depois que eu fui estudar cinema e me 

interessar. Mas isso de fazer cinema foi um passo gigantesco que só foi 

possível depois que eu voltei da Europa depois de 1960, 61 quando o 

Cinema Novo começou a nascer e começou a ser possível fazer cinema 

no Brasil. De uma forma marginal, mas de qualquer maneira uma 

tentativa de ver o Brasil que não tinha aparecido no cinema brasileiro de 

antes. E fora da chanchada que realmente já não precisava mais porque 

com a chegada da televisão a chanchada não tinha mais 

mercado(SIMÕES, 2011).
8
 

                                                 
8
 Entrevista de Eduardo Coutinho concedida a estudante de comunicação Mariana Simões, em 2011. “O que 

eu faço é contra o jornalismo”. Portal Fórum. Acesso em: 29/01/2011. Disponível em 
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Em 1953, aos 21 anos de idade, Coutinho desistiu do curso de Direito e passou a 

frequentar o Cine Clube do Museu de Arte Moderna (MAM - SP), além de integrar o 

Seminário de Cinema, promovido pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MASP). 

Anos depois, recebeu uma bolsa de estudos do governo francês para cursar cinema no 

Institut des Hautes Études Cinématographiques(IDHEC), onde obteve diplomas em 

Direção e Montagem.  

Na Europa
9
, Coutinho adquiriu experiências ligadas ao teatro e ao cinema. 

Conheceu pessoalmente o cineasta etnográfico Jean Rouch (1917-2004), expoente do 

movimentoCinema Verdade, incorporando posteriormente em suas propostas documentais 

as influências estéticas desta escola. Para Rouch, o que devia ser pretendido não era um 

“cinema verdade, mas a verdade do cinema”. Tal ensinamento serviria mais tarde como 

inspiração para a “verdade da filmagem”, princípio defendido por Coutinho (COUÑAGO, 

2012, p.107). 

No trecho abaixo, Coutinho expõe este ponto de vista: 

 

Mas o documentário, ao contrário do que os ingênuos pensam, e grande 

parte do público pensa, não é a verdade da filmagem. Admitindo-se que 

possa existir uma verdade, o que o documentário pode pressupor, nos 

seus melhores casos – e isso já foi dito por muita gente –, é a filmagem da 

verdade(COUTINHO apud CARLOS, 2004, p. 4).  

 

De volta ao Brasil, ajudou a montar a peça teatral Mutirão em Novo Sol, 

apresentada durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), mudando-se 

definitivamente para o Rio de Janeiro no final de 1961, onde assumiu a direção de 

                                                                                                                                                    
http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/02/eduardo-coutinho-tudo-o-que-eu-faco-e-contra-o-

jornalismo/.  
 
9
 Ressalta-se, aqui, a trajetória do cineasta compreendida entre os anos de 1957 a 1960, período que pode ser 

considerado como de formação: “1957-60 - Participa do programa O Dobro ou Nada, da TV Record, 

apresentado pelo radialista Blota Jr., respondendo a perguntas sobre Charles Chaplin. Ganha 2 mil dólares, 

o que lhe permite viajar para a Europa. Participa do Festival da Juventude, em Moscou. Vai a Praga e a 

Paris. Quando o dinheiro acaba, consegue cartas de recomendação de Alberto Cavalcanti, Paulo e Emílio 

Sales Gomes e Vinícius de Moraes para uma bolsa de estudos no Institut des Hautes Études 

Cinématographiques (Idhec), onde realiza o curta-metragem Telefone, baseado em ópera de Gian Carlo 

Menotti. Frequenta assiduamente a Cinemateca Francesa. Apresenta trabalhos sobre o cinema de D.W. 

Griffith e Quando voam as cegonhas, de Mikhail Kalatozov. Durante viagem de carona com Rolt Orthel, 

auxilia o colega de Idhec a filmar o documentário São Bartolomeu, sobre a aldeia homônima nos Alpes 

franceses. O filme nunca foi terminado e os negativos foram doados por Coutinho, muitos anos depois, à 

Cinemateca Brasileira. Ainda na França, dirige a peça Pluft, o fantasminha, de Maria Clara Machado, com 

atores brasileiros e franceses, sua primeira experiência teatral. Retorna ao Brasil em 1960” (COUTINHO, 

2013, p. 658-9). 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/02/eduardo-coutinho-tudo-o-que-eu-faco-e-contra-o-jornalismo/
http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/02/eduardo-coutinho-tudo-o-que-eu-faco-e-contra-o-jornalismo/
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produção do filme Cinco Vezes Favela, uma realização do Centro Popular de Cultura 

(CPC). O Centro Popular de Cultura (CPC), da União Nacional de Estudantes (UNE), foi 

um movimento realizado nos primeiros anos de 1960 e que teve consequências 

significativas para a produção cultural brasileira nos anos subsequentes. Era integrado por 

jovens intelectuais como Oduvaldo Vianna Filho, Armando Costa, Leon Hirszman, 

Eduardo Coutinho, João das Neves, Cacá Diégues e Fernando Peixoto, entre outros, que 

seriam responsáveis por grande parte do que se produziu depois na música, no cinema e no 

teatro (BERLINK, 1984). 

Contemporâneo de muitos realizadores do Cinema Novo, Coutinho tornou-se 

amigo e colaborador de alguns deles, como Leon Hirszman, estando os dois cineastas 

envolvidos em diversos trabalhos juntos: Leon fez a direção executiva de Cabra Marcado 

para Morrer (1964), enquanto Coutinho roteirizou A Falecida (1965) e Garota de 

Ipanema (1967), colaborando também em Maioria Absoluta (1964), obras de Leon, sendo 

também por influência deste que Coutinho substituiu Nelson Pereira dos Santos em O 

Pacto (1966), um dos episódios do longa metragem ABC do Amor. Em 1968, Coutinho 

dirigiu o seu primeiro longa-metragem, a comédia O Homem que comprou o Mundo
10

 

(1968), colaborando também no argumento e no roteiro. Atuou também em Câncer (1972), 

de Glauber Rocha. 

Em 1970, fez o roteiro e a direção de Faustão, sua última realização em ficção. O 

longa foi encomendado pela Saga Filmes e resultava numa série de pesquisas 

bibliográficas sobre temas do Nordeste brasileiro, como o cangaço, o coronelismo e a 

história regional inspirada em Henrique IV, peça de Shakespeare. Devido a problemas de 

financiamento, o trabalho foi concluído com dificuldade. Naquele período das filmagens, 

os cineastas que participaram do projeto apostaram no cangaço como um gênero popular 

no Brasil, mas segundo Coutinho (apud LINS, 2007), aquele foi um erro de cálculo, pois o 

ciclo de filmes sobre o cangaço já estava chegando ao fim. 

Aos 28 anos de idade, ele deu início às filmagens do primeiro Cabra Marcado 

para Morrer
11

 em 26 de fevereiro de 1964, no Engenho Galileia, em Pernambuco. Este 

                                                 
10

 “Neste filme o diretor também colabora no argumento e roteiro final, com Armando Costa. Coutinho faz 

uma aparição como mendigo numa das cenas. Viaja para a Bulgária onde o filme seria exibido no Festival da 

Juventude. De lá recebe um convite para visitar a Tchecoslováquia, onde testemunha a invasão das tropas 

soviéticas e o fim da primavera de Praga” (OHATA, 2013, p.). 
11

 O único filme interrompido pelo Golpe Militar do dia 1
o
 de abril de 1964. “O exército invadiu a região, 

prendeu vários líderes camponeses e alguns integrantes da equipe, apreendeu o equipamento e o material de 

filmagem. O resto da equipe se dispersou, e uma boa parte do material já rodado – cerca de 40% do roteiro 

foi salva, porque foi enviada ao laboratório do Rio de Janeiro dias antes do golpe” (LINS, 2007, p.37). 
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filme, iniciado em 1964, foi interrompido com o Golpe Militar, teve material apreendido, e 

só foi retomado e finalizado - em uma nova concepção - em 1984. A ideia do longa 

originou-se após a viagem com a UNE, durante o projeto Volante pelo interior do 

nordeste
11

, onde Coutinho realizava pequenas reportagens sobre as precariedades em que 

viviam os nordestinos, bem como registrando as atividades estudantis. Ao chegar na 

Paraíba, para desenvolver esta tarefa, foi surpreendido por um protesto de camponeses 

devido ao assassinato, havia duas semanas antes, do fundador das Ligas Camponesas da 

cidade de Sapé, João Pedro Teixeira, a mando de um latifundiário. O próprio Coutinho foi 

quem filmou a personagem principal de Cabra Marcado para Morrer, Elizabeth Teixeira, 

a viúva de João Pedro, que conduzia a manifestação naquele episódio. Após esta viagem, 

Coutinho foi convidado pelo CPC para a realização de um longa-metragem sem tema ainda 

estabelecido, levando o diretor a pensar, primeiramente, em adaptar os poemas longos Cão 

sem Plumas, O rio e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Chegou então, a 

viajar para Pernambuco, em pesquisa de campo, seguindo o curso do rio Capibaribe à 

procura de sua nascente e buscando entender a essência das obras de João Cabral. Contudo, 

o poeta recuou na autorização e Coutinho propôs um filme sobre a história do líder 

camponês assassinado João Pedro, baseado nas informações de sua viúva Elizabeth, que 

seguiu como a personagem central da saga Cabra Marcado para Morrer (1984). Ela 

protagonizou tanto a primeira versão dele, de 1964, quanto a segunda versão, de 1984.  

As gravações foram interrompidas pelos militares durante o golpe de Estado, pois 

policiais invadiram as terras onde aconteciam as encenações dos atores camponeses sob a 

alegação de estarem na captura da equipe de filmagem, que segundo os militares, era 

formada por comunistas cubanos, que se encontravam em terras brasileiras no intuito de 

divulgar a doutrina comunista. O projeto deste filme, então interrompido, só foi retomado 

17 anos depois, com a abertura política e aprovação da Lei da Anistia, em 1979.  

Com a interrupção das filmagens de Cabra Marcado para Morrer (1964), o 

diretor atuou em vários projetos de ficção, além de colaborar nos roteiros de Os 

                                                 
11

 “O Nordeste brasileiro é recorrente na filmografia de Coutinho, além de Cabra Marcado para Morrer 

(1984) - o primeiro projeto pessoal do diretor, outros três também foram filmados no Nordeste: Os Romeiros 

de Padre Cícero (Alagoas e Ceará), Peões (parte do documentário foi filmado em Várzea Alegre, no Ceará) e 

O Fim e o Princípio (Paraíba). Durante os anos no Globo Repórter, Coutinho dirigiu sete programas inteiros, 

cinco deles feitos no Nordeste. Os mais importantes são Seis Dias em Ouricuri (1976) e Theodorico, o 

Imperador do Sertão (1978), os outros três filmados nesta região foram O Pistoleiro da Serra Talhada 

(1977), sobre lampião e filmado em Pernambuco; Uauá, sobre a cidade baiana de mesmo nome, onde o 

Ministério da Saúde implementou um programa para tentar livrar-se do estigma de mais pobre do Brasil e 

Exu, uma Tragédia Sertaneja (1979), que conta a história das brigas entre integrantes de duas famílias no 

município de Exu, em Pernambuco” (COUÑAGO, 2012, p. 44). 
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Condenados (1973), de Zelito Viana; Lição de Amor (1975), de Eduardo Escorel e Dona 

Flor e seus dois Maridos
12

 (1976), de Bruno Barreto. De acordo com o próprio Coutinho 

(apud LINS, 2007) nenhum outro trabalho em cinema realizado durante esses anos tinha o 

mobilizado efetivamente, à exceção de Cabra Marcado para Morrer (1964). 

 

Esse filme, foi realmente a primeira vez na minha vida que eu quis fazer 

uma coisa. O resto, o que eu fiz antes, é brincadeira, eu não levo a sério. 

Não porque não goste, mas porque foi feito com a metade do corpo, com 

a metade da pessoa. E o Cabra não, fiz tudo o que podia e que era 

possível. Eu realmente quis fazer e reunir as condições para fazer 

(COUTINHO apudLINS, 2007, p.56). 

 

Diante da necessidade de sustentar a família e das difíceis condições de produção 

cinematográfica no país, Coutinho decidiu abandonar o cinema, passando a trabalhar no 

Jornal do Brasil, como copidesque e crítico de cinema, publicando aproximadamente 

quarenta textos, principalmente sobre produções estrangeiras. Ainda nesse período, durante 

a década de 1970, Coutinho retirou clandestinamente os negativos de Cabra Marcado para 

Morrer (1964), que haviam sido enviados para um laboratório no Rio de Janeiro dias antes 

da invasão de militares às locações de filmagem, conseguindo depositar as latas na 

Cinemateca do MAM – RJ com o título “Rosa do Campo”. 

 

 

4.2 A INFLUÊNCIA DA TELEVISÃO  

 

Em 1975, Coutinho aceitou o convite para trabalhar no programa Globo Repórter, 

da Rede Globo de Televisão, fazendo parte da safra de cineastas que naquele período 

também migraram para a televisão, a exemplo de Gustavo Dahl, Domingos Oliveira, 

Geraldo Sarno e Walter Lima Junior. Os diretores da emissora, especialmente Walter 

Clark, queriam aproximar o cinema da televisão, reunindo assim os cineastas do veículo e 

o grande público que  alcançava (COUÑAGO, 2012). 

                                                 
12

 “De 1976, o filme Dona Flor e seus dois Maridos é baseado no livro homônimo de Jorge Amado, adaptado 

por Bruno Barreto, Eduardo Coutinho e Leopoldo Serran. A direção de fotografia é de Murilo Salles. “Li o 

livro e falei: O livro não é bom, mas isso não é problema, porque mesmo quando o livro não é bom, pode dar 

para trabalhar, porque pode dar um filme divertido, sem maiores ambições...” “Disse ao Luís Carlos que não 

conhecia a Bahia, conheço mais de Recife para cima. Então eu não tinha muita contribuição a dar no plano 

do folclore. E ele disse que não pretendia fazer um filme especificamente baiano, queria um filme mais 

brasileiro do que baiano. Sabíamos das limitações:  tínhamos que fazer um filme fácil, que tinha que se 

pagar, que tinha de respeitar o Best-seller. Era um filme linear, simples, tranquilo, e que conta uma história 

que fez esse sucesso todo. Eu assumo o trabalho, não considero absolutamente indigno ter feito, porque afinal 

de contas não acho que se precisasse fazer de Dona Flor algo com nível muito crítico” (COUTINHO apud 

OLIVEIRA, 2013, p.210). 
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Apesar de ter tido uma visão negativa a respeito da televisão brasileira, o que 

pode ser conferido no documentário Um Dia na Vida (2010), Coutinho considerou 

fundamental a passagem pela Rede Globo, ofício que favoreceu a sua prática 

documentária, além de ter contribuído para a sua experimentação estética, o que o cinema, 

na ocasião, não podia oferecer, pois sofria censura do governo militar. Também ali, lhe foi 

possibilitada a concretização de Cabra Marcado para Morrer (1984), pois dispôs de boas 

condições financeiras, oportunidades de conhecer melhor as regiões do Nordeste, que 

serviriam de cenário para o longa-metragem. Outro ponto importante que merece destaque 

foi a influência da linguagem de televisão na composição do material fílmico e do uso da 

moviola da emissora para a pré-montagem do filme. Para Coutinho (apud LINS, 2007, 

p.21), no período da ditadura plena dos anos 1970, era mais interessante trabalhar no 

jornalismo da Globo do que no período posterior a ela, pois se o Globo Repórter sofreu 

durante anos uma censura de conteúdo, no contexto posterior os impedimentos para a 

produção de documentários abrangeriam mais a estética, o que, segundo Coutinho, não 

deixava de ser uma censura política, aplicada de uma outra maneira. 

 

O que é estética? É também a forma de dizer, que é política. Este é o 

problema... Se você fica só no conteúdo... Pode haver na televisão um 

programa feito até pela CUT... Sem contar que o repórter, como herói, 

pode aparecer, mas o repórter-diretor não pode aparecer, não pode revelar 

os segredos. É insuportável, inaceitável, tudo o que revela que o que 

estamos vendo é uma filmagem. Deve haver esse padrão de naturalismo. 

Um plano de dois minutos não pode. Ninguém fala mais de 30 segundos. 

E está cada vez pior: hoje não há plano nem de oito segundos. Um plano 

fixo de oito segundos é inconcebível, não só para o Jornal Nacional. 
Estou falando de reportagens maiores (COUTINHO apud LINS, 2007, 

p.21). 

 

Durante os nove anos em que esteve no programa Globo Repórter, foi editor de 

filmes, redator de textos, dirigiu inúmeros projetos e realizou seis documentários de média-

metragem, em que se destacam Theodorico, o Imperador do Sertão (1978) e Seis Dias em 

Ouricuri (1976). Neste último média-metragem, por exemplo, há um plano sem cortes, de 

três minutos e dez segundos, em que um lavrador fala sobre as diversas raízes que ele é 

obrigado a comer em épocas de secas e escassez de alimentos na região do Nordeste. Para 

Coutinho, “o plano longo é o plano essencial, é aquele que tem o acaso, o tempo morto, 

que interessa muito mais que o tempo vivo” (COUTINHO apudLINS, 2007, p. 21). 

João Moreira Salles (2013) comenta sobre a força que tal depoimento impõe não 

só ao filme especificamente, mas também ao cinema de Coutinho, pela quantidade de 
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exemplos de raízes que o personagem apresenta ao longo de três minutos e dez segundos 

interruptos, “[...] numa desmesura cujo efeito será o absurdo. Não é apenas de 

sobrevivência que se está falando, mas da quebra de sentido provocada pela penúria 

extrema” (SALLES, 2013, p. 368).  

Portanto, pode-se dizer que foi a partir desse plano sequência que aconteceu a 

iniciação de Coutinho como documentarista, quando ele se deu conta do valor da duração 

de um plano. “Depois daquilo, senti que não queria fazer outra coisa”, diz Coutinho (apud 

SALLES, 2013, p. 368). Para Salles: 

 

Não seria exagero dizer que todo o cinema de Coutinho será tributário 

desse único plano, que jamais teria existido sem o encontro fortuito entre 

um diretor disposto a ouvir e um personagem que percebe ter diante de si 

alguém que deseja escutá-lo (SALLES, 2013, p. 368). 

 

Outra característica de estilo de autoria presente em Seis Dias em Ouricuri (1976), 

diz respeito à cronologia dos eventos filmados, que segue uma ordem linear, o que o 

diretor chama de “montagem documentalizante”. Coutinho explica que o próprio título tem 

o intuito de informar o período em que a equipe de filmagem permaneceu na cidade de 

Ouricuri, em contato com os personagens, destacando assim, desde o início do filme, a 

cronologia utilizada como princípio metodológico, estilístico e estético: 

 

O primeiro documentário da minha vida foi no Globo Repórter, se chama 

Seis Dias em Ouricuri. Esse filme, por que ele tem esse nome? Porque ele 

foi filmado na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E 

realmente ele não tem fraude. Filmei em seis dias e negociei naqueles 

dias (COUTINHO apud COUÑAGO, 2012, p.45). 

 

O filme possui características típicas do padrão imposto pelo Globo Repórter, 

como a locução feita em off, o uso da cobertura de imagem meramente ilustrativas e 

entrevistas com especialistas a fim de confirmar a tese apoiada pelo programa. A 

montagem adotada pelo diretor foi a forma encontrada para driblar a censura do governo 

militar, que só liberava uma produção a partir da análise do texto da locução, sem dar 

atenção propriamente a edição das imagens ou ao conteúdo das entrevistas.  

A realização deste média-metragem denota que, apesar dos limites impostos e 

estabelecidos tanto pelo governo quanto pela emissora, ainda sim foi possível a 

viabilização de alguns trabalhos autorais de filmagem e montagem, que evidenciam na 

formação documentária de Coutinho, do seu modo característico de ver e pensar o Brasil. 

Coutinho comenta, ainda, sobre Seis Dias em Ouricuri (1976): 
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O programa, assim como o plano, foram para o ar integrais, devidamente 

aprovados, depois de passar pela censura externa, Hoje, isso seria 

impossível, mais até por questões de forma que de conteúdo. Um plano 

de mais de três minutos, o que significa isso? Diz o manual da Globo – 

Quando alguém fala mais de trinta segundos, desconfie.  

No jornalismo, a média de planos é de três a quatro segundos; quando há 

movimento de câmera, pode-se chegar aos sete, oito segundos; as falas 

não excedem trinta segundos, nos jornais diários, e um minuto, nas 

reportagens mais extensas. Isso são regras não escritas, é claro. Isso se 

tornou um consenso entre os profissionais do ramo (COUTINHO, 1992, 

p. 18). 

 

Já em Theodorico, o Imperador do Sertão (1978), alguns aspectos chamam a 

atenção e imprimem uma “diferença estética” (LINS, 2007, p.21) relacionada a outros 

documentários brasileiros da época, principalmente àqueles exibidos na televisão. Em vez 

da locução oficial, aparece a narração do próprio personagem cujo nome é título do 

documentário, o “major” Theodorico Bezerra
13

.  

A intenção de Coutinho foi respeitar o registro da situação, parafraseando Jean-

Louis Comolli, em Como filmar o Inimigo?(1969), e assim “deixar o inimigo se mostrar 

como ele deseja, na sua própria mise-en-scène, para que, mostrada e desvendada, ela se 

torne explícita e crítica” (COMOLLI apudLINS, 2007, p.24). 

Conforme Lins (2007), de todos os personagens filmados por Coutinho, este é o 

único que faz parte da elite brasileira, sendo também o único filme que vai concentrar na 

vida de apenas um personagem. Existe um cuidado por parte do diretor em não constranger 

Theodorico, com a intenção de deixá-lo elaborar os seus próprios pensamentos, assim 

permitindo que o mesmo entreviste os empregados da sua fazenda. O recurso utilizado pelo 

diretor contribuiu para revelar de forma mais ampla a relação entre o “major” Theodorico e 

os seus funcionários do que se fosse o próprio Coutinho o entrevistador. 

As produções pessoais de Coutinho realizadas posteriormente refletem traços que 

se associam a este documentário, tendo como característica expressiva a busca pelo outro, 

social e cultural, sugerindo que são obras que constituem uma direção ética do cineasta de 

abertura à visão do mundo do personagem. 

                                                 
13

 “O Theodorico Bezerra que dá título ao filme de Coutinho é um integrante da elite rural brasileira, 

fazendeiro e político desde os anos 40, em 1978 eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Norte. Não se 

trata, definitivamente, de um grande personagem da história. Ele concentra em si as características de déspota 

e líder populista, é uma pessoa machista, elitista e faz uso do dinheiro público em causa própria. Esses traços 

o tornam um personagem que, na maior parte das vezes, os documentaristas ligados a uma tradição de 

esquerda gostariam de inserir em um pensamento ou em um quadro conceitual de imediato associado ao 

„mal‟” (LINS, 2007, p. 22).  
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Trata-se de uma possibilidade de se colocar no lugar do outro em 

pensamento, sem anular a diferença entre os que estão dos dois lados da 

câmera; distante portanto da “visão populista, que tem como ponto cego o 

seu próprio ponto de vista”. Na trajetória de Coutinho, veremos que esse 

exercício se repete, mas na diferença. Nos filmes de Coutinho passados 

na favela, por exemplo, a adesão do espectador aos personagens acontece 

mais facilmente. Quando o outro é representante de uma oligarquia rural 

nordestina, responsável por grande parte das misérias da região, os 

desafios são diferentes. Como superar os limites da nossa “natureza” e 

entrar na “natureza” alheia? Como lidar com a imagem do outro, quando 

esse outro é um personagem de cuja visão de mundo não 

compartilhamos? (LINS, 2007. p. 24). 

 

Em sua reflexão, ele atribui aspectos do seu fazer à experimentação no 

documentário televisivo, o que lhe permitiu uma maior aproximação com o outro que está 

sendo filmado, fazendo transformar em conversa o que certamente tenderia a uma 

entrevista. Em seus documentários posteriores, Coutinho dará ênfase ao uso de imagens e 

de sons sincrônicos, valendo o que dizem os personagens, bem como o que não dizem - 

seus silêncios -, sendo este o fio condutor na construção das sequências. Dessa forma, 

Coutinho executa seus trabalhos de modo contrário às reportagens televisivas, que se 

aproximam do fato com um conceito pré-estabelecido, e nas quais o texto em off determina 

a edição das imagens e os tempos mortos (os silêncios) são suprimidos a fim de uma 

narração mais imediatista. 

 

 

4.3 OS DISPOSITIVOS EM COUTINHO 

 

Os filmes de Coutinho são elaborados por meio de dispositivos. Para Consuelo 

Lins e Claudia Mesquista (2008), há uma emergência do “documentário de dispositivo”
14

 

no cinema contemporâneo brasileiro prenunciada pelo filme Santo Forte (1999), “que 

radicalizou com seu método de entrevista e que teve sequências nas produções 

contemporâneas a partir dos anos 2000” (LINS; MESQUITA, 2008, p.58). 

O conceito de dispositivo no cinema de Coutinho, e que ele chama de “prisão” 

(LINS; MESQUITA, 2008), são os procedimentos adotados pelo diretor toda vez que se 

                                                 
14

 O documentário de dispositivo abrange em maior grau projetos que se aproximam da estética do vídeo-arte 

e artes plásticas, a exemplo de Rua de Mão Dupla (2004) e Acidente (2006), de Cao Guimarães e Pablo 

Lobato; bem como, ensaios mais subjetivos, em que se destacam Serras da Desordem (2006), de Andrea 

Tonacci; Um Passaporte Húngaro (2002), de Sandra Kogut; 33 (2003), de Kiko Goifman. Assim como 

abrange no conceito de documentário de dispositivo os filmes interativos, método comum ao cinema de 

conversação praticado por Coutinho (COSTA, 2012). 



52 

 

 

aproxima de um universo social, ou seja, como um conjunto de regras auto-impostas que 

delimitam o processo de execução dos seus documentários. Pelo menos até Edifício Master 

(2002), o dispositivo central vai ser de ordem espacial. 

 

No seu caso, pelo menos até Edifício Master, o dispositivo central é de 

ordem espacial: filmar numa única locação, o que lhe permite evitar a 

imposição de critérios de tipicidade à escolha dos entrevistados, bem 

como de idéias preconcebidas à realidade filmada (LINS; MESQUITA, 

2008, p. 56). 

 

O ponto de partida para compreender os dispositivos no cinema de Coutinho se 

baseia num conceito prático, como um conjunto específico de elementos que abrangem 

todo o agenciamento lúdico e técnico de um projeto cinematográfico; fazem parte dele uma 

rede de articulações e escolhas impostas ao processo artístico, envolvendo equipe, câmera, 

roteiro, montagem, fotografia. Para o pesquisador André da Paz (2013, p.4) “os 

documentários de dispositivo são aqueles onde o processo de produção de imagens está 

centrado na experimentação de um dispositivo particular.” Da Paz diz que existe uma 

relação com o conceito de dispositivo em Michel Foucault, pois, para o filósofo, o termo 

dispositivo representa um conjunto específico de campos de força e elementos 

heterogêneos, técnicos, arquitetônicos, discursivos, afetivos, filosóficos, morais, sendo o 

dito e o não dito os elementos que compõem o dispositivo. A pesquisadora Bianca Elisa da 

Costa (2012) cita a concepção heterogênea do dispositivo, posta por Foucault: 

 

O que eu tento pegar com esse termo, é, em primeiro lugar, um conjunto 

heterogêneo completamente constituído por discursos, instituições, 

formas arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas. Proposições - em suma, o dito quanto o não dito. Tais são 

os elementos do dispositivo [...] O que estou tentando identificar nesse 

aparelho (dispositivo), é precisamente a natureza da ligação que pode 

existir entre este elementos heterogêneos. (FOUCAULT apud COSTA, 

2012, p. 42). 

 

Nos documentários coutinianos, os dispositivos atuam como procedimentos de 

filmagem que o diretor elabora cada vez que se aproxima de uma comunidade, através  de 

uma metodologia que ele coloca em campo para obter uma relação com o entrevistado e 

com o espectador. O que chama a atenção sobre o cinema documental de Coutinho é 

justamente todo o processo que abarca a sua execução. Observa-se que o cineasta adquiriu 

uma estratégia diferente de aproximação com a realidade filmada e a maneira singular de 

interagir com os seus personagens. Nesse sentido, percebe-se que o trabalho do diretor se 
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mescla no decorrer do tempo, mas o essencial do seu cinema foi ter se aprofundado cada 

vez mais no exercício de alteridade, provocado pelo acontecimento do filme, do seu 

encontro com seus personagens. 

 Sendo assim, o encontro entre diretor e personagem realiza-se como o que 

acontece na esfera entre os seres humanos, os dois estando no cume da montanha, 

entregues e vulneráveis à presença do outro, na concepção de Buber, que diz: “No distante 

lado do subjetivo, neste lado do objetivo, no estreito topo, onde eu e tu se encontram, aí 

está o reino do entre” (BUBER apud CARRARA, 2002, p.83). O conceito do “entre” não 

pode ser encontrado nem nos indivíduos sozinhos, tampouco no mundo que os cercam, 

mas apenas na relação constituída entre os homens. O que acontece realmente numa 

determinada conversação, não ocorre de forma separada em cada um dos participantes, 

nem mesmo num mundo à parte, neutro, mas “entre” eles, numa dimensão que é acessível 

somente a ambos. O entre não possui caráter de continuidade, cada acontecimento é único, 

sendo reconstituído eternamente em cada novo encontro que acontece entre dois agentes 

(CARRARA, 2002).   

Os documentários de Coutinho são movidos pelas possibilidades dos encontros, 

os quais a relação dialógica do diretor com seu parceiro é verdadeiramente encontrada no 

contexto do eterno encontro do um com o outro. 

 

Somente o ser cuja alteridade, acolhida pelo meu ser, vive face a mim 

com toda densidade da existência é que me traz a irradiação da 

eternidade. Somente quando duas pessoas dizem, uma-à-outra, com a 

totalidade dos seus seres: “És tu!” é que se instala entre elas o Ente 

(BUBER, 1982, p. 65). 

 

À primeira vista pode-se imaginar que os projetos deste documentarista consistem 

em apenas ligar a câmera, ingênua e aleatoriamente, e deixar que os personagens se 

expressem contando suas histórias. Entretanto, o método aparentemente simplista traz em 

si riqueza técnica e filosófica, atributos inerentes à proposta documental coutiniana, pois o 

processo criativo das suas obras requer um empenho contínuo e desafiador, relacionando a 

experiência concreta à atitude reflexiva.  

O ponto de partida para compreender o conceito de dispositivo no cinema de 

Coutinho se baseia também no termo “dispositivo interacional”, apontado por José Luis 

Braga (apud COSTA, 2012, p. 44), como o espaço em que acontece a realização do 

comunicacional.  Segundo Braga, “correlatamente, o episódio comunicacional que aciona 
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esses modelos lhes dá forma, sentido, substância e direcionamento. A essas matrizes 

disponíveis na sociedade, denominamos „dispositivos interacionais‟‟‟ (Idem, 2012, 44). 

Tanto Edifício Master (2002), como O Fim e o Princípio (2005) e Jogo de Cena 

(2007) são filmes de Coutinho que trabalham com dispositivos interacionais. Segundo 

Braga (2012), essas interações acontecem por meio de regras estabelecidas, dispositivos 

que se renovam constantemente ou são substituídos por outros dispositivos. 

 

Por sua vez, as interações modificam e reinventam os dispositivos 

acionados. Na medida em que condições contextuais e processos 

internacionais (via dispositivos muito estabelecidos) se tornam 

mutuamente desajustados – pela cristalização do dispositivo e/ ou por 

condições contextuais em mutação – os dispositivos se tornam ineficazes, 

proporcionando ora o surgimento de outros dispositivos tentativas 

concorrentes; ora renovações do próprio dispositivo, com ajustes maiores, 

através de novas respostas, tentativas, a contrapelo das respostas padrão, 

“reabrindo” o dispositivo, que assim se transforma (BRAGA apud 

COSTA, 2012, p.44). 

 

Percebe-se que as conversas que acontecem entre Coutinho e entrevistado, vistas 

nos documentários do cineasta, demonstram ser um resultado de tentativas de gerar 

interações. Tais interações muitas vezes são moldadas ao acaso, estando o cineasta em 

abertura dialógica, aguardando vulneravelmente e sem barreiras o que o outro possa vir a 

apresentar. Em suas propostas documentais, o acaso passa a ser a “flor da realidade”, como 

diria o poeta Mário Quintana. O próprio diretor coloca essa tentativa do documentário ao 

afirmar em entrevista
15

 que: 

 

Em toda minha experiência de vida e de filmagem eu vi que, não importa 

se a pesquisa anterior ou se eu conheço alguns fatos, o acaso está sempre 

presente. E que há um problema que é saber quando perguntar, o que 

perguntar, quando romper. Eu estou a toda hora errando. Porque o 

documentário é baseado na possibilidade do erro humano. Até hoje 

acontece de eu perguntar na hora em que não devia e o silêncio acaba. Ou 

eu faço a pergunta errada. As vezes eu consigo fazer a pergunta certa. 

Tudo porque a voz em um filme ou na história oral é imediata 11 

(COUTINHO apud FROCHTENGARTEN, 2009). 

 

Ao descrever a trajetória do cineasta, Lins (2007) chama a atenção para o estilo 

peculiar de Coutinho, experimentando a cada trabalho, novos dispositivos e possibilidades 

de fazer cinema. O gênero de documentário que lhe interessa não está submetido ao que foi 

                                                 
15

 FROCHTENGARTEN, Fernando. A Entrevista como método, uma conversa com Eduardo Coutinho. 

Acessado em 22/02/2015. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65642009000100008. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642009000100008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65642009000100008


55 

 

 

estabelecido necessariamente por um roteiro, mas é antes de tudo, uma atitude responsável 

de interação com a vida. Para Coutinho: 

 

As desilusões políticas e pessoais, entre outros fatores, ajudaram a 

detonar uma paixão imediata por uma coisa simples – olhar e escutar 

pessoas, em geral pobres, do campo e da cidade – o Outro social e 

cultural. Tentar entender o país, o povo, a história, a vida e a mim 

mesmo, sempre fixado no concreto, no microcosmo  (COUTINHO, 2013, 

p.16).  

 

Segundo Lins: 

 

Pouco importa um tema ou uma ideia, por mais atraentes que possam ser, 

se não estiverem atravessados por um dispositivo, se não forem 

inseparáveis de um modo de expressão. Os filmes de Coutinho povoam-

se de temas, mas são, antes de qualquer coisa, produtos de certos 

dispositivos que não são a forma de um filme, tampouco sua estética, mas 

impõem determinadas linhas à captação do material. A possibilidade de 

“filmar o que existe”, ou de aceitar “tudo o que existe pelo simples fato 

de existir” é um dos efeitos dos dispositivos de Coutinho (LINS, 2007, p. 

12). 

 

O cineasta iniciou sua trajetória cinematográfica na década de 1960 com a 

produção de roteiros, co-roteiros e também a direção de algumas ficções. Contudo, ao 

realizar o filme Cabra Marcado para Morrer para Morrer (1984) consagra-se como 

documentarista, quando então abandonou os roteiros e adotou dispositivos de filmagem 

para compor sua poesia imagética. Tal maneira inovadora de filmar a vida real é ancorada 

na capacidade inventiva de Coutinho em captar o encontro com o outro, um cinema que se 

ocupa em dar voz às pessoas comuns, muitas vezes esquecidas pela história oficial.  

 Em Cabra Marcado para Morrer (1984), Coutinho revela um novo modo de se 

fazer documentário. Se a abordagem, em 1964, do primeiro Cabra Marcado para Morrer 

para Morrer comungava com os ideais do Cinema Novo, de um tratamento crítico sobre 

um tema vinculado à realidade brasileira, em 1984, se fez diferente com uma estrutura 

fílmica apontando novos caminhos. O diretor foi inserido na narrativa como personagem, 

com a segunda câmera filmando os processos de filmagem, como um filme que teria que 

relatar a sua própria trajetória. Tal procedimento se tornou, posteriormente, tão usual nos 

documentários brasileiros, que em Peões (2004), este método foi excluído totalmente.  

Os temas apresentados em Cabra Marcado para Morrer e em Peões (2004) 

ligam-se diretamente ao âmbito sócio-político do Brasil, por meio de narrativas que 

privilegiam o testemunho de indivíduos fragilizados. O primeiro filme, que compreende os 
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anos de 1960 a 1984, retrata a constituição das Ligas Camponesas no Nordeste do Brasil, 

em sua luta pela reforma agrária, bem como a configuração do processo da ditadura militar 

no interior brasileiro e suas consequências na vida do povo do campo. Essa obra articulou 

de modo inovador a dimensão estética com os acontecimentos nacionais de outrora, através 

de eventos fragmentários, personagens parciais e anônimos, revelando um material 

bastante heterogêneo, composto por voz em off e descontinuidades temporais e espaciais, 

em que é valorizada a memória coletiva e individual daqueles que participaram da trama, a 

partir de uma interação explícita, comum ao Cinema Verdade francês. A obra representa 

um divisor de águas na trajetória cinematográfica de Coutinho, considerado pela crítica 

como sublime, fruto de seu material fílmico, que traz elevada qualidade como obra de arte, 

ressaltando-se a condução do método aplicada à força histórica de seu conteúdo. 

 

O filme é cinema e história todo tempo, lado a lado. É extraordinário que 

eu soube fazer, tive um montador que me ajudou, um fotógrafo que me 

ajudou a fazer. Enfim, é um filme que aguenta até hoje porque ele não é 

um filme triunfalista. Ele lida com uma verdade do personagem e não 

com o discurso. Os filmes em geral políticos são triunfalistas, tomamos o 

poder. Mentira. Jamais faria um filme assim. E esse é um filme muito 

chão, muito simples. Cabra tem dispositivos de montagem 

extraordinários, tem jornal, manchete, o filme antigo, o filme que eu 

filmei na UNE, filmes de outras pessoas. Tem filme americano que eu 

roubei pra usar a imagem e não paguei, graças a Deus. E a aventura foi 

essa (COUTINHO apud SIMÕES, 2011)
16

. 

 

No conceito defendido pelos filósofos da linguagem Mikhail Bakhtin e Valentin 

Voloshinov (1976), a arte é algo que só pode ser compreendido dentro de uma situação 

social. “Não se trata de um elemento estranho afetando outro”. Desse modo, defendendo a 

estrutura imanente da obra de arte como algo intrinsecamente sociológico, o conceito 

bakhtiniano vai dizer que “todos os produtos da criatividade humana nascem na e para a 

sociedade humana” (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1976), e por isso, o estético deve ser 

considerado social, assim como é o cognitivo e o jurídico. 

 

As mais sutis nuanças formais de uma lei ou de um sistema político são 

igualmente tratáveis pelo método sociológico, e apenas por ele. Mas 

exatamente a mesma coisa é verdadeira para outras formas ideológicas. 

Elas são totalmente sociológicas, ainda que sua estrutura, mutável e 

complexa como é, preste-se a uma análise exata apenas com enorme 

dificuldade (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1976). 

 

                                                 
16

 SIMÕES, Mariana. Tudo que eu faço é contra o jornalismo. Portal Fórum. Acesso em: 29/01/2015. 

Disponível em http://apublica.org/2014/02/tudo-eu-faco-e-contra-jornalismo/. 

http://apublica.org/2014/02/tudo-eu-faco-e-contra-jornalismo/
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Segundo os mesmos autores, o estatuto artístico de uma determinada obra de arte 

deve ser investigado considerando a inter-relação que existe na seleção do conteúdo e na 

seleção da forma, sendo que tais elementos são vistos no processo artístico como um e o 

mesmo ato. 

A forma em si e por si não necessita ser necessariamente agradável; o que 

ela precisa ser é uma avaliação convincente do conteúdo. Assim, por 

exemplo, enquanto a forma do inimigo poderia mesmo ser repulsiva, o 

estado positivo, o prazer que o contemplador extrai ao fim é uma 

consequência do fato de que a forma é apropriada ao inimigo e que ela é 

tecnicamente perfeita na sua realização através da ação do material. É 

neste dois aspectos que a forma deveria ser estudada: em relação ao 

conteúdo, como sua avaliação ideológica e em relação ao material, como 

a realização técnica dessa avaliação (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1976). 

 

Se o primeiro Cabra Marcado para Morrer (1964) foi composto para ser um 

filme ficcional, a partir de fatos reais, utilizando a comunidade camponesa como os atores 

do longa-metragem e Elizabeth Teixeira representando o seu próprio papel, o filme 

documentário de 1984 se apresentou diferentemente. Os fragmentos do passado 

compuseram as narrativas daqueles que estiveram envolvidos quase vinte anos antes no 

processo fílmico, haja vista que o ato de rememoração em cada um dos testemunhos se 

efetiva de modo contraditório, e, apesar de estarem retratando um fato ocorrido com a 

coletividade, o filme surpreende porque mostra os descaminhos e memórias particulares de 

quem fala à câmera. O projeto foi retomado 17 anos depois, mas o mesmo filme já não era 

possível realizar. Diante desse cenário, Coutinho reconstruiu a história de João Pedro 

Teixeira através das buscas e dos encontros do diretor com os atores do primeiro filme, 

tendo como personagem central Elizabeth, a viúva do líder camponês, que encontrava-se 

foragida desde a interrupção do primeiro Cabra Marcado para Morrer por conta do golpe 

militar de 1964, sendo encontrada pela equipe de Coutinho no decorrer do segundo Cabra 

Marcado para Morrer (1984), após a abertura política. 

Com a intervenção e interrupção das filmagens, Elizabeth foi perseguida e fugiu 

da propriedade do seu pai, deixando para trás oito de seus filhos e levando consigo apenas 

um deles, passando a viver durante anos numa comunidade do Rio Grande do Norte, sob a 

alcunha de Maria, desfazendo-se da sua identidade original. A personagem Elizabeth 

continuou a representar o seu próprio papel, ou melhor, com o retorno das filmagens de 

Cabra Marcado para Morrer (1984), Elizabeth - que vivia foragida sob alcunha de Maria - 

voltou a ser Elizabeth, restituindo-se, assim, sua própria identidade a partir do contato com 

a equipe de filmagem. O encontro de Elizabeth com o cineasta Coutinho se constituiu 
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como o princípio de uma relação genuína, que vai para além do filme, como um 

cruzamento de destinos que parece que teria que acontecer de qualquer modo.  

 

Quando voltamos a encontrar um amigo de quem a vida nos separou, 

inicialmente temos de fazer algum esforço para retomar o contato com 

ele, entretanto, assim que evocamos juntos diversas circunstâncias de que 

cada um de nós lembramos (e que não são as mesmas, embora 

relacionadas aos mesmos eventos), conseguimos pensar, nos recordar em 

comum, os fatos passados assumem importância maior e acreditamos 

revivê-los com maior intensidade, porque não estamos mais sós ao 

representá-los para nós. Não os vemos agora como os víamos outrora, 

quando ao mesmo tempo olhávamos com os nossos olhos e com os olhos 

de outro. Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas 

por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais 

estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente 

distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa 

quantidade de pessoas que não se confundem (HALBWACHS, 2006, p. 

29-30). 

 

As Ciências Sociais e a Psicologia têm a memória individual e coletiva como uma 

de suas áreas que comportam a imaginação dos indivíduos, da experiência do vivido e a 

sua complexidade. O sociólogo Maurice Halbawchs (2006) entende a rememoração a partir 

de um emaranhado de vestígios que se entrecruzam e que encontram na sociedade as 

indicações necessárias para a reconstrução do passado. Para o autor, essa reorganização é 

elaborada segundo linhas já marcadas por outras lembranças, vivenciadas por um grupo 

limitado no tempo e no espaço. Em suma, as memórias individuais alimentam-se da 

memória coletiva e histórica e incluem elementos mais amplos do que a memória 

construída pelo indivíduo e seu grupo. A memória também está submetida a questões 

inconscientes, como o afeto e a censura. 

 

A lembrança é uma reconstrução do passado com ajuda de dados tomados 

de empréstimo ao presente e preparados por outras reconstruções feitas 

em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora já saiu bastante 

alterada. 

Assim, podemos chamar de lembranças muitas representações que, pelo 

menos parcialmente, se baseiam em testemunhas e deduções 

(HALBWACHS, 2006, p. 40). 

 

Mesmo que Cabra Marcado para Morrer (1984) não pretenda ser exclusivamente 

uma narrativa da biografia de Elizabeth, é impossível dissociar a memória individual desta 

personagem com a do cineasta (ele enquanto autor e também personagem do 

documentário), pois ambos são fundamentais para a concepção do documentário, ao 
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mesmo tempo em que se misturam ao imaginário coletivo e particular de cada um dos 

demais participantes.  

Para Halbawchs (2006), a memória e a imaginação estão interligadas por uma 

rede de solidariedades, lembranças e invenções. As lembranças são compartilhadas não só 

no campo da história, mas, sobretudo, no campo simbólico. O autor considera que os 

indivíduos que se recordam de um fato que viveram conjuntamente num tempo passado, 

cada qual se prenderá a um aspecto da ocasião, conservando apenas uma parte dessa 

atividade no pensamento, assim, diversos quadros do passado comum aos que deles 

participaram, não coincidirão e nenhum deles será verdadeiramente exato. Contudo, se tais 

indivíduos ou grupos voltarem a entrar em contato, a possibilidade de compreensão e 

confirmação mútua das lembranças desse passado de vida somente se origina da faculdade 

de esquecer as barreiras que os separam no presente (HALBAWCHS, 2006), por isso, 

antes que se reconheça a memória coletiva de um determinado grupo, é necessário 

reconhecer o outro, o parceiro nesta rememoração. 

 

Será que por isso a memória individual, diante da memória coletiva, é 

uma condição necessária e suficiente da recordação e do reconhecimento 

das lembranças? De modo algum, pois esta primeira lembrança foi 

suprimida, se não nos é mais possível reencontrá-la, é porque há muito 

tempo não fazemos parte do grupo na memória do qual ela se mantinha. 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta 

que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela 

não tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam 

muitos pontos de contato, entre uma e outras para que a lembrança que 

nos fazem recordar venha a ser reconstruída sobre uma base comum. Não 

basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um acontecimento 

passado para obter uma lembrança. É preciso que esta reconstrução 

funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso 

espírito e também no dos outros, o que será possível somente se tiverem 

feito parte e continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um 

mesmo grupo. Somente assim podemos compreender que uma lembrança 

seja ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída (HALBWACHS, 2006, 

p. 39). 

 

Em Peões (2004), metalúrgicos do ABC Paulista que participaram do movimento 

grevista nos anos de 1979 e 1980 são entrevistados e recordam histórias, caminhos e 

desafios enfrentados na militância política, além de opinarem sobre a trajetória de Luís 

Inácio Lula da Silva, de líder sindical a presidente da República. O filme busca esses 

operários para contar o que aconteceu com os companheiros depois das greves nas 

fábricas. É visto que Coutinho constrói a narrativa contando a vida de anônimos, mas que 

fizeram parte de um coletivo que lutava por uma causa comum.  
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No que se refere ao momento do contato com aquele a quem se dirige, Coutinho 

põe-se em atitude de abertura à alteridade, sem impor, contudo, ao outro, nenhuma 

resposta. O outro fala o que quer, ou mesmo fica em silêncio. O método e a estética 

dialógica de Coutinho abre-se ao inesperado, de forma que o outro - exposto em sua(s) 

verdade(s) - responda como queira. É uma relação densa e verdadeira, a que é pretendida 

pelo cineasta. E, sendo assim, não pode, contudo, ser ao outro imposta. Em concordância 

com o que afirma Buber (1982, p. 71), quando fala do diálogo verdadeiro: “o diálogo não 

se impõe a ninguém. Responder não é um dever, mas é um poder”. Para o diretor, o 

momento da filmagem é único, quando se instauram silêncios, improvisos e vazios nas 

falas do documentário. 

 
Na etapa da filmagem, tenha ou não cachê, quando as coisas funcionam, a 

pessoa se sente extremamente bem. E quanto mais se expõe, mais se 

sente bem. A filmagem é muito intensa. Veja o caso do silêncio. Tive que 

aprender a deixar passar e ver como a pessoa sai do buraco. A pessoa vai 

ao fundo dela mesmo. No fim de Peões teve isso. Eu consegui pela 

primeira vez, ficar sofrendo vinte ou trinta segundos, para saber como a 

pessoa sai de um buraco. Porque eu sempre entrava para ajudar. Eu não 

agüentava. Eu agüentei e foi maravilhoso porque ele saiu de uma forma 

absolutamente genial, perguntando, na última fala do filme, „O Sr. já foi 

peão?‟ Eu fiquei absolutamente surpreso e disse o que saiu na hora: 

„Não‟. E tinha uma frase a mais que eu tirei porque matava o silêncio 

posterior. Eu dizia: „Não, que eu saiba‟ (FROCHTENGARTEN, 2009, 

p.125). 

 

O dispositivo interacional é incorporado às obras documentais de Coutinho a 

partir da observação inter-humana que ele faz sobre a realidade social e o ambiente em que 

as pessoas vivem. Por ser flexível diante do devir, o imprevisível em seus filmes tendem a 

ocorrer com mais facilidade, sendo o nutriente constitutivo do seu processo documentário. 

Assim, Coutinho abriu um espaço onde os personagens podiam participar e em 

que logo ele apresentava as suas táticas que eram colocadas nesse cinema de conversação. 

Desse modo, eles contribuíram conjuntamente para que o jogo de cena acontecesse. 

Observa-se que isso faz parte do exercício de alteridade e da técnica de escuta sensível do 

documentarista Coutinho, que é baseada na tentativa constante, na aposta do diretor, de que 

a sua presença perante a presença do outro resulte num diálogo autêntico e eficaz enquanto 

filme. 

Este face a face com que o cineasta se colocava frente a seus interlocutores 

imprimia algo próprio e particular a seus filmes, uma estética que aqui é considerada como 
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relacional, nos pressupostos de Martin Buber (1982). Tal caminho artístico toca também de 

maneira especial aos espectadores, que, sendo colocados, posteriormente, como uma outra 

ponta deste diálogo (no momento da “leitura” do filme) testemunham, no resultado 

cinematográfico final, o registro de momentos especiais, que assumem um teor ontológico 

justamente por traduzirem uma verdade expressa na relação.   

 

A relação imediata implica numa ação sobre o que se está face a face. (...) 

O face a face se realiza através do encontro; ele penetra no mundo das 

coisas para continuar atuando indefinidamente (...). A arte “se encarna”: 

seu corpo emerge da torrente da presença, fora do tempo e do espaço 

(BUBER, 1977 p. 16). 

(...) é na contemplação de um face a face que o ser se revela a quem o 

quer conhecer (BUBER, 1982, p. 143). 

 

E tal estética dialógica - de colocar-se livremente face a face na relação com o 

outro - foi sendo fortalecida constantemente na produção dele. 

Em O Fim e o Princípio (2005), sem nenhuma pesquisa prévia, sem personagens 

nem locais demarcados, Coutinho e sua equipe partiram para o interior do sertão da 

Paraíba à procura de pessoas que tivessem histórias para contar, não importando quem 

eram os narradores, mas apenas que os mesmos fossem performáticos. A linha narrativa 

deste longa-metragem era justaposta às possibilidades de caos, de nada vir a dar certo. 

Poderia ser que o diretor não encontrasse ali o que procura, mas o resultado que se 

pretendia apresentar decorreria justamente de mostrar tal aventura, a negociação com os 

moradores do lugar, a tentativa de diálogo. Inserindo-se no cotidiano e no decorrer da vida 

comum das pessoas. Aproximando-se da afirmação de Buber, quando descreve o diálogo: 

 

Eu nada mais possuo a não ser o cotidiano do qual nunca sou afastado. 

(...) Não conheço mais outra plenitude a não ser a plenitude da exigência 

e da responsabilidade de cada hora mortal. Longe de estar à sua altura, sei 

entretanto que na reivindicação sou reivindicado e que na 

responsabilidade me é permitido responder; e sei quem fala e quem exige 

uma resposta (BUBER, 1982, p.47). 

 

Como afirma o próprio Coutinho (apud FERRAZ): “Quando respondem às 

minhas perguntas simples e diretas, os personagens de O Fim e o Princípio tratam de um 

cotidiano muito singelo, mas fazem também uma elaboração filosófica às vezes 

intrigante”. E mais: “o repertório de parábolas bíblicas, com relatos que vão da gênese ao 

apocalipse, compõe uma espécie de metafísica popular expressa quase sempre de modo 

surpreendente”. 
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Esse filme apresentou um mundo mais intimista e despretensioso, justamente por 

nele ser dada a vazão ao acontecimento de um encontro ao acaso
17

, ao registro do 

momento, ao contato profundo com o outro. Entretanto, esta escolha por filmar o universo 

pessoal dos seus personagens não suprime a dimensão política dos seus documentários, 

apresentando-se de outra maneira; o enfoque político permanece, pelo contrário, presente 

mesmo abordando situações relacionadas à condição humana, como a morte, o 

envelhecimento ou a perda.  

 Para a pesquisadora Isabel Maria Couñago (2012), no filme Jogo de Cena (2007) 

a fabulação não é o fim, mas o meio para se chegar à discussão do quanto a encenação, no 

sentido de representação, está presente nos filmes do diretor. Não é mais o diretor que vai 

até o personagem e ao seu ambiente real para compor a cena. Neste filme, mulheres são 

convidadas a contarem suas histórias, a partir de um anúncio no jornal (dispositivo). 

Levadas ao teatro, de frente ao diretor, essas mulheres fabulam e encenam situações de 

suas vidas. Atrizes se misturam às mulheres anônimas e já não se sabe quais desses contos 

estão sendo encenados ou se pertencem verdadeiramente à memória da participante. Já não 

importa saber com quem está a verdade ou quem está atuando, o dispositivo lança um 

efeito de fetiche, afeto, pela diversidade dos pontos de vista e sentimentos femininos. 

Couñago (2012), ao analisar as obras Santo Forte(1999) e Jogo de Cena (2007) 

traça uma semelhança entre estes filmes quanto ao método elaborado por Coutinho no 

momento de filmar a entrevista. Para a autora, os dois filmes são constituídos por um tipo 

de encenação determinada, estratégia que tem como objetivo o controle das condições de 

filmagem pelo diretor, que prevê a montagem do set de filmagem.  

 
O set de filmagem funciona como um estúdio, onde é possível planejar a 

luz e também a movimentação da câmera, assim como isolar a ação ou o 

evento filmado do espaço fora de campo (e das possíveis interferências 

externas). No set, o diretor, a equipe, assim como a câmera ocupam 

lugares pré-estabelecidos e fixos. O lugar do personagem também é 

marcado: uma cadeira posicionada de costas para a plateia do teatro. A 

câmera, fixa no tripé, como já havia sido observado em Santo Forte, 

dificulta a variação de enquadramento nas imagens produzidas. A 

personagem é focalizada à direita do quadro e, dessa forma, a ênfase da 

imagem é dada à personagem (COUÑAGO, 2012, p.56). 

 

O cineasta renova radicalmente a temática de seu trabalho com o filme Jogo de 

Cena (2007). Se até O Fim e o Princípio(2005), o enfoque da narrativa concentrava-se no 

                                                 
17

 Em sentido semelhante ao conceito de Buber de “simples acontecimento” destacado por Roberto Bartholo 

(BUBER apud BARTHOLO, 2001, p.20).  
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seu encontro e na conversa com pessoas desconhecidas, em Jogo de Cena (2007), o mote 

apresenta-se no conteúdo do que é expresso. Trata-se da contradição colocada em cena 

pela fala das mulheres entrevistadas que transita entre real x ficção, verdade x mentira. 

“Coutinho esmiúça a questão da representação: o que importa é a história em si e como ela 

é contada” (COUÑAGO, 2012, p. 57). Para Alexandre Werneck (2007), crítico da revista 

Contracampo, Jogo de Cena (2007), mais do que outros filmes coutinianos, dará uma 

maior ênfase a estrutura composta para o filme, valorizando a oralidade em sua essência e 

impossibilitando a distinção de quem é a “dona da história”. 

 

 

4.4  ORALIDADE E VERDADE   

 

Para alguns pesquisadores, a obra de Coutinho se divide em, pelo menos, duas 

fases: a primeira quando os temas centrais giram em torno das questões sociais, como 

Theodorico, o Imperador do Sertão (1976), Cabra Marcado para Morrer (1984) e Boca de 

Lixo (2002), e uma segunda, a qual o indivíduo com sua história passa a ser o assunto 

principal. Desse modo, a narrativa oral dos personagens ganham ainda mais notoriedade.  

 
Quando eu falo da riqueza oral do cinema: não é a palavra, é o 

audiovisual, é a palavra e a imagem. Uma pessoa que fala para a câmera é 

de uma beleza... imagino que se possa fazer um plano de hora e meia de 

uma pessoa falando: é cinema. Você diz: imagem. Temos de entender que 

a imagem pode ser imagem e som, isto é, não é uma imagem de ação, não 

é uma imagem como a que a gente vê geralmente no cinema; muitas 

vezes a imagem é só um “isso é verdade”, tanto na ficção quanto no 

documental; “isso é verdade”, eu estou descrevendo.  

A imagem mais divulgada é essa ou a imagem carregada de ação. E 

também, a imagem do vazio é o contrário de uma outra maldição em 

documentário, a imagem de reconstituição (COUTINHO apud 

AVELLAR, 2000).18 

 

Em longas-metragens mais recentes de Coutinho, como As Canções (2011), Jogo 

de Cena (2007) e O Fim e o Princípio (2005), não há a interferência de música 

especialmente composta para tais filmes, senão canções interpretadas pelos próprios 

personagens. Esta decisão adotada pelo cineasta valoriza e potencializa a palavra do outro, 

conferindo-lhe a verdadeira imagem do cinema documental, ao ponto deste procedimento 

convergir para a atitude reflexiva de Buber (1982) quanto à abertura e à disponibilidade 

                                                 
18

 Depoimento de Eduardo Coutinho, gravado depois de Santo Forte e antes de Babilônia 2000, e publicado 

na Revista Cinemais, no 22, março – abril de 2000. Acesso em 18/012/2014. Disponível em 

http://www.escrevercinema.com/Coutinho_vazio_do_quintal.htm 

http://www.escrevercinema.com/Coutinho_vazio_do_quintal.htm
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com relação a outrem. Ambos apresentam em sua postura intelectual, seja por meio da 

literatura ou através do cinema documental, a predisposição ao exercício de alteridade e 

defendem não uma única verdade, mas pontos de vista verdadeiros. 

 

É necessária a fé do homem na verdade como algo independente dele, 

algo que ele não pode possuir, mas com o qual ele pode travar uma 

relação real de vida (...). 

É necessário, para que o homem não chegue a se perder, que a pessoa 

responda pela verdade na sua situação histórica (BUBER, 1982, p. 132). 

 

A preferência de Coutinho em filmar o nordeste brasileiro tem a ver também com 

a rica oralidade inerente ao povo desta região, talento este que traz movimento e 

originalidade aos seus filmes, estando, na opinião do diretor, intimamente ligado à maestria 

e espontaneidade dos nordestinos. “Para quem trabalha com som direto, o Nordeste é um 

paraíso. Comparado com o índio que não fala, caboclo que não fala. Nordeste é 

maravilhoso, mais que carioca. Os nordestinos são um talento para falar”  (COUTINHO 

apud COUÑAGO, 2012, p.44).  

A oralidade é o eixo central nos filmes do cineasta e o resultado é percebido na 

força expressiva dos seus personagens, que traduzem a espontaneidade e a facilidade com 

que os brasileiros têm de se comunicarem. Coutinho aponta aspectos positivos e negativos 

relacionados a esse jeito informal, “que transforma toda conversa numa relação pessoal, 

diferente” (COUTINHO apud RAMIA; MESQUITA, 2013, p.320). 

De um lado, toda a diferença de classe e desigualdade social existente no país 

acaba sendo diminuída diante da criatividade e da boa comunicação com que as pessoas se 

dirigem umas às outras.  

 
Você encontra pessoas que dizem coisas com uma claridade enorme, mas 

não são capazes de colocar isso no papel. Portanto, a oralidade é um 

aspecto essencial porque, ainda que falem bem, mal, com gírias ou não, 

as pessoas conseguem se comunicar (COUTINHO apud RAMIA; 

MESQUITA, 2013, p.320). 

 

Por outro lado, segundo Coutinho (apud RAMIA; MESQUITA, 2013, p. 320), 

essa expansividade natural dos brasileiros foi explorada negativamente pela televisão, 

transformando-se num fator desfavorável para a linguagem no documentário. 

 
A força da televisão é tão grande que transformou em algo muito comum 

falar publicamente da própria vida. Aqui as pessoas vão ao Big Brother e 

se despojam sem mais de sua intimidade em frente a câmera. Esse é um 

inimigo terrível do documentário(COUTINHO, 2013, p. 320). 
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Nesse sentido, o uso dos recursos escolhidos e reajustados a cada produção 

documental foi marcando o jeito pelo qual o diretor se expressava, trabalho que revelava 

não apenas inspiração mas também dedicação e rigor no fazer cinematográfico próprio 

dele. Para Coutinho, cinema não é inspiração, não é genialidade e nem isolamento, é  

trabalho árduo, contato com o mundo e reflexão (LINS, 2007, p.17). 

De acordo com Lins (2007, p.13), Coutinho entende a prática documental como 

uma arte minimalista porque “se concentra em uma operação de subtração de tudo que não 

lhe parece essencial, que pensa, repensa e discute o que está sendo produzido, distante de 

qualquer passividade do real”. 

É o caso de Santo Forte (1999), em que o fio condutor do filme é a expressão 

religiosa dos moradores da favela do Parque da Cidade que fica na Gávea, no Rio de 

Janeiro. Coutinho e a sua equipe sobem ao morro para colher depoimentos de indivíduos 

que transitam entre o catolicismo, a umbanda, o espiritismo e as igrejas evangélicas, ou 

seja, mostram a relação que eles têm com o divino, ao mesmo tempo que revelam uma teia 

de relações de ordem étnica, social, afetiva e moral que permeiam os seus mundos.  

Com Santo Forte (1999), o documentarista passou a trabalhar com dois 

mecanismos de controle, a maneira de filmar e a encenação, assim como a pesquisa de 

personagem e os códigos que passaram a influenciar diretamente na estética dos seus 

filmes, que se tornaram cada vez mais minimalistas e com enfoque na fala dos 

personagens. O autor revelou a sua preferência por trabalhar na esfera micro-sociológica 

da vida dos seus interlocutores, ou seja, concentrava o seu foco, principalmente, nas 

histórias individuais narradas por pessoas anônimas, outra qualidade que o tornou peculiar 

em seu modo de fazer cinema. 

Para Felipe Bragança (2013, p.542), “o poder do filme ia além da metódica 

abordagem sociológica/antropológica – havia algo mais do que uma ferramenta para 

desvendar o multiculturalismo brasileiro e a miscigenação urbana das crenças e rituais 

religiosos. Havia cinema de verdade.” E o diretor Coutinho revelou algumas estratégias 

dessa produção numa entrevista concedida para o Caderno Mais da Folha de São Paulo de 

28 de novembro de 1999, como em uma delas que dizia respeito à escolha dos 

personagens: 

 
Eu me baseei, primeiro, numa pesquisa prévia feita na favela Vila Parque 

da Cidade por uma antropóloga junto a um certo número de moradores. 
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Ela trabalhou com uma moça da comunidade, a Vera Dutra dos Santos, 

que acabou como assistente de produção (COUTINHO apud ARAÚJO; 

COUTO, 1999).  

 

Além desta pesquisa prévia, a segunda etapa resultou na escolha dos personagens 

para as filmagens, a partir dos depoimentos que cada um havia dado. “Houve gente que 

tinha histórias maravilhosas, mas contava mal, e por isso ficou de fora. Essa poética 

depende de saber contar” (COUTINHO apud ARAÚJO; COUTO, 1999). 

O critério principal do filme era ter pessoas que soubessem contar suas vidas, 

além de respeitar a singularidade dos entrevistados, não fazendo julgamento das histórias 

narradas. Segundo Coutinho, cada personagem deu um depoimento único, de 40 ou 50 

minutos, no máximo de uma hora. Todos eles foram filmados num tripé, de um ângulo 

fixo, com um zoom que permitia apenas uma variação mínima, do close no rosto ao plano 

médio. O que o diretor pretendia era um filme que desprezasse inteiramente o plano corte 

por não se importar com a montagem dita “invisível”. Para ele, depois do terceiro ou 

quarto corte descontínuo, o público acabaria se esquecendo disso em decorrência do fluxo 

verbal, que ganharia força poética no documentário (COUTINHO apud ARAÚJO; 

COUTO, 1999). Por se tratar de um filme em que as falas dos personagens são muito 

intensas e de um imaginário muito rico, a poesia ficou por conta da presença que os 

entrevistados impuseram ao que estava sendo contado, em vez de aparecer na filmagem 

propriamente, por isso, o que se vê é uma imagem bruta, priorizando totalmente o que 

dizem os narradores. “Acho interessante tratar do prosaico poeticamente e do poético 

prosaicamente”, pontua o diretor em referência a Santo Forte, e completa: “Resolvi dar 

prioridade total ao discurso dos personagens. Por uma razão simples: se eu não fizesse isso, 

ninguém ia fazer. Ninguém está interessado em apostar assim radicalmente na palavra” 

(COUTINHO apud ARAÚJO; COUTO, 1999). 

 
Eu não me interesso em filmar objetos, a casa da pessoa, em detalhar a 

condição social. O que me interessa é um rosto que fala. Existem filmes, 

em que para cortar, mostram um cachorro no chão, um quadro na parede. 

Nos meus filmes, não. As pessoas falam com o verbal e gestual. Quando 

as conversas rendem, têm uma qualidade poética tão grande que qualquer 

tipo de ilustração é empobrecimento (...) Então eu tenho que ter uma 

grande fé na possibilidade da palavra (COUTINHO apud 

FROCHTENGARTEN, 2009, p.130).
 

 

Além disso, observa-se o cuidado do diretor em se aprofundar no conceito das 

palavras utilizadas pelos personagens, para evitar que o público tenha interpretações 
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automáticas e de senso comum sobre o que dizem os entrevistados, buscando valorizar as 

minúcias que vão surgindo no decorrer das entrevistas.  

Em Santo Forte (1999), a personagem Elizabeth se coloca como ateia e Coutinho 

procura saber dela o significado deste termo: “Explica isso pra mim”, pede ele. E ela: “Pra 

mim é aquele que não tem religião, é isso aí, a vida [...] acredito muito na vida, no que eu 

posso ver... Será que Deus é essa força ativa aí que eu conheço, o sol, o mar, o vento, esse 

el niño aí?” questiona a mulher. Após o diálogo, Elizabeth afirma que, apesar de se 

considerar ateia, possui alguma fé. Ela descreve ocasiões em que viu a mãe incorporar 

orixás, relata que eles vêm dar avisos e diz que a mãe trabalha com uma “[...] preta velha 

de muita luz. É linda ela, assim, a mensagem que ela passa... é um incentivo de vida [...] e 

olha que eu não acredito nisso, mas eu vi que era uma coisa diferente, que não fazia parte 

daqui, desse plano que a gente tá”. No diálogo entres eles, observa-se que apesar da 

contradição da fala, “em que uma suposta ateia declara acreditar na existência da umbanda, 

o diretor não a questiona, pelo contrário, ele abre espaço para as divergências e para a 

ambiguidade das crenças e perspectivas de vida que lhe são narradas” (COUÑAGO, 2012, 

p.32).  

Coutinho não privilegia necessariamente o cotidiano dos personagens, mas sim o 

encontro da filmagem, de modo a extrair deste evento todas as possibilidades, buscando 

neste movimento libertar-se das opiniões previamente concebidas que habitam nossas 

mentes. “Para mim, a filmagem é um acontecimento único: não houve antes, nem há 

depois”, diz Coutinho (apud ARAÚJO; COUTO, 1999). Os mundos situados em Santo 

Forte (1999) apresentam-se através de depoimentos que traçam uma ligação de pequenas 

histórias descentradas, que se comunicam por meio de combinações frágeis, porém dotadas 

de humanidade e de magia surpreendentes, dando um tom ficcional à narrativa. Diz 

Coutinho: “Não me importa que isso pareça metafísico. Tenho que acreditar nisso para ter 

vontade de filmar. Talvez vem daí esse efeito que você chama ficcional” (apud ARAÚJO; 

COUTO, 1999). 

Com uma carga ficcional intensa, o filme penetra em um universo que é 

fantástico. Os guias espirituais dos entrevistados ganham vida na narrativa e são 

apresentados no documentário, apenas através da fala dos personagens, sem cenas de 

rituais de incorporação das entidades. 

Coutinho começa a entrevista com a personagem Dona Thereza perguntando o que 

são as pulseiras penduradas no seu braço. Ela diz que são guias, cada um representa uma 
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firmeza. O diretor pede para ela nomeá-los, e Dona Thereza assim o faz, descrevendo o 

nome de cada um dos “guias”. Na sequência, a personagem conta que foi da umbanda, que 

mesmo abandonando o terreiro onde frequentava, não deixou de cuidar dos seus orixás e 

guias. Coutinho pede que ela explique o que é cuidar. Ela diz que de sete em sete dias 

coloca “café amargoso para  a vovó Cambinda”. Durante o diálogo, num pequeno corte na 

cena para um plano geral, a voz de Coutinho questiona: “A senhora teve outra vida na 

antiguidade. Conta pra mim”. E ela responde:  

 

Eu procurei saber, porque uma coisa que me preocupou muito foi uma 

vez aqui... (só que era barracão de taboa, que eu lutei para fazer assim de 

tijolo né) então eu estava arrumando umas florzinhas numa mesinha que 

eu tinha e conversando com uma senhora que se chamava Marta, quando 

eu virei para ver ela, ela estava espantada me olhando, eu perguntei: „o 

que foi Marta, você está me olhando tão espantada...‟ „mas eu não vi a 

senhora dona Thereza, eu vi uma rainha‟. (Fala da Personagem Dona 

Thereza, em Santo Forte, filme de Eduardo Coutinho). (COSTA, 2012, 

p.180). 

 

Thereza então explica que depois da conversa com Marta, procurou informações 

sobre o que teria sido em outra vida, no centro espírita de seus patrões:  

 

(...) no centro dos patrões, porque no centro dos meu patrão não é 

umbanda, é linha branca, sabe como é que é? É linha magnética. É 

mesa...é diferente de umbanda, não recebe aqueles guia que fuma, que 

bebe, que nem é da umbanda, bate caixa, os guia fuma, bebe” (Fala da 

Personagem Dona Thereza, em Santo Forte, filme de Eduardo Coutinho). 

(COSTA, 2012, p.180). 

 

E em seguida Thereza explica como descobriu, no centro espírita dos patrões, que 

foi rainha em outra vida:  

 

Eu, nunca tive conforto na vida, sempre vivi nas favelas, nas casas ruim, 

nos barro, nas lama, nunca tive nada, agora, porque que eu sou assim! Só 

gosto de vitrine cara, só gosto de cristais, essas coisas que eu sei que não 

é pra mim. Ela disse: “não, tá errada. Você foi rainha do Egito, você teve 

tudo, ouro, pratas, jóias, e você hoje voltou mas nunca fica apagado tudo 

porque a gente traz nessa vida alguma coisa da outra vida que nós fomos. 

Por isso que você é assim” (Fala da Personagem Dona Thereza, em Santo 

Forte, filme de Eduardo Coutinho). (COSTA, 2012, p.180). 
 

Coutinho comenta, sobre o filme, enfocando-o a partir da relação entre ficção, 

imaginário e verdade, destacando a ética com a palavra do outro: 

 
A religião foi fantástica, não creio que volte a fazer outro filme tão 

ficcional quanto esse. As pessoas gostam do filme porque todo mundo 
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quer o imaginário, o delirante, o maravilhoso, a ficção em estado puro. 

Você não pode mais dizer o que é verdade ou mentira. Você tem uma 

preta velha que conversa com você; ela conta; é verdade; passa a ser 

verdade; e está aberta a ficção. Tem um teor ficcional, mas respeita a 

regra do jogo; a regra do jogo é esta: um cara mora naquele lugar; falei 

com o cara; ele falou aquilo; não foi induzido a nada...acaba ficando 

ficcional. A aposta, em Santo Forte, acho que ganhei: queria incluir na 

conversa, a vida, a ética, o sentimento... O cacete... Queria pegar as 

pessoas, porque as pessoas vivem também imersas em magia, um 

universo fantástico (COUTINHO apud VIANY, 1999, p. 219). 

 

O encontro de Coutinho com a personagem Dona Thereza, em Santo Forte (1999) 

ressalta a existência de um diálogo autêntico, conforme o que é dito por Martin Buber. 

Para o filósofo, o diálogo genuíno só se realiza efetivamente num estado que seja pleno de 

reciprocidade, sendo preciso, para tanto, que aqueles que participam de uma conversação 

genuína se coloque um no lugar do outro e ao mesmo tempo, não se abdique das suas 

especificidades. Buber diz que o diálogo autêntico pode ser gerado por meio da fala ou 

silenciosamente, onde cada um dos que participam dele “tem de fato em mente o outro ou 

os outros na sua presença e no seu modo de ser e a eles se volta com a intenção de 

estabelecer entre eles e si próprio uma reciprocidade viva” (BUBER, 1982, p. 54). 

Nota-se pelo tom da conversa entre Coutinho e Dona Thereza que eles são 

recíprocos e cúmplices na vida, e se reconhecem como parceiros nesse instante dialógico. 

O diretor demonstra interesse pela fala da senhora e ela vai ficando à vontade para 

compartilhar seu sentimento com ele. A personagem é quem mais aparece no filme, são no 

total quatro sequências dedicadas ao depoimento dessa mulher, que versa sobre a sua vida 

particular e sobre o seu encontro com a espiritualidade.  

De acordo com Buber, “Qualquer que seja em outros campos o sentido da palavra 

verdade, no campo do inter-humano ela significa que os homens se comunicam um com o 

outro tal como são (BUBER, 1982, p. 143). 

Interessante observar que, distante dos documentários clássicos, a abordagem em 

Santo Forte (1999) não pretende investigar os personagens, nem suas histórias; não faz 

comparações entre as diversas religiões que aparecem no filme, e nem mesmo serve-se do 

depoimento de um especialista para empreender uma explicação ao público. O que o 

espectador contempla são imagens diversas, falas contraditórias, sons ambientes, 

expressões e silêncios. Evita-se assim a conclusão da realidade retratada, as imagens são 

manipuladas a fim de se tornarem abertas às múltiplas interpretações, seja pela escolha do 

enquadramento, rostos em primeiro plano, seja através de sequências longas que mostram 
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o diálogo constante entre cineasta e pessoas filmadas. Diz Coutinho: “Aí entra também a 

questão ética, que é do momento, que houve um encontro e você tenta guardar até o 

máximo dele que é possível” (depoimento em Eduardo Coutinho, 7 de Outubro, 2013). 

Em suas reflexões, o cineasta demonstra não estar interessado em ser diretamente 

político, pois considera que a tragédia do socialismo foi não entender que há sempre uma 

dimensão pessoal em tudo. A partir do momento que passa de filmes como Cabra 

Marcado para Morrer (1984) para outros como Santo Forte (1999), Coutinho questionou a 

tendência da crítica de sugerir um enfoque menos político. Tal impressão, para ele, não 

condiz com a sua conduta profissional, pois, ao se tratar num filme sobre um povo 

profundamente místico, que acredita em milagres, mágico, aprende-se também a fazer 

política. Para Coutinho: 

 
A religião é um eixo maravilhoso porque permite que as pessoas 

ficcionem, as pessoas voem (...) No canto da religião, o imaginário solta 

mesmo. E por isso que dá nesse filme um efeito ficcional que é difícil ter 

em outro. E tem um nível ficcional pulsando lá. Claro, as memórias e os 

encontros com o sobrenatural eles tem tanto de ficção quanto de verdade. 

São mistérios imprevisíveis, as pessoas voam mesmo. E contam bem. Se 

contam bem, acreditam. E quando acreditam são fortes. E aí é um filme 

de ficção em parte (COUTINHO apud SCARELI, 2005).
19

 

 

Em Santo Forte (1999), a cena inicial traz o relato do personagem André, que narra 

a experiência de ter presenciado sua esposa receber uma entidade do candomblé, a Pomba-

Gira. “Teve uma noite que ela acordou, ficou me batendo assim, quando eu acordei e olhei 

pra ela, aí era um dos guia dela, é Pomba-Gira, acho que é Maria Navalha e falou assim, 

que ia me matar”. Por alguns segundos, a fala do personagem permanece sobre a imagem 

gravada da figura da Pomba-Gira, adicionada durante a etapa de montagem do material 

fílmico.  

Este procedimento é adotado pelo diretor em Santo Forte (1999), sendo bastante 

usado nas cenas seguintes do filme. O tipo de imagem evidencia e apresenta o que está 

sendo contado, como um ato de justiça, segundo Coutinho (depoimento em Eduardo 

Coutinho, 7 de Outubro, 2013). Em obras posteriores, eliminam-se os inserts sobre as 

falas dos entrevistados, um modo de não permitir que a verdade narrada oralmente pelo seu 
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 SCARELI, Giovana. Santo Forte de Eduardo Coutinho e provocações da TV Cultura: Algumas 
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personagem esteja sob julgamento, solicitando uma comprovação. Eis que a palavra, o que 

o outro diz, equivale à imagem essencial, pois como o próprio Coutinho cita, “a verdade 

não é investigável. Se uma mulher fala que viu a pomba gira e conversou com ela, se 

aquilo é verdade para ela, isso me basta” (depoimento em Eduardo Coutinho, 7 de 

Outubro, 2013). 

Envolve-se, assim, a técnica e a ética na composição da filmografia coutiniana. 

Logo, o emprego do conceito “verdade” no seu sentido original (do grego, aletheia, “não 

esquecimento”) é considerado um fator importante, como argumento discursivo devido à 

proximidade que o termo significa na conduta narrativa, manifestada na relação com os 

personagens, bem como na ação interativa entre ambos quando estão diante da câmera a 

narrar, provocar, colocando-se em performance. Deste modo, busca-se o predomínio da 

transformação dos personagens e até mesmo da equipe no desenrolar fílmico. O jeito que 

cada um tem, em seu papel, de contar determinada história.  

 

A segunda coisa é que, em geral, elas falam a partir da vida privada. E o 

que é a vida privada? O que é a vida, no fundo? Pra mim é muito 

simples e, em certo sentido, complicado. Todas as pessoas nascem, 

vivem e morrem. E, aliás, infelizmente, sabem que vão morrer. O 

animal não sabe. E se o animal falasse me interessava. E nesse espaço 

que você não sabe quanto vai durar, tem uma vida que, pode ser 

intelectual ou camponês, é muito próxima uma da outra: uma origem 

que é familiar, étnica, cultural, religiosa ou de classe. E fora isso é tão 

simples: amor, sexo, casamento, filhos, dinheiro, saúde e aí chegamos à 

questão da morte. Isso é o núcleo que me interessa. E nele podem estar 

Lênin ou São Francisco de Assis, com todas as suas utopias e sonhos. E 

dentro disso eu não tenho que checar nada (COUTINHO apud 

FROCHTENGARTEN, 2009). 

 

A maioria das propostas de Coutinho segue um fluxo similar aos atos de 

filmagem: primeiro, escolhe-se o universo a ser filmado e, em seguida, entram em cena 

diretor e entrevistados. Apesar de alguns procedimentos se constituírem mais frequentes 

ao longo da sua carreira, os filmes coutinianos não possuem uma fórmula pronta ou 

tampouco estanque.  

 

 

 

 

 

4.5 POR QUE DOCUMENTÁRIO? AS ESCOLHAS DIALÓGICAS DE COUTINHO 
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Depois da aventura que viveu com a realização de Cabra Marcado para Morrer 

(1984), Coutinho não tinha a ideia específica do que pretendia fazer, mas demonstrava seu 

interesse pela atividade de documentarista. “Se um cara me der quinhentos mil para fazer 

um filme amanhã, de ficção, devo fazer mesmo sem estar interessado? Não, não vou fazer 

se não estou interessado mesmo [...]” (COUTINHO apud LINS, 2007, p.59). Coutinho 

destaca algumas características do documentário que implicaram na sua decisão pelo 

gênero.  

As limitações do improviso, pela captação do acontecimento ao vivo, 

pelas relações primordiais do olho a olho entre os conversadores, que 

exigem amiúde a atenção total do diretor – todas essas contingências 

tornam a posição da câmera tão dependente do real que não se pode mais 

falar em escolha livre, como seria o caso da ficção. Em resumo, faço essa 

confissão penosa – escolhi o documentário para não ter de escolher, 

soberanamente, onde colocar a câmera. Por isso, a tarefa mais difícil para 

mim, no cinema, é a de elaboração do texto da narração, quando não é 

possível eliminá-lo do filme (LINS, 2007, p.16). 

 

Além disso, Coutinho diz que as decepções na sua vida lhe impulsionaram a tentar 

entender a si e ao outro a partir do fazer documentário, essas entre outras questões 

influenciaram para o tipo de abordagem utilizada pelo diretor em suas propostas 

documentais, de abertura ao mundo que lhe circunda. 

 

As desilusões políticas e pessoais, entre outros fatores, ajudaram a 

detonar uma paixão imediata por uma coisa simples. Olhar e escutar 

pessoas, em geral pobres, do campo e da cidade – O outro social e 

cultural. Tentar entender o país, o povo, a história, a vida e a mim 

mesmo,  mas sempre fixado no concreto, no microcosmo (COUTINHO, 

2013, p. 17). 

 

Segundo ele, o retorno ao cinema foi motivado ao fechar o ciclo de Cabra Marcado 

para Morrer (1984), mas não para fazer carreira. Surgiu, então, a direção de Santa Marta: 

Duas Semanas no Morro (1986), a convite do Instituto Superior dos Estudos da Religião 

(ISER), uma organização não governamental. Mesmo sem muitos recursos, a obra amplia 

as percepções do diretor quanto as rupturas e continuidades em sua trajetória 

cinematográfica, imprimindo mudanças no seu modo de filmar. Os princípios de filmagem 

e montagem que se destacam neste filme consistem em filmar dentro de um espaço restrito, 

a favela, bem como num curto espaço de tempo. Foi eliminada a narração em off, elemento 

bastante comum em Cabra Marcado para Morrer (1984). 
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O vídeo foi composto por uma série de depoimentos intercalados com som direto 

ou músicas de compositores do próprio morro. A utilização de uma trilha sonora “local” 

em vez da adição de uma trilha permanecerá como uma característica marcante no cinema 

coutiniano. O que o diretor pretende é evitar uma montagem onde a sua opinião pessoal 

interfira na interpretação que os seus personagens imprimem ao filme. Sendo assim, ele 

procura dar preferência à riqueza estética do som direto. 

 

Me sentia livre porque esse segundo filme era na verdade um vídeo, uma 

coisa modesta, sobre violência na favela, sem expectativa de nada. Fui lá 

e filmei 23 horas, com pouquíssimos recursos e em um suporte que 

praticamente não existia. Não me sentia preso a nada. Não era um filme 

de um milhão de dólares, não vou filmar Antônio Conselheiro, nada 

disso. Eu não tinha ainda muita consciência do que eu queria fazer em 

documentário, não sabia muito o que fazer, por isso que Santa Marta foi 

importante, porque eu vi que esse era o caminho (COUTINHO 

apudLINS, 2007, p 59). 

 

Com efeito, implicações tênues do processo criativo do jeito peculiar de Coutinho 

resultam em um filme documentário, fluido e vivo, tenso e decisivo, exigindo posição ética 

e uma autocrítica constante sobre o ofício que exerce, numa prática social em que a 

alteridade é posta em xeque a todo o momento.  

No frente a frente da entrevista, cabe avaliar, a cada situação, quais os 

procedimentos corretos a serem utilizados, de modo que nada está demarcado num 

encontro desta espécie, notando-se então que o essencial consiste em voltar-se para o 

outro. 

Creio que a principal virtude de um documentarista é a de estar aberto ao 

outro, a ponto de passar a impressão, aliás verdadeira, de que o 

interlocutor, em última análise, sempre tem razão. Ou suas razões. Essa é 

uma regra de suprema humildade, que deve ser exercida com muito rigor 

e da qual se pode tirar um imenso orgulho. Filmar sempre o 

acontecimento único, que nunca houve antes e nunca haverá depois. 

Mesmo que seja provocado por uma câmera. Mesmo que não seja 

verdade. Sem esse sentimento de urgência em relação ao que estará 

perdido se não for filmado simultaneamente, para que fazer cinema, 

atividade no fim das contas lenta, cansativa e pouco rentável? 

(COUTINHO, 2013, p.15). 

 

Aponta-se, aqui, novamente, uma aproximação com o pensamento filosófico de 

Buber (1982, p.138), que diz que o essencial no encontro entre seres consiste em que cada 

um dos envolvidos “se torne consciente do outro de tal forma que precisamente por isso 
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assuma com ele um comportamento, que não o considere e não o trate como seu objeto, 

mas como seu parceiro num acontecimento da vida”. 

 Sendo assim, o fator decisivo para Coutinho quando escolheu o documentário 

como gênero consiste no essencial do acontecimento da vida, para então traduzir o 

acontecimento em poesia, na medida que o diretor permite a si e aos seus personagens uma 

parceria dialógica, dirigida e recebida na autenticidade, ambos abertos ao mistério do 

contato. 

Colocando-se numa relação frente a frente com o outro a quem se volta em seu 

fazer cinematográfico, documental, Coutinho alcança construir momentos de ruptura que 

acontecem no curso comum da vida, no mais trivial da existência, e que elevam, entretanto, 

a vida humana a um momento único em que um diálogo verdadeiro e ético acontece. 

Pequenos momentos que se destacam no cotidiano, que são captados pelo cinema para 

serem constituídos como novos textos, levados então a outras pessoas, e que traduzem em 

si momentos ontológicos. No dizer de Buber (1982, p. 71): 

 

Não estou à procura dos homens, não os escolho, eu aceito os que aí 

estão. (...) 

O que me interessa (...) é a ruptura. (...) A ruptura que libertou do estado 

de adversidade impassível, de contrariedade e absurdo, onde vive o 

homem que eu destaco ao acaso do tumulto, onde ele vive e com o qual 

ele pode romper e às vezes rompe. Para onde? Para nada de sublime, de 

heróico, de sagrado, para nenhum dilema, apenas para este pequeno rigor 

e a pequena graça cotidianos em que chego a me relacionar precisamente 

com esta mesma “realidade” cujo dever e serviço me prendem de tal 

maneira que a experencio, olhar por olhar, sinal por sinal, palavra por 

palavra, como ela oferecendo-se a mim e eu oferecendo-me a ela (...) 

(BUBER, 1982, p. 71-2). 

 

Conclui-se que o conceito da responsabilidade postulado por Buber (1982) é 

possivelmente aplicado à ética especializada de Coutinho, vivenciada no plano da prática 

documentária, estando ele totalmente aberto e atento ao signos que compõem os universos 

dos seus filmes e personagens, sempre imbuído do responder verdadeiro. Mas afinal, 

responder a quê? Buber diz respeito a:  

 

[...] responder ao que nos acontece, que nos é dado ver, ouvir, sentir. 

Cada hora concreta, com seu conteúdo do mundo e do destino, designada 

a cada pessoa, é linguagem para a atenção despertada (BUBER, 1983, p. 

49). 
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A linguagem coutiniana é o documentário, a lente pela qual o cineasta vê o 

acontecimento da vida, em que compreende a sua existência na intrínseca parceria que 

divide com o outro, o personagem, e generosamente divide com público o diálogo 

visceral, verdadeiro, o qual ele busca estabelecer com as pessoas quando filma esse 

acontecimento único, urgente, que nunca houve antes e nunca haverá depois. Esse 

movimento poético de evocar a presença de alguém e obter essa graça, fruto da relação 

inter-humana, é o mote da atividade empreendida por Coutinho. Em suas próprias 

palavras, “só se pode subverter o real, no cinema ou alhures, se se aceita antes, todo o 

existente, pelo simples fato de existir” (COUTINHO, 2013, 19). 

No próximo capítulo será analisado o diálogo entre Coutinho e os personagens no 

documentário Boca de Lixo (2002), a partir da perspectiva dialógica de Buber. Nesta 

obra, percebe-se que a fabulação do personagem não é tão marcante como em Santo 

Forte (1999), no entanto, já é perceptível a cumplicidade e exercício de alteridade 

oriundos da relação dialógica que acontece entre ambos no momento do encontro. 
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5  O JOGO DE CENA E O EXERCÍCIO DE ALTERIDADE EM BOCA DE LIXO 

 

É a mesma coisa, dá na mesma sorte. Se a gente 

está pela natureza tem que seguir por Deus. 

Enock (personagem de Boca de Lixo) 

 

 

5.1 ÉTICA NO MÉTODO 

 

 

Dos vídeos realizados por Eduardo Coutinho, entre Santa Marta, Duas Semanas 

no Morro (1987) até 1997, que foi o ano em que filmou Santo Forte (1999), os que 

realmente somam questões éticas e estéticas à sua produção documental são Volta 

Redonda, Memorial da Greve (1989), Boca de Lixo (1992) e Os Romeiros de Padre 

Cícero (1994) (LINS, 2007). Posterior a Cabra Marcado para Morrer (1984), o 

documentário Boca de Lixo é considerado o filme mais representativo deste período. 

Nesta obra, atravessada por motes que se tornariam caros ao seu cinema futuro, 

Coutinho vai formulando seu posicionamento enquanto documentarista. 

Boca de Lixo trata do cotidiano dos catadores de um depósito de lixo, no Rio de 

Janeiro. O vídeo tem duração de 50 minutos e foi realizado em três etapas, no decorrer 

do primeiro semestre de 1992.  

 

Inicialmente em dois dias de janeiro, durante a realização de um vídeo 

institucional que Coutinho dirigia para o Cecip
20

 em uma região 

próxima ao lixão; depois em oito dias em abril; e por último em julho, 

quando o diretor organizou e registrou uma projeção do vídeo 

praticamente editado para os catadores (LINS, 2007, p.87). 

 

De forma inusitada, Boca de Lixo é atravessadopor interferências de Coutinho, 

caracterizadas pela busca de uma interação nos encontros entre diretor e personagens, 

mediadas por conversas. Neste trabalho documental, percebe-se assim que a abordagem 

fílmica comunga com as proposições do Cinema Verdade: não impede que a presença e 

a voz do diretor apareçam no filme, fazendo mesmo parte do jogo de cena mostrar o 

                                                 
20

 “O Centro de Criação e Imagem Popular (Cecip) é uma produtora de vídeos de caráter educativo e cultural, 

fundada em 1986 por Claudius Ceccon. Realizou mais de cem vídeos institucionais e documentários sobre 

aspectos da realidade brasileira; produziu também os documentários Boca de Lixo (1992), Santo Forte (1999) 

e Babilônia 2000, de Eduardo Coutinho” ( LINS, 2007, p. 74). 
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processo de feitura do documentário com suas estratégias, erros e acertos, como explica 

o próprio Coutinho:  

 

A verdade da filmagem significa revelar em que situação, em que 

momento ela se dá e todo o aleatório que pode acontecer nela. Há mil 

formas de mostrar isso, desde a presença da câmera, do diretor, do 

técnico de som, até a coisa sonora da troca de palavras, incluindo 

incidentes que aparecem, como o telefone que toca, um cachorro que 

entra, uma pessoa que protesta por não querer mai ser filmada ou que 

discute com você diante da câmera. Então isso daí é importantíssimo 

porque revela a contingência da verdade que você tem, entende? É uma 

contingência que revela muito mais a verdade da filmagem que a 

filmagem da verdade, porque inclusive a gente não está fazendo ciência, 

mas cinema. Outra tolice que se diz há dezenas de anos é que a presença 

da câmera torna qualquer gesto ou fala artificial, na medida em que a 

simples presença da câmera – por mais bem disfarçada, por mais que o 

realizador more com a comunidade dez anos – muda as pessoas e, 

portanto é falsa. Jean Rouch, um documentarista francês pioneiro em 

certos campos, já respondeu muito claramente algo óbvio: que isso que 

é “verdade”, em parte, não tem a menor importância porque às vezes é 

mais importante que a câmera catalise essa comunidade, catalise as 

pessoas que estão diante dela, para que elas revelem uma 

“superverdade” dela. 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, 2013, p. 22).
521

 

 

 

De certo modo, os procedimentos adotados em Boca de Lixo se aproximam do 

método de filmagem utilizado em Cabra Marcado para Morrer (1984), que também 

revela os processos fílmicos e a presença de Coutinho na cena, com a edição 

respeitando a cronologia dos fatos para mostrar a transformação dos acontecimentos. 

Ambos os documentários utilizaram o recurso da apresentação de fotografias dos 

personagens a eles próprios. Entretanto, o primeiro diferencia-se do segundo, pois a 

intenção de Boca de Lixo não é estimular a memória dos personagens (como em Cabra 

Marcado), mas a de criar uma forma de aproximação entre diretor e personagens do 

filme (LINS, 2007).  

Um terceiro ponto de intercessão diz respeito ao feedback dado à comunidade 

filmada, exibindo o material produzido no local. Essa devolução da imagem captada na 

                                                 
21

 Entrevista de Coutinho publicada em Eduardo Coutinho, organizado por Milton Ohata. „Projeto História, 

n.15, PUC-SP, abr. 1997. O número reproduz os debates do seminário „ética e historia oral‟, coordenado por 

Dayse Perelmutter” (OHATA, 2013, p.47). 
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entrevista filmada explicita o grau de responsabilidade e respeito do diretor para com 

seu parceiro de conversação. 

 

O que se pode fazer, o que procuro fazer sempre, até onde posso, é 

devolver a imagem que captei dessas pessoas a elas mesmas, durante ou 

depois da filmagem. O pecado original do documentário é roubar a 

imagem alheia e, para compensar esse pecado, uma das coisas que eu 

faço é mostrar, durante ou depois da filmagem, o produto final, ou o 

produto em andamento. Fiz isso no Lixo e no Cabra e procuro fazer em 

todos os meus filmes. Tento ser digno da confiança que essa 

comunidade depositou em mim, quer dizer, eu me sinto responsável 

diante dessa comunidade e não da classe camponesa, da classe dos 

favelados, etc. É evidente que me sinto responsável por aquela favela, 

por aquelas pessoas do lixo que eu filmei. Obviamente se é uma imagem 

decente que eu transmito deles, suponho que vou ser fiel a uma relação 

com os favelados em geral, com as pessoas do lixo em geral, etc., mas o 

importante são aquelas pessoas que têm nome; não é uma confiança de 

classe desencarnada, é encarnada em pessoas que foram gentis comigo 

(COUTINHO apud FEIER, 2012, p. 155). 

 

 

Nesse sentido, a abordagem do filme Boca de Lixo enfoca a composição dos 

personagens, partindo do pressuposto de que a força ou a “verdade” do que eles dizem não 

se encontra necessariamente no que está sendo contado, mas no próprio ato de contar, na 

forma como se expressam, nos gestos, nos olhares, nos silêncios da conversa, na 

construção das frases e nas palavras utilizadas. Observa-se que o ato de fabulação dos 

personagens em Boca de Lixo não é um elemento tão marcante como em Santo Forte 

(1999) e nem é o foco principal da experiência fílmica, centrada na evolução dos diálogos 

entre o diretor e personagens, no conflito, no embate, na relação entre ambos orientada 

pelo princípio dialógico, constituída pelo acontecimento fílmico, pelo exercício de 

alteridade que é fruto do contato profundo com o outro. 

 Para tratar de Boca de Lixo a partir da filosofia da relação proposta por Buber, 

busca-se compreender a esquiva inicial dos personagens do filme e as tentativas posteriores 

de aproximação de Coutinho para que ocorresse o momento do encontro com os 

personagens. 
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5.2 COMO FILMAR QUEM NÃO QUER SER FILMADO?  

 

Filmando  num ponto de escoamento de lixo, na localidade Vazadouro de Itaoca, 

no município de São Gonçalo (RJ), a câmera de Coutinho captura um cenário que, à 

primeira vista, choca, causando um certo desconforto ao espectador: seringas usadas, 

restos de alimentos em decomposição, catadores em meio ao lixo disputando avidamente 

as sobras que chegam num caminhão,  enquanto urubus sobrevoam o local.  

Coutinho, em entrevista à Cláudia Mesquita, conta o que o motivou a filmar 

Boca de Lixo: 

 

O Lixo é um filme que aconteceu meio sem previsão...Eu tinha filmado 

um outro lixão para outro filme, O fio da Memória
22

, que acabou não 

entrando...Eu fiquei lá uma meia hora, era minha primeira vez num 

lixão, e ali eu vi o que nunca havia sido mostrado no cinema. Tinha 

gente fritando ovo, gente jogando bola, igual em qualquer lugar. Eu 

queria fazer um filme sobre aquilo. Não como o Ilha das Flores [de 

Jorge Furtado], o lixo como conceito, mas o lixo como realidade 

(COUTINHO apud MESQUITA, 2013, 243). 

 

As imagens não revelam de imediato a posição ideológica do documentário Boca 

de Lixo, por apresentarem uma realidade genérica do lixão, mas caminham em direção ao 

ponto de vista do diretor com relação ao que está sendo filmado. O filme não trata de 

vítimas, nem de heróis. Coutinho afirma: 

 

A palavra herói não existe. Vítima e herói: não existe. Não tem 

coitadinho. Sabe o pobre, o coitadinho, como são feito os filmes. “Ah o 

coitadinho do pobre!” Eu não fui no lixo para tratar de vítima, senão 

acaba a relação. Eu vou tratar ele de igual pra igual na medida do 

possível. Eu quero conhecer a sua razão. As minhas razões para estar 

aqui eu sei – eu posso, eu quero. Agora quais são as suas? Cada um tem 

suas razões para estar em algum lugar para fazer alguma coisa. Isso que 

eu quero descobrir. Então a razão do outro me interessa. Tentar estar no 

lugar do outro é a chave da questão. E impossível, mas tem que tentar, e 

nesse confronto de tentar entender o outro, sai um diálogo que é 

improvisado, que é inventado, porque você inventa também quando fala. 

E não importa se inventa bem, é verdade. Se é bem inventado, é 

verdadeiro e ponto final (SIMÕES, 2011, p. 3). 

 

A parte introdutória do documentário, ou prólogo, serve como apresentação do 

tema e dos possíveis personagens retratados, bem como para situar o espectador quanto 

ao local onde se passa a história, mostrando o universo social no qual está inserida. O 

                                                 
22 

O fio da Memória (1991), de Eduardo Coutinho. 
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cenário apresentado no início do documentário mostra a realidade de forma nua e crua, 

não dando nenhum indício de “humanização” dos catadores na mostragem do material 

fílmico (LINS, 2007). São imagens que dão lugar a um amontoado de pessoas 

disputando o lixo do lixo
23

, o qual é despejado por um caminhão. Planos em detalhes 

(close) captam mãos molhadas de chorume que catam verduras, carnes, frutas, entre 

outras sobras. Aparentemente, são pessoas sem nome e sem identidade, arrastando para 

dentro das suas sacolas os resíduos que lhes servem; fica evidente a aversão de muitos 

catadores quando percebem que estão sendo filmados. Eles fogem da câmera, tapam o 

rosto com as mãos e se esquivam, demonstrando receio em aparecer.  

A câmera passeia cabisbaixa pelo lixo de modo a conhecer o território visitado, 

ainda mantendo um certo distanciamento dos catadores. As primeiras tentativas de 

conversação entre diretor e pessoas filmadas ocorrem de maneira tímida, numa busca  

 

 

                        Catadores de lixo se escondem da câmera, em Boca de Lixo 

                                          Figuras 1, 2, 3 - Fonte: “escrevercinema”24 

 

de aproximação ainda semmuita desenvoltura. Coutinho pergunta: “Como é o trabalho 

aqui?” e a resposta é dada como quem tenta se esquivar da armadilha (câmera), “Bom 

não é. Mas a gente tira o nosso dinheiro daqui. Não tem outro jeito. Tem que tirar daqui 

mesmo”.  

As sequências iniciais do filme nos dão a impressão do risco que tais atos de 

filmagem podem ocasionar àquela comunidade filmada, que se encontra numa posição 

desigual e desprivilegiada.  Além disso, é notório o poder invasivo da câmera e dos 

filmadores no ambiente retratado. De acordo com a concepção do crítico de cinema José 

Carlos Avellar, em O Lixo na Boca, a única forma de filmagem neste documentário 

coerente com a ética coutiniana, seria ir filmando sem saber ao certo como proceder, 

                                                 
23

 No documentário Boca de Lixo os catadores contam que o lixo que chegava no depósito de Itaoca já havia 

sido previamente catado, já haviam tirado as coisas aproveitáveis, sobrando para eles o lixo do lixo 

(AVELLAR, 1994). 
24

 Página especializada em Cinema. Acesso em 18/01/2015. Disponível em 

http://www.escrevercinema.com/Coutinho_boca_do_lixo.htm 
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tentando, errando, buscando no contato com o outro, uma narrativa de participação mútua e 

formulada, mesmo na desordem e no conflito dos diálogos. Em outros termos, a arte de tal 

filme consiste em ser realizado “com os outros e não sobre os outros”(FEIER, 2012, p. 

148). 

O realizador, aqui, está consciente da relação de poder que a câmera 

estabelece com as pessoas, está consciente de que a relação estabelecida a 

partir da certeza de saber como filmar deforma a imagem. O realizador 

aqui está consciente de que a única possibilidade de filmar corretamente 

é, digamos assim, filmar sem saber como (AVELLAR, 2013, p.539). 

 

Com uma equipe bem reduzida, o diretor adentra o depósito de lixo a fim de 

provocar o diálogo com os catadores que trabalham nesse local, no entanto, os primeiros 

contatos são um tanto conflituosos porque as pessoas filmadas ora se esquivam tampando 

seus rostos, ora se manifestam indignados com a presença da câmera e da equipe de 

filmagem. As sequências iniciais do filme evidenciam a resistência de muitos personagens 

em aparecer e o receio que eles têm em representar uma realidade superficial, anulando 

toda a sua história de vida. O cineasta faz questão de mostrar a imposição das pessoas, ao 

tempo em que o próprio processo de produção do documentário baseia-se justamente no 

estranhamento delas em relação ao diferente, perante a preocupação de suas imagens serem 

denegridas.  

 Sobre Boca de Lixo, Avellar (2013, 537) irá questionar: “Como filmar o 

infilmável? Como filmar quem não quer ser filmado, catando latas, papéis, panos, 

plásticos, cacos de vidro, madeira, sapatos, restos de comida?”  

Diante do contexto social apresentado no filme Boca de Lixo, Coutinho é enfático 

ao declarar que não pretender mudar o outro com a sua intervenção fílmica, pois tudo que 

existe é interessante e somente pelo fato de existir, deve ser respeitado. Sendo assim,  para 

o diretor, “antes que se queira mudar o mundo, antes de tudo, é preciso aceitá-lo como ele 

é” (COUTINHO, 2013, 34). O documentário em que ele acredita propõe mostrar relatos 

sobre a visão de mundo de pessoas diversas .“Eu não estou lá para mudar as pessoas, eu 

estou lá para ver o estado do mundo através das pessoas. A partir da relação que eu vou ter 

com a pessoa, que é o essencial, na qual tudo pode acontecer, pode haver conflitos ou não 

conflitos” (COUTINHO apud SIMÕES, 2011, p. 5). 

Em seu modo de filmar Boca de Lixo, Coutinho não se coloca notadamente 

simpático com os personagens, suas intervenções têm um tom de provocação e as 

perguntas são por vezes ásperas e objetivas (COUÑAGO, 2012). 



82 

 

 

 Buber dirá:  

O domínio do inter-humano estende-se muito além do domínio da 

simpatia. Incidentes muito simples podem já pertencer a ele como 

quando, num bonde super lotado, dois desconhecidos trocam olhares 

atentos para, em seguida, afundar novamente na conveniência do não-

querer-saber-nada-um-do-outro. Mas deve contar-se como pertencente a 

este domínio todo encontro entre adversários, por casual que seja, quando 

ele influi no comportamento mútuo, quando algo se realiza entre os 

adversários, por mais imperceptível que seja, não importando naquela 

hora se é carregado de sentimento ou não. A única coisa importante é 

que, para cada um dos dois homens, o outro aconteça como este outro 

determinado; que cada um dos dois se torne consciente do outro de tal 

forma que precisamente por isso assuma para com ele um 

comportamento, que não o considere e não o trate como seu objeto mas 

como seu parceiro no acontecimento da vida, mesmo que seja apenas 

uma luta de boxe. É este o fator decisivo: o-não-ser-objeto. Como se sabe 

alguns existencialistas afirmam que o fato básico entre os homens é que 

um seja um objeto para o outro; mas enquanto as coisas se dão dessa 

forma, a realidade característica do inter-humano, o mistério do contato, 

já está fortemente eliminada. Mas ela certamente não pode ser eliminada 

totalmente. Tomemos como um exemplo crasso o caso de dois que se 

observam mutuamente: o essencial do acontecimento não é que um faça 

do outro seu objeto, mas o fato que ele não consegue fazê-lo 

completamente e a razão do seu insucesso. Nós temos em comum com 

todas as coisas o poder tornar-se objeto de observação; mas eu, pela ação 

oculta do meu ser, posso opor uma barreira intransponível à objetivação: 

este é o privilégio do homem. É somente entre parceiros que este 

privilégio pode ser percebido, percebido como um todo existente 

(BUBER, 1987, p.137- 4). 

 

 O diretor assume ser estrangeiro, não escondendo a diferença existente entre si e o 

mundo retratado. Ele declara: “Essa diferença eu não procuro falsamente diminuir. Eu não 

sou igual duplamente. Porque estou atrás da câmera e porque não sou igual socialmente. 

Ao não fingir você começa a limpar a área”(COUTINHO apud ARAÚJO, 2010, p. 02). 

Diferentemente dos documentários que trazem em si um discurso pronto, dotados 

de certo interesse no social, em que os entrevistados escolhidos cumprem o papel de 

confirmarem a opinião já implícita do realizador, o cinema coutiniano busca a relação com 

o ser individual, em sua diversidade e com suas adversidades, considerando o acaso como 

fonte de criação e atualização no seu modo de realizar documentário. 

 

Muitos documentaristas ditos progressistas, de esquerda ou de qualquer 

forma interessado no social, costumam filmar àqueles acontecimentos ou 

ouvir aqueles personagens que confirmem suas próprias idéias 

apriorísticas sobre o tema tratado. Daí se segue um filme que apenas 

acumula dados e informações, sem produzir surpresas, novas qualidades 

não previstas. O acaso, flor da realidade, fica excluído(COUTINHO, 

213, p. 20). 
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Esta experiência dialógica, vivida na esfera do inter-humano, se origina no reino do 

“entre”, o lugar real dos encontros. A questão primordial em Buber está no que sucede 

entre um ser e outro, condição tão peculiar que não pode ser comparada a nada existente na 

natureza, sendo a linguagem o meio em que se realiza o dialógico. Para Buber (1982, 

p.138), “a esfera do inter-humano é aquele do face-a-face, do um-ao-outro; é o seu 

desdobramento que chamamos de dialógico.” 

Coutinho utiliza a não aceitação dos personagens como recurso, como material. A 

partir daí, a linha do seu trabalho delineia-se: como chegar a essas pessoas e fazer com que 

elas falem com espontaneidade, sem invadir o limite de cada personagem? 

 

 

5.3  RESPONSABILIDADE E O RESPONDER VERDADEIRO  

 

Boca de Lixo se distancia esteticamente de outros documentários coutinianos,  

principalmente no que se refere ao conflito imanente das conversações. A força poética 

decorre em deixar às claras o confronto dos entrevistados perante a câmera e os 

filmadores. Um garoto constrangido com a presença de uma suposta equipe de TV aponta 

seu olhar para a lente e dispara “Que é que vocês ganham com isso? Pra ficar botando 

esse negócio na nossa cara?”. Ao passo que Coutinho responde: “É pra mostrar a vida real 

de vocês.” 

No entendimento de Coutinho, não há coisa mais degradante no mundo do que a 

pessoa ser filmada catando lixo, mas “acontece que eu fui lá aberto e ouvi gente dizendo, 

eu prefiro isso do que ser empregada, porque o cara nas condições terríveis do lixo, pelo 

menos ele é autônomo, ele não tem patrão. O horror do trabalho é um troço que vem dos 

350 anos de escravidão” (COUTINHO apud SIMÕES, p. 5). 

A intenção principal do diretor não é denunciar sobre a situação de pobreza e 

caos em que se encontram muitos da nossa sociedade, mas de uma realização fílmica 

que objetiva o encontro com indivíduos, e assim, mostra “que esses excluídos fazem 

parte da história, e constituem uma realidade paralela” (FEIER, 2012, p.147).  

Em Boca de Lixo, o cineasta prega uma metodologia norteadora do seu princípio 

ético, que marca o seu conjunto de obras: trabalhar a individualidade de cada 

personagem, buscando compreender através de uma relação dialógica, o ser individual 
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que vive no homem pobre, no morador de favela, no camponês, na mulher, naquele que 

sobrevive do lixo. Ir ao encontro do outro, na sua especificidade.  

 

Eu fui para o lixo preparado para fazer a seguinte pergunta: „Como é 

trabalhar no lixo, é bom ou ruim?.‟ Quando você está disposto a 

perguntar se é bom ou se é ruim, surge uma abertura para você ouvir 

deles qualquer tipo de resposta. Estar aberto para ouvir que é bom ou 

ruim é não desqualificar previamente a opinião dessa pessoa 

(COUTINHO, 2013, 227). 

 

Em função do seu encontro, que é único e peculiar, com àqueles que dialogam 

com ele, e ao mesmo tempo que são filmados, todo o processo de filmagem se faz 

revelador de um contato responsável e de interação. Para Martin Buber:  

 

O conceito da responsabilidade precisa ser recambiado, do campo da 

ética especializada, de um “dever” que flutua livremente no ar, para o 

domínio da viva vivida. Responsabilidade genuína só existe onde existe 

o responder verdadeiro (BUBER, 1982, p. 49). 

 

Sendo assim, a responsabilidade designada a cada ser humano, na acepção 

buberiana, é algo pessoal e intransferível, ninguém além de si mesmo poderá responder ao 

que lhe acontece, que lhe é dado ver, ouvir, sentir (BUBER, 1982, p. 49). 

Percebe-se que Coutinho, nessa prática social, exerce a responsabilidade dialógica, 

pois busca reconhecer as verdades sem julgá-las, não fazendo das imagens do lixão um 

“espetáculo de miseráveis” (LINS, 2007). A sua intenção é descobrir as razões particulares 

de cada um para estar onde estão, fazendo o que fazem, assim, almeja um encontro de 

igual para igual, na medida do possível. João Moreira Salles escreve no prefácio que abre o 

livro Documentário de Eduardo Coutinho: Televisão, Cinema e Vídeo, da autora 

Consuelo Lins, sobre o sentido de responsabilidade em Paul Ricoeur: “Onde há poder, há 

fragilidade. E onde há fragilidade, há responsabilidade” (apud SALLES, 2007, p. 4). Esta 

mensagem se aplica a “responsabilidade dialógica” de Coutinho perante a relação que 

busca estabelecer com os catadores, em Boca de Lixo. Exercer a “responsabilidade 

dialógica” para Buber significa a percepção do outro - a quem lhe é dirigida a palavra - 

“não como um número com uma máscara humana mas, sem esforço, como uma pessoa. 

Ele a exerce quando compreende e trata estas pessoas como pessoas” (BUBER, 1982, 

p.74). 

Desse modo, o filme surpreende porque mostra o exercício de alteridade do diretor 

a cada entrevista realizada, num limiar entre a crueldade e a humanidade. Coutinho inverte 
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o foco da narrativa, em vez de uma reportagem cuja temática é o lixo, o assunto é 

direcionado na tentativa de uma diversidade dialógica, traduzida por meio da 

expressividade dos catadores entrevistados. Surge então um filme que valoriza a palavra de 

quem fala, sendo o par relacional Eu-Tu a fonte de retroalimentação da obra, conferindo a 

ela beleza e poesia. Esta abertura de visão de mundo, característica da ética empregada 

pelo diretor em Boca de Lixo, tem a ver com o que é essencial neste filme, tem a ver com a 

ética do diretor. Coutinho aborda sobre seu sentido ético: 

 

O engajamento que há nos meus filmes é uma tentativa de conhecer as 

razões e versões que andam por aí. É um engajamento ético porque eu 

tenho que ser leal com as pessoas que filmo. Eu não tenho que ser leal 

com os camponeses, nem com os favelados em geral, mas com aquelas 

pessoas com quem eu conversei, que podem ser camponeses ou 

favelados. Isso quer dizer: impedir que o filme cause prejuízo a essas 

pessoas (prisão, perda do emprego, autoimagem negativa etc.), mas 

também não vou garantir que lhes traga grandes vantagens 

(COUTINHO,  2013, p. 230).
25

 

 

De acordo com Buber, o principal pressuposto para o surgimento de uma 

conversação genuína é que cada um veja seu parceiro precisamente como ele é, mesmo 

que cada qual precise se contrapor à opinião do outro sobre o objeto da conversação; 

pois não se trata aqui de falta de postura ou desistência de convicções, mas sim da 

manutenção de uma atitude entre seres relacionais, que estando abertos um  ao outro, 

mantêm, sobretudo, a integridade própria e a daquele outro a quem se dirige, em um ato 

de responsabilidade que se constitui como um apelo ao diálogo, pessoalmente dirigido, 

e que cobra uma resposta pessoal. 

 

Eu digo sim à pessoa com quem luto, luto com ela como seu parceiro, 

a confirmo como criatura e criação, confirmo também o que está face a 

mim naquilo que se me contrapõe. Certamente depende dele agora que 

surja entre nós uma conversação genuína, a reciprocidade tornada 

linguagem (BUBER, 1989, p 146). 

 

Para Buber, a relação Eu-Tu implica numa abertura dialógica com o outro, um 

encontro face a face em que a alteridade é uma presença, e em que a relação se baseia 

na vulnerabilidade mútua.  

 

 

                                                 
25

  Entrevista de Eduardo Coutinho para a Revista Sexta-Feira, n.2, ano 2, abr. 1998. Sob a coordenação 

Valéria Macedo. Esta publicação consta no Livro Eduardo Coutinho, organizado por Milton Ohata. 
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5.4 BOCA DE LIXO: RELAÇÃO E DIÁLOGO 

 

Em Boca de Lixo, os diálogos apresentados entre os conversadores (Coutinho e 

personagens) mostram que há uma variação no comportamento de ambos, refletida no 

decorrer dos encontros desenvolvidos na etapa de filmagem, que se desdobra em três fases 

de aparição, respectivamente: a resistência dos personagens à possibilidade de encontro 

com alguém que é estranho ao ambiente deles, a estratégia de aproximação de Coutinho na 

busca do diálogo com os catadores, e por fim, a aceitação dos personagens à possibilidade 

do encontro, assim como à abertura do cineasta frente a cada personagem. Essa situações 

dialógicas são interpretadas fazendo correlação com alguns elementos chave que formulam 

a filosofia buberiana. 

Buber (1982, p. 41) distingue três maneiras pelas quais é possível “perceber um 

homem que vive diante dos nossos olhos”. Nesta distinção, não importa se aquele que é 

tomado como objeto da percepção tenha - ou não - “um relacionamento ou um 

comportamento para com a percepção”. Importa, nesta diferenciação conceitual, a atitude 

do próprio observador frente ao outro a quem observa. Estas três formas são descritas 

como o observador, o contemplador e a tomada de conhecimento íntimo. 

Ainda no início do documentário, os primeiros contatos com os catadores do 

depósito de lixo são marcados pela oposição da maioria deles à presença da equipe de 

filmagem, cabendo a Coutinho o jogo de negociação, envolvendo assim a sua capacidade 

de conquistar a confiança das pessoas filmadas. As falas mostradas no vídeo são 

desorganizadas e algumas pessoas expressam surpresa, descontentamento e por vezes 

revolta ao notarem que estão sendo observados. Um rapaz diz: “Todo mundo aqui tá 

trabalhando, não tem ninguém roubando aqui. Todo mundo trabalha aqui dentro. Todo 

mundo está aqui porque depende”. Logo em seguida, aparece uma senhora dizendo que é 

melhor trabalhar no lixão do que em casa de família. Uma outra mulher, emite sua opinião, 

agora bem diferente dos depoimentos colhidos pelas mulheres anteriores. Ela diz: “Tem 

uma porrada de homem aqui, tem uma porrada de mulher aqui que trabalha aqui porque é 

relaxada. É difícil para homem, mas pra mulher não é não”. Antes que se encerre esta 

sequência, uma outra catadora declara ter orgulho de trabalhar no lixão.  
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 Este primeiro embate são compostos por trechos rápidos de perguntas e respostas, 

em que sujeitos ainda desconhecidos para o diretor e para o espectador são colocados a 

falar. Nesse momento, Coutinho observa o lugar, filma as pessoas no lixo, buscando 

opções de entrevistados, “anotando” os seus possíveis personagens. Observa-se nessa 

passagem do documentário, a já existente diversidade dialógica proveniente das opiniões 

contraditórias expostas pelas pessoas. 

O conceito originado por Buber sobre o significado do homem “observador” condiz 

com a leitura que se faz desta situação dialógica experienciada por Coutinho no filme Boca 

de Lixo, quando então o diretor vai ao primeiro encontro com os catadores.  

Quando se trata da maneira do observador, há um afastamento, uma distância, entre 

o ser observado e o observador, que assume uma postura de perscrutar e desenhar o outro, 

como se objeto fosse. Concentrando-se em “anotar” ao máximo o homem (objeto de 

percepção), procura realizar um registro de todos os traços pertinentes ao outro, numa 

atitude pautada pela ética do eu-isso. Neste caso, para o observador, “o objeto é construído 

de traços e sabe-se o que está por trás de cada um deles. Oconhecimento do sistema 

humano de expressão assimila sempre de imediato as novas variações individuais que 

aparecem e ele permanece utilizável” (BUBER, 1982, p. 41). 

Uma segunda forma de observar o outro, para Buber, é a do contemplador, que, 

sem pretender anotar todos os traços pertinentes ao outro, olha despreocupadamente o 

outro e espera livremente aquilo que se apresentará a ele. Este contemplador “não anota 

indiscriminadamente, fica à vontade e não está nada temeroso de esquecer alguma coisa”, 

conservando o que merece ser conservado, ele valoriza no objeto “o que não é „caráter‟ 

nem „expressão‟”. Para Buber, esta seria a maneira própria da percepção artística sobre os 

homens, já que “todos os grandes artistas eram contempladores” (BUBER, 1982, p. 41). 

Há em Boca de Lixo, uma transição da etapa de resistência para o novo passo dado 

por Coutinho, que é o da tentativa de aproximação com os indivíduos daquele universo 

social. Assim, é visto o modo como o diretor se comporta diante dos entrevistados, 

quando lhes dirige a palavra e pede que os catadores informem os nomes dos seus colegas 

do depósito de lixo; logo, um aglomerado de pessoas vão nomeando seus parceiros de 

atividades, ao passo que as imagens mostram em primeiro plano rostos dos sujeitos 

nomeados, sendo acompanhadas de um som que remete à batidas de lata, finalizando com 

o título do filme Boca de Lixo escrito à mão numa folha de papel amarelada. 
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 A partir deste momento, é notório a mudança de comportamento dos catadores 

para com a presença de Coutinho, bem como, nota-se uma evolução no jeito do diretor ao 

se posicionar frente ao seu “objeto de investigação”. Existe a intervenção do diretor, 

estando mais próximo do entrevistado e apropriando-se da técnica para compor esse 

diálogo, não é aleatório quando no retorno ao lixão utiliza-se de xerox de rostos dos 

catadores a fim de uma aproximação com eles. Esta atitude propicia uma ligação entre 

filmados e filmadores, além disso, pretende registrar uma imagem diferente da comumente 

fornecida pelos telejornais.  

Coutinho contempla o outro, ainda sem distinguir  quem são os seus verdadeiros 

parceiros de conversação. As fotocópias circulam entre as mãos do diretor e dos catadores, 

os quais contemplam a imagem gravada no papel, reconhecendo uns aos outros.  

 

Eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que converse com outra a dez 

metros de distância, porque ou a pessoa grita, ou então quando você faz 

isso, está falando para a história, fica ruim, fica falso, e o personagem 

torna-se rígido, formal e mais falso ainda do que deveria ser. Por isso, 

não filmo nunca a cinco, dez metros; prefiro aparecer no quadro, tornar a 

câmera mais pobre, tendo que filmar em close, mas estou sempre 

próximo do personagem, a meio metro, um metro (COUTINHO, 2013, p. 

24). 

 

A permanência da equipe no local de filmagem ajuda a deslocar o pensamento que 

os catadores possuem da imprensa televisiva - que utiliza a imagem dos lixões para a 

produção de notícias sensacionalistas – depois, exibe a eles fotocópias dos mesmo, tiradas 

a partir das fitas já gravadas no lixão, método que sugere uma aproximação entre a equipe 

e os personagens, que se reconhecem na fotografia e veem naquela proposta um convite ao 

diálogo. O cinema provocador das condições para que o outro fale. Neste momento, há 

uma transição da maneira do diretor dirigir-se ao seu parceiro de conversação e neste 

instante, Coutinho transita entre o ser observador e o ser contemplador.  

Nestas duas maneiras de percepção do outro, aquele que busca perceber mantém 

certa distância do outro que é objeto da percepção, não havendo, entre eles, diálogo nem 

troca, e quem observa não se abre ao outro, assim, tanto o observadorquanto o 

contempladorassumem uma posição semelhante frente ao homem observado, que é para 

ambos “um objeto separado deles próprios e das suas vidas pessoais, que justamente e 

apenas por isso pode ser percebido „de uma certa maneira‟” (BUBER, 1982, p. 42). 

Portanto, no processo de percepção do outro, ambas as maneiras - a do observador e a do 
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contemplador - não representam nenhum envolvimento efetivo entre aquele que percebe e 

o que é objeto de percepção, pois nas duas maneiras nenhuma ação de contato genuíno 

entre ambos é exigida, e o processo de percepção do outro – do homem que está à frente 

deles – não os toca especialmente, não havendo neste processo uma alteração de seus 

destinos: eles não estão vulneráveis ao outro. Nas duas maneiras de percepção não há 

diálogo, configurando-se muito mais um monólogo de alguém que se coloca frente a outro 

alguém, neste caso transformado em algo, em objeto. A posição da ciência moderna frente 

ao que busca observar (ainda que seja um homem) oscila, de certa forma, entre as posturas 

do observador e do contemplador, isentando o cientista de uma possível participação no 

processo de percepção, de forma a mantê-lo seguramente afastado, de fora, supostamente 

intocável, invulnerável.  

Mas, se o homem que está sendo observado tocar de forma especial àquele que 

busca percebê-lo, a relação será diferente. Esta seria uma terceira possibilidade, uma 

situação em que haveria um diálogo, quando o homem que está sendo percebido também 

diz
26

 algo a aquele que está buscando percebê-lo, expressando alguma coisa que se 

introduz efetivamente na vida de quem o percebe, modificando-a. Para Buber, ser receptor 

deste “dizer” estabelece outro tipo de relação, que se difere do efeito de observar ou de 

contemplar.  

 

As coisas acontecem de outra maneira quando, numa hora receptiva de 

minha vida pessoal, encontra-me um homem em quem há alguma coisa, 

que eu nem  consigo captar de uma forma objetiva, que “diz algo” a mim. 

(...) significa que ele diz algo a mim, transmite algo a mim, fala algo que 

se introduz dentro de minha própria vida (BUBER, 1981, p. 42). 

 

Neste caso, o sujeito que está buscando perceber o outro se encontra numa posição 

diferente daquela em que se encontravam o observador ou o contemplador, pois  está 

vulnerável às emanações do outro, que pode tocá-lo e modificá-lo nesta relação. Tal 

maneira de buscar perceber o outro, que se realiza por meio de uma relação dialógica, 

configura a terceira possibilidade colocada por Buber, chamada de tomada de 

conhecimento íntimo: 

 

Tomar conhecimento íntimo de um homem significa então, precisamente, 

perceber sua totalidade enquanto pessoa determinada pelo espírito (...). 

Mas um tal conhecimento íntimo é impossível se o outro, enquanto outro, 

                                                 
26

 O “falar” a que Buber se refere pode acontecer de diversas formas e em várias outras linguagens, além da 

verbal, sendo códigos possíveis de servirem à situação dialógica, que acontece desde que um esteja receptivo 

e aberto ao outro, pois “na casa da linguagem há muitos compartimentos” (BUBER, 1981, p. 42). 
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é para mim o objeto destacado da minha contemplação ou mesmo 

observação, pois a estas últimas esta totalidade e este centro não se dão a 

conhecer: o conhecimento íntimo só se torna possível quando me coloco 

de uma forma elementar em relação como o outro, portanto quando ele se 

torna presença para mim (BUBER, 1982, p.  147). 

 

Nesta qualidade de relação, quem busca perceber o outro se coloca aberto, 

vulnerável, pontuando-se por uma ausência de reserva frente à presença do outro, 

plenamente respeitado em diferença e existência: “Eu tomo conhecimento íntimo dele, 

tomo conhecimento íntimo do fato de que ele é outro, essencialmente outro do que eu” 

(Buber, 1982, p.  146). Neste reconhecimento pleno da alteridade, é possível então que seja 

estabelecida uma “conversação genuína”, um diálogo, em bases de confiança e parceria: 

“Tomar conhecimento íntimo de uma coisa ou de um ser significa, em geral, experiênciá-lo 

como uma totalidade e, contudo, ao mesmo tempo, experiênciá-lo em toda a sua 

concretude” (ibidem, p. 147). 

Buber ressalta, contudo, que em nossos tempos, tal maneira de percepção - 

dialógica, baseada na tomada de conhecimento íntimo - opõe-se ao modo “moderno” de 

olhar e de perceber o mundo, já que tal olhar busca uma segmentação analítica, de maneira 

redutora e dedutiva, eivada pelo pragmatismo e pela busca de utilização do outro. Para 

Buber (1982, p. 147), a maneira de percepção típica do que “se costuma compreender por 

moderno” é, assim, uma forma de olhar que se pretende analítica e objetiva, mas que 

resulta atribuindo segmentações, separações e desencantamento para coisas que não são 

passíveis de serem percebidas objetivamente. 

 

Hoje em dia predomina um olhar analítico, redutor e dedutivo entre 

homem e homem.  O olhar é analítico ou, melhor, pseudo-analítico, pois 

trata a totalidade do ser psicofísico como resposta e portanto 

desmembrável (...) Redutor é o olhar porque ele quer reduzir a 

multiplicidade da pessoa, nutrida pela plenitude microscópica do possível 

a estruturas esquematicamente abrangíveis pela vista e recorrentes. E ele 

é dedutivo, pois supõe poder enquadrar em fórmulas genéricas a maneira 

de como o homem veio a ser, o seu devir. (...) Não é apenas uma 

„desmagicização‟ - isto poderíamos permitir que aconteça - mas é 

também um radical desvendar do mistério que é pretendido hoje entre 

homem e homem (BUBER, 1982, p. 147). 

 

Em Boca de Lixo, Coutinho vai experimentar pela primeira vez o contato com 

personagens sem nenhuma pesquisa prévia, o acaso, o imprevisto, o formato 

indisciplinado das entrevistas  dão ritmo à obra, a concentração espacial também 

funciona como dispositivo, introduzindo limites ao filme e aos encontros.  
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Depois das sequências iniciais que dão um panorama da situação generalizada dos  

lixões, Coutinho subverte o quadro. Em vez de uma reportagem cuja temática é o lixo, o 

filme caminha na busca do diálogo genuíno com alguns catadores, onde cinco personagens 

ganham notoriedade. Sendo assim, um dos dispositivos de filmagem no documentário 

Boca de Lixo consiste justamente em deixar claras as condições de produção do média-

metragem, mostrar o desenrolar dos acontecimentos, a transformação do “ator” na medida 

em que o filme vai sendo construído, portanto, utilizando sequências longas, que priorizem 

o diálogo, o “vazio” das falas, as expressões de Nirinha, Lúcia, Cícera, Enock e Jurema. O 

presente do encontro. O filme ganhará contorno na medida em que esses catadores de lixo 

se transformam em personagens, sendo pessoas com boas histórias para contar, os quais 

participam da cadência dialógica proposta pelo diretor e exercitam conjuntamente a 

alteridade um do outro. 

Na perspectiva baseada na responsabilidade dialógica proposta por Buber são 

apresentadas cenas do documentário Boca de Lixo e busca-se identificar nas falas dos 

personagens aqui escolhidos para análise, a maneira de percepção deles e de Coutinho, 

cada qual em relação ao seu parceiro dialógico, sendo este estágio do dialógico, 

denominado como a tomada de conhecimento íntimo. Aqui as razões pessoais e 

intransferíveis de cada um dos personagens tornam-se o assunto que movimenta o diálogo 

entre eles e Coutinho. 

 

 

5.5 JUREMA: RESISTÊNCIA, APROXIMAÇÃO E ACEITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

                                                   Personagem Jurema em Boca de Lixo 

                                 Figura 4 – Fonte “escrevercinema” 

 

Uma mulher negra usando saia e blusa vermelha é filmada de costas carregando 

uma cesta na cabeça. Ela derruba o cesto no chão e logo após um letreiro informa o nome 
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“Jurema” na tela.  Ela resmunga ao perceber que estava sendo filmada pela equipe de 

Coutinho: “Acho que ele gostou de mim!”. Coutinho se aproxima perguntando-lhe: 

“Podemos conversar?” Ela responde:  

“Eu não tenho nada para conversar”. Conversar o quê? Eu não tenho nada para 

conversar”. A senhora trabalha aqui há muito tempo?” Ela responde que trabalha há 30 

anos. “Eu nasci aqui dentro do vazadouro. Bem ali. No meio de um montão de 

papelãozinho. Aí, me largaram aqui mesmo”. Ela demonstra não estar a vontade com a 

presença da equipe de filmagem, vira-se de costa para câmera e diz: “Hoje eu estou calma, 

tomei água com açúcar, estou controlada”. Durante a sequência são mostradas imagens de 

Jurema e sua recusa em falar com Coutinho, ela se esquiva, a câmera é cruel, invasiva, a 

segue. Ela se mostra incomodada em ser filmada, o receio de que tais imagens sejam 

apresentadas como nos jornais televisivos, superficialmente, os catadores do lixão como 

meros dados estatísticos da miséria. 

Por isso Jurema afronta a câmera, diz que a matéria os mostrarão comendo lixo e os 

catadores (Jurema se inclui) não comem lixo, eles criam porcos e a sobras servem para dar 

aos animais.  

 

A gente não cata essas coisas para comer, vocês colocam no jornal, aí 

quem vê, pensa que é para gente comer. Mas não é para gente comer. Isso 

não pode acontecer. Todo mundo aqui tem porco. Eu estou revoltada com 

isso! Com o cesto do pai dela cheio de legumes e eles filmando a gente! 

Quem vê isso lá fora, vai pensar: é aquilo que eles comem. É disso que 

eles vivem, mas não é(Depoimento da personagem Jurema a Coutinho, 

no filme Boca de Lixo). 
 

Depois a cena mostra Jurema ao lado de um garoto. Ele joga água nas mãos dela. 

Coutinho pergunta a personagem se ele é filho dela e ela diz que sim. E completa: “Tem 

esse e mais seis em casa”. No segundo momento, Coutinho vai à casa de Jurema, ela não é 

mais uma miserável, é a própria Jurema, com sonhos, afetos e verdade. Na casa de Jurema 

os filhos se encontram lado a lado e são apresentados a Coutinho por ela, que cita o nome e 

a idade de cada um. 

 Na segunda entrevista Jurema se coloca diferente para Coutinho, criou-se uma 

relação de confiança, o voltar-se para o outro. Ela conta à Coutinho sobre como conheceu 

o marido, entre outros assuntos que giram em torno da sua vida pessoal, é quando o diretor 

sente-se a vontade para perguntar sobre motivo da sua chateação no outro dia da entrevista 
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dela no lixão. Ela responde que tem muita mulher oferecida e que não concorda com isso. 

Jurema desafia: 

 

Não quer conversar? Faz como eu aquele dia com vocês. Eu não estava 

disposta a conversar com vocês. Eu não estava disposta a conversar com 

ninguém. Se é para falar besteira, eu não falo. Quando vocês vinham eu 

fugia, sentava no meu canto (Depoimento da personagem Jurema a 

Coutinho, no filme Boca de Lixo). 
 

 

Enquanto isso são mostradas imagens da sua recusa. Coutinho pergunta o porquê 

dela ter dito que havia problema em filmar pessoas catando lixo. Ela continua:  

 

Muitas coisas ali, a gente aproveita. O carro de legumes que chega, é uma 

fruta, é um legume. É muita coisa boa que vai ali. Macarrão. Vai carne 

boa. Dá pra gente aproveitar. Naquele carro de lixo, a gente recolhe 

somente material para vender, mas no outro carro a gente apanha coisas 

para os porcos e para comer. Mas não precisa ficar falando pra deus e o 

mundo do que a gente vive dali (Depoimento da personagem Jurema a 

Coutinho, no filme Boca de Lixo). 

 

Coutinho a indaga sobre o fato de muitos esconderem o rosto no início da chegada 

da equipe no lixão e tem como resposta, que é por medo de sair na televisão. “Eu tenho 

vergonha, a gente suja de lixo para todo mundo ver”. 

O diretor conduziu dentro de uma ética cruel a possibilidade do encontro, não teve 

piedade da personagem e buscou numa poesia dialógica a aproximação com Jurema, num 

enunciado que pode ser interpretado poeticamente de tal maneira: sabe-se que você come 

esse lixo aqui, mostrou-se nas imagens outrora, mas não é isso o que importa para o autor 

do filme, que pretende um diálogo autêntico com a personagem, assim, ele a enfrenta e se 

fazendo presentes um para o outro, transformam-se. 

 

Em Boca de Lixo eu fui à casa de cinco pessoas, depois fui à de Jurema, 

aquela negra linda. Liguei a câmera, o som e a chamei. A partir daí, tudo 

que acontece é contínuo: ele aparece na porta e vem falar, as crianças 

estavam na porta, aparece a mãe dela e abre a janela, depois vem o 

marido na outra janela. É um teatro, a mãe aqui, o marido ali, os nove 

filhos, e ela. E foi maravilhoso. As filmagens são assim: acontecem ou 

não. Aquilo tudo aconteceu em meia hora. E só no final da conversa ela 

confessa que eles comem lixo: „ A gente come mesmo, mas não faz 

sentido  mostrar, não quero que mostre para os outros. Não adianta nada, 

alguém vai me ajudar?‟. Isso eu mantive. Eu poderia tirar na montagem 

as situações em que aparecem as pessoas se criticando, me criticando ou 

criticando a situação. Mas eu faço questão de deixar, explicitando o 

processo de um documentário.E se eu estou deixando é porque acho que 

tem algo ali que faz pensar (COUTINHO, 2013, 225). 
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Ao analisar a fala de Jurema, que se revolta com a câmera registrando os catadores 

comendo restos de alimentos, se faz necessário considerar que esta sequência vem 

justamente em seguida a de imagens de pessoas comendo restos. No depoimento de Jurema 

percebe-se que a sua preocupação é de que suas idiossincrasias
627

 sejam reduzidas a uma 

cena, a clareza da personagem em perceber como é negativa a exposição que a mídia faz 

de cenários como este, se importando meramente com o fato em si. Nos noticiários 

televisivos é natural desconsiderar a subjetividade do personagem. As notícias cuidam dos 

acontecimentos e imediatismos. 

Já a personagem Lúcia, numa outra sequência, discorda e até diz que muitos que 

trabalham ali são preguiçosos e querem a vida fácil: “muita mulher e homem trabalha aqui 

porque é relaxado, quer comer fácil...”. No entanto, a “verdade” do seu conto não se 

encontra necessariamente no que ela diz, mas no próprio ato de dizer, na forma como ela se 

expressa, nos sinais, olhares, nos silêncios da conversa, na construção das falas. Lúcia diz 

estar satisfeita com seu trabalho e que se sente feliz quando vai para o lixão, pois ali 

encontra pessoas, conversa, dá risada, não se sente só, como quando está em casa sozinha 

com seu marido. De fato, a imagem de tal realidade não é confortável, mas é no conto de 

alguns dos personagens deBoca de Lixoque se percebe a mudança de foco do filme, 

jogando com imagens agressivas ao mesmo tempo que traz para o espectador outra visão 

daquele lugar, visto que se aproxima dos catadores enquanto indivíduos que são. Coutinho 

explica: 

 

O que eu quero dizer é o seguinte: só a partir de uma diferença clara é 

que você consegue uma igualdade utópica e provisória nas entrevistas. 

Quando me dizem: „as pessoas falam pra você‟ (...) . Sim, falam, e eu 

acho que é por isso: porque sou o curioso que vem de fora, de outro 

mundo, e aceita, não julga. A primeira coisa: a pessoa não quer ser 

julgada. A pessoa fala e se você, como cineasta, diz: “Essa pessoa é 

bacana porque ela é típica de um comportamento que pela sociologia...” 

acabou...A pessoa sente que está sendo julgada, entende? Cada pessoa 

quer ser ouvida na sua singularidade (...) (COUTINHO, 2013, 277). 

 

                                                 
27

 Refiro-me a palavra fazendo alusão ao roteiro que produzi para o teatro, Controle Remoto: uma crítica a 

TV, em que utilizo um trecho da poesia de Carlos Drummond de Andrade, Eu Etiqueta: “[...] Onde terei 

jogado o meu gosto e capacidade de escolha/minhas idiossincrasias tão pessoais/ que no rosto me 

espelhavam/ por me ostentar assim/ tão orgulhoso de não ser eu/ mas artigo industrial/peço que meu nome 

retifique/ já não me convém título de homem/meu novo nome é coisa/eu sou a coisa/coisamente.”  



95 

 

 

No começo do documentário são usados planos fechados percorrendo o lixão, a 

imagem nítida do lixo misturada a de urubus, cachorros, porcos, juntamente com catadores 

que se aglomeram em torno do caminhão, a fim de disputar os objetos recolhidos. As 

imagens são mostradas com uma crueza indesejada aos olhos do espectador, porém, em 

meio a tantos detritos, a câmera consegue revelar uma poética, exatamente pela forma 

simples e bruta da filmagem, no sentido de dar maior importância aos próprios 

personagens,pontuando a heterogeneidade das pessoas e seus amores, sonhos, alegrias, que 

percebem a câmera como instrumento de intervenção, em que podem ecoar suas vozes, 

sem a esperança ingênua da solução. 

O personagem é único. Ao contrário das reportagens televisivas, as estatísticas  não 

são importantes, tampouco a cobertura da miséria. Boca de Lixo segue uma “ética da 

crueldade”, a recusa pelo compadecimento a tal situação e a não intenção de apresentar 

soluções para a vida de seus personagens. 

O fundamental é o seguinte: não pode ser nem de baixo para cima nem de 

cima para baixo. O grande problema é a relação que você tem com o 

outro na filmagem. A primeira coisa é estabelecer que somos diferentes 

[...] só a partir de uma diferença clara é que você consegue uma igualdade 

utópica e provisória nas entrevistas. [...] o essencial é colocar no lugar do 

outro sem julgar, de entender as razões do outro sem lhe dar razão. Cada 

pessoa quer ser ouvida na sua singularidade. Eu tento abrir dentro de mim 

um vazio total, sabe? (COUTINHO, 2013, p.277). 

 

 

5.6 ENOCK: “O LIXO FAZ PARTE DA VIDA” 

 

 

 

 

                                                  Coutinho se aproxima de Seu Enock e provoca um diálogo 

                                                                     Figura 5 - Fonte: “escrevercinema” 

 

Em Boca de Lixo, Coutinho mostra para o personagem Enock uma cópia da 

fotografia do mesmo, que se reconhece na imagem. A cena se inicia quando o diretor  se 
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encontra entre algumas crianças e jovens, que estão com as fotografias nas mãos e 

contemplam as imagens em que aparecem os catadores do lixão. Eis que aparece a foto de 

um senhor barbudo e alguém diz: “Papai Noel”. Logo após, a câmera mostra um senhor 

magro, sem camisa, barba branca, usando um chapéu de palha. Coutinho se aproxima dele 

e fala: “Seu Enock, deixa eu mostrar uma coisa para você” e lhe mostra a fotografia. 

Admirado, Enock responde: “Uma fotografia minha?”. O diretor explica que a foto não é 

de boa qualidade, pois é uma espécie de xerox. A conversa continua com Coutinho 

perguntando como é o trabalho no lixão. Enock diz que “O trabalho é esse aqui que o 

senhor está vendo, catar lixo, apanhar comida para bicho. Mas isso aí é um perigo (...)”. O 

diretor pergunta se as pessoas ficam doentes trabalhando no lixão, Enock responde que 

apesar de alguns ficarem doentes, depois que se acostumam ao ambiente, muitos sentem 

falta quando não podem ir ao lixão. “Tem que vir nem que seja domingo passear, mas ele 

tem que vir aí”. Coutinho procura saber se o entrevistado teve uma boa impressão quando 

chegou pela primeira vez no lixão. Enock responde: “Não, essa impressão eu não tive 

nenhuma não, porque isso é antigo, isso é direto com a vida”. E prossegue: “Olha, eu já 

apanhei lixo em vários lugares do Brasil. Se tivesse tempo eu ia dar uma entrevista boa 

para vocês”. Nesse ínterim a câmera muda de enquadramento, é visto que o diretor está de 

lado para câmera, próximo ao operador de som. Coutinho pede para Enock falar sobre as 

profissões que já teve na vida. O personagem continua:  

 

(...) Em todo lugar do Brasil eu já vivi de lixo, de trabalho, de lavoura e 

de tudo. Eu conto para o senhor do Acre até o final de Porto Alegre (...). 

Trabalhei na borracha, trabalhei na construção no Amapá, Macapá, de 

base aérea. Trabalhei em colheita em São Paulo, muito. No Paraná eu fiz 

a reabertura do café que eu estou tomando, foi eu que plantei (...). 

Completei 70 anos no dia 12 de fevereiro (Depoimento de Enock ao filme 

Boca de Lixo) 

 

Coutinho pergunta porque Enock é tão forte. Ele é firme ao responder: “Eu não sei, 

ou é saúde ou é invenção, eu não sinto nada.” O diretor quer saber se é casado e ele diz que 

vive com uma paraibana. A cena muda de ambiente e enquanto o diretor conversa com 

Enock, a câmera mostra Lúcia, a sua esposa. Ao ser questionada por Coutinho sobre 

Enock, ela fala sobre a personalidade do companheiro e a forma pela qual o mesmo 

costumar lidar com seu ofício. Reconhece a importância da sua atividade, mas admite que 

tem vergonha de acompanhá-lo até o lixão. Conhecedor da importância do lixo como fonte 

de energia e do ciclo da vida, Enock diz: “O final do serviço é o lixo. E é dali que 
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começa”. A conversa continua na parte interna da casa do personagem, que mostra ao 

diretor as coisas que pegou no lixo. Um cartaz escrito Ninja, O Guerreiro de Ouro, um 

relógio que foi remendado com cola. 

Dito isso, verifica-se na fotografia acima, a aproximação do cineasta até o 

personagem Enock, que ao primeiro momento não se mostra muito disposto à conversa, 

porém, com o decorrer da entrevista, se sente à vontade a ponto de levar a equipe de 

filmagem para sua casa, onde ocorre odesdobramento da conversa inicial, um dos 

momentos mais interessantes do filme, quando a imagem da miserabilidade dos catadores 

de lixo sai de foco, no sentido de prevalecer o imaginário dos personagens, a exemplo de 

Enock, que apresenta sua mulher ao cineasta, para em seguida, mostrar a Coutinho os 

objetos retirados do lixo, daí falando sobre diversos assuntos, como religião, ecologia, sua 

maneira de ver o mundo. Enock finaliza dizendo: “Eu sou naturalista”, Coutinho indaga: 

“Ah é, o que quer dizer?”. Ele completa: “Natureza. Eu acredito muito na „Natureza‟”. 

“Em Deus não?”, questiona Coutinho ao passo que Enock responde categoricamente: “É a 

mesma coisa, dá na mesma sorte. Se a gente está pela natureza tem que seguir por Deus.”  

 

 

5.7 BOCA DE LIXO E O TORNAR-SE PRESENTE PARA O OUTRO 

 

Nas conversas com os personagens descritos, considera-se que a maneira de 

percepção do cineasta Eduardo Coutinho evolui no decorrer dos encontros com os 

personagens, chegando a se aproximar mais da maneira de percepção descrita por Buber 

como “tomada de conhecimento íntimo”, já que Coutinho, em sua obra relacional, se 

coloca de maneira vulnerável frente ao outro, em busca de contato, percepção e diálogo. 

Não perscruta o outro segmentando-o, nem decompondo-o, como muitos documentários o 

fazem; pelo contrário, é uma pessoa humana em sua inteireza que é percebida, 

intuitivamente e presencialmente por Coutinho, aproximando-se, assim, ao que Buber 

chama de “fantasia do real”: 

 

Alguns chamam o dom de intuição, mas este não é um conceito 

totalmente sem ambiguidade. Eu prefiro o nome de fantasia do real, pois 

na sua essência este dom não é mais um olhar para o outro; é um penetrar 

audacioso no outro, potente como um vôo, penetrar no outro que 

reivindica o movimento mais intensivo do meu ser, à maneira de toda 

fantasia verdadeira, [num campo de ação que aqui é]  a pessoa real e 
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singular que vem em meu encontro, que eu posso tornar presente para 

mim (...) (BUBER, 1982, p. 148). 

 

Coutinho parece buscar uma parceria mútua na relação que estabelece com o outro, 

a quem se dirige em seu fazer cinematográfico, assumindo uma atitude mais 

reciprocamente vulnerável, procurando constituir parcerias com quem pretende dialogar. 

Tal atitude não garante, sem dúvida, que a resposta do outro venha em tom semelhante, 

podendo às vezes não dar em nada. Mas, por vezes, a reciprocidade da resposta do outro se 

efetiva e o diálogo acontece, constituindo, no cinema autoral de Coutinho, momentos 

ímpares que traduzem uma relação humana verdadeira. Exposto e vulnerável aos outros, o 

cineasta busca percebê-los em suas alteridades e humanidades completas. Ou, como diz 

Buber: 

 

[Isto] só pode acontecer numa parceria viva, isto é, quando, numa 

situação comum com o outro,  me exponho vitalmente à sua participação 

nesta situação como sendo realmente sua. Sem dúvida, esta minha atitude 

básica pode permanecer sem resposta e a dialógica pode morrer em 

germe. Mas, se a mutualidade é conseguida, o inter-humano desabrocha 

na conversação genuína (BUBER, 1982, p. 148). 

 

A negociação entre diretor e personagem, as técnicas exploradas nesse jogo 

dramático e a relação que se estabelece entre ambos são elementos da criação 

cinematográfica, existindo aí uma condução explícita e assumida do diretor na cena, 

mesmo que a sua ação se concretize de modo não autoritário, como é o caso de Coutinho 

em Boca do Lixo. Assim, o diretor tenta abrir um “vazio” para que o entrevistado possa 

preencher. Porém, para o realizador, não pode ser um “vazio total”, porque a pessoa pode 

querer falar alguma coisa que não o interessa e ele, enquanto cineasta, negocia o seu desejo 

com o do entrevistado (COUTINHO, 2013). Aí exercita, a cada entrevista, o confronto 

com o outro, no limiar entre a crueldade e a humanidade. 

Para Consuelo Lins (2007), a ética da crueldade existente no cinema de Coutinho 

torna-se expressa na atitude de rejeição do cineasta, por praticar um tipo de cinema 

pautado num “humanismo piedoso”, cuja descrição feita pelo teórico cinematográfico 

André Bazin a respeito do filme Los Olvidados (1950), de Luis Buñnel, pode se aplicar 

perfeitamente a esta obra coutiniana, que é Boca de Lixo. Nas palavras de Bazin: 

 

Buñel não emite sobre seus personagens adultos qualquer juízo de valor. 

(...) Esses seres não têm outra referência além da vida, essa vida que 

pensamos ter domesticado pela moral e pela ordem social, mas que a 
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desordem social da miséria restitui às suas vitalidades primeiras.(...) Nada 

mais oposto ao pessimismo “existencialista” que a crueldade de 

Buñnel(...) Porque não elude nada, não concede nada, porque ousa 

desenfrear a realidade com uma obscenidade cirúrgica, ele consegue 

redescobrir o homem em toda sua grandeza e obrigar-nos... ao amor e 

admiração. Paradoxalmente o principal sentimento que se desprende... é o 

da inalterável dignidade humana.(...) Essa presença de beleza no atroz, 

essa perenidade na nobreza humana na decadência... não suscita do 

público nenhuma complacência sádica ou indignação farisaica” (BAZIN 

apud LINS, 2007, p.95). 

 

A sensibilidade imbuída na realização do documentário pode ser verificada também 

na trilha sonora. A opção de captar os ruídos do ambiente- latas batendo, por exemplo - na 

composição da música, (feita por Tim Rescala) indica a intenção de causar a sensação de 

som natural do lugar, não extrapolando o que as imagens já dizem; é notório o cuidado de 

deixar que o outro fale até mesmo no uso das estratégias sonoras do filme, no sentido de 

evitar o uso exagerado de componentes, optando por trabalhar o próprio universo dos 

catadores de lixo. Há música em outros momentos de Boca de Lixo: Cama e Mesa, de 

Roberto e Erasmo Carlos, cantada por Agepê, toca em um rádio do lixão e Sonho por 

Sonho, de Chico Roque e Carlos Colla, que é entoada primeiramente na voz da filha de 

Cícera, uma garota que quer ser cantora sertaneja e no final do filme, tocada em uma 

estação de rádio e interpretada por Zé Augusto. 

O cineasta evita fazer julgamentos sobre seu personagem, textos em voz off, trilhas 

sonoras que emitam pontos de vistas externos. Em Boca de Lixo, Coutinho filma o 

acontecimento e procura não inserir informações que por si só já bastam. Um cinema 

engajado, feito a partir de articulações éticas e estéticas, visto que reconhece as diferenças 

de cada um e exprime singularidade da vida acontecendo, a saúde na doença, sem apontar 

soluções e mostrando, em meio ao lixo, a beleza e a alegria de pessoas que apesar de tanta 

miséria, vivem com certo otimismo. Coutinho, em Boca de Lixo, valida a experiência 

fílmica do respeito pelo outro e, apesar da autoridade natural como diretor, a ética não é 

eliminada e nem posta exageradamente. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A arte se ‘encarna’: seu corpo emerge da 
torrente da presença, fora do tempo e do espaço para 

a margem da existência 
Martin Buber 

 

Contradizendo a ideia de que o documentário cumpre o papel de mostrar o reflexo 

da realidade, cabendo ao documentarista a responsabilidade de filmar o que já vem pronto, 

na dissertação aqui apresentada sob o título “Encontro e Diálogo no Cinema Documental 

de Eduardo Coutinho”, verificaram-se dispositivos inerentes ao cinema documental deste 

cineasta, que não se apropriou necessariamente de um roteiro fílmico para compor a sua 

obra, porém, precedeu de procedimentos e escolhas, sejam anteriores à filmagem, sejam 

durante o acontecimento fílmico ou até mesmo no momento da edição, num tipo de 

discurso ou de linguagem que marcou a sua prática cinematográfica. Coutinho afirma: 

 

Para o diretor, o crucial em um projeto de documentário é a criação de 

um dispositivo, e não o tema do filme ou a elaboração de um roteiro - o 

que, aliás, ele se recusa terminantemente a fazer. O dispositivo é criado 

antes do filme e pode ser: Filmar dez anos, filmar só gente de costas, 

enfim, pode ser um dispositivo ruim, mas é o que importa em um 

documentário (COUTINHO apud LINS, 2007, p.101). 

 

Em face de uma relação baseada na reciprocidade mútua, considerando os aspectos 

dialógicos em Boca de Lixo, cabe dizer que a relação estabelecida entre Coutinho e os 

personagens foi vivenciada dentro da responsabilidade, envolta na atitude do responder 

verdadeiro. O problema da responsabilidade em Buber corresponde ao nível da vida vivida. 

A responsabilidade concreta se constitui somente onde há possibilidade de resposta (VON 

ZUBEN, 1981).  

Nas palavras do teórico Newton Aquiles Von Zuben, em O Primado da Presença e 

o Diálogo em Martin Buber, “a responsabilidade se torna o nome ético da reciprocidade, 

uma vez que a resposta autêntica se realiza em encontros inter-humanos no domínio da 

existência em comum” (VON ZUBEN, 1981, p.1). Em Buber, a dimensão ética da 

responsabilidade vincula-se ao ato de responder. Segundo o filósofo, 

 

Respondemos ao momento, mas respondemos, ao mesmo tempo por ele, 

responsabilizamo-nos por ele. Uma realidade concreta do mundo, 

novamente criada, foi-nos colocada nos braços: nós respondemos por ela. 

Um cão olhou para ti, tu respondes pelo seu olhar; uma criança agarrou 
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tua mão, tu respondes pelo seu toque; uma multidão de homens move-se 

em torno de ti, tu respondes pela sua miséria (BUBER, 1982, 50).  

 

O fascínio em dirigir documentários surge do imponderável que nos rodeia, o 

acaso, e não há perfeição nos roteiros produzidos para a não ficção que determine ou 

supere o brotar do acontecimento, principalmente quando aliado à técnica primorosa e à 

espontaneidade de Coutinho ao dirigir, fazendo dos seus filmes, notáveis registros sobre 

narrativas humanas. 

A filosofia de Buber fica bem colocada quando conexa com a ética coutiniana - o 

modo pelo qual o sentido do encontro se faz revelador da verdade - mas de uma verdade 

movediça e delicada, posta, sobretudo, pelo reconhecimento do outro, no diálogo onde o 

Eu e Tu coexistem. Em suma, num cinema que utiliza a realidade como ponto de partida 

para a manifestação do encontro, convocando pessoas anônimas, seres simbólicos, a fim 

de que narrem suas histórias.  

Tal discussão alia-se ao conceito filosófico de Buber sob a perspectiva da 

ontologia
28

 da relação, tendo a palavra como instrumento essencial que conduz o 

diálogo
29

, pois é “através dela que o homem se introduz na existência” (BUBER apud 

VON ZUBEN, 1977, p.12). A filosofia do encontro proposta por Buber abrange uma 

síntese do que sugere ser o evento e a eternidade, mensagem preciosa defendida em seu 

projeto de vida e que confere à personalidade deste pensador um estado pleno de 

existência.  

Nesta dissertação, comparou-se a atitude do filósofo com a presença do cineasta 

Coutinho em seus filmes, esse, que parece tocar a intimidade do seu interlocutor quando se 

põe dirigir, sabendo reter a eternidade do acontecimento, algo tão absurdamente fugaz e 

frágil, porque acolheu a alteridade, principalmente, por confiar ao diferente a sua verdade 

fílmica. O que é eterno? Diz Buber: “O fenômeno primordial presente no aqui e agora que 

nós chamamos revelação? É o fenômeno pelo qual o homem não sai do momento do 

encontro supremo do mesmo modo como entrou” (BUBER, 1977, p. 126). 

No discurso filosófico de Buber, exposto no desenvolvimento do projeto, o filósofo 

situou em três domínios a classificação do mundo da relação: a “vida com a natureza”, a 

“vida com os homens” e a “vida com os seres espirituais”( BUBER, 1977, p.6). Parte-se do 

pressuposto de que a definição buberiana acerca da “vida com os homens”, em que se 

                                                 
28

 Do grego ontos, "ente", e logo, "ciência do ser". 
29

 Dia = através de, por meio de, graças a, por causa de; logos = palavra, discurso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
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inserem as relações Eu-Tu, pode ser transposta ao cinema documentário de Coutinho, com 

ênfase na relação que o diretor cultivava com seus entrevistados, em suas propostas 

cinematográficas. 

Observou-se que o realizador, na posição de enunciador poético, teve a felicidade 

de proferir a palavra-princípio Eu-Tu e ser agraciado pela reciprocidade. A força criadora 

de suas obras encontra-se no acaso, na potência engendrada na relação, em que a poesia 

imagética se move pelo simples fato do abrir-se para o seu ente relacional. Em Buber, a 

existência da arte tem a ver com o ato essencial do homem, em que se faz necessário a 

evocação da palavra princípio Eu-Tu.  

 

Eis a eterna origem da arte: uma forma defronta-se com o homem e 

anseia tornar-se uma obra por meio dele. Ela não é um produto de seu 

espírito, mas uma aparição que se lhe apresenta exigindo dele um poder 

eficaz. Trata-se de um ato essencial do homem: se ele a realiza, 

proferindo todo o seu ser a palavra princípio EU-TU à forma que lhe 

aparece, aí então brota a força eficaz e a obra surge (BUBER, 1977, 

p.11). 

 

Para Buber, a forma se revela ao artista na contemplação de um face-a-face, o 

pensador considera que o papel da inteligência estética está indissoluvelmente submetido à 

realização fiel da obra, o que significa “mergulhar na verdade superinteligível da relação 

que envolve todo inteligível” (BUBER, 1977, p.48).  

Buber explana sobre o ato essencial da arte: 

 

Acontece o mesmo com a arte: é na contemplação de um face-a-face que 

a forma se revela ao artista. Ele a fixa numa imagem. A imagem não 

habita em um mundo de deuses mas neste vasto mundo dos homens. Sem 

dúvida ela está „aí‟ e, ainda que nenhum olhar humano a procure; mas ela 

dorme. O poeta chinês conta que os homens não apreciavam ouvir a 

canção que ele tocava em sua flauta de jade. Tocou-a, então, aos deuses e 

estes a escutaram; desde então também os homens escutaram a canção; 

ele desceu pois dos deuses até os homens até aqueles cuja imagem não 

poderia se prescindir. Como em um sonho, ele procura o encontro com o 

homem a fim de quebrar o encanto e abraçar a forma por um instante 

atemporal. Em seguida ele veio e experienciou aquilo que deveria ser 

experienciado: assim isso é feito, assim é expresso, tais são as qualidades 

da imagem, e, em suma, qual o lugar que lhe cabe (BUBER, 1977, p.48). 

 

Assim, como na relação estabelecida entre os homens, o ato essencial da forma, 

da poesia e da arte, envolve o que se está face a face, realizável senão através do 

encontro. Buber afirma: 

 



103 

 

 

O ato essencial da arte determina o processo pelo qual a forma se 

tornará obra. O face-a-face se realiza através do encontro; ele penetra no 

mundo das coisas para continuar atuando indefinidamente, para tornar-

se incessantemente um TU irradiando felicidade e calor. A arte “se 

encarna”: seu corpo emerge da torrente da presença, fora do tempo e do 

espaço, para a margem da existência (BUBER, 1977, p. 16). 

 

Neste lugar da forma artística localiza-se o cinema documentário de Coutinho. A 

cena acontece quando coexistem no diálogo o Eu e Tu, tecendo a vida cotidiana por meio 

de narrativas orais, constituindo um cinema que utiliza a realidade como ponto de partida 

para a representação do real e que convoca pessoas comuns, seres simbólicos, para 

narrarem suas histórias, pois é o potencial humano em narrar que nos torna universais
29

, 

seres de linguagem. Nesse momento de relação, do face a face, se estabelece a obra de 

Coutinho. 

Consciente da vastidão e da complexidade contidas no trabalho documental deste 

cineasta, e da amplitude e riqueza filosófica presentes na mensagem relacional de Buber, 

conclui-se que a visão interpretativa desenvolvida nesta dissertação (tomando como base a 

ciência postulada por Buber e o cinema realizado por Coutinho), não pretende e não 

poderia opinar sobre qual a obra do cineasta possui a melhor forma, todavia, pode-se dizer 

que no filme Santo Forte (1999) é que se revela a essência da sua poesia dialógica, onde 

definitivamente o cineasta se torna presença em meu ser contemplador da obra de arte.  

 

Eu não posso experienciar ou descrever a forma que vem ao meu 

encontro; só posso atualizá-la. E, no entanto, eu a contemplo no brilho 

fulgurante do face-a-face, mais resplandecente que toda clareza do 

mundo empírico, não como uma coisa no meio de coisas inferiores ou 

como produto de minha imaginação mas como o presente. Se for 

submetida ao critério da objetividade, a forma não está realmente “aí”; 

entretanto, o que é mais presente do que ela? Eu estou numa autêntica 

relação com ela; pois ela atua sobre mim assim como eu atuo sobre ela 

(BUBER, 1977, p.11-2). 

 

Em Santo Forte, observou-se um refinamento na maneira singular do diretor de 

filmar, constituindo um marco na carreira do cineasta, que refletirá nos seus filmes 

posteriores. Coutinho afirma que assim como Cabra Marcado Para Morrer (1984), Santo 

Forte se caracterizou como uma realização de natureza existencial, um filme o qual só ele 

                                                 
29

 “Assim como na natureza há os roedores e os herbívoros, os humanos pertencem à espécie dos narradores. 

Narram oralmente, narram por escrito, narram pelo teatro, narram pelo cinema, pela dança, por cores e 

volumes, pelos jornais, fofocando pelo telefone etc” (SANT‟ANNA apud ALBERTI, 2004, p.6). 
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queria e poderia fazer, pois se tratava de uma aposta radical no diálogo, “nessa coisa 

extraordinária que é a fala humana” (COUTINHO, 2013)
30

 Coutinho relata: 

 

A insegurança era total, com descobertas pontuais, recuos e avanços. Não 

era só o problema de não ter dinheiro, mas de não ter coragem suficiente 

para arriscar. Eu não fazia filmes não por injustiça do mundo, mas 

também porque não tinha segurança em pedir coisas, fazer política. Não 

gosto, nunca soube e não sei fazer por temperamento. Em 1997 me bateu 

um troço existencial igual ao de Cabra, e fui falar com o Avellar. Foi um 

ato de desespero. Estava em um pântano, tão no fundo do poço que tinha 

que ser alguma coisa que eu quisesse fazer, pessoal, não me importando 

com nada. Tinha de ser aquilo que ninguém quer ou pode fazer, que só eu 

posso e quero fazer. É uma liberdade absoluta, mas se você fracassa, 

morre com ela. Fica difícil falar disso hoje, porque a aposta foi ganha. 

Mas na época não estava ganha. Por isso Santo Forte tem um lugar 

estratégico, foi um episódio dramático na minha vida pessoal. Aí me senti 

vivo de novo e liberto das regras. Foi Santo Forte que me deu a confiança 

para continuar a filmar (LINS, 2007. p. 97-8). 

 

Conclui-se que o fator primordial para o cinema documentário de Eduardo 

Coutinho é a resposta verdadeira, podendo ser compreendida como uma dança, o passo e o 

contrapasso, cujos movimentos são gerados entre diretor e personagem filmado. Um jogo 

de cena cada vez mais minimalista porque procurou construir uma diegese simples, seca e 

não menos poética, na medida em que os recursos audiovisuais foram suprimidos (roteiro, 

voz off, imagem de cobertura sobre a fala do entrevistado, planos curtos, trilha sonora) para 

que estes componentes não se sobressaíssem ao que de fato constitui o  acontecimento do 

cinema coutiniano, ou seja, o encontro com o outro, o diálogo, o jogo, o conflito, a relação, 

a conversa, a pausa, o presente da vida. 

 

  

                                                 
30

 Depoimento de Eduardo Coutinho para o filme Eduardo Coutinho, 7 de Outubro, de Carlos Nader, 2013. 
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APÊNDICE A – SINOPSE E FICHA TÉCNICA DO FILME BOCA DE LIXO 

 

BOCA DE LIXO (1992) 

 

Sinopse: Sem nenhuma pesquisa prévia de personagem, Eduardo Coutinho sai a 

campo acompanhado de um operador de áudio e um câmera a fim de conversar com os 

catadores do lixo do Vazadouro de Itaoca, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro e ao 

mesmo tempo mostrar o cotidiano deles. O documentário apresenta o processo de 

resistência, aproximação e aceitação dos catadores para com a presença do diretor e do 

aparato fílmico no ambiente do lixão. A narrativa é conduzida pelo diálogo entre 

Coutinho e cada um dos personagens - Nirinha, Lúcia, Cícera, Enock e Jurema - 

ganham notoriedade no filme.  

 

BOCA DE LIXO 

[Brasil, 1992, vídeo, 50 min] 

Direção: Eduardo Coutinho 

Produção: Cecip 

Produção Executiva: Thereza Jessouroun 

Produção de Campo: Alvarina Souza Campo 

Fotografia: Breno Silveira 

Fotografia adicional: Luis Augusto Tigu, 

Estevão Pantoja 

   Som: Flávio Protásio Ceccon, Antonio Gomes (som adicional) 

   Som adicional: Aloysio Compasso 

   Música: Tim Rescala 

               Edição: Pablo Pessanha, Thereza Jessouroun 

Produção: Cecip (Centro de Criação de Imagem Popular) 

Premiação: Melhor Filme, Rencontres des Cinémas d‟Amérique Latine, Tolouse 

(França), 1993. Grande Prêmio, Vídeo-Fil-vídeo, Guadalaraja (México), 1993. Prêmio 

Contribuição Jornalística, Festival de Leipzig (Alemmanha), 1993. Margarida de Prata – 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 1993.
31

 

  

                                                 
31

 fonte: (OHATA, 213, p.675). 
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APÊNDICE B – BOCA DE LIXO EM SEQUÊNCIAS
32

 

SEQUÊNCIA DESCRIÇÃO/IMAGEM 

Sequência 1 / Prólogo Lixão é apresentado; porcos e urubus 

reviram lixo. 

Sequência 2 / Prólogo Caminhão despeja lixo; catadores 

reviram lixo com ancinhos. 

Sequência 3 / Prólogo Abertura do documentário. 

Sequência 4 / Prólogo Catadores se escondem da câmera. 

Sequência 5 / Prólogo Entrevistas rápidas com catadores – 

resistência em aparecer e falar. 

Sequência 6 / Prólogo Still dos rostos dos catadores. 

Sequência 7/ Prólogo Catadores olham fotos dos colegas. 

Sequência 8 / Nirinha Nirinha 

Sequência 9  Equipe entra em barraca no lixão e 

entrevista catador. 

Sequência 10 / Lúcia Lúcia 

Sequência 11 Clipe; catadores trabalham no lixo. 

Sequência 12 Clipe takes lixo; chegada caminhão de 

lixo. 

Sequência 13 / Cícera Cícera 

Sequência 14 Clipe – início entrevista Jurema em 

off; takes lixo hospitalar; Jurema 

mostra foto de catadores 

Sequência 15 / Enock Enock 

Sequência 16 Clipe – takes catadores no lixão; frutas 

e legumes são catados no lixo; (33‟45) 

catadores comem alimentos que 

acabaram de catar no lixo. 

Sequência 17 / Jurema Jurema 

Sequência 18 Clipe – catadores remexem lixo – 

entrevista marido de Lúcia que foi 

demitido do coletor de lixo. 

Sequência 19 Marido mostra foto Lúcia / Jurema 

mostra foto filho Fábio / Enock e 

esposa / Nirinha e filhos / Cícera e 

família / Coutinho pede que menina 

cante música junto com rádio (José 

Augusto). 

Sequência 20 Catadores assistem ao vídeo feito por 

Coutinho em uma televisão colocada 

sobre uma Kombi no próprio lixão. 

(feedback) 

Sequência 21 Menino cata lixo (som ambiente) – 

entra cartela e lixão ao fundo – 

créditos com lixão ao fundo. 

                                                 
32

 Fonte: (COUÑAGO, 2012). 
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