
"O Fim e o Princípio" proporciona lazer e educação aos seus espectadores 
 
Além de contribuir para o desenvolvimento acadêmico de estudantes das mais variadas áreas, o 
novo documentário do diretor Eduardo Coutinho oferece uma maior reflexão sobre o Brasil e sua 
gente. 
 
Para um jovem universitário, as fontes de conhecimento podem estar além da sala de aula. 
Museus, exposições, espetáculos teatrais e filmes, podem ser um ótimo complemento para o 
crescimento intelectual do jovem. Muitas vezes, estas manifestações culturais retratam uma 
realidade pouco divulgada de um mundo ainda desconhecido. Este é o caso do mais novo 
documentário do diretor Eduardo Coutinho, "O Fim e o Princípio", que traz à tona a realidade de 
sertanejos que vivem em um lugar esquecido do interior do Brasil.  
 
Muito mais do que divulgar um modo de vida, o filme abre portas para que estas pessoas, muitas 
vezes solitárias, falem sobre suas rotinas, crenças e anseios, com o objetivo de divulgar a 
identidade cultural de uma parcela da população brasileira muitas vezes deixada de lado. 
"Adquirindo o direito às palavras, elas se constituem como gente", explica o professor de Filosofia 
e de Comunicação da Cásper Líbero, Dimas Kumsch. "E mais, esta é uma boa oportunidade para 
que o país se conheça melhor." 
 
Mas, de que maneira "O Fim e o Principio" pode contribuir na formação de um universitário? Como 
diz o ditado popular, uma imagem vale mais do que mil palavras. Por isso, aprender por meio 
desta linguagem pode ser muito mais marcante para o aluno. Além do mais, é possível unir o útil 
ao agradável, agregando a educação com o lazer.  
 
Segundo o pesquisador de documentários e professor da Universidade Metodista de São Paulo, 
Alfredo Dias D´Almeida, todo o filme é educativo. "E os documentários de Coutinho vão um pouco 
além, eles retratam a nossa gente e isso é muito importante", garante, elogiando o diretor, que 
produziu, entre outros o documentário "Edifício Master". Para D´Almeida, o pior filme brasileiro é 
melhor do que o mais aclamado filme estrangeiro. "Conhecer e valorizar a nossa cultura também 
é muito importante", ressalta.  
 
Para dentro da sala de aula  
 
De maneira geral, o documentário pode colaborar com todos os universitários que queiram 
conhecer um pouco mais do Brasil e sua gente. E, além de colaborar para o desenvolvimento 
profissional dos estudantes, a produção contribui muito para o crescimento pessoal de qualquer 
espectador. "Porém, é importante que ele esteja disposto a querer tirar proveito do que lhe foi 
transmitido", alerta o professor Dimas Kumsch. "Não só este, mas todos os filmes de Coutinho 
agregam valores positivos a sua platéia".  
 
Vale lembrar que a formação de um profissional não se resume aos bancos escolares, é preciso ir 
em busca de informações complementares que contribuam e intensifiquem este amadurecimento. 
"Atualmente, os estudantes querem o diploma e esquecem que a vida acadêmica não se resume 
aos limites do campus. A vida universitária significa vivenciar a cultura do seu momento e da sua 
comunidade como um todo", acrescenta o comunicador D´Almeida.  
 
Por meio do documentário, de acordo com o professor Kumsch, é possível fazer reflexões 
sociológicas, filosóficas e antropológicas, já que são tratados assuntos como existencialismo, 
sentido da vida, morte e religiosidade. "Temas que estão muito presentes no filme. Por este 
motivo, universitários de cursos ligados à Humanas, como Sociologia, Filosofia e Antropologia, 
poderão utilizá-lo como análise e fonte de estudos", afirma. 
 
A alta qualidade do longa ainda promove benefícios para os estudantes dos cursos de 
comunicação, que têm nele um vasto material de estudo.  



"Os cursos de Cinema, Jornalismo e Rádio e TV, principalmente", diz o pesquisador. Para os 
futuros jornalistas a questão da entrevista pode ser aproveitada. "Coutinho tem grande excelência 
na arte de entrevistar, fazendo com que seus personagens se sintam à vontade e se abram, 
contando suas histórias e aflições." 
 
Mais especificamente no caso dos universitários da área de Cinema e de Rádio e TV, questões 
como produção, roteiro, temática, iluminação e linguagens fotográficas são de grande valia. 
"Muitos desses elementos podem ser estudados, identificando alguns pontos muitos bons e outros 
que deixam a desejar", explica D´Almeida. "´O Fim e o Princípio` mostra a possibilidade de se 
produzir um produto audiovisual de maneira simples, no entanto de grande importância." 
 
E para os estudantes de Exatas? A necessidade de uma relação afetiva, na opinião do professor e 
pesquisador Alfredo Dias D´Almeida, é o principal aprendizado para estes universitários. "O filme 
desperta no espectador a afetividade, aspecto importante e necessário para qualquer área, 
principalmente para a de Exatas", conta. 
 
Retratos de um Brasil esquecido     
 
Sem pesquisa prévia, sem roteiro, nem temas e tampouco personagens definidos. Com uma idéia 
na cabeça e uma câmera na mão o diretor Eduardo Coutinho e sua equipe partiram para o sítio 
Araçás, no interior da Paraíba, em busca de um filme: "O Fim e o Princípio".  
 
A filmagem do documentário não foi regida pela previsão, mas sim aberta ao acaso. O objetivo 
era procurar por personagens com histórias interessantes. Caso isso não acontecesse, no entanto, 
o tema do filme passaria a ser a busca por estas pessoas. 
 
A procura foi breve. Logo , Coutinho e sua equipe encontraram Rosa, agente da Pastoral da 
Criança da Região, que passa a mediar o encontro da equipe com os moradores do município. E 
assim, o documentário começou a se construir conceitualmente em volta de relatos de sertanejos 
idosos. Fazer com que os personagens falassem de suas vidas talvez tenha sido o maior desafio 
de Coutinho.  
 
Marias, Josés, Josefas, Franciscas, Joões... sofrimentos, sonhos e esperanças em comum, porém, 
o documentário consegue transmitir a individualidade de cada um. São casais, viúvos, solteirões, 
poetas, religiosos, descrentes e trabalhadores que vivem dentro dos limites de uma comunidade 
pequena, diversificada e relativamente pobre. Assuntos como o trabalho, casamento, família, 
honra, crenças, religião vida e morte nortearam as entrevistas.  
 
"O Fim e o Princípio" é composto por muitos contos, causos e histórias emocionantes. Mas, o 
resultado é truncado, já que alguns dos personagens falam para dentro, dificultando o 
entendimento dos depoimentos. Por isso, o espectador precisa prestar atenção na dicção dos 
sertanejos.  
 
A estética não é a maior preocupação de Coutinho. O diretor não tem pudor de exibir 
equipamentos e equipe técnica em cena, nem de aparecer diante da câmera. Sua maior atenção 
está voltada aos entrevistados e ao conteúdo da produção. Neste documentário, o silêncio e o 
close são mecanismos bastante utilizados com o intuito de mostrar, através das imagens, a vida 
dura de pessoas que vivem em um lugar esquecido do interior do Brasil. De uma forma simples e 
intensa, Coutinho abre espaço a esta gente.  
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