
rias. Há ainda as que desejam apenas
cumprimentá-lo, às vezes de olhos ma-
rejados. "No Cine Palácio, no Rio, uma
mulher chegou subitamente e disse:
'Posso fazer uma coisa?' E então ela bei-
jou minha mão e foi embora."

Não, Coutinho não é o mais novo galã
do cinema nacional. Os suspiros que tem
arrancado do público feminino com o no-
vo filme, que passou pelo Festival do Rio,
pela Mostra de São Paulo e entra em car-
taz na sexta-feira 9, são de outra ordem.
Jogo de Cena lança nossos sentimentos de
um lado para o outro e revira o imaginá-
rio em torno do feminino. Não bastasse
isso, perturba a certeza dos espectadores
habituados a acreditar na imagem.

Coutinho, aos 74 anos, de novo apri-
mora e altera seu método. Reinventa o fa-
zer cinematográfico único. Se, em Cabra
Marcado para Morrer (1984), explicitou a
presença da equipe de filmagem quando
ninguém fazia isso e, em Santo Forte
(1999), fez da palavra cinema, ele agora
embaralha ficção e documentário, atrizes
e personagens, a ponto de deixar o espec-
tador inseguro.

Jogo de Cena nasceu com um anúncio
publicado nos jornais. O pequeno texto
convidava mulheres a participar de um
teste para um documentário. Oitenta e
três mulheres telefonaram para os dois
celulares da produção. "Algumas ligavam
meio receosas, achando que podia ser um
filme pornô", diverte-se Coutinho.

Às histórias contadas, o diretor somou
interpretações dos relatos, feitas por três
atrizes famosas, Andréa Beltrão, Marília

Pêra e Fernanda Torres, e outras pouco
conhecidas. Mas, a partir do momento
em que Andréa, no meio da atuação, vi-
ra-se para Coutinho e diz não ter conse-
guido segurar o choro, a faixa imaginária
que delimita ficção e verdade nos é tirada
da frente. Aí, nos perguntamos: "Aquela
é atriz ou mulher 'real'? Fernanda Torres
está atuando ou está mesmo dizendo
'Que loucura, que loucura?"

As histórias nascem do método. Os
sentidos brotam da palavra, não da ima-
gem. "Eu estava filmando O Fim e o Prin-
cípio (2005) quando pensei em juntar ato-
res e personagens reais", conta. "Por que
as pessoas se interessam pelos meus do-
cumentários? Porque tem ali uma célula
de ficção. Você dá sentido para a sua vida
contando a sua história."

Ironicamente, também Coutinho, cada
vez mais, tem se visto solicitado a contar
a própria história. Talvez o cineasta bra-
sileiro mais analisado atualmente, é
tema de livros como O Homem Que Caiu
na Real, (Carlos Alberto Mattos) e O Do-
cumentário de Eduardo Coutinho (Con-
suelo Lins). Em qualquer antologia so-
bre cinema brasileiro contemporâneo,
há um filme do diretor esmiuçado.

"Ele trilhou um árduo caminho até

tornar-se uma celebridade", gracejou o
colega Eduardo Escorei em O Homem
Que Caiu na Real. "Espécie rara de cele-
bridade. Aquela que, em vez de se mos-
trar, faz de tudo para não aparecer."

No dia em que conversou com Carta-
Capital, no saguão de um hotel, durante a
Mostra de Cinema de São Paulo, o dire-
tor receberia mais um bocado de jorna-
listas. Estava falador, afável, engraçado.
Mas, no fundo, é estranho entrevistar
Coutinho. Como trocar de lugar com o
homem capaz de fazer as pessoas falarem
coisas tão incríveis diante da câmera, de



transformar ente comum em persona-
gem? "O debate é tão bom quanto são os
debatedores. Algumas entrevistas viram
diálogos interessantes. Outras, simples-
mente, não. É como nos meus filmes."

Coutinho diz que, quando lança um
filme, é obrigado a fazer algo que não fa-
ria normalmente. "Falo com seis pessoas
por dia, se for preciso, para divulgar o fil-
me. Cansa, mas eu tento variar as respos-
tas." Essa última frase, Coutinho disse ao
telefone, do Rio, numa breve continua-
ção da conversa interrompida em São
Paulo por causa da agenda de entrevis-

tas. "Detesto dar entrevistas por telefo-
ne. Como posso falar com uma pessoa
sem olhar para ela? Como vou saber se
ela está prestando atenção? Se não vejo
os olhos, não vejo nada. A palavra que me
interessa é a que nasce de um diálogo."

Assim, meio ao acaso, Coutinho expõe
as estacas sobre as quais se assentam os
filmes da sua retomada: Santo Forte, Babi-
lônia 2000 (1999), Edifício Master (2002),
Peões (2004) e O Fim e o Princípio (2005).
"O momento da filmagem, do encontro, é
o momento decisivo. O 'aqui e agora é es-
sencial. Tento me esvaziar de mim para
ouvir o outro. E uma forma especial de
doença transformada em virtude."

É por isso que, como escreveu o crítico
Carlos Alberto Mattos,
os filmes de Coutinho
"não são sobre fatos
(...), não são sequer so-
bre pessoas ou grupos.
São sobre os encontros
do documentarista com
determinadas indivi-
dualidades". E, talvez,
com a individualidade
de Coutinho.

Para compreender o
nascimento desse cine-
ma é preciso relembrar momentos-cha-
ve da carreira do diretor. O mais famoso
e importante foi a interrupção das filma-
gens de Cabra Marcado para Morrer, em
1964, pela ditadura.

Coutinho atravessou o resto da déca-
da como quem está suspenso, à espera de
algo. Dirigiu uma ficção, O Pacto, origi-
nalmente destinada a Nelson Pereira dos
Santos, colaborou em vários roteiros e
foi copidesque no Jornal do Brasil.

Encontraria um novo atalho para o de-
sejo de compreender o real no Globo Re-
pórter, onde trabalhou de 1975 a 1984. E

então, em 1984, concluiu o inesquecível
Cabra Marcado para Morrer, sobre uma
família de camponeses ceifada pela dita-
dura. O sucesso do filme ecoa até hoje.
Mas Coutinho, depois disso, apesar de
continuar filmando, estranhamente en-
colheu-se como diretor. Fez vídeos, do-
cumentários para a tevê, mas não chega-
va a quase ninguém. "A culpa foi minha.
Só minha", diz, 23 anos depois.

Da frustração nasceu o cinema que
trocou a imagem pela fala. "À época do
Santo Forte, nada mais me restava. O que
me inspirou foi a idéia do Walter Benja-
min, que diz que a esperança só nos é
dada por consideração àqueles que não
têm mais esperança."

Coutinho foi atrás dos desesperança-
dos, dos brasileiros que
aderiram à fé. Deixou a
câmera parada, a ouvi-
los. Quinze anos depois
de Cabra Marcado, volta-
va a causar sensação. "Eu
estava morto em 1997.
Esse filme, esse jeito de
fazer, era um pouco o
que eu precisava, Renas-
ci ali. E tive sorte de fa-
zer mais cinco filmes."
Sorte? "Sim, porque o

João Moreira Salles resolveu me ajudar."
Filme após filme, os desesperançados

de Coutinho parecem mais radiosos. A
dualidade das mulheres de Jogo de Cena
nos faz rir e, mesmo na tristeza, há bele-
za. A cabeça do espectador enche-se de
imagens, por exemplo, quando a mãe,
cujo filho morreu, descreve a geladeira em
que os legumes floresceram, depois de
oito meses trancados, com a casa em luto.

"Diante da câmera, todo mundo é per-
formático. Mistura-se tudo: o que ela é, o
que ela pensa que é, o modo como ela
quer ser vista", diz o diretor. É tão impon-
derável o processo que Fernanda Torres
fica com vergonha de representar, An-
dréa Beltrão relembra o cheiro da empre-
gada da família e Marília Pêra tira do su-

tiã um lacrimejante.
Isso sem falar na mu-
lher grega que pede
para retornar às fil-
magens, porque quer
soar mais alegre. Pela
voz dela relembra-

mos a canção Se Essa Rua Fosse Minha e
sentimos vontade de, novamente, aplau-
dir o cinema raro de Coutinho.

Text Box
Fonte: Carta Capital, a. 14, n. 469, p. 60-61, 7 nov. 2007.




