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Retratos do Brasil
CINEMA Eduardo Coutinho transformou a linguagem
do documentário e estabeleceu uma nova forma
de mostrar o homem comum
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duardo Coutinho é, atu-
almente, o mais impor-
tante documentarista do
cinema brasileiro. Dire-
tor do imprescindível Ca-
bra Marcado para Morrer
(1984), espécie de biogra-

fia não autorizada das fraturas sociais
produzidas pela ditadura militar, ele
criou um "método" de investigação ci-
nematográfica que transformou signi-
ficativamente a relação entre cineasta
e entrevistado - e entre o público e o ci-
nema documentário. Em três mais re-
centes, Coutinho revela a força da sua
linguagem e o tratamento original que
dispensa ao seu objeto de investigação:
os homens e mulheres comuns.

Babilônia 2000 acompanha o dia 31
de dezembro de 1999 na vida dos mo-
radores do Morro da Babilônia, encra-
vado na praia de Copacabana. Os so-
nhos com o "novo milênio" (que não
viria em 2000, mas em 2001), as trans-
formações da favela, as expectativas
pessoais, a perda de familiares que-
ridos, enfim, tudo que se revela pelo
olhar e a voz dos entrevistados. Cada
fala, um universo distinto, carregado
de sentimentos e de preconceitos, co-
mo a fala de todos nós - sem direito à
tradicional voz off do cineasta-soció-
logo, que explica e interpreta os per-
sonagens e suas vidas.

Em Edifício Master (2002), Coutinho
lança no centro da cena os moradores
de um decadente edifício também de
Copacabana. O mesmo mundo, a mes-
ma cidade e até a mesma praia, mas
tanta diferença e diversidade nas falas
dos entrevistados. Novamente, o cine-
asta não se preocupa em teorizar o que
se vê, não classifica os moradores, ape-

nas entra em suas casas, acomoda-se
no sofá e começa as entrevistas.

O recorte político é evidente em Pe-
ões (2004), filme sobre a vida dos meta-
lúrgicos que viveram as greves de 1979 e
1980, ao lado do líder sindical que se tor-
nou presidente da República. No entan-
to, Coutinho novamente não escolhe as
grandes lideranças, os sindicalistas com
projeção nacional. Ele ocupa-se das pe-
quenas lideranças das fábricas, da co-
peira e da dona da cantina do sindicato,
dos conterrâneos de Lula, dos que dei-
xaram a militância pela família, dos que
perderam o emprego com a militância.

Peões foi realizado durante o segun-
do turno das eleições de 2002, portan-
to, às vésperas da primeira vitória elei-
toral de Lula. A emoção contamina as
entrevistas e deixa um rastilho de es-
perança para os que acreditavam na
mudança que o novo governo projeta-
va. Por isso, quase oito anos depois, o
filme é uma lição de história política
do País, porque provoca, sem intenção,
o balanço necessário pelo qual passou
boa parte das esquerdas no Brasil, des-
de 2002, quando os sonhos se encon-
traram com a "governabilidade".

Nos três filmes, o cinema de Couti-
nho pode ser resumido como a "arte do
encontro", um encontro que oferece ao
espectador a escuta franca e corajosa
de um cineasta que respeita e da voz de
seus entrevistados.

Em sala de aula, esses filmes são
convites prazerosos para discutir o
País e refletir sobre as estratégias do
documentário. Vale a pena preparar a
classe para o tema escolhido e dissol-
ver os preconceitos contra o formato
nem sempre instigante e conhecido do
público escolar. •
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