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RESUMO 
 
Este Trabalho Final de Graduação avalia se ocorreu evolução na linguagem cinematográfica no 
gênero documentário. Para isso, analisa-se o longa-metragem Edifico Master, de Eduardo 
Coutinho. Por meio de pesquisa bibliográfica realizada em livros, este trabalho teve como base 
para análise do filme um estudo sobre a história do documentário, assim como sobre a linguagem 
cinematográfica. Essa pesquisa conclui que aconteceram transformações na linguagem 
cinematográfica do documentário, já que as inovações tecnológicas proporcionaram renovações e 
modificações na linguagem e no estilo documental, como o uso da entrevista, e também nas 
temáticas abordadas pelos documentaristas, mudanças verificadas em Edifício Master.  
 
Palavras-chaves: linguagem cinematográfica, documentário, Eduardo Coutinho.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
 O presente trabalho final de graduação intitulado “O Documentário no Brasil: a evolução 

da linguagem” analisa o longa-metragem Edifico Master (2002), de Eduardo Coutinho, a fim de 

verificar se houve ou não transformação da linguagem cinematográfica no gênero documentário.  

 O documentário sempre abriu debate quanto à realidade no cinema, sendo considerado 

como um retrato fidedigno do real ou uma representação deste. Na construção desta narrativa que 

envolve o registro da realidade, os elementos da linguagem cinematográfica envolvem diferentes 

aspectos e funções para cada documentarista. Desta maneira, para analisar como esses 

componentes constituem a narrativa de um filme e avaliar se ocorreram mudanças na linguagem 

documental, escolheu-se a obra Edifício Master, de Eduardo Coutinho, diretor cuja experiência 

cinematográfica iniciou na década de 1960.  

Com o intuito de examinar se aconteceram mudanças na linguagem do documentário, 

organizou-se este estudo em três capítulos. No primeiro capitulo, há um resgate da história do 

documentário. Dividido em dois subtítulos, “O Surgimento da História do documentário” relata o 

surgimento e os primeiros realizadores deste gênero cinematográfico. Já em “As primeiras 

mudanças na linguagem cinematográfica”, expõe-se como as inovações tecnológicas causaram 

variações nos estilos, dando inicio ao chamado cinema verdade.  

No segundo capitulo, “O documentário no Brasil”, delimita-se a história desse gênero é 

no pais no subtítulo “As origens”. São abordadas também as influências que o gênero documental 

sofreu com as tendências cinematográficas do resto do mundo no subtítulo “O Cinema Verdade 

no Brasil”.  

Os anexos referem-se aos filmes de Eduardo Coutinho, Cabra Marcado Para Morrer e 

Edifício Master. No anexo 1, há a foto de Cabra Marcado Para Morrer; no Anexo 2, a capa do 

dvd de Edifício Master, no Anexo 3- a sinopse de Edifício Master e no Anexo 4, a ficha técnica 

deste documentário analisado.  
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2 HISTÓRIA DO DOCUMENTÁRIO 

 

2.1 O SURGIMENTO DO GÊNERO DOCUMENTÁRIO 

 

 Se o cinema tem seu surgimento datado, com dia e local, o mesmo não aconteceu com o 

documentário. Os irmãos Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição 

cinematográfica em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café Paris. Desde então, o cinema tem 

sido reinventado, tem evoluído através de progressos técnicos e inventividade de cineastas.                       

 Os irmãos Lumière perceberam que, além dos primeiros registros (Saída dos 

trabalhadores das fábricas Lumière, A chegada do comboio à estação, O regador regado, O 

almoço do bebê), outros fatos poderiam ser captados e então exibidos pelo cinematógrafo. Assim, 

muitas pessoas tiveram a chance de registrar cenas triviais, mas nem por isso puderam tornar-se 

diretoras. Esses primeiros filmes eram simples apontamentos do cotidiano, como explica o 

documentarista e professor Rabiger: 
 

Ante los maravillados ojos del mundo, las primeras imágenes en movimiento 
presentaban en pantalla escenas tan cotidianas como de la de uno trabajadores saliendo 
de la fábrica, la comida de un bebé, la llegada de un tren y la bajada de sus pasajeros, un 
bote de remos saliendo a la mar1 (RABIGER, 2001, p. 35). 

 

 Como descreve Rabiger, a câmera flagrava cenas próximas do cotidiano desses 

curiosos; limitava-se aos acontecimentos banais. Além disso, destacam-se as captações que eram 

apenas apontamentos de fatos exibicionistas e que mostravam uma realidade transformada em 

espetáculo, sem a narração como elemento. É o chamado cinema de atrações: “o cinema de 

atrações baseou-se na imagem como documento para apresentar aos espectadores esquetes 

sensacionais do exótico e representações demoradas do corriqueiro”. (NICHOLS, 2005, p. 121) 

 Como relata o professor e escritor, não havia a intenção e função designadas ao diretor. 

Esses primeiros filmes não são considerados documentários, mas contribuíram para a origem 

destes. Mas, como considera Rabiger, nesses primeiros registros “lo que si resulta incontestable 

es el meollo del espíritu del documental – la noción de que el documental explora personas y 

                                                
1 “Diante dos maravilhados olhos do mundo, as primeiras imagens em movimento apresentavam na tela cenas tão 
cotidianas como as de uns trabalhadores saindo da fábrica, a comida de um bebê a chegada de um trem e a descida de 
seus passageiros, um bote de remos saindo ao mar”. 
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situaciones reales2” (RABIGER, 2001, p. 17). Existiam também os “filmes de viagem”, os quais 

eram feitos durante expedições mundo afora. Estes serviam como concentradores de novas 

paisagens e culturas, com a função de demonstrar para o público as novidades, porém, ainda sem 

a intenção de documentar a partir de um caráter social. 

 O primeiro filme desse gênero data de 1922: Nanook – O esquimó, do canadense Robert 

Flaherty. Esse documentário narra a sobrevivência de uma família inuit no Ártico. O filme foi 

realizado em 1915, mas, devido ao acidente ocorrido com o material (10.000 metros de negativos 

incendiaram), Flaherty precisou refilmar o que se considera o primeiro documentário da história. 

O diretor encontrou dificuldades em registrar de novo as cenas (os equipamentos da época eram 

pesados, tarefa que exigia tempo para a captação de cada cena) e registrou as cenas em lugares 

distintos do trabalho anterior, como explica Nichols (2005, p. 120): “O pai do documentário, 

Robert Flaherty, por exemplo, criou a impressão de que algumas cenas se passavam dentro do 

iglu de Nanook, quando, de fato, elas foram gravadas ao ar livre, com um meio iglu maior do que 

o normal como pano de fundo”. 

As novas filmagens acrescentaram novas técnicas ao trabalho de Flaherty, já que, além do 

favorecimento da luz artificial, o cineasta conseguiu um diferente desempenho de seus 

personagens: “Después de tan larga relación con ellos, el trato de Flaherty con sus ‘actores’ era 

tan natural que podían seguir desarrollando su vida normal ante la câmara sin ningún tipo de 

inhibiciones, con lo que se consiguieron resultados muy naturales y convincentes”. (RABIGER, 

2001, p. 39)  

 Mesmo com suas “modificações”, Nanook é considerado o primeiro documentário por 

diferenciar-se dos registros de atualidades da época. Possui características básicas de um filme do 

gênero. A narrativa (herdada da ficção) fornece destaque para a função da montagem e ainda o 

uso de personagens. A narrativa se torna o componente que diferencia o documentário como 

gênero, e Flaherty foi quem começou tal distinção: “Al transformar los hechos en el relato 

documental, éste hacía su propia interpretación de los mismos y les conferia caracter de causa 

social y efecto3” (RABIGER, 2001, p. 40). 

                                                
2 O que se resulta incontestável é o centro do espírito do documental – a noção de que o documental explora pessoas 
e situações reais. 
3 Ao transformar os fatos em relato documental, este fazia sua própria interpretação dos mesmos e os lhes conferia 
caráter de causa social e efeito. 
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Depois das primeiras imagens documentais feitas por Flaherty, na Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), outros registros seriam realizados, o que proporcionou aos governos 

abranger e persuadir a população, com registros tendenciosos, com explica Rabiger: “Desde 

nuestra persperctiva ahora que ya pasado el tiempo, estas películas y sus subtítulos revelan una 

postura patriotera e ingenua, mostrando ‘a nuestro lado’ como héroes y ‘al enemigo’ como una 

máquina malévola e inhumana4” (RABIGER, 2001, p. 35). Conforme escreveu o autor, não 

podemos considerar esses registros como gênero “documental”, embora tenham sua importância 

histórica, com imagens colhidas no local do acontecimento, pois serviam em favor aos governos. 

Além de não possuírem som, eram simples recortes de fatos, assim como o cinema de 

atualidades. 

O documentário se consolidou no final da década 20 e início dos anos 30. Para isso, foi 

fundamental o incentivo comercial de alguns nomes, como John Grierson, que estimulou o 

patrocínio governamental da produção de documentários na Inglaterra durante a década de 30. O 

mesmo havia sido feito por Dziga Vertov na década anterior: “el espíritu del documental puede 

quizás encontrarse por primera vez en Rusia, con el Kino-Eye de Dziga Vertov y su grupo5” 

(RABIGER, 2001, p. 38). Porém, Vertov não conseguiu tantos entusiastas para difundir o 

documentário nem a repercussão necessária na Europa do trabalho que desenvolvia na União 

Soviética.  

Durante os anos 20, na Rússia pós-revolução, o governo encontrou no cinema uma 

maneira de envolver a população. Estudou estratégias que seriam realistas e que poderiam atingir 

toda a nação. Assim como Grierson e a escola inglesa, Vertov e o documentário russo também 

potencializaram a função social do cinema. O objetivo era comunicar os ideais do governo à 

população.  

A produção cinematográfica de Vertov, ou Denis Arkadiervitch Kaufman, começou em 

1918, no Kinonedélia, um cinejornal semanal do Comitê de Cine de Moscou. Em 1919, ocorreu a 

nacionalização do cinema russo por decreto de Lênin, líder comunista que comandou o país entre 

1917 e 1921. Nos anos seguintes, Vertov criou o chamado Kinok, movimento que tinha ele como 

                                                
4 Desde nossa perspectiva agora que já passado o tempo, estas películas e seus subtítulos revelam uma postura 
patriota e ingênua, mostrando o  “nosso lado” como heróis e “o inimigo” como uma máquina malévola e inumana. 
5 O espírito do documentário pode talvez encontrar-se pela primeira vez na Rússia, com o cinema olho de Dziga 
Vertov e seu grupo. 
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diretor, sua mulher Elizaveta Svilova como montadora e seu irmão Mikhail Kaufman como 

cinegrafista, todos ativistas do movimento. 

O cinema vertoviano fundamentava-se em dois pressupostos: o “cinema-verdade” 

(kinopravda) e o “cinema-olho” (kino glaz). Como resume o documentarista Da-rin, “por várias 

vezes Vertov insistiu em que o ‘cinema-olho’ era o meio, ‘o objetivo era a verdade” (2004, 

p.115). Na explicação de Rabiger, o cinema-olho era “un tipo de cine que representa la vida sin 

ejercer  ninguna imposición sobre ella6” (RABIGER, 2001, p. 43). 

A captação da atualidade, a montagem e todos os elementos cinematográficos por ele 

utilizados de forma inovadora fazem desse diretor um precursor do gênero documentário, 

caracterizado pelo experimentalismo. Ele criou uma narrativa desvinculada da literária e teatral, a 

fim de produzir um novo fato, uma realidade visual.  

Em 1924, Vertov intitulou Kino Glaz o piloto de uma série de filmes (a qual nunca fora 

concluída) com as idéias por ele defendidas. O subtítulo dessa produção era “vida de improviso”, 

denominação que explicitava outro princípio do diretor: o registro dos fatos sem interferência da 

câmera, eliminando qualquer tipo de dramatização. Ao contrário do acontecido na escola inglesa, 

a qual utilizava atores não-profissionais ou atores naturais, o uso de atores interferia no registro 

da realidade, pois, como lembra Rabiger, a vida “surgiria libre de cualquier punto de vista que no 

fuera el de la câmara que todo lo ve7” (RABIGER, 2001, p. 43). 

Com relação à montagem, Da-Rin (2004, p. 117) afirma: “Ao contrário de uma 

‘montagem proibida’ – como viria a propor o crítico André Bazin, em defesa do plano seqüência 

– Vertov encarava o cinema como ‘montagem ininterrupta’, processo permanente de 

interpretação e organização dos fatos”. O cineasta acreditava que o factual não se limita à simples 

captação do fato em si, mesmo de improviso; o factual é criado a partir da construção dos 

elementos cinematográficos, desde a escolha do tema até a montagem, ou a interpretação 

provinda da montagem. A filmagem, encarada como a primeira etapa no processo da montagem, 

dava início a uma junção dos “cine-objetos” captados, os quais teriam sentido com a montagem 

final e seus elementos (intervalos, ângulos, planos, etc.).  

O método experimental de Vertov não se restringiu à montagem de imagens. Depois de 

Kino Glaz (Cinema-Olho) e Chelovek s Kinoapparatom (O Homem da Câmera), de 1929, o 

                                                
6 Um tipo de cinema que representa a vida sem exercer nenhuma imposição sobre ela 
7 Surgiria livre de qualquer ponto de vista que não fora o da câmera que tudo vê. 
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diretor realizou sua primeira produção sonora, Entuziazm-Simfoniia Donbassa (Entusiamo), o 

primeiro longa-metragem sonoro e sem encenação da Rússia. Ele não se limitou em “unir” 

imagem e som, não se deteve ao sincronismo. Ao contrário de muitos que viam o advento do som 

como uma ameaça para a montagem de imagens, Vertov decifrou a nova tecnologia como um 

elemento complementar à narrativa.  

“Para Vertov, ‘a vida de improviso’ nunca significou uma renúncia em manipular 

livremente as imagens” (DA-RIN, 2004, p. 126). O diretor não se preocupou também em 

organizar os fatos de maneira contínua e não se deteve com a refilmagem, duas técnicas 

utilizadas pelos documentaristas ingleses. O método vertoviano, o qual foi precursor do cinema 

direto, tinha como característica a realização de uma só tomada. Era a busca por um cinema 

antiilusionista e era influenciado, assim como toda a produção soviética da época, pelo futurismo 

e pelo construtivismo.  

Vertov criou um novo gênero cinematográfico, com novos ângulos e recursos inovadores 

na montagem. Mas o gênero documental terá seu reconhecimento com o escocês Grierson, 

através de uma parceria com o governo britânico que tinha interesse em persuadir os 

consumidores por meio da publicidade. O cinema e as idéias de Grierson foram a melhor maneira 

de promover os interesses do Estado. Suas produções foram feitas pela Empire Marketing Board 

(EMB), responsável pela propaganda estatal. A união de Grierson com o secretário da EMB, 

Stephen Tallents, tinha o intuito de realizar filmes sistemáticos, com o caráter educacional para 

ter o apoio do governo em seus projetos.  

Outro fator que fez o nome deste escocês ser reconhecido como “pai” do documentário foi 

sua estratégia de circulação. Grierson encontrou um sistema alternativo, exibia seus filmes, que 

no começo eram apenas curtas-metragens de imagens de arquivos, em salas de cinema, escolas e 

outras instituições. A divulgação do documentário torna possível a contratação de Flaherty pela 

EMB, que irá produzir o Industrial Britain.  

Mesmo respeitado como grande incentivador do gênero documentário, Grierson sempre 

deixou transparecer sua opinião quanto a esse novo tipo de cinema. Ele definiu documentário 

com a célebre frase: “o tratamento criativo da realidade”. Para Rabiger (2001, p. 17), “esta 

definición es convenientemente imprecisa, pues abarca todo tipo de cine exceputado el de ficción, 

es decir, el dedicado a la naturaleza, la ciencia, los viajes, el cine industrial, el educativo e incluso 
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cierto tipo de cine publicitario8”.  Mas a discussão sobre “o que é um documentário” começou 

junto ao próprio gênero.  

Para Nichols (2005, p. 51), a definição de Grierson “destrói a própria pretensão à verdade 

e à autenticidade da qual o documentário depende”. Nichols também questiona: “se não podemos 

considerar suas imagens o testemunho visível da natureza de uma parte específica do mundo 

histórico, podemos considerá-las testemunho do quê?” (NICHOLS, 2005, p.51). Porém, a 

definição de Grierson foi dada nos primórdios do gênero, possivelmente com a intenção de 

diferenciar um novo estilo cinematográfico do cinema de atualidades.  

Grierson não limitou sua opinião ao conceito documentário. Sobre o filme Nanook, ele 

afirmava que Flaherty conseguira alcançar a dramaticidade, porém, sem um caráter social. 

Grierson criticava, ainda, a utilização de um “herói” no filme. Mas esqueceu que o uso de 

personagem como elemento construtor e constituinte da narrativa é componente essencial no 

gênero documentário para retratar a realidade. Esse elemento é utilizado para dar desfecho à 

narrativa, que pode também utilizar um grupo de personagens para a construção da história e o 

alcance da dramaticidade.  

A década de 30 reservou mais discussões para os documentaristas: o advento do som. A 

indústria cinematográfica passou por adaptações e se deparou com várias tendências. O modo de 

captar e produzir mudaram, e as resistências ao cinema falado foram inúmeras. Cineastas e 

críticos compreendiam a inovação como uma ameaça, já que o som poderia destruir a história até 

então construída, baseada apenas na montagem de imagens. Os cineastas soviéticos Eisenstein, 

Pudovkin e Alexandrov fizeram uma manifesto assinado, pois viam no diálogo uma intervenção 

na elaboração da montagem e edição. Especulava-se que o cinema pudesse transformar-se em 

teatro falado. O diálogo comandava as narrativas, as locações eram em estúdios, e atores e 

diretores de teatro ganhavam espaço e reconhecimento nas telas.  

Entretanto, na década de 30, o nazismo muito utilizou os registros como propaganda, 

assim como aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Os filmes mostravam a dominação de 

Hitler como uma política de superioridade nos filmes de Leni Riefestahl, que dirigiu Olimpíada 

(1938) e O Triunfo da Vontade (1935). Nesse último título, 

 

                                                
8 Esta definição é convencionalmente imprecisa, pois abrange todo o tipo de cinema exceto (com exceção) o de 
ficção, é dizer, o dedicado a natureza, a ciência, a viagens, o cinema industrial, o cinema educativo e inclusive certo 
tipo de cinema publicitário. 
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Riefenstahl constrói um retrato tão sedutor do Partido Nacional Socialista e de seu líder, 
Adolf Hitler, no comício de 1934 em Nuremberg, em O Triunfo da Vontade (1935), 
quanto Buñuel constrói um retrato pouco lisonjeiro dos habitantes das Hurdes em Terra 
sem pão (NICHOLS, 2005, p. 35) 

 

Em Terra sem pão (1932), Luis Buñuel retrata de maneira irônica a vida dos moradores 

da região pobre da Espanha chamada Hurdes. Esse filme é um exemplo de que o documentário, 

mesmo visto como um gênero que se aproxima do real, tem interpretações de um diretor que não 

é apático e passivo da realidade. Exemplifica, ainda, questões debatidas quanto ao documentário, 

como objetividade e ética. Assim como as produções de Riefestahl, O Triunfo da Vontade trata 

do registro do comício do Partido Nacional – Socialista em Nuremburg. Ao mostrar discursos de 

líderes nazistas, aponta os problemas da Alemanha e apresenta Hitler como um líder apto a 

solucionar tais dificuldades.   

O sincronismo entre som e imagem, a melhor qualidade das imagens e o som direto foram 

determinantes para a evolução da linguagem no gênero. O som sincronizado aproximava ainda 

mais o documentário do real e, portanto, aproximava o público dessa realidade desejada pelo 

documentarista.  

 

2.2 PRIMEIRAS MUDANÇAS NA LINGUAGEM DO DOCUMENTÁRIO 

 

A possibilidade de captar som e imagem já sincronizados facilitou o trabalho dos 

documentaristas, o que proporcionou inovações no gênero cinematográfico. Como avalia o 

cineasta e crítico Bernardet (2003, p. 281), “quando apareceram equipamentos possibilitando a 

captação de som em sincronia com a captação de imagem, a linguagem do cinema documentário 

se transformou”. Desde então, a “voz-de-Deus”, ou seja, a voz off da narração, herdada dos 

documentários educacionais, começou a ser descartada para dar espaço a novas linguagens do 

documentário, como a entrevista.  

Nos estúdios, as gravações ocorriam com câmeras 35 mm, as quais eram pesadas e 

precisavam do auxílio de refletores. O trabalho para as filmagens era ainda mais complicado. 

Além da dificuldade em mover as câmeras, os também pesados gravadores de som ótico eram 

transportados por caminhões, e as películas possuíam baixa sensibilidade em relação à luz. Como 

os documentários visavam aos registros fora dos estúdios, filmar com câmeras menores facilitava 

o trabalho. Porém, os equipamentos não eram adequados para captar o som simultaneamente. 
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Housing Problems (1935), de Edgar Anstey, foi uma das primeiras produções inglesas a registrar 

voz e imagem ao mesmo tempo e, como toda inovação, sofreu críticas e descréditos. 

A visão do diretor era mais importante que os depoimentos dos personagens. A montagem 

das entrevistas tornava-se a interpretação do documentarista, sem a intenção de manipular 

opiniões. Tornou-se um elemento na construção da realidade interpretada. Surgiu, então, um 

outro elemento para contribuir na constituição de uma narrativa mais verossímil. 

 A partir dos anos 50, a televisão buscou novas tecnologias para suprir as necessidades de 

suas várias produções e reportagens diárias. O telejornalismo usufruía de equipamentos mais 

leves (câmeras e gravadores portáteis). Logo essa evolução estendeu-se para o campo do cinema 

e do documentário.  

 Criou-se uma comunicação mais completa, mais real e verossímil com o espectador. 

Assim como o advento do som, a novidade do sincronismo gerou novas tendências:  

 
Basta ver os diversos movimentos que surgiram, entre 1958 e 1960, batizados conforme 
suas particularidades locais: no Canadá, candid eye para o grupo anglófono do National 
Film Board; cinemá spontané e cinema vécu para o grupo francófono; living camera 
para os jornalistas norte- americanos que se reuniam na Drew Associates; cinéma-vérité 
para os antropólogos franceses (DA-RIN, 2004, p.106). 

 
 
A facilidade de filmar com os novos equipamentos fez surgir esses diferentes estilos. “La 

cámara se convirtió en observador activo y se podían trasladar las imágenes en la pantalla con la 

enorme rapidez que requería la nueva fórmula cinematográfica9” (RABIGER, 2001, p.48). 

Assim, o gênero documental sofre inovações não só no aspecto tecnológico; as transformações 

também mudam o estilo dos cineastas, que repensam o documentário, como no cinema direto e 

no cinema verdade, procurando uma proximidade com o espectador.  

O cinema direto teve como principais realizadores o repórter fotográfico Robert Drew e o 

cinegrafista Richard Leacock. Nos Estados Unidos, Fred Wiseman e os irmãos Mayles também 

foram precursores desse estilo. Drew e Leacock trabalharam juntos desde 1954 e, entre os anos 

de 1959 e 1963, realizaram filmes pela produtora Drew Associates, a qual era financiada pelo 

grupo Time-Life. Os próprios realizadores viam suas produções como cine-reportagens ou 

jornalismo filmado, mas nunca como documentários, como relata Drew (apud DA-RIN, 2004, p. 

                                                
9A câmera se converteu em observador ativo e se podia transpassar as imagens na tela com enorme rapidez  que se 
requeria a nova formula cinematográfica. 
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137): “os documentários, em geral, com muito poucas exceções, são falsos [...]”. Tal falsidade se 

dá pelos elementos cinematográficos, como encenações, interpretações ou qualquer outro 

componente que possa proporcionar dramaticidade ao filme. O cinema direto funcionava com 

uma equipe reduzida, com equipamentos ágeis e de fácil transporte. Esses fatores possibilitavam 

o desejo dos realizadores de não interferir na realidade.  

As produções eram baseadas na objetividade e serviram como uma tentativa de ruptura 

com a linguagem do documentário até então construída, como uma rejeição ou negação aos 

documentários antes realizados. “El objetivo era intervenir lo menos posible para así captar la 

espontaneidad y fluir natural y sin inhibiciones de los acontecimentos de la vida10” (RABIGER, 

2001, p. 48). O filme não poderia conter caráter interpretativo. Deveria servir como uma ilusão 

realista, sem intervenções e com extrema imparcialidade.  

“No limite do seu idealismo, esta postura queria fazer do olhar uma extensão material dos 

fenômenos, a ponto de uma anulação do próprio olhar e, por conseguinte, de uma anulação do 

cinema” (DA-RIN, 2004, p. 144). A câmera seria apenas um instrumento para captar tal qual a 

realidade é apresentada. O real não seria representado ou interpretado pelo olhar do diretor, já que 

o cineasta somente montava o filme, sem dirigir nada, sem alterar qualquer percepção. A busca 

pela objetividade acabava por anular a linguagem do cinema. 

Os produtores do cinema direto almejavam uma comunicação mais clara com o público, a 

fim de que suas produções fossem mais verossímeis, mais autênticas. O grupo de realizadores do 

qual Leacock participava era chamado de “living camera”, já que era a câmera que percebia a 

realidade. “O termo candid eye, adotado pelo ramo canadense do direto, também sugestivo desta 

ênfase em um olhar inocente, depurado, traduzindo o sonho de anular a distância entre a 

percepção e a imagem” (DA-RIN, 2004, p. 145). O objetivo dos realizadores do cinema direto de 

não interferir na realidade percebida pela câmera é questionável, pois o real não pode ser 

transcrito fielmente para as telas. A imagem é modificada no processo de montagem e edição, 

quando o diretor coloca seu olhar sobre a narrativa. A subjetividade é evidente desde a escolha de 

um enquadramento. Como complementa Da-Rin, “a transparência da realidade no cinema é uma 

falácia” (DA-RIN, 2004, p. 145). 

                                                
10 O objetivo era intervir o menos possível para assim captar a espontaneidade e fluir natural e sem inibições dos 
acontecimentos da vida. 
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Assim como o cinema norte-americano, a França também se destacou no cinema verdade. 

Do mesmo modo que o acesso aos equipamentos portáteis nos Estados Unidos contribuiu para a 

maior produção, os cineastas franceses com formação acadêmica em áreas como sociologia e 

etnologia contribuíram para um cinema mais interativo que o cinema direto.  

O cinema verdade admitia uma realidade registrada não intacta, com possíveis 

intervenções que compõem os elementos cinematográficos presentes no gênero documentário. 

Jean Rouch foi o nome que representou o estilo documental francês. Junto com Edgar Morin, 

realizou Chronique d’un Été (Crônica de um Verão), de 1960. 

 Em Crônica de um Verão, existe uma defasagem básica entre o cinema direto e o cinema 

verdade, o uso de personagens e esses com consciência da filmagem. Numa das cenas do filme, 

uma personagem concede um depoimento relembrando suas memórias familiares. Como ressalva 

Rabiger: “El cine directo encontraba su verdad em hechos asequibles a la câmara. El cine vérité 

estaba condenado a una paradoja: las circustancias que se habían creado artificialmente harían 

aflorar la verdad a la superfície11” (RABIGER, 2001, p. 49). O discurso é verídico, os fatos 

contados aconteceram, mas a maneira como a personagem pronunciou suas lembranças foi uma 

interpretação, pois ela teve liberdade para tal ato, assim como comenta Da-Rin, “o conteúdo da 

vida subjetiva emerge através de um processo que revela ocultando e oculta revelando” (DA-

RIN, 2004, p. 154). 

 Outro exemplo do estilo cinema verdade se dá com outro filme de Rouch. O modo de seus 

documentários e de diversos cineastas era visto como provocador da realidade e ainda colocava 

em discussão a relação entre diretor e entrevistado: “al registrar en forma de documental una 

determinada forma de vida, se establecía una relación con ella12”. (RABIGER, 2001, p. 49). 

Assim, Rouch registrou imagens, montou um filme e criou um protagonista em Jaguar, 

documentário que começou a ser filmado em 1954, mas só foi concluído em 1971. Em vez de 

usar narração, entrevistas, depoimentos, discussões coletivas ou outros recursos documentais, o 

diretor mais uma vez utilizou o modo etnográfico de Flaherty. O protagonista assistiu às imagens 

e as comentou. Mais uma vez foi reafirmada a interação entre diretor e personagem, entre público 

e a história contatada através de um filme documental. 

                                                
11 O cinema direto encontrava sua verdade em fatos acessíveis à câmera. O cinema verdade estava condenado a um 
paradoxo: as circunstâncias que se haviam criado, artificialmente fariam aflorar a verdade à superfície. 
12 Ao registrar em forma de documentário uma forma de vida, se estabelece uma relação com ela. 
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A viabilidade de captar o som direto, em sincronia com a imagem, influenciou o 

documentário produzido depois da década de 70, que utilizou as entrevistas como um novo estilo 

na linguagem documental. Outras mudanças surgiram no cenário documental, dessa vez não de 

caráter tecnológico e estilístico, como explica Rabiger: “el rodaje en color elevó el coste de las 

producciones y el presupuesto asignado a la adquisión de película fue un importante 

impedimiento en la filmación de documentales13”. (RABIGER, 2001, p. 54).  

O alto custo das produções e a inviabilidade dos projetos levaram muitos cineastas para a 

realização de documentários televisivos, a fim de garantir patrocínio e exibição de suas 

produções. A apresentação de documentários na televisão foi a válvula de escape para alguns 

documentários. No entanto, conseguir tal exposição nas redes de televisão tornou-se mais uma 

barreira, uma vez que os documentários estavam “siempre susceptibles a las presiones ejercidas 

por los grupos comerciales, políticos y de ordem moral14” (RABIGER, 2001, p. 54). Nesses 

trabalhos feitos para televisão, a entrevista também ganhou espaço; porém, a voz off ainda 

permanecia destacada como elemento da linguagem documental.  

Outro fator determinante para a exibição de um documentário em rede televisiva foi o 

público. As emissoras preocupavam-se com uma programação atrativa para, então, assegurarem 

um alto nível de audiência. Como alguns documentários não atendiam aos interesses das 

emissoras tampouco aos interesses de anunciantes, os cineastas passaram a buscar outros meios 

de conseguir patrocínio para se adaptarem às exigências: “sus autores han de depender del 

patrocinio de entidades culturales o bien de conseguir que los documentales que dirigen sean más 

atractivos de cara a la programación15” (RABIGER, 2001, p. 56). 

 O estilo documental televisivo tornou-se limitado devido a esses fatores, com restrições 

quanto à inovação da linguagem. Entretanto, fora desse circuito de exibição, os cineastas 

puderam modificar e estender a linguagem documental. 

Para Nichols, a história do documentário é dividida em quatro principais estilos. O 

primeiro é o “discurso direto da tradição griersoniana” (NICHOLS, 2005, p. 48), época cujas 

produções eram guiadas pela chamada “voz-de-Deus”, que perdurou até a Segunda Guerra 

Mundial e teve continuidade nos documentários televisivos.  

                                                
13 A filmagem colorida elevou o custo das produções e o imposto asignado a aquisição do filme foi um importante 
impedimento na filmagem de documentários.  
14 Sempre suscetíveis às pressões exercidas pelos grupos comerciais, políticos e de ordem moral. 
15 Seus autores hão de depender do patrocínio de entidades culturais ou bem de conseguir que os documentários que 
dirigem sejam mais atrativos de acordo à programação.  
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O Cinema Direto como “efeito verdade graças à objetividade, ao imediatismo e à 

impressão de capturar fielmente acontecimentos” (NICHOLS, 2005, p. 48) é o segundo estilo 

classificado pelo escritor. Tal categorização é uma tentativa de mapear em âmbito geral a história 

do documentário, já que esse gênero, ao contrário do gênero de ficção, não tem estilos e escolas 

delimitadas, como o Neo-realismo16, Nouvelle Vague17, entre outros.  

O penúltimo estilo apontado por Nichols representa os filmes realizados nos anos 70, com 

um discurso mais direto, em que personagens ou narrador se dirigem diretamente ao público: “Na 

maior parte das vezes, isso consistiu em entrevistas nas quais os atores sociais se dirigem 

diretamente a nós, e não no retorno à voz cheia de autoridade de um narrador” (NICHOLS, 2005, 

p. 55). 

  Mas a entrevista é o principal elemento na construção da narrativa, o qual influencia o 

gênero atualmente: “às vezes profundamente reveladores, às vezes fragmentados e incompletos, 

esses filmes forneceram o modelo para o documentário contemporâneo” (NICHOLS, 2005, p. 

49). 

Mais do que uma possibilidade técnica, a entrevista foi uma inovação na linguagem. 

Porém, os cineastas não se detiveram a esse recurso explorado pela geração anterior e passaram a 

mesclá-la junto a outros experimentos. Nichols lembra: “com o tempo, novas necessidades geram 

novas invenções formais” (NICHOLS, 2005, p. 49). Um elemento muito usado torna-se 

ultrapassado e desafia o documentarista a conhecer outros artefatos para compor a linguagem 

documental, como uma contribuição para a evolução de tal linguagem. Bernardet explica que o 

recurso da entrevista não está saturado, mas implica um formato padrão, em que a exposição do 

cineasta é centralizadora da atenção do entrevistado:  
 
 
Se, nos primórdios do cinema direto, a entrevista era uma tentativa de encontrar o outro, 
após a fase de criação dessa linguagem que se tornou um automatismo, ela hoje remete 
mais ao cineasta do que ao entrevistado (BERNADET, 2003, p. 286). 

 

Outra interferência do uso excessivo da entrevista é “a predominância do verbal” 

(BERNADET, 2003, p. 287). As informações são verbalizadas e há um enfraquecimento da 

observação. Dessa maneira, alguns documentaristas buscaram outros elementos, como a 
                                                
16 Movimento cinematográfico italiano ocorrido entre 1945-1955. Teve como principais representantes Vittorio De 
Sica e Roberto Rossellini. 
17 Movimento cinematográfico da França ocorrido entre 1958 e 1964. Teve como principais representantes Jean-Luc 
Godard e François Truffaut. 
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utilização de outra câmera. Com a obtenção de outros planos, além do entrevistado olhando para 

o cineasta, a captação de detalhes auxilia na construção de um filme mais observacional. 

Também sobre o uso do método da entrevista, Bernadet destaca um fator que pode ser 

responsável para a produção de filmes em larga escala nesse estilo: “[...] de modo geral, o sistema 

de entrevistas simplifica a produção e baixa seus custos” (BERNADET, 2003, p. 287). 

 Com tais inovações, Nichols delimita a quarta fase para sua classificação da história do 

documentário: o auto-reflexivo.  

 
Esse novo documentário auto-reflexivo mistura passagens observacionais com 
entrevistas, a voz sobreposta do diretor com intertítulos, deixando patente o que esteve 
implícito o tempo todo: o documentário sempre foi uma forma de re-presentação, e 
nunca uma janela aberta para a ‘realidade’ (NICHOLS, 2005, p. 49). 

 
 

No entanto, como quaisquer inovações na linguagem cinematográfica, os documentários 

pertencentes a esse estilo também possuem suas limitações. Mesmo sendo uma busca pela 

evolução do gênero, essas inovações almejam alcançar a realidade representada de forma mais 

natural e convincente. Se a entrevista pode tornar o documentarista narciso, o documentário auto-

reflexivo pode interferir na função do cineasta enquanto entrevistador ou até mesmo como 

diretor, assim como avalia Nichols: 
 
Muitos cineastas contemporâneos parecem ter perdido a voz18. Politicamente, 
renunciam à própria voz em favor da de outros (em geral, personagens recrutados para 
o filme e entrevistados). Formalmente, rejeitam a complexidade da voz e do discurso 
pela aparente simplicidade do empirismo não questionado (do tipo: as verdades do 
mundo existem; só é preciso tirar-lhes a poeira e relatá-las) (NICHOLS, 2005, p. 49). 
 
 

Se antes os recursos tecnológicos limitados não restringiram a busca pelas inovações no 

gênero documental, hoje o acesso às novas tecnologias proporciona maior produção de filmes: 

“el acceso a los equipos de vídeo está generando una mayor democratización de quienes 

controlan el mundo del cine y del vídeo19” (RABIGER, 2001, p. 59). 

Rabiger enfatiza também o fator da distribuição dos documentários realizados, já que a 

exibição destes possibilita incentivo e reflexão quanto à produção: “La proliferación de la 

                                                
18 Voz talvez seja algo semelhante àquele padrão intangível, formado pela interação de todos os códigos de um filme, 
e se aplica a todos os tipos de documentário.  
19O acesso aos equipamentos de vídeo está gerando uma maior democratização de quem controla o mundo do cinema 
e do vídeo.  
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televisión por cable y de los omnipresentes videoclubes abre la posibilidad de que se produzcan 

algunos câmbios muy interessantes20” (RABIGER, 2001, p. 56). 

Após essas considerações a respeito da história do gênero documental no mundo, têm-se 

alguns fatores que contribuíram também para a construção da tradição do documentário no 

Brasil. A história desse gênero cinematográfico no Brasil será abordada no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 A proliferação da televisão a cabo e dos onipresentes cineclubes abre a possibilidade de que se produzam algumas 
trocas muito interessantes. 
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3. O DOCUMENTÁRIO NO BRASIL  

 

3.1 AS ORIGENS 

 

A história do documentário no Brasil segue passos semelhantes à trajetória da Europa e 

América do Norte.  Os primeiros registros documentais surgiram no início da Sétima Arte; mas, 

assim como nos outros continentes, não era conhecido o documental. As primeiras tomadas 

foram registradas pelos irmãos Segreto. Afonso Segreto, que retornava de uma viagem à Europa, 

chegou ao Brasil no dia 19 de julho de 1898 e realizou a primeira tomada cinematográfica no 

país, com imagens da Bahia de Guanabara. As novas tecnologias proporcionaram aos irmãos 

Segreto o registro de fatos relacionados à elite carioca, como as festas, outros eventos da classe e 

também acontecimentos políticos. Assim descreve o pesquisador Ramos: 
 

A partir daí passam a registrar regularmente os acontecimentos cívicos e os personagens 
no poder. Cerimônias, festas públicas, acontecimentos excepcionais e aspectos da 
cidade são filmados pelos irmãos num momento crucial de transformações, tornando-se 
praticamente os únicos produtores de cinema no país até 1903 (RAMOS, 1987, p. 18). 

 

Como relata o autor, a denominação documental ainda não existia em nenhum continente, 

mas os registros que marcaram um período da vida brasileira já eram realizados no Rio de 

Janeiro. Uma das mais conhecidas histórias filmadas por Paschoal se dá por um crime ocorrido 

no Rio de Janeiro em outubro de 1906, que origina o filme Rocca, Carletto e Pegatto na Casa de 

Detenção (1906). 

A capacidade de captar cenas do cotidiano e dos momentos políticos e sociais 

transformou a Sétima Arte na nova vedete do país. As novas máquinas se espalharam por outros 

estados, que também começaram a registrar suas peculiaridades. Em 1909, o espanhol Ramón de 

Baños realizou documentários em Belém, uma produção que teria continuidade, como explica 

Ramos: “passando no ano de 1912 a realizar cinejornais, feitos quinzenalmente, abordando desde 

moda até notícias de importantes eventos políticos-sociais” (1987, p. 26). 

No Rio Grande do Sul, o precursor foi o alemão Eduardo Hirtz. Dono de salas de cinema, 

ele produziu de 1907 a 1915 uma série de documentários. No Paraná, a Sétima Arte é difundida 

por Annibal Rocha Requião, que registrou o desfile militar de 15 de novembro de 1907. Assim 

como os demais realizadores da época, ao mesmo tempo em que produzia filmes, Requião 
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mantinha salas de cinema. Seguindo a linha dos outros estados, a Bahia começou sua produção 

cinematográfica no ano de 1909. Seu precursor foi Rubem Pinheiro Guimarães, que, além de 

manter salas de exibição, ainda distribuía e produzia filmes.  

Os registros eram de vários acontecimentos, de cartões postais, histórias de crimes ou 

momentos cívicos, mas a produção cinematográfica brasileira não estava muito diferente da 

realizada nos primórdios do cinema no resto do mundo. Lugares e culturas desconhecidas 

também foram assuntos desses registros. Destaca-se o nome de Luis Thomas Reis, major que 

trabalhou como fotógrafo e cinegrafista da Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas do 

Mato Grosso ao Amazonas, conhecida como Comissão Rondon.  

Segundo a antropóloga Monte-Mór, Thomas Reis “tinha por objetivo exibir às populações 

urbanas um Brasil grande e seu interior, divulgando as ações da Comissão e seu projeto de 

integração nacional” (MONTE-MÓR, 2004, p. 103). Além de tal divulgação, Monte-Mór ressalta 

outra importante colaboração de Thomas Reis, com o seu filme Rituais e Festas de Bororo 

(1917): “destacado na crítica cinematográfica como uma das primeiras experiências de sucesso 

com montagem cinematográfica” (MONTE-MÓR, 2004, p. 104). 

Outro evidente nome durante essa época foi o do português Silvino Santos, responsável 

por registrar principalmente a cultura indígena. Seus filmes eram feitos sobre a forma de 

encomenda por fazendeiros e comerciantes da região. Mesmo com intuitos distintos, tanto 

Thomas Reis quanto Silvino contribuíram para documentar as primeiras décadas do século 

passado, tal qual ressalta Paranaguá: 

 
Ambos comparten la vocación original del documental, proporcionar al espectador um 
viaje sin salir de su butaca, exponer las bellezas y riquezas del país en ele nuevo 
escenario internacional surgido a partir del auge de las exposiciones universales 
(PARANAGUÁ, 2003, p. 26). 

 

Esse estilo do documental será mantido durante as primeiras décadas do século XX, pois 

esse gênero ainda estava em formação e os registros eram os mais variados. Não havia uma linha 

ou um estilo para esses aprendizes do documental. A fase experimental não se estenderia por 

muito tempo. As novas técnicas foram absorvidas rapidamente, e nomes como o de Humberto 

Mauro passaram a ter destaque no cinema brasileiro. 

Na metade da década de 1920, começou a carreira do cineasta Humberto em Cataguases, 

interior de Minas Gerais, que seria conhecido por sua extensa produção de documentários durante 
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a década de 40 e 50. Seus primeiros trabalhos são considerados ficcionais e produzidos pela 

revista carioca Cinearte, de Adhemar Gonzaga. O ano de 1930 marcou o início da segunda fase 

de sua trajetória, já no Rio de Janeiro, com a Cinédia, produtora também administrada por 

Gonzaga. Na Cinédia dirigiu Lábios sem beijos (1930) e Ganga Bruta (1933), esta última 

produção “sonorizada parcialmente, considerada uno de los grandes clásicos del cine brasileño21” 

(RAMOS, 2003, p. 123). Mauro ainda trabalhava com Carmen Santos, criadora da Brasil Vita 

Filmes.  

A historiadora Schvarzman destaca a contribuição de Mauro para o gênero documental 

desde seus primeiros filmes: 

 
Se examinarmos a obra ficcional de Cataguases entre 1925 e 1929 e na Cinédia, no Rio 
de Janeiro a partir de 1930, é nítido em Mauro um olhar documental que se detém 
deliberadamente na descrição das paisagens, das habitações, dos gestos humanos, do 
funcionamento de maquinários e formas de trabalho (SCHVARZMAN, 2004, p. 263). 
 

 
A riqueza de detalhes encontrada nas obras de Mauro, como relata a autora, é um registro 

documental de uma época, que revela traços do diretor e nuances de um povo e de uma 

localidade desconhecida para o restante do país. Essas características estão presentes na obra de 

Mauro, que buscava os detalhes, a sutileza e a beleza ímpar em seus trabalhos ficcionais ou 

documentais.    

O documentário ainda estava se estruturando no país, mas o controle da produção já 

estava sendo estudado pelo Estado. “O novo Estado que se solidificava desde 1930 reconhece as 

virtualidades, e a necessidade de utilizar e controlar o cinema como veículo de massa, de 

propaganda e educação” (SCHVARZMAN, 2004, p. 265).  

O Estado ao qual a historiada faz referência trata-se da presidência de Getúlio Vargas. O 

Brasil era governado desde 1930 pelo político e, no ano de 1937, quando seu governo passava 

pela transição da fase constitucional para a ditatorial, o Estado Novo, foi criado o Instituto 

Nacional de Cinema Educativo (INCE)22.  Esse órgão tinha como objetivo divulgar e, ao mesmo 

tempo, controlar a produção de filmes documentais com caráter educacional, a fim de “fornecer 

um programa geral para a educação das massas que valorizasse, principalmente, os aspectos 

                                                
21 Sonorizada parcialmente, considerada um dos grandes clássicos do cinema brasileiro. 
22 O Instituto Nacional de Cinema Educativo foi criado pelo Ministério de Educação e Saúde em março de 1936, 
mas, como afirma Ramos, “su funcionamento es formalizado solamente a traves de la Ley número 378, del 13 de 
enero de 1937 (RAMOS, 2003, p.124). 
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variados e desconhecidos da cultura brasileira” (VIEIRA, 1987, p. 149). Como complementa 

Ramos, esse estilo de cinema educativo pretendido pelo governo “tiene un carácter paternalista, 

pretendiendo ensenãr al pueblo cómo lidar con sus propias tradiciones23” (RAMOS, 2003, p. 

129). 

Cineastas e técnicos encontraram a oportunidade de continuar a produzir cinema nos 

órgãos estatais, como o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) e o INCE. No INCE, 

“Humberto Mauro construiu sua carreira ligada ao cinema de curta-metragem” (MONTE-MÓR, 

2004, p. 106) entre os anos de 1936 e 1964. A presença de Mauro no instituto proporcionou ao 

governo produções que atendiam aos objetivos de um cinema educativo agregado com habilidade 

e experiência desse cineasta, assim como considera a pesquisadora Maciel: 
 
Muito embora desconsiderada, a temática dos filmes documentários por ele dirigidos 
encaixa-se plenamente na proposta varguista. Não há questionamentos com relação ao 
apuro estético do cineasta, mas sua realização encontrava-se plenamente inserida na 
discussão ideológica do momento histórico em que se desenvolve sua filmografia 
(MACIEL, 2003, p.251). 

 

Filmes foram realizados com um discurso didático-científico, que marcou a produção 

realizada pelo INCE, com o objetivo de atender à política governamental de Vargas.  

O INCE foi idealizado por Roquette-Pinto, que o comandou de 1936 até 1947. “Podemos 

notar en los documentales del INCE (principalmente durante el periodo del Estado Novo) la 

esencia del pensamiento de cuño progresista de la época, teniendo por detrás la fuerte 

personalidad de Roquette-Pinto24” (RAMOS, 2003, p.127). O diretor também viria a produzir 

vários filmes com o cineasta Humberto Mauro.  

O cinema feito pelo INCE tinha caráter educativo, mas também possuía o intuito de 

divulgar os ideais do governo. No entanto, Schvarzman escreve que “Roquette-Pinto procurou 

demarcar nos filmes as temáticas educativas (ênfase nos filmes científicos ou técnicos) e a 

distância da propaganda aberta ao regime” (p. 271). A historiadora afirma, ainda, que Mauro 

também foi responsável por tal distanciamento, pois “muitas vezes a ideologia pôde ser 

subvertida pela imagem” (SCHVARZMAN, 2004, p. 271). 

Porém, tal distanciamento não era a regra para as produções do período. Quando uma 

enfermidade era o tema abordado, como em Combate à lepra no Brasil, o próprio título sugere 
                                                
23 Tem um caráter paternalista, pretendendo ensinar ao povo como lidar com suas próprios tradições. 
24 Podemos notar nos documentários do INCE (principalmente durante o período do Estado Novo) a essência do 
pensamento de cunho progressista da época, tendo por detrás a forte personalidade de Roquette-Pinto. 
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uma apresentação das causas da doença no filme, mas não é o que acontece. Essa produção exalta 

as ações do governo, a fim de divulgar sua atuação, como relata também Schvarzman: “Mostra-se 

ao público o que o governo faz por seus desvalidos. Não se ensina a cada cidadão, ou melhor, a 

cada espectador, como se prevenir ou como reconhecer-se doente” (2004, p. 283). Nesses filmes, 

as encenações serviam como elementos secundários na narrativa, pois o essencial era o tema. Não 

havia interesse em expor a identidade da pessoa nessas encenações. O que mais interessava era 

divulgar as atividades do governo. 

As produções do INCE não estavam limitadas somente aos assuntos científicos. Existiam 

outros temas, como cultura popular, eventos patrióticos e políticos. Os filmes  seguiam um 

padrão cinematográfico, com narrações didáticas, locuções “num tom claro, mas técnico” e onde 

a “imagem ilustra o texto” (SCHVARZMAN, 2004, p. 276).  

Como complementa Ramos: “La ideología dominante en la producción del INCE 

evoluciona durante el transcurso de sus treinta años de existencia25” (RAMOS, 2003, p. 124). A 

mudança mais acentuada ocorreu em 1947, quando acabou o período do Estado Novo e Roquette 

Pinto deixou o INCE. Os filmes já não tinham os mesmos propósitos, como explica Schvarzman: 

 
A música e o mundo rural constituem o fulcro central da produção maureana depois da 
atividade em conjunto com Roquette-Pinto. O momento é de pós-guerra e são colocados 
em pauta temas como economia e desenvolvimento, não havendo mais um projeto 
político de utilização oficial do cinema (SCHVARZMAN, 2004, p. 288 e 289). 

 

 A temática estava voltada para um país rural e as produções não ostentavam mais os 

ideais de um governo ditatorial. Tais transformações podem ser conferidas na obra do próprio 

Mauro com a série de curtas-metragens Brasilianas (1945-1956), em que é apresentada uma 

“preocupación por las tradiciones y costumbres de un Brasil rural en desaparición es abordada en 

tono melancólico y triste, donde el testimonio de las canciones ocupa un lugar central26” 

(RAMOS, 2003, p. 135). Outra preocupação presente nesses curtas-metragens aconteceu quanto 

aos enquadramentos, pensados com “la madurez de un estilo27” (RAMOS, 2003, p.135) para 

representar a realidade do país.  

                                                
25 A ideologia dominante na produção do INCE evolui durante o transcurso de seus trinta anos de existência. 
26 Preocupação pelas tradições e costumes de um Brasil rural em desaparecimento é abordada em tom melancólico e 
triste, onde o testemunho das canções ocupa um lugar central.  
27 A madureza de um estilo. 
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 A última produção de Mauro no INCE foi A Velha a fiar (1964), “uma enorme reflexão 

sobre o próprio cinema e sua matéria, a montagem” (SCHVARZMAN, 2004, p. 295). Humberto 

Mauro registrou um Brasil sobre os ditames de um governo sem deixar de lado a preocupação 

com um cinema bem realizado. O diretor utilizou a câmera como instrumento para essas 

revelações. 

 Paralelamente às produções realizadas pelo INCE, outras obras foram elaboradas na 

década de 40. Com a criação dos Estúdios da Vera Cruz, a produção documental de São Paulo 

teve destaque no cenário nacional. Os filmes realizados pela Vera Cruz tinham um caráter 

cultural, apresentando museus, pintores, obras e outros momentos do Estado de São Paulo, uma 

característica dos estúdios que realizaram várias produções voltadas à cultura brasileira.  As obras 

revelam um outro país, com cenas da capital Paulista na década de 40, das artes e dos 

movimentos culturais desse período. Os documentais da Vera Cruz terminaram em 1954, com o 

fim dos estúdios.  

 Uma nova fase para o cinema e o documentário já estava sendo traçada no cenário cultural 

brasileiro. As influências dos movimentos culturais europeus foram determinantes para os novos 

diretores brasileiros, que não queriam nenhum vínculo com a produção apresentada até então e 

buscavam novas referências para a produção brasileira, como analisaremos na próxima parte. 

 

 

3.1 O CINEMA VERDADE NO BRASIL 

 

Se para a história do cinema o advento do som causou mudanças na linguagem 

cinematográfica, para a história do documentário tais transformações aconteceram com o som 

direto. Destaca Paranaguá: “para el documental la gran ruptura, la auténtica revolución ocurre 

con la llegada de sonido directo28” (PARANAGUÁ, 2003, p. 53). Essa tecnologia que inovou a 

linguagem do gênero documental no cinema direto/verdade também causa transformações no 

cinema feito no Brasil.  

As influências do documentário brasileiro na década de 60 estão relacionadas com o 

cinema neo-realista e o movimento cinemanovista. Antes do cinema verdade/direto contribuir 

para a realização cinematográfica brasileira, outros movimentos influenciaram a nova estética 

                                                
28 Para o documentário a grande ruptura, a autêntica revolução ocorre com a chegada do som direto. 
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que remetia à realidade. As características do Neo-realismo italiano, contextualizado no pós-

guerra italiano (1945-1955), manifesta-se na obra do brasileiro Nelson Pereira dos Santos, com 

Rio 40 graus, de 1955, como relata Carril:  
 
el modelo de rodaje en las calles, utilización de actores no siempre profesionales, la 
narración de una historia que surge de la propria realidad, hicieron de ese experimento 
un hecho único hasta entonces en el cine brasileño29 (CARRIL, 2003, p. 216). 

 
 
 O filme Rio 40 graus influenciou o começo da carreira de Glauber Rocha e outros 

cineastas, como Carlos Diegues, e forneceu conceitos cinematográficos para o novo cinema que 

surgia no Brasil, bem como observa Fabris: “o Neo-Realismo não foi imitado enquanto modelo, 

mas bem assimilado enquanto postura, pois ajudou a fecundar idéias surgidas com o próprio 

contexto nacional” (FABRIS, 2003, p.82). 

Esse horizonte será influenciado pelo Cinema Direto/Verdade, uma  estética que já  podia 

ser detectada em 1959 com o documentário que mostra a vida de uma comunidade de pescadores. 

Arraial do Cabo, de Paulo César Saraceni e Mário Carneiro, transparece importância à imagem 

que busca retratar com intensidade o semblante do povo brasileiro. Embora a temática seja 

inovadora, com “atração pela imagem do povo, sua fisionomia”, esse filme ainda tem seu estilo 

pertencente “ao classicismo documentário” (RAMOS, 2004, p. 84). 

No ano seguinte, foram lançados Aruanda, sobre a vida rural de uma comunidade no 

interior da Paraíba, com direção de Linduarte Noronha e também Romeiros da guia, de Vladimir 

Carvalho e João Ramiro de Mello, que ratificaram uma nova linguagem quanto à estética, mas 

ainda com o uso da voz over.  

Para as novas temáticas, a estética inovadora foi fundamental para atribuir tanta 

importância ao chamado Cinema Novo, o qual “se impone gracias a la trilogía30 del Nordeste, 

compuesta por Deus e o Diabo na Terra do Sol, Os Fuzis y Vidas Secas31” (PARANAGUÁ, 

2003, p. 62). Segundo o crítico Xavier, esses três títulos marcam “o apogeu do Cinema Novo em 

sua proposta original” (XAVIER, 2001, p. 47). 

                                                
29 O modelo de filmagem nas ruas, utilização de atores nem sempre profissionais, a narração de uma história que 
surge da própria realidade, fizeram de esse experimento um fato único até então no cinema brasileiro. 
30 Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1963); Os Fuzis (Ruy Guerra, 1963); Vidas Secas (Nelson 
Pereira dos Santos, 1963). 
31 Impõe-se graças à trilogia do Nordeste, composta por Deus e o Diabo na Terra do Sol, Os Fuzis e Vidas Secas. 
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Mas foi o cinema direto/verdade o estilo que mais se destacou nas obras fílmicas no 

Brasil. A produção cinematográfica brasileira, influenciada pelas inovações realizadas no resto do 

mundo, ocorreu com mais força no Rio de Janeiro e em São Paulo, ainda que com destaque para 

o primeiro estado citado, As novas técnicas do chamado Cinema Verdade no Brasil ocorriam com 

mais força no núcleo autoral da geração cinemanovista, que circulava no Rio de Janeiro. Isso se 

dava tanto pela relação de alcance com os primeiros realizadores do “direto” quanto pelo fator 

tecnológico. 

Pela relação com outros documentaristas, é evidente o nome de Joaquim Pedro de 

Andrade, que estudava na Europa e nos Estados Unidos, onde tinha contato com os irmãos 

Maysles. No seu retorno ao Brasil, realizou o filme Garrincha, Alegria do Povo (1962), produção 

que foi o pontapé inicial para difundir o novo modo de fazer documentário, embora com 

“algumas tentativas de inovações limitadas, com uso basicamente de som de estúdio, com uma 

marcada voz over expositiva” (RAMOS, 2004, p. 87). 

O fator tecnológico o qual fez o Rio de Janeiro ganhar destaque nessa nova produção  diz 

respeito ao gravador portátil chamado Nagra. Os realizadores do Rio de Janeiro tiveram o contato 

com o gravador antes que outros documentaristas. Em 1962, os primeiros gravadores chegaram 

ao estado pelas mãos do documentarista sueco Arne Sucksdorff; depois pelas mãos do também 

cineasta François Reichenbach e, por fim, por meio da compra dos equipamentos feita pelo 

Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

Com a vinda dos novos gravadores, as primeiras experiências não obtêm o resultado 

esperado, como lembra Ramos: “A gravação do chamado ‘som direto’, no entanto, não é ainda 

um problema técnico resolvido, e os cineastas brasileiros sofrem para obter os efeitos desejados” 

(RAMOS, 2004, p. 88). Apesar disso, nos meses seguintes, os Nagras já estavam ao alcance dos 

demais realizadores.  

Em São Paulo, as idéias do cinema direto/verdade ocorreram por outra via, através das 

relações com os documentaristas argentinos, principalmente com o diretor Fernando Birri, criador 

do Instituto de Cinematografia da Universidade do Litoral, em Santa Fé.  Assinala o escritor 

Paranaguá: “Hay por lo tanto um vinculo directo entre Santa Fé y São Paulo, punto de partida de 

una experiencia fértil en el ámbito documental, consecutiva a la eclosión del Cinema Novo” 

(PARANAGUÁ, 2003, p. 44). Assim, Birri teve contato com os brasileiros Rudá de Andrade, 
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Maurice Capovilla e Vladimir Herzog, contribuindo para a criação do núcleo paulista do estilo 

documentário “verdade”. 

Os realizadores paulistas também contribuíram para a produção de filmes cinemanovistas. 

Entre 1964 e 1965, Thomas Farkas produziu quatro médias-metragens32 com produção executiva 

do argentino Edgardo Pallero: Viramundo, de Geraldo Sarno; Memória do Cangaço, de Paulo Gil 

Soares; Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez (também argentino) e 

Subterrâneos do Futebol, de Maurice Capovilla. Nesses filmes, há uma clara característica do 

estilo verdade, “sendo a narrativa baseada em entrevistas, depoimentos e tomadas em direto 

explorando a improvisação” (RAMOS, 2004, p. 91). 

Assim como nos filmes realizados pelos cariocas, encontra-se também nessas quatro 

produções a entrevista como principal elemento herdado do estilo direto/verdade. Para Ramos, “o 

estilo documentário ‘verdade’ do grupo paulista parece ter um acabamento formal mais cuidado” 

(RAMOS, 2004, p.92). Esse cuidado se deve a um maior domínio dos equipamentos.  

Das várias inovações do Cinema Novo, destaca-se a edição. A montagem não serve mais 

como um elemento para organizar imagens que antes apenas ilustram um texto. Ela agora tem 

evidência experimental e incita o espectador a refletir sobre o discurso transposto para a tela, até 

porque, muitas vezes, os temas dos filmes se referem à realidade vivida pelo próprio espectador, 

mas uma realidade transportada para a tela através do olhar do diretor. Não há aqui o conceito de 

que o documentário é reprodução do mundo, como complementa Nichols:  

 
ele não é uma reprodução da realidade, é uma representação do mundo em que 
vivemos. Representa uma determinada visão do mundo, uma visão com a qual nunca 
tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela representados nos 
sejam familiares (NICHOLS, 2005, p. 47). 

  

 Essa visão de mundo dos realizadores do Cinema Novo passou a representar a realidade 

social do país, mas com a preocupação de “impedir que o espectador seja ‘embriagado’ pela 

narrativa fílmica e que esteja ciente e avisado da manipulação inevitável destes mesmos 

processos narrativos” (RAMOS, 1987, p. 365). 

Os cineastas do cinema novo não colocavam as novas tecnologias como a prioridade de 

suas obras. A busca pela realidade era mais importante que a estética. Assim, não se almejava 

uma imagem limpa, com uma boa iluminação. A preferência pelos planos longos e com imagens 

                                                
32 Em 1968, os quatro filmes são reunidos num longa-metragem intitulado Brasil Verdade. 
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estremecidas não significa desleixo; apenas remetia à máxima desse movimento, dita por Glauber 

Rocha: “uma câmera na mão e uma idéia na cabeça”.  

Esse slogan foi influenciado por outro movimento cinematográfico iniciado na França, em 

meados de 1958, a Nouvelle Vague, que teve Jean-Luc Godard como um dos principais 

realizadores. Esse estilo inovou quanto à percepção de direção, já que o diretor era visto como 

participante em todas as etapas, desde a criação até a montagem do filme. Ainda sugeriu ao 

Cinema Novo a sua estética, a qual também preferia as cenas tremidas e uma montagem não-

convencional. Ainda sobre a nova forma do cinema brasileiro dos anos 1960 e 1970, Xavier 

enfatiza: 
 
o cinema brasileiro trabalhou as tensões entre a ordem narrativa e uma rica plástica das 
imagens, fazendo ‘sentir a câmera’ com era próprio a um estilo que questionava a 
transparência das imagens e o equilíbrio da decupagem clássica (XAVIER, 2001, p. 
17). 

 

Nos primórdios do Cinema Novo, havia a intenção de discutir a realidade social do país 

por meio do cinema. Mas enquanto esse estilo se erguia, o Brasil estava às vésperas do domínio de 

um golpe militar que “atinge o cinema no momento de sua plena ascensão, se sua explosão 

criativa” (XAVIER, 2004, p. 47). Em março de 1964, iniciou-se no Brasil o período de regime 

militar, que permaneceu durante vinte anos. As produções cinematográficas sofreram censura, já 

que “a experiência política” começava a “instigar a produção de inúmeros documentários que 

tentarão dar conta da diversidade da cultura brasileira” (MONTE-MÓR,  2004, p. 108).  

Antes de 1964, os filmes representavam a realidade social do país com “horizonte da 

liberação nacional como pressuposto maior” (XAVIER, 2001, p. 22).  Depois do golpe, houve 

um crescente engajamento político por parte do Cinema Novo. A partir da linguagem 

cinematográfica inovadora e reflexiva, os realizadores almejavam produzir um cinema 

contestador, que apresentasse uma visão crítica do contexto político e social. A intenção era fazer 

um cinema capaz de acabar com a alheação do público frente à política e à realidade brasileira. 

Nesse contexto, muitos filmes foram censurados, com filmagens interrompidas ou exibições 

vetadas.  

Além da censura política, outros fatores contribuíram para o fim da produção documental 

para as telas cinematográficas. A crescente difusão da televisão na vida dos brasileiros foi um dos 

fatores que contribuiu para a migração de documentaristas para programas televisivos, pois era o 
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canal disponível para esses diretores no momento. Eles procuravam mostrar a realidade ocultada 

pelo regime militar, como A Hora da Notícia, criado em 1972, na TV Cultura, que teve a 

participação de Vladimir Herzog. Outro programa que deu início à carreira de jovens cineastas e 

também contou com a participação de experientes documentaristas foi o Globo Repórter, que, nos 

anos de 1970 e 1980, acolheu um número significativo de documentaristas brasileiros. Eduardo 

Coutinho, Maurice Capovilla e João Batista de Andrade são alguns nomes que fizeram parte 

desse programa produzido pela TV Globo. 

Durante a década de 1980, com a abertura política em 1984, o documentário brasileiro, 

antes contestador, começou a tornar-se também analítico. Para as produções mais visíveis dessa 

época, “os destaques de 1984 correspondem a trabalhos de cineastas veteranos que realizaram 

agora antigos projetos ou a eles voltarão em função do novo clima social e político” (XAVIER, 

2004, p. 48). Assim, temos Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, documentarista 

que iniciou sua carreira na década de 1960. Esse filme foi interrompido no ano de 1964 e só foi 

concluído em 1984. Tornou-se um marco na história do documentário brasileiro e abriu um 

caminho para produção documental a partir dos anos 1980 para o diretor, que inaugurou um 

estilo próprio de realizar documentários, uma interação entre o diretor e o entrevistado. 

A estética que surgiu através do cinema novo ainda está presente nas produções atuais, 

com temáticas que ainda remetem a questões sociais, mesmo que o estilo documental atual não 

seja homogêneo. Desse modo, as características da linguagem procedentes do Cinema Novo 

reafirmaram a função do documentário como uma construção de uma realidade.  

Porém, as produções documentais que recomeçaram na segunda metade da década de 80 

tiveram um fôlego muito curto, sem uma definição de gênero ou de linguagem. A importância 

das influências desse estilo é destacada por Carril: “La dinámica histórica en el cine brasileño 

consiste en esa línea de proximidad y de tuteo con a realidad, que se corta con el gobierno de 

Collor de Mello, se origina en ese momento33” (CARRIL, 2003, p. 217).  E mais uma vez a 

história do gênero documental é estritamente relacionada às ações do governo. Fernando Collor 

de Mello governou o país entre os anos de 1990 e 1992, quando extinguiu a Embrafilme, ato que 

colocou fim à produção cinematográfica nacional. 

                                                
33A dinâmica histórica no cinema brasileiro consiste nessa linha de proximidade e de tuteamento com a realidade, 
que se corta com o governo de Collor de Mello, se origina nesse momento. 
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A televisão foi novamente a saída encontrada pelos documentaristas. Ela seria o veículo 

para a exibição e produção de documentários. Sobre a realização de documentários televisivos da 

década de 1990, diz Monte-Mór:  
 
Seria interessante destacar, neste conjunto, documentários produzidos para a televisão 
que buscam associar as imposições da linguagem televisiva ao universo do 
documentário, produzindo programas inovadores que apostam na qualidade e que 
buscam retratar o Brasil para os brasileiros (MONTE-MÓR, 2004, p. 113). 

 

Como destaca a autora, esses diretores levam para a TV brasileira a qualidade do 

documental, utilizam esse meio de comunicação para associar o trabalho do documentarista à 

linguagem da TV. Esse predomínio acontece também pelo fato de que, nos anos 90, houve a 

introdução do sistema de televisão a cabo no país, com canais especializados no gênero 

documentário.  

A presença de cineastas nesses canais especializados rendeu outras formas de realização 

de documentários. Os diretores buscavam novas temáticas, as influências do cinema novo ainda 

estavam presentes, mas não eram os motes dessas produções, pois o público era outro, e suas 

expectativas e objetivos não estavam focalizados no gene daquele movimento. Na década de 

1990, houve também “uma renovação do documentário, ampliando o seu público, considerando a 

pesquisa, aprimorando a sua linguagem e os recursos técnicos, reafirmando sua ética e sua arte” 

(MONTE-MÓR, 2004, p. 112). Esses fatores contribuíram para a plenitude do gênero 

documental no Brasil na virada da década seguinte. 

A renovação das Leis de Incentivo a partir de 1995, no governo de Itamar Franco, 

possibilitou um novo universo para o documental. Novos nomes surgiram no cenário brasileiro, 

como João Moreira Salles, José Padilha, entre outros. As temáticas não tinham um único 

enfoque; havia filmes que abordavam todos os temas, desde o musical, social, infantil e 

científico, entre outros. Nessa nova fase, o documentário voltou às salas de cinema, não somente 

nos circuitos de festivais, mas para as telas comerciais. Os festivais se reestruturaram e criaram a 

categoria documentário em suas premiações para atender à demanda de produções do país.  

  Nos anos 2000, o documentário não somente é exibido nas salas de cinema, mas também 

ganha o prestígio do público. Retomou-se a realidade social como tema até mesmo nos filmes de 

ficção. Destacam-se Ônibus 174 (2004), de José Padilha, e O Prisioneiro da Grade de Ferro 

(2004), de Paulo Sacramento. A produção atual ainda apresenta, segundo Xavier, “uma 
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diversificação de linguagens e preocupações, um enfrentamento de problemas que conta, 

inclusive com a herança dos anos 1960 e sabe, nos melhores casos, trabalhar certos temas sem 

alusões ao passado” (XAVIER, 2001, p. 49). 

 O documentário brasileiro vem construindo sua tradição cinematográfica através de suas 

mudanças, sejam elas temáticas ou tecnológicas. Para analisar essas transformações, escolheu-se 

o nome de Eduardo Coutinho. Como já citado, Cabra Marcado Para Morrer representa grande 

importância na historia do gênero documental, assim como Edifício Máster (2002) consolida o 

estilo desse documentarista. Nossa análise pretende demonstrar a evolução ou não da linguagem 

documental no país através da obra de Coutinho e como esse processo se revela em sua obra, 

como veremos no próximo capítulo.  
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4. O ESTILO DE EDUARDO COUTINHO  

 

4.1 CABRA MARCADO PARA MORRER 

 

 Em 1964, Eduardo Coutinho inicia a captação de Cabra Marcado Para Morrer. Neste 

mesmo ano, as filmagens são interrompidas devido ao golpe militar. A idéia inicial deste filme 

era montar um docudrama sobre o assassinato de João Pedro Teixeira, líder do movimento das 

ligas camponesas de Sapé, na Paraíba. O projeto seria produzido pelo Centro Popular de Cultura 

(CPC) DA União Nacional de Estudantes (UNE) e também pelo Movimento de Cultura Popular 

de Pernambuco (MCP). Com a invasão do exército na região, o material e equipamento da 

filmagem foram apreendidos. Algumas cenas, fotos e o roteiro original do filme foram salvos, 

pois estes já haviam sido enviados ao laboratório no Rio de Janeiro.  

 A anistia é decretada no ano de 1981 pelo governo de João Baptista Figueiredo. Coutinho 

retoma a direção e a produção do filme, dezessete anos depois das primeiras filmagens. O diretor 

reencontra com Elizabeth Texeira, viúva de João Pedro, que agora vive como Marta Maria da 

Costa em São Rafael, no Rio Grande do Norte. Depois de várias tentativas para encontrá-la, 

Elisabeth só é localizada devido ao contato de Coutinho com seu filho mais velho Abraão, que, 

assim como a maioria dos filhos, foi separado da mãe durante o golpe de 64. Esse segundo 

encontro que pode ser definido como um “resgate de uma experiência comum”, Xavier salienta:  

 
a linguagem é outra e o filme se organiza não apenas como discurso sobre estados de 
consciência e evolução de destinos. Ele internaliza na sua montagem o próprio 
processo de reencontro, de recuperação de identidades [...] (XAVIER, 2001, p. 113). 

 

No primeiro encontro, o diretor mostra as oito fotos recuperadas durante as gravações 

anteriores, imagens que incitam a memória da entrevistada e contribuem para o resgate oral do 

documentário. Com a mesma intenção de fazer emergir as experiências dos demais entrevistados, 

Coutinho exibe o copião das imagens realizadas em 1964 para o grupo que irá participar dos 

novos depoimentos. A retomada do filme não significa resgatar o projeto anterior, pois a época e 

os fatos políticos e sociais do momento também estão modificados. Lançado em 1984, Cabra 

Marcado para morrer  propõe uma recuperação da história a partir de um resgate de memórias e 

experiências dos mesmos personagens do filme inacabado de 1964, assim como expõe o 

documentarista Gervaiseau: 
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A grande arte do filme de Coutinho vai ser a de tecer, pela montagem, os meandros 
da vasta rede das trajetórias que ligam o assassinato, e o projeto antigo de 
reconstituição cinematográfica de seu contexto sócio-histórico, ao presente da 
filmagem de um documentário, cujos personagens são os atores do filme antigo 
(GERVAISEAU, 2007, p. 221). 

 

Em 1964, o roteiro previa um filme com a atuação dos próprios camponeses e também da 

viúva de João, Elisabeth, sobre a morte do líder camponês. Interpretações essas que teriam a 

influência do estilo neo-realista. A proposta do primeiro projeto não seria muito convencional, 

daria continuidade ao que já era feito no cinema brasileiro (o uso de atores não-profissionais), 

mas inovaria ao usar os próprios envolvidos em um acontecimento como personagens. Os 

entrevistados participam como sujeitos que representam a própria realidade. 

O diretor pretende que Cabra Marcado para morrer também ser um filme histórico, no 

entanto, sem se prender nas tendências que predominavam em outros documentários como em 

Anos JK (1980), Jango (1984), ambos de Silvio Tendler e Jânio vinte anos depois (1980) de 

Silvio Back. Essas diferenças que o autor propõe em sua obra são explicadas por Da-Rin:  

 
Tanto o processo histórico - trajetórias individuais e memória coletiva- quanto o 
processo de produção de significados através do cinema estão profundamente 
enraizados no corpo de Cabra Marcado para Morrer (DA-RIN, 2004, p. 217). 

 

 Além dos depoimentos dos personagens, Coutinho utiliza outros recursos 

cinematográficos para resgatar a história, tais como recortes de jornais sobre o assassinato de 

João Pedro. Notícias que não servem apenas para completar informações ou contextualizar os 

fatos, têm também a função de contrapor como esses acontecimentos foram divulgados com as 

opiniões de quem os vivenciou, a fim de instigar o público a questionar a história apresentada.  

Outro elemento usado no filme é a narração em off, a qual tem o desempenho de 

apresentar informações e contribuir para a construção da narrativa sem interpretar os fatos para o 

espectador. Para Gervaiseau, a utilização do off informa ainda sobre: 
 
as razões da interrupção do projeto antigo bem como datar e contextualizar o seu 
gesto criativo, estimulando a reflexão do espectador sobre a sua historicidade; 
fornecer, por meio de um testemunho pessoal, um complemento de informação sobre 
a trajetória dos personagens; e explicitar as circunstâncias atuais da filmagem 
(GERVAISEAU, 2007, p. 228). 
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Mesmo fundamental para contextualizar os acontecimentos na narrativa, Lins considera 

em Cabra o uso de narração em off próximo “da estética dos documentários clássicos”. (LINS, 

2004, p. 34). Já Xavier adjetiva “a voz off do locutor explicando as imagens” como ágil. 

(XAVIER, 2001, p. 113) 

 Ainda que Lins considere a narração tradicional, ela destaca outro elemento encontrado no 

Cabra e que também é freqüente nos trabalhos de Eduardo Coutinho: 
 
Em Cabra Marcado, diferentes elementos da tradição do cinema documentário 
surgem alterados, transformados, torcidos, a começar pela clássica separação entre o 
cineasta e personagens, Coutinho é também personagem do filme, o que inclui de 
imediato uma dimensão da subjetividade do diretor na própria imagem (LINS, 2004, 
p. 33). 

 

 Essa aparição do diretor e também da equipe de produção como participantes do 

documentário é um recurso que se destaca em outras obras do cineasta. No documentário Edifico 

Master (2002), que será o objeto de análise deste projeto, também se verifica a presença constante 

do diretor com seus personagens, como apresentamos no próximo subtítulo. 

 

4.2 ANÁLISE DO EDIFÍCIO MASTER 
 
 O documentário Edifício Master (2002), do diretor Eduardo Coutinho, foi realizado com 

os moradores de um edifício em Copacabana com este mesmo nome. Foram sete dias de 

gravações e trinta e sete entrevistados.  

A idéia inicial do projeto deste documentário partiu da jornalista e pesquisadora Consuelo 

Lins, quando numa conversa com Eduardo Coutinho, expôs sua sugestão de realizar um filme em 

um prédio onde trabalhava. Além da filmagem em uma só locação, a sugestão ainda implicava 

outra temática, a qual se desvia dos trabalhos anteriores do diretor. Nos seus últimos projetos, 

Coutinho registra a favela Vila Parque da Cidade, no Rio de Janeiro, em Santo Forte (1999) e o 

morro da Babilônia, também no Rio de Janeiro, em Babilônia 2000 (2001) e agora se depara com 

a proposta de filmar a classe média.  

 O prédio sugerido por Consuelo Lins foi descartado, já que a pesquisadora tinha uma 

relação estreita com os moradores do local. Outros edifícios foram visitados, mas devido a alguns 

empecilhos como o barulho intenso, o que prejudicaria as captações, ou a recusa de autorização 

para as filmagens impossibilitou a continuação do projeto. Por indicação de uma amiga, Coutinho 
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decide documentar o Master, um edifício que fica em Copacabana, numa rua paralela a avenida 

Atlântica, aonde o diretor já havia morado durante alguns meses nos anos 60. 

 Começa, então a primeira etapa do projeto, o trabalho de pesquisa no Edifício Master. O 

apartamento 608 é alugado pela equipe de produção e durante três semanas, cinco pessoas 

realizam pré-entrevistas e relatórios para o diretor, numa tentativa de encontrar personagens e 

histórias entre os 12 andares do prédio.   

 Foram usadas três câmeras, uma registrou o que acontecia na portaria do prédio, a outra 

captava as entrevistas e uma última auxiliou nas gravações dos depoimentos e também nos fatos 

que foram flagrados nos corredores. Após as pré-entrevistas, durante uma semana a equipe de 

produção e o diretor entrevistaram os personagens do documentário. 

A ordem que apresenta os entrevistados não segue uma seleção, esta é cronológica, salvo 

dois casos. Num primeiro, duas pessoas falam sobre suicídio e então o diretor decide intercalar 

estes depoimentos. O outro se trata de um depoimento emocionante e que, pela ordem 

cronológica seria o último a ser exibido. Porém, para quebrar o que seria um final “dramatizado”, 

o diretor decidiu alternar esta ordem e adequou esta entrevista para outra seqüência do filme.  

 A primeira cena do filme mostra, pela câmera do sistema interno de segurança do prédio, 

a chegada da equipe de filmagem no local. Registro este utilizado por Coutinho nos seus outros 

trabalhos, a fim de legitimar o documentário como um filme, ao apresentar a equipe, ele quer 

validar o que está sendo feito como um registro. Já pela câmera da produção, é exibida a entrada 

da equipe no elevador.  

 Na próxima cena é mostrado um corredor e ao fundo deste duas pessoas conversando. A 

câmera é deslocada para a outra direção e então a única narração em off do filme é ouvida, pela 

voz do diretor: “Um edifico em Copacabana, a uma esquina da praia. Duzentos e setenta e seis 

apartamentos conjugados. Uns quinhentos moradores. Doze andares. Vinte e três apartamentos 

por andar. Alugamos um apartamento no prédio por um mês. Com três equipes filmamos a vida 

do prédio durante uma semana”. Nesta breve narração, Coutinho apresenta o local de filmagem e 

sua inicial proposta. 

 Os três primeiros depoimentos também apresentam o Edifico Master. O primeiro é de 

Vera, uma senhora que sempre morou no prédio e fala sobre a mudança que o local sofreu, pois 

antes era um “antro de perdição muito pesado” e agora é “um ambiente familiar”. A próxima 

cena mostra rapidamente um grupo de moradores que está no hall do prédio. A câmera segue em 
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direção à sala de administração, quando o entrevistado já está conversando com a equipe. É o 

depoimento do sindico que, assim como o do porteiro-chefe, são os únicos que não acontecem 

nos apartamentos. Na seqüência a seguir, a equipe anda pelo corredor e chega ao apartamento de 

Maria do Céu, moradora que de forma alegre conta algumas histórias vividas no prédio e também 

fala sobre as modificações do edifício. 

 A proposta inicial de Coutinho era fazer numa única locação um documentário sobre a 

classe média. As três semanas de pré-entrevistas serviram para encontrar não só historias de vida, 

mas também personagens que delimitassem um tema para o filme, através das pesquisas e contato 

com os entrevistados. Nos 110 minutos do documentário, o cineasta conseguiu construir uma 

narrativa baseada apenas em entrevistas, usando sempre o som direto e com legendas apenas com 

a função de nomear os moradores. 

As diferentes experiências de vida fazem emergir opiniões de pessoas que, antes 

anônimas, contidas na banalidade de uma grande cidade, apresentam uma realidade até então 

desconhecida. Assim como sugere a frase de apresentação na capa do documentário: “Um filme 

sobre pessoas como você e eu”. As entrevistas contextualizam ainda a realidade social nos dias 

de hoje. Os problemas sociais são detectados em depoimentos como os de Cristina, mãe jovem e 

solteira que sofreu preconceito do pai; o assalto contado por Esther; o aborto que a mãe de Renata 

a fez cometer; o desemprego de Roberto.  

O documentário coloca em questão o cotidiano de muitas pessoas que, assim como no 

Master, não conhecem o próprio vizinho e vivem num mundo isolado. E tal resultado não foi 

obtido de maneira explicita. Talvez a primeira intenção de Countinho não tenha sido buscar 

personagens que representassem uma realidade em comum com a do público. Essa identificação 

foi criada pelas escolhas durante a realização do documentário, desde a seleção dos personagens 

até a montagem.  

Nesse trabalho, há uma participação maior do diretor com os entrevistados, pois diferente 

do que se vê nos outros documentários, como em Cabra Marcado para Morrer, Coutinho não 

utiliza outros elementos para compor a cena: aqui só se encontram ele e o entrevistado no 

apartamento.  

Percebe-se que em Edifício Master os depoimentos são o foco principal na condução 

narrativa, em vista que o diretor utiliza poucas vezes os recursos extras dos apartamentos, como 

fotografias e outros objetos. Quando Esther, a quarta personagem que aparece no longa-
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metragem, fala sobre seus retratos, mesmo Coutinho tendo filmado essas fotografias, opta por 

não mostrá-las.  

Ainda que com uma narrativa focada nos depoimentos, o diretor intercala no 

documentário outras cenas entre as passagens de entrevistas. São utilizadas imagens captadas nos 

corredores ou nos elevadores do edifício, como na seqüência em que um garoto sai do elevador e 

ao fundo do corredor vê um gato. Antes de entrar em casa, bate na porta do vizinho para que o 

animal consiga entrar no seu apartamento. Ou quando a câmera acompanha um grupo de 

moradoras que carregam um bolo de aniversario até o apartamento de Geicy, uma das 

personagens já apresentadas durante o documentário.  

Outro recurso usado por Coutinho para conduzir a narrativa é a própria montagem das 

entrevistas. Ele parece ter um cuidado para que os depoimentos não pareçam muito pesados ou 

para que estes não tornem os personagens caricatos quando despertam o humor. Como na 

entrevista cedida por Maria Pia, uma espanhola que chegou ao Brasil para trabalhar e que expõe 

de maneira veemente sua opinião sobre a pobreza do país, justificada pelas pessoas que não 

querem trabalhar e as chama de preguiçosas. Coutinho não explicita qualquer julgamento quanto 

à opinião, apenas questiona “o que é preguiçoso” e faz com que Maria continue a expressar suas 

idéias. 

Já que o documentário é focado em depoimentos, entende-se a importância da experiência 

do cineasta. Quando Esther diz quão gosta de seus retratos, Coutinho pergunta o porquê, numa 

dessas perguntas simples que conduz a entrevista como uma conversa normal, na tentativa que o 

diretor encontra de ser, como ele mesmo diz, uma curiosa criança de cinco anos. Aqui se tem um 

exemplo da função que esses questionamentos tem para este diretor. Como um interlocutor, 

deixar a entrevista fluir e com essas perguntas singelas, apenas guiar um diálogo, sem manipulá-

lo, sem exprimir qualquer opinião ou julgamento. 

Em outra entrevista, percebe-se também as surpresas que um personagem pode causar e 

daí causar elementos para a narrativa. Roberto conta sua vida e seus problemas. Desempregado, 

trabalha como camelô e indaga Coutinho: “o senhor quer me dar um emprego?”. Surpreso, o 

diretor balbucia qualquer coisa. Poderia ter cortado a pergunta, editado esta parte, usado uma 

narração, utilizado qualquer outro elemento, mas preferiu deixar sua resposta. Nesta entrevista, 

sente-se ainda como as pessoas encaram uma entrevista, vêem nela um jogo de interesses, quando 
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servem apenas como fonte de informação; ou como numa conversa, quando há interação entre 

interlocutor e personagem.  

Além de não usar trilha sonora e descartar a narração em off, o diretor ainda optou por 

não usar as imagens captadas fora do edifício, a fim de apontar que o importante no filme é o que 

se passa dentro e com as pessoas que moram do local. Cria-se assim, uma conexão, um vínculo 

do espectador com a realidade retratada. O que implica aqui não é mostrar o Master visto pelo 

lado de fora. Os inserts sempre mostram a visão do morador, como se este estivesse olhando para 

fora do edifício. A cena final do filme mais uma vez prioriza a visão do morador ao mostrar a 

vista das janelas do Master. Agora, ao contrário das outras seqüências, revela-se o que se passa 

nas janelas do prédio ao lado.  
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5. CONCLUSÃO  

 

Este Trabalho Final de Graduação teve como tema abordado “O Documentário no Brasil: 

a evolução da linguagem”, com o objetivo de verificar se aconteceram transformações na 

linguagem deste gênero cinematográfico. A partir de um estudo da história do documentário, a 

fim de compreender a construção da narrativa do documentário, foi possível detectar algumas 

mudanças ocorridas na linguagem no longa-metragem Edifico Master, do cineasta Eduardo 

Coutinho, como o uso da entrevista. 

Tanto no Brasil como no resto do mundo, as inovações tecnológicas que mais causaram 

impacto na linguagem cinematográfica foram o uso de som direto e de câmeras portáteis. O 

advento destes recursos proporcionou aos documentaristas a possibilidade da realização de filmes 

com o elemento que mais se destaca na linguagem cinematográfica hoje, a entrevista. Em Edifico 

Master, a narrativa é conduzida pelos depoimentos e fica evidente a influência do cinema verdade 

nessa obra. Nos primórdios do cinema documentário, o diretor era considerado apenas um 

operador da câmera, como se ele não tivesse um olhar sobre o que se estava sendo registrado. 

Hoje, a intervenção do cineasta é manifestada, ele participa como interlocutor da realidade 

transposta para a tela, o que fica claro no documentário analisado nesse trabalho. 

A postura de Eduardo Coutinho remete a este importante elemento da linguagem 

documental, a função do diretor. Ele está presente desde a produção do filme, quando há pré-

entrevista, nas captações, na escolha de planos e, principalmente na montagem e edição.   

Houve também evolução na linguagem quando se trata da temática. Os primeiros registros 

feitos no Brasil captam fatos curiosos e o cotidiano, depois há uma predominância de 

documentários educativos e, na década de 1960, existe uma abertura quanto à liberdade da 

temática, que agora, encontra-se mais freqüente nas produções documentais. Edifício Master 

poderia ser visto apenas como um conjunto de entrevistas que contam a vida de moradores de um 

local, mas propõe-se ainda a retratar a realidade social do país através destes depoimentos feitos 

pelo cineasta.  

Outro fator que contribui para as modificações de estilo e, portanto na linguagem 

cinematográfica, foi o papel do entrevistado. Ele não tem apenas a função de ilustrar ou 

representar a realidade vista pelo diretor. Na obra analisada, não há duvidas que Eduardo 

Coutinho considera seus entrevistados não apenas como fonte de informação, mas também como 
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personagens atuantes na narrativa, até porque os depoimentos são componentes fundamentais 

neste documentário.  

Portanto, a partir da análise de Edifico Master e o estudo sobre a história do 

documentário, verificou-se mudanças na linguagem cinematográfica, sendo o documentário um 

gênero predisposto à inovações de estilos. 
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ANEXO 1 - Foto do documentário Cabra Marcado para Morrer 
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ANEXO 2 - Capa do DVD do documentário Edificio Master 
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ANEXO 3 - Sinopse do documentário Edifício Master 
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Sinopse 
 
Durante sete dias, uma equipe de cinema filmou o cotidiano dos moradores do Edifcio Master, 
situado em Copacabana, a uma esquina da praia. O prédio tem 12 andares e 23 apartamentos por 
andar- são 276 apartamentos conjugados, onde mora cerca de 500 pessoas. Trinta e sete delas 
contam suas próprias historias: há os contentes, os iludidos, os desiludidos, os esperançosos, os 
sinceros, os desamparados, os felizes, os vencedores, os austeros, os doces, os tristes, os 
desempregados, os honrados, os esquecidos, os taletosos, os estrangeiros, os ressentidos, os 
enamorados. Edifício Master é um filme de historias, de vidas. 
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ANEXO 4 - Ficha Técnica do documentário Edifício Master 
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Ficha Técnica:  
 
Titulo Original:  Edifício Master 
Gênero: Documentário  
Tempo de duração: 110 minutos  
Ano de Lançamento: 2002 
Direção: Eduardo Coutinho 
Assistente de direção: Cristiana Grumbach 
Direção de fotografia e câmera: Jacques Cheuiche 
Câmeras adicionais: Cristiana Grumbach, Geraldo Pereira, Marcio Bredariol e Eliska Altman 
Som direto: Valéria Ferro  
Montagem: Jordana Berg 
Pesquisa: Consuelo Lins, Cristiana Grumbach, Daniel Coutinho, Eliska Altman e Geraldo 
Pereira 
Still: Cristiana Grumbach e Marcio Bredariol 
Direção de produção: Beth Formaggni 
Produção executiva: Mauricio Andrade Ramos e João Moreira Salles  
Produção: Videofilmes 
Finalização e distribuição: Riofilme 
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