
““Eu não fiz nada lá. É por isso que o filme foi penoso para mim” 

Paulo Henrique Silva, do Hoje em dia 

  

“Eu não fiz nada lá. É por isso que o filme foi penoso para mim. Geralmente eu trabalho”. Jogo 

de cena ou não, é assim que Eduardo Coutinho, um dos maiores cineastas brasileiros em 

atividade, sintetiza a sua parceria com o grupo teatral mineiro Galpão, cujo resultado chega 

hoje às telas de cinema com o título “Moscou”. 

O “não fazer nada” de Coutinho está no fato, principalmente, de o diretor ter partido para um 

trabalho diferente em sua obra documental, ao não se escorar em entrevistas com pessoas 

anônimas. O que fez foi se debruçar sob o processo criativo de um grupo como o Galpão, 

numa condução que se destacou mais pela observação do que pelos depoimentos para a 

câmera. 

“Nos filmes, quando encontro uma pessoa, tem que ter uma conversa. Meus documentários 

são de conversa”, explica o veterano realizador. Desta vez, porém, teve que se contentar em 

ver esse diálogo sendo conduzido por outro diretor: Enrique Diaz, que comandou os ensaios do 

que seria a encenação para os palcos de “As Três Irmãs”, de Anton Tchekhov. Como foram 

apenas 18 dias de trabalhos, Diaz não conseguiu concluir uma peça. E pior: Coutinho chegou a 

pensar que não teria filme. 

“O Enrique trabalhava ao modo dele e eu não queria contrariar, o que criou um clima de 

tensão”, revela Coutinho, que precisou do auxílio do produtor João Moreira Salles para achar 

um viés interessante entre as quase cinco horas da primeira montagem. 

O que se sobressai é a tentativa de aproximar o grupo ao universo de Tchekhov, através de 

situações do cotidiano, oportunidade para Coutinho realizar, através de Diaz, aquilo que mais 

gosta: discutir o que é verdade e o que é mentira. Neste caso, descobrir o que é do 

personagem e o que é pessoal. 

“O que é importante no filme é que você nunca sabe exatamente se quem fala é o ator ou o 

personagem. Tanto que ele começa com um dos atores fazendo um exercício, em que termina 

mostrando o que seria a foto de Moscou. E os espectadores se perguntam se é mesmo 

Moscou. Isso é maravilhoso, pois você fica sem saber o que é memória pessoal ou memória 

roubada. O verdadeiro é o que se conta diante da câmera”, exulta Coutinho. 

 


