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PAULÍNIA (São Paulo) – Com o prêmio da crítica de melhor documentário no II Festival Paulínia 

de Cinema, encerrado na noite de quinta-feira, na cidade do interior paulista, Eduardo 

Coutinho espera agora poder sair do “purgatório”, após ter visitado o “inferno” durante o 

processo de realização de seu mais recente trabalho, “Moscou”. Essa descrição alarmante foi 

feita pelo próprio diretor, um dos grandes nomes do cinema brasileiro em atividade, ao 

registrar os muitos percalços sofridos para levar à tela a gênese criativa do grupo teatral 

mineiro Galpão. 

 

O documentarista deixou evidente as suas dificuldades desde o momento em que subiu ao 

palco do Theatro Municipal de Paulínia para apresentar o longa-metragem, abrindo para o 

público que, após três meses de edição em cima de cerca de 70 horas de gravação, a conclusão 

de toda a equipe era que de o material não renderia um filme. Quase todo um trabalho teria 

parado na “geladeira” se não fosse a intervenção de João Moreira Salles, diretor de “Notícias 

de uma Guerra Particular” e grande parceiro de Coutinho, produtor de seus filmes desde 

“Babilônia 2000”. 

 

“Foi muito angustiante. A montagem estava com quatro horas e quarenta minutos, com todo 

mundo dizendo que não tinha filme, e foi o João que me tirou desse buraco, ajudando a fazer 

algo que fizesse sentido. Por isso dedico à ele”, observa. O produtor é o responsável pela 

estrutura fragmentada e pelo título. Com essas dicas, o filme deixou de seguir a evolução dos 

ensaios e de se preocupar com a peça encenada - o clássico “As Três Irmãs”, de Anton Tchekov 

-, afastando o perigo de virar um teatro filmado e atendo-se mais a relação dos atores com os 

personagens. 

 

O resultado é um documentário que atinge o cerne do sucesso do Galpão como grupo, que nos 

faz entender a sua longevidade e talento, superando até mesmo o documentário feito para 

comemorar os 20 anos de sua trajetória, lançado em 2003. Ao mesmo tempo em que revela a 

interação e a entrega dos atores, “Moscou” se apropria com muita destreza de um importante 

elemento presente nas peças da trupe: a incursão por traços familiares e próximos da nossa 

gente, dando uma cor local às suas peças, como “Romeu e Julieta”, baseado em William 

Shakespeare. 

 

Com “As Três Irmãs”, o processo não foi diferente. A partir da direção de Enrique Diaz, que 

aceitou o desafio de ensaiar o grupo durante 18 dias – pouco tempo para amadurecer um 

trabalho teatral – e expor os bastidores para a câmera de Coutinho, a apresentação da história 



se dá especialmente através do que os personagens têm em comum com seus intérpretes. O 

que pode parecer uma obra estranha aos filmes anteriores do cineasta, na verdade, incorre 

numa mesma questão: a dificuldade em perceber o que é real e o que é ficção no que as 

pessoas falam. 

 

A diferença está na substituição de entrevistados comuns por atores, o que coloca a discussão 

num outro patamar, quase em direção contrária, apontando para a carga de real que esses 

mentirosos por excelência apresentam. E isso só poderia aflorar no instante em que o elenco é 

apresentado aos seus papéis e busca uma identificação, antes que eles se tornem maduros e 

criem vida própria. Fotos de parentes e objetos particulares enchem o cenário, transformando 

um drama russo primeiramente num precioso retrato de quem está por trás do Galpão. 

 

O momento mais belo de “Moscou” é quando, num exercício proposto por Diaz, cada ator 

revela uma preocupação do passado e do futuro. Boa parte das respostas exibe seus medos, 

principalmente em relação à idade e ao fim da vida. É quando passamos a enxergar o grupo 

como algo finito e humano, nos rostos já velhos de seus integrantes. Para quem embarca no 

documentário, o sentimento é um misto de tristeza e felicidade, por tudo que a experiência 

traz de bom e ruim ao mesmo tempo. Mais uma vez, um tema coerente com a obra de 

Coutinho, que vem se debruçando sobre isso há algum tempo. 

 

“Para quem viajar, acho que o filme faz sentido. Hoje gosto dele. Saí do inferno e espero 

escapar do purgatório com a passagem para a tela. Se passar para as pessoas uma emoção, um 

sentimento, já me basta”, salienta o diretor. Ele registra que a realização de “Moscou” foi 

penosa desde o seu início porque “não estava no papel que geralmente ocupa, de pesquisar e 

de sentar e conversar com os entrevistados”. A maneira espontânea e progressiva como se 

desenvolve suas narrativas foi atropelada por uma tema rígido (a peça de Tchekov) e por um 

outro diretor em cena (Diaz). 

 

“Neste filme, eu simplesmente estava num estágio atrasado. A peça e os diretores foram 

escolhidos em cima da hora. Eu mal conhecia o Enrique Diaz. É um troço complicado. Eu 

sempre me perguntava o que estava fazendo ali. Estava, com minhas câmeras, observando o 

trabalho de outro diretor, em situações estranhas. Perdi o controle e não sabia que o filme iria 

virar. Eu supunha que seria um filme de fragmentos, mas que não chegasse ao ponto de 

destruir o corpo, os três atos da peça”, detalhe Coutinho. Ele tem razão: quem não conhece o 

texto de Tchekov, continuará sem conhecê-lo. 

 

As camadas que interessavam o cineasta de clássicos do gênero documental brasileiro, como 

“Cabra Marcado para Morrer” e “Edifício Master”, diziam respeito à abordagem de Tchekov 



feita pelo diretor teatral, em que “não dá para distinguir o ator da pessoa”, a partir da 

memória pessoal. “Meu medo era o de eliminar atores, porque tem a questão ética. Ninguém 

gosta de fazer um papel e sumir”, assinala. Outro problema foi o método de trabalho de Diaz, 

que seguia o processo normal de uma montagem, com ensaios exaustivos e mudanças 

constantes de cenas e intérpretes. 

 

“Ele (Diaz) queria desconstruir, mas chegou um ponto em que isso não dava mais. Era preciso 

construir também, porque senão viraria um filme experimental. É importante trabalhar com 

essa variação, desde que não seja dominante. No penúltimo dia de filmagem, só tínhamos dois 

atos prontos e um terceiro mais ou menos ensaiado. Então resolvemos fazer leituras 

dramáticas para as cenas que faltavam. Não tínhamos que encenar nada, com cenários e 

músicas. O grande personagem no filme é um extintor de incêndio na parede do teatro. Tudo é 

palco”, pondera. 

 

O cineasta compreende o desafio que “Moscou” representou para o grupo mineiro, 

sublinhando o “sacrilégio” que representava para o Galpão montar uma obra de Tchekov. 

“Eles fazem teatro no meio da rua, com gestos largos, e em `Três Irmãs’ não acontece nada. O 

único tiro que tem acontece fora de cena”, afirma. Na sua avaliação, o uso de fotografias deu 

uma forma ao filme. “Um ator mostra uma foto dizendo ser Moscou, mas não é. No close, a 

gente vê que é uma cidadezinha do interior do Brasil. Mas isso pouco importa. O ponto de 

vista é imaginário”, conta. 


