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RESUMO 

A pesquisa se baseia nas técnicas de entrevistas utilizadas pelo 

documentarista Eduardo Coutinho e presentes nos filmes “Santo Forte”, de 

1999; “Peões”, de 2004 e “O Fim e o Princípio”, de 2006. O estudo propõe uma 

análise sobre o modo de entrevistar do documentarista a partir dos conceitos 

do referencial teórico e relacionado com a prática dos profissionais de 

televisão, com base no depoimento de jornalistas que atuam na área. As 

perguntas feitas aos jornalistas foram elaboradas a partir da análise fílmica, 

para que eles possam indicar dificuldades e possibilidades de utilização dessas 

mesmas técnicas usadas por Eduardo Coutinho no telejornalismo atual.  

 

INTRODUÇÃO 

O que quer dizer respeitar uma pessoa? Para o documentarista Eduardo 

Coutinho (LINS, 2004), é respeitar a sua singularidade, não importa se é uma 

escrava que ama a servidão, ou uma escrava que odeia a servidão. Segundo 

ele, muitos documentaristas só ouvem pessoas que dão as respostas de 

acordo com suas intenções, o que gera um acúmulo de respostas do mesmo 

tipo, previsíveis, e que são aquilo que o diretor quer ouvir. Apesar de Coutinho 

se referir ao cinema, suas palavras não poderiam também representar o 

jornalismo atual? Mais especificamente o telejornalismo, que assim como o 

cinema requer uma produção audiovisual? Afinal, no centro de tudo está a 

problemática da postura do repórter ou do documentarista diante da matéria-

prima essencial para ambos: o personagem (MACIEL, 2011).  

No telejornalismo diário o tempo destinado à produção das reportagens 

geralmente é pequeno e as entrevistas muitas vezes são “automáticas”. Esse 

contexto favorece a prática de um jornalismo de conveniência com perguntas e 

repostas pré-formuladas. Coutinho sempre teve grande desejo e capacidade de 

ouvir e trabalhar com o outro. Algo que Pierre Bourdieu (apud Lins, 2004, p. 

23), “define como um exercício espiritual, visando obter, pelo esquecimento de 

si, uma verdadeira conversão do olhar que lançamos sobre os outros nas 

circunstâncias da vida”. Para Medina (2007) não é possível conceber que tanto 

a criação de um filme quanto a de uma reportagem tenham uma fluência 

narrativa criativa focada somente no encadeamento das imagens ou textos. 



Existe, na verdade, todo um processo de encontro com os personagens, crucial 

para o que vem depois.  

Mas por que é tão raro constatar encontros assim no telejornalismo 

diário ou espaço para um jornalismo mais humano e menos engessado nos 

padrões de televisão, uma área tão marcada pelas pressões de tempo e de 

espaço? Como utilizar técnicas como as de Coutinho, que priorizava a vida 

pessoal, as emoções sem apelar para o sentimentalismo ou à 

espetacularização? É para tentar encontrar respostas e sugerir um caminho de 

reflexão para o telejornalismo atual que se projeta essa pesquisa.  

 

OBJETIVOS 

 É objetivo geral desta pesquisa: compreender como as técnicas de 

entrevista utilizadas pelo documentarista Eduardo Coutinho podem ser 

aplicadas nos programas de telejornalismo. Constituem os objetivos 

específicos: analisar as técnicas de entrevista utilizadas por Eduardo Coutinho; 

identificar procedimentos e comportamentos de Coutinho que possam significar 

um legado para a entrevista em profundidade no jornalismo; verificar qual a 

dificuldade dos jornalistas de televisão em utilizar técnicas de entrevistas que 

humanizem seus personagens e suas reportagens, com base no trabalho do 

documentarista. 

 

METODOLOGIA 

 A Análise Fílmica do conteúdo dos documentários de Eduardo Coutinho 

prioriza aspectos relacionados aos procedimentos e comportamentos do diretor 

enquanto este pergunta e provoca a fala dos personagens. Os filmes são 

analisados tendo como base os conceitos discutidos no referencial teórico 

deste projeto e adquiridos no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. Para 

complementar o estudo serão entrevistados dois jornalistas de televisão para 

que eles possam indicar dificuldades e possibilidades de utilização das técnicas 

usadas por Eduardo Coutinho, hoje, no telejornalismo. As perguntas feitas aos 

jornalistas serão elaboradas a partir da análise fílmica.  

 

DESENVOLVIMENTO 



Eduardo Coutinho nasceu em São Paulo em 1933 e morreu 

tragicamente em fevereiro de 2014. Estudou cinema no Institutedes Hautes 

Études Cinèmatographiques, em Paris. Trabalhou no programa Globo Repórter 

por nove anos. Sua filmografia inclui 24 títulos. Os filmes “Santo Forte”, “Peões” 

e “O Fim e o Princípio” foram selecionados levando em consideração um dos 

períodos mais intensos da produção do documentarista. A partir da decupagem 

dos filmes foram definidas como categorias de análise: a maneira como 

Coutinho se comporta em relação às fontes, as entrevistas e a reação dos 

personagens às perguntas e o contexto dos diálogos. Para o estudo são 

utilizados conceitos de telejornalismo, documentário e entrevista, através de 

autores como Alfredo Vizeu, Raymond Williams, Nilson Lage, Cremilda Medina, 

Bill Nichols, Fernão Ramos e Manuela Penafria, Consuelo Lins e Milton Ohata. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A partir das primeiras análises é possível apontar os seguintes aspectos 

relacionados ao estudo: de maneira simples e natural, Coutinho cria uma 

sensação de proximidade com suas fontes. Instiga as fontes sem desrespeitar 

os limites de cada personagem. Considera o tempo para a formulação das 

respostas e assim cria oportunidade para reflexão. Não interfere, nem corrige, 

mas conduz a conversa tomando para o si o interesse em saber. O cineasta 

mostra interesse nos personagens e suas histórias, é informal no uso de 

vocábulos e na estruturação das frases e não demonstra pré-julgamentos. 

Atento e perceptivo aos detalhes, ele vive o diálogo e os personagens ganham 

força na evolução das entrevistas. Há uma inserção no contexto das fontes 

que, consequentemente dão vida aos documentários.  
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