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Oliveira Filho, Fernando Henrique de Meneses; Habert, Angeluccia
Bernades. Eduardo Coutinho: jogo de memória uma análise do filme
O fim e o princípio. Rio de Janeiro, 2008. 163p. Dissertação de Mestrado
- Departamento de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.

Esta dissertação investiga a forma como aparecem os relatos dos
personagens no filme O fim e o princípio, do documentarista Eduardo Coutinho,
bem como as conseqüências que isto tem na representação da alteridade dentro do
documentário contemporâneo brasileiro. Para a cinematografia nacional, Coutinho
consagrou-se após o lançamento do documentário Cabra marcado para morrer
(1984), no qual retoma um antigo projeto do CPC (Centro Popular de Cultura),
interrompido, em 1964, devido ao início da ditadura militar no país. Desde então,
o resgate da memória apresenta-se como o cerne da obra do diretor, e, no filme O
fim e o princípio (2005), assume características específicas, entre as quais a
prevalência dos atos de falas dos personagens, na maioria idosos, num ambiente
rural. Este trabalho propõe uma análise do filme O fim e o princípio em relação ao
problema da representação da alteridade nos documentários contemporâneos
brasileiros. Em diálogo com teóricos vinculados, principalmente, à pragmática e
ao cinema, esta pesquisa tenta compreender a forma como é estruturado o filme –
como representação das trocas lingüísticas – e suas possíveis conseqüências na
constituição de uma memória, não só da fala ordinária do homem comum, mas
das formas de agir deste homem sertanejo em extinção.

Palavras Chave:
Documentário brasileiro, relatos, força ilocucionária, jogo de memória.

Abstract

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610527/CA

Oliveira Filho, Fernando Henrique de Meneses; Habert, Angeluccia
Bernades. Eduardo Coutinho: Game of memory An analysis of the film
O fim e o princípio. Rio de Janeiro, 2008. 163p. MSc Dissertation Departamento de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.

This thesis examines how the stories of the characters appear in the movie
O fim e o princípio (The end and the beginning, 2005), a documentary directed by
Eduardo Coutinho, and the consequences as well, which have impact on
otherness´ representation in contemporary Brazilian documentary. In the national
movie history, Coutinho was acclaimed after his movie Cabra marcada pra
morrer (Twenty Years After) was released in 1984. This project incorporated an
old one made to CPC (Center of Popular Culture), interrupted in 1964 due to the
military coup in Brazil (1964). Since then, valorization of memory is present in
several aspects in his work and, in the movie O fim e o princípio, incorporated
special features, including the prevalence of speech acts of the characters, mostly
elderly, in a rural scenery. This paper proposes an analysis of the relationship
between the movie O fim e o princípio with the issue of otherness´ representation
contemporary Brazilian documentaries. Dialoguing with theoretical bound up with
pragmatics and with cinema, this research attempts to understand the way the film
is structured - as representing the exchanging language - and its possible
consequences on the shaping of a memory, not only of the ordinary man, but
acting forms of this backland man in extinction.

Key words:
Brazilian documentary, stories, illocucionary force, game of memory.
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(...) não se dá vida ao outro deixando-o intacto, assim
como não se pode fazê-lo abafando completamente
sua voz..
Tzvetan Todorov, A Conquista da América.

