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RESUMO 

 

A proposta deste artigo é realizar um debate sobre a construção elaborada pelos discursos 

midiáticos a respeito do espaço político, sociocultural e representacional da mulher. 

Assim, o objetivo geral é desconstruir o estereótipo feminino e entendê-lo como resultado 

de uma montagem ideológica veiculada e potencializada pelos meios de comunicação. 

Apresentar conceitos que dialoguem com a condição feminina e suas lutas é fundamental 

para esclarecer por que e de que forma a indústria cultural tenta reduzir e limitar a 

representação feminina. Entende-se que para mudar a maneira que a mulher é vista, é 

preciso criar mensagens que expõem e denunciem a visão distorcida vigente. É o caso do 

documentário “Jogo de Cena” (2007), de Eduardo Coutinho. O filme contém uma 

multiplicidade de discursos que, juntos, conseguem formar um mosaico sobre a 

experiência feminina sem a pretensão de afirmar-se como verdade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: documentário; gênero; mulher; performance; representação.  

 

 

 

O cinema, por meio de seus discursos, é capaz de influenciar diretamente o imaginário 

social e impactar a estrutura sociocultural e política da sociedade. Por isso, ele deve ser 

assimilado não somente como um veículo de comunicação de massa, mas também como 

um produtor e disseminador parcial de conteúdo. Analisar o cinema significa 

compreender que todo filme é resultado de uma edição que adota determinadas posturas 

estético-ideológicas. “Jogo de Cena” (2007), de Eduardo Coutinho, foi escolhido como 

objeto de análise, pois propõe novas maneiras de olhar o que significa ser mulher. Porém, 

este conceito ficará aberto para aceitar a pluralidade, complexidade e o dinamismo do 

universo feminino. Este filme foi escolhido devido ao seu teor autorreflexivo, que transita 

entre ficção e realidade, e pela presença de personagens femininas centrais que fogem aos 

paradigmas elaborados pela narrativa tradicional. Sexualidade, relações de poder e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Intercom Júnior – Área 04 – Cinema e Audiovisual do XXII Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Sudeste, realizado de 22 a 24 de junho de 2017. 

 
2 Bacharel do Curso de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, email: fnovaesb@gmail.com .  
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“políticas de olhar” estão aqui ligadas à contestação de papéis atribuídos naturalmente 

aos gêneros. Identificar estes padrões permitirá que o espectador esteja consciente e adote 

uma postura crítica em relação ao seu consumo cultural e midiático.  

Existem formas diferentes de conhecer a realidade e se comunicar a partir da 

concepção que se tem dela. Nesta lógica, “as representações interpretam a vivência e as 

práticas sócio espaciais, intervêm nelas e assumem tamanho poder porque são uma 

realidade ou identidade específica” (BARBOSA, 2000 p. 74). O processo social 

(composto por objetos e indivíduos) confere influência e poder a certas representações 

em detrimento de outras.  Esta valorização não deve ser interpretada como inocente visto 

que “as representações não podem ser concebidas como passivas e inertes, uma vez que 

se constituem de formas e momentos diversos que ganham superposições, alterações e 

transformações historicamente determinadas” (BARBOSA, 2000 p. 73). Ou seja, os 

discursos e o dialogismo3 resultado destes têm características volúveis.  

Tendo isso em vista, o sistema de signos, criado a partir do imaginário, está em 

constante deslocamento e isso afeta a sua incorporação/recepção pelos sujeitos e também 

a sua potência na consciência coletiva, tanto no nível reflexivo quando subjetivo. 

Estratégias enunciativas são constantemente reformuladas e as esferas de produção, 

circulação e recepção não são fixas nem previsíveis. Assim, “as representações não 

podem reduzir-se nem ao seu veículo linguístico nem aos seus suportes sociais [e 

tecnológicos], porque são produtos intermediários entre o vivido incerto e o concebido 

elaborado” (BARBOSA, 2000 p. 73). Para pensar na representação da mulher na mídia é 

preciso levar em conta os discursos construídos nos mais diversos meios. Também é 

interessante analisar a finalidade do discurso, sendo que “a demarcação de sexo no 

discurso produzirá um domínio de sexo excluído e deslegitimado” (AZERÊDO, 2010). 

Ou seja, complexidades, contradições e jogos de poder e seus múltiplos significados estão 

implícitos em produções discursivas. Com este panorama em mente, considera-se que 

uma única narrativa seja incapaz de abranger a complexidade da mulher e do universo 

feminino. E mesmo que alguma história se aproximasse da ideia de ‘refletir o real’, ainda 

sim esta realidade não poderia ser compartilhada por todos da mesma maneira. O caráter 

reflexivo da arte é fundamentalmente aberto à interpretação e está então como “uma 

interrogação da vida e da história e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de resposta” 

                                                 
3 Segundo Brait (1997, p. 94), dialogismo “diz respeito ao permanente diálogo nem sempre simétrico e 

harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, uma 

sociedade”.  
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(BARBOSA, 2000 p. 70). A sétima arte assegura sua posição de intensificadora cultural, 

capaz de expandir o mundo dos objetos tanto no campo visual quanto sensorial, causando 

um aprofundamento do envolvimento humano. Woodward (2000) reforça essa teoria:  

 
É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos 

sentido à nossa experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir 

que estes sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual 

podemos nos tornar. A representação compreendida como um processo cultural 

estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos, nos quais 

ela se baseia, fornecem possíveis respostas às questões: Quem sou? Quem 

poderia ser? Quem quero ser? Os discursos e sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a 

partir dos quais podem falar. (WOODWARD, 2000, p. 17, grifo meu).  

 

O cinema apresenta-se então como um espaço propício ao reconhecimento das 

identidades culturais. A tela reflete a ordem do mundo e contribui na formação do 

imaginário, portanto, na forma como o indivíduo pensa e lida com o mundo e com as 

pessoas.  

Mas afinal, o que é o imaginário? Segundo Maffesoli (2001), “é a relação entre as 

intimações objetivas e a subjetividade. As intimações objetivas são os limites que as 

sociedades impõem a cada ser”. O sociólogo define como imaginário toda a relação entre 

as coerções sociais e a subjetividade, e nesse cenário, minimiza o papel do indivíduo. “O 

imaginário é determinado pela ideia de fazer parte de algo. Partilha-se uma filosofia de 

vida, uma linguagem, uma atmosfera, uma ideia de mundo, uma visão das coisas, na 

encruzilhada do racional e do não-racional.” (MAFFESOLI, 2001, p. 80). Dessa maneira, 

qualquer produto artístico que almeja uma recepção considerável precisa estar conectado 

com os pensamentos que circulam no tecido social. E isso só é possível quando a 

mensagem contida na criação dele amplia as barreiras do privado e alcança ideias e 

valores comuns; isso por que o cinema é uma prática individual que visa impactar a esfera 

pública. 

Dentre todos os gêneros do cinema, o documentário é o que mais tem uma ligação 

próxima à realidade. Embora ainda seja uma representação, assume tons de narrativa mais 

transparentes. Ocorre um deslocamento da verdade para a autenticidade, característica 

que Sarlo (2007, p. 16) definiu como guinada subjetiva. Qualidade que aumentou o 

interesse pelos sujeitos “normais”, protagonistas de arquivos audiovisuais dotados de 

cenas cotidianas e sem grande relevância política ou histórica. Excluídos da sociedade, 

mas temas centrais dos documentários e da cultura marginal, que não deixa de servir como 

força matriz.  
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Um dos instrumentos que possibilitou essa abertura social foi a entrevista. Antes 

da prática, havia uma dominância da “voz over”, mais comumente chamada "voz de 

Deus", caracterizada por um narrador onipresente e onisciente que acompanha a história, 

mas que não se apresenta como personagem ativo. Lins e Mesquita (2011, p. 27) 

argumentam que a voz over é "considerada uma intervenção excessiva, que dirige 

sentidos, fabrica interpretações". Por isso, para atender ao "minimalismo estético" 

sugerido pelas autoras (e marcante na obra de Coutinho), vários documentários recorrem 

à entrevista que se apresenta como o contato que constrói e resgata uma memória coletiva, 

quando existem vários personagens que expressam suas experiências e lembranças. Essa 

técnica auxilia na construção da história de um personagem, pois ele mesmo se representa, 

sem mediadores, para o público.  

A entrevista “tem como objetivo permitir e estimular a elaboração de 

representações de si pelos próprios sujeitos da experiência” (LINS; MESQUITA, 2011, 

p.38). Dessa maneira, contribui para que o documentário tenha uma finalidade social, pois 

através dele os personagens podem assumir suas vozes e se emanciparem do discurso 

elaborado pelo diretor do filme. Assim, narrativa é construída em primeira pessoa.  

Ao dar voz ao sujeito filmado e permitir que ele se auto represente, o documentário 

agrega um valor social simbólico e permite que o personagem “assuma o discurso e não 

seja abafado pela voz do cineasta” (BERNARDET, 2003, p. 126). Ou seja, o gênero 

incorpora a polifonia, conceito desenvolvido por Bakhtin (2005) ao estudar a presença de 

várias vozes em determinados produtos culturais. Sobre essa nova característica da 

produção documental, Sarlo afirma que a subjetividade permeia qualquer relato e, 

articulando documento, memória, e comunidade, elabora o real valor dos testemunhos:  

 

o testemunho (...) é composto daquilo que um sujeito permite ou pode lembrar, 

daquilo que ele esquece, cala intencionalmente, modifica, inventa, transfere de 

um tom ou gênero a outro, daquilo que seus instrumentos culturais lhe permitem 

captar do passado, que suas idéias atuais lhe indicam que deve ser enfatizado em 

função de uma ação política ou moral no presente, daquilo que ele utiliza como 

dispositivo retórico para argumentar, atacar ou defender-se, daquilo que conhece 

por experiência e pelos meios de comunicação, e que se confunde, depois de um 

tempo, com sua experiência. (SARLO, 2007, p. 58-59). 

 

Assim, o sujeito, ao ‘assinar’ o filme, fala por meio dele. E, no caso de Jogo de 

Cena (2007), de Eduardo Coutinho, este lugar de fala é construído por uma multiplicidade 

de mulheres e vivências que influenciam no conceito do que é ser mulher e como isso é 

visto na sociedade.  
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Neste artigo será adotada a perspectiva de que ser mulher vai muito além de uma 

condição biológica. Braidotti (1998, p. 30) entende que “(...) o sujeito mulher não é uma 

essência monolítica definida de uma vez para sempre, mas o lugar de um conjunto de 

experiências múltiplas, complexas e potencialmente contraditórias.” O autor considera 

variáveis que se sobrepõem, tais como: classe, raça, idade, estilo de vida, preferência 

sexual etc. O termo “mulher” é uma concepção em permanente construção que engloba 

todas as pessoas que não apenas nascem mulheres, mas tornam-se, como proclama 

Simone de Beauvoir, um dos ícones do movimento feminista.   

Butler (2011, p. 74) afirma que a teoria feminista: “tem procurado entender o 

modo como estruturas culturais e políticas sistémicas e universais são representadas e 

reproduzidas através de actos e práticas individuais.” Nessa linha, a autora afirma que 

situações aparentemente pessoais, quando analisadas, são frutos de uma integração num 

contexto cultural mais amplo e partilhado.  

O discurso feminista é alimentado pela noção de que o pessoal é político, 

conforme exposto: “minha dor, ou o meu silêncio, ou a minha fúria, ou a minha percepção 

eventualmente não são só meus, delimitando-me numa situação cultural partilhada, que 

por sua vez me capacita e fortalece de formas inesperadas,” (BUTLER, 2011, p. 75). As 

mulheres, organizadas, têm mais meios para lutar pelo controle de suas identidades 

visuais e desafiar os limites políticos de sua representação. Nesse sentido, o movimento 

feminista questiona o lugar feminino na arte como estratégia política. Assim, desenvolve 

uma resistência que desafia a ordem patriarcal não somente no espaço urbano, mas 

também no campo do audiovisual. 

Butler (2011, p.76) afirma que “a teoria feminista tem procurado com sucesso 

tornar visível a especificação feminina e reescrever a história da cultura de uma forma 

que reconheça a presença, a influência e a opressão das mulheres”. E como tudo isso se 

relaciona com o cinema? A sétima arte, segundo Lauretis (2003), é uma “tecnologia de 

gênero”. Com isso, a autora quis estabelecer que “o gênero não preexiste à cultura, mas 

decorre de um conjunto de efeitos que inscrevem sua marca nos corpos por meio de 

códigos e relações sociais” (LAURETIS, 2003, p. 73). Portanto, entender estas operações 

de gênero seria fundamental para trabalhar a construção/roteirização de identidades. É 

pertinente analisar que o corpo produz e reproduz construções conceituais e por isso é 

adestrado em gêneros. Butler (2011, p. 75) reforça essa ideia: “Considero que o corpo 

assume o género através de uma série de actos que são renovados, revistos e consolidados 
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ao longo do tempo”. Nesse sentido, é pertinente destacar que binarismos tais como 

homem/mulher devem ser evitados para a discussão deste termo.  

Considerando que as instituições políticas e sociais exercem influência sobre as 

mais diversas demonstrações de gênero, porque o feminino é expostos sem grandes 

preocupações éticas, na cultura do prazer visual? Freud (1997, p. 85) discorre que 

"pessoas habitualmente se permitem fazer qualquer coisa má que lhes prometa prazer, 

enquanto se sentem seguras de que a autoridade nada saberá a respeito, ou não poderá 

culpá-las por isso". O domínio patriarcal garante uma espécie de imunidade aos homens. 

E nesse meio, a mulher é propagada como objeto de prazer moldado conforme as 

necessidades do olhar masculino.  

Mulvey foi uma das primeiras autoras a apresentar essa problemática entre prazer 

visual e cinema e a usar a psicanálise como arma política: 

 
Jogando com a tensão entre o filme que controla a dimensão temporal 

(montagem, narrativa) e o filme que controla a dimensão espacial (alterações de 

planos, montagem), os códigos cinemáticos criam um olhar, um mundo e um 

objeto, produzindo assim uma ilusão feita à medida do desejo. São estes códigos 

cinemáticos e a sua relação com estruturas formativas externas que devem ser 

destruídos antes de o cinema popular e o prazer que este proporciona poderem 

ser questionados. (MULVEY, 2011, p. 131) 

 

Gênero, então, nada mais é do que uma performance, sendo manifestado nas telas 

ou nas ruas. E percebê-lo como performance é fundamental para fazer uma comparação 

às atuações performáticas que as personagens de Coutinho elaboram. Porém antes de 

discutir performance, é necessário apontar que a sociedade patriarcal criou um 

constrangimento físico e moral à mulher. O padrão de opressão à representação feminina 

se repete em todas as áreas que envolvem o cinema, inclusive na questão de recepção 

onde “(...) para possuir e ativar o olhar, dada a nossa linguagem e a estrutura do 

inconsciente, é estar na ‘posição’ masculina” (KAPLAN, 1995, p.30). Isso acontece 

porque a representação conecta sentido e linguagem à cultura e esta, por sua vez, define 

que a mulher, como objeto, torna-se propriedade. Essa relação marca um elo explícito 

entre consumismo e cinema. Mulvey (2011) ilustra bem como funciona: “A mulher existe 

na cultura patriarcal como o significante do outro masculino, presa por uma ordem 

simbólica na qual o homem pode exprimir suas fantasias e obsessões através do comando 

linguístico.” (MULVEY, 2011, p. 127). Isto quer dizer que a mulher tem sua imagem 

silenciada e fica restrita a um lugar como portadora de significado e não produtora de 
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significado. Duarte (2009) chama atenção para o seguinte aspecto no que diz respeito à 

mulher e o cinema:  

 
A mulher é, quase sempre, coadjuvante. De um modo geral, o protagonismo 

feminino em narrativas fílmicas é fortemente marcado por definições misóginas 

do papel que cabe às mulheres na sociedade; casar-se, servir ao marido, cuidar 

dos filhos, amar incondicionalmente. Mulheres livres, fortes e independentes são 

freqüentemente apresentadas como masculinizadas, assexuadas, insensíveis e 

traiçoeiras. São comuns as situações em que elas atuam como o elemento 

desestruturante, como a força de ruptura na narrativa. (DUARTE, 2009 p. 46-

47) 
 

Observa-se que num mundo governado por um desequilíbrio sexual, o prazer do 

olhar foi dividido entre ativo/masculino e passivo/feminino. (MULVEY, 2011, p. 132). 

E esta relação de poder moldou toda a indústria cinematográfica e estabeleceu o 

parâmetro das práticas de significação que julgam quem é o sujeito aceito e quem é o 

excluído; quem é o dominador e quem é o dominado. Assim, a mulher enxerga sua 

natureza feminina alterada na sociedade patriarcal e aceita estereótipos patriarcais de si 

mesma. Com isso, percebe seu corpo, sua sexualidade, seu intelecto, suas emoções e sua 

condição com olhos derivados da cultura e da ideologia dominante. 

Constantemente moldado pelo discurso cinematográfico, a imagem da mulher 

aparece sempre ligada a estereótipos. O signo feminino continua preso na história única, 

na narrativa que limita ao invés de propor um novo olhar. E essa estrutura compromete a 

história quando se trata de diversidade, uma característica que vai em contra ao que faz 

um filme exitoso. “O filme funciona porque é capaz de fornecer uma informação que não 

diz respeito apenas àqueles indivíduos que vemos na tela (...) mas a uma classe de 

indivíduos e a um fenômeno” (BERNADET, 2003, p. 09).  

 
[...] o documentário começa ganhar interesse quando ele se mostra capaz de 

construir uma visão ampla, densa e complexa de um objeto de reflexão, quando 

ele se transforma em ensaio, em reflexão sobre o mundo, em experiência e 

sistema de pensamento, assumindo portanto aquilo que todo audiovisual é na sua 

essência: um discurso sensível sobre o mundo. (MACHADO, 2003, p. 68) 

 

O discurso sensível desafia as representações e enxerga as criações audiovisuais 

como veículos que refletem as mais diversas formas de poder; de maneira que “os 

aparelhos, as técnicas não são 'transparentes', mas informados; não reproduzem sem ler, 

sem selecionar e orientar; a história do nascimento e da transformação técnica do cinema 

é a história dessas escolhas (...)”, (COMOLLI apud MACHADO, 2003, p. 39). Dessa 
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forma, a produção cinematográfica não é orientada apenas por progressos técnicos, mas 

por concepções culturais e tensões ideológicas.  

E estes conflitos sociais são remediados apenas com uma alteração no discurso. 

Betterton (2011, p. 17-18) aponta algumas competências adquiridas através de uma 

postura crítica em relação às obras culturais e às imagens que elas propagam: consciência 

do modo como o gênero molda e diferencia o “olhar”; compreensão dos conceitos de 

“gênero”, “identidade” e “patriarcado”; um interesse com as políticas do corpo e uma 

capacidade de fazer leitura “contra corrente”.  

Nesse sentido, quais devem ser os questionamentos? Como diferenciar os fatores 

objetivos (conhecimento e contato com o objeto) e subjetivos (noções pré-determinadas, 

ou seja, preconceitos) que são utilizados, na hora de formar as imagens sobre um 

indivíduo, ou grupo ou uma sociedade?  Shohat e Stam (2006) sugerem que é preciso 

elaborar uma série de questionamentos a respeito da imagem para entendê-la em sua 

totalidade e saber qual é sua intenção: 

 
Para falar da “imagem” de um grupo social, precisamos formular perguntas 

específicas sobre as imagens. Quanto espaço elas ocupam dentro do quadro? 

Eles são vistos em close-up ou apenas em tomadas de longe? Com que 

freqüência eles aparecem em comparação com os personagens euro-americanos 

e por quanto tempo? Eles são personagens ativos ou meramente decorativos? O 

espectador é encorajado a se identificar com o olhar de um ou outro tipo de 

personagem? Quais olhares são correspondidos, quais são ignorados? Como os 

posicionamentos dos personagens comunicam distância social ou diferença de 

status? Quem está na frente e no centro? Como a linguagem corporal, a postura 

e a expressão facial comunicam hierarquias sociais, arrogância, servidão, 

ressentimento, orgulho? Qual comunidade é sentimentalizada?  Há uma 

segregação estética através da qual um grupo é idealizado ou demonizado? A 

temporalidade e a subjetivação transmitem hierarquias sutis?  Que homologias 

informam as representações artísticas e étnicas/políticas? (SHOHAT; STAM, 

2006, p.302, grifo dos autores) 

 
Com todas essas questões bem definidas, a plateia saberá distinguir os valores e 

ideias que uma imagem carrega. Assim, no caso da mulher, a audiência saberá identificar 

padrões e fazer asserções a respeito deles. Esse processo estabelece a arte como um 

terreno democrático que permite a circulação de discursos plurais no imaginário social e 

faz com que seja possível a articulação de uma linguagem feminina própria e autêntica 

que tenha um impacto real. Até porque: 

 

Uma vez concluído, o discurso deve ser traduzido, transformado de novo, em 

práticas sociais, para que o circuito ao mesmo tempo se complete e produza 

efeitos. Se nenhum sentido é apreendido, não pode haver "consumo". Se o 

sentido não é articulado em prática, ele não tem efeito. Assim, devemos 

reconhecer que a forma discursiva da mensagem tem uma posição privilegiada 

na troca comunicativa e que os momentos de "codificação e decodificação", 
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embora apenas "relativamente autônomos" em relação ao processo comunicativo 

como um todo, são momentos determinantes (HALL, 2003, p. 388) 

  

É necessário ressaltar que o progresso social é diretamente proporcional ao espaço 

que os ideais revolucionários ocupam na mídia. Nesse sentido, questionar a 

verossimilhança nas imagens documentais em relação à mulher contemporânea, 

descontruir o estereótipo e entender a simbologia subjetiva e parcial são estratégias 

fundamentais para combater a segregação numa ordem social. 

E são filmes como Jogo de Cena (2007) que propõem esta “janela cultural”. O 

documentário foi escolhido como objeto de análise por dois motivos. Primeiro, ele tem 

personagens femininas em papeis de destaque que fogem aos padrões dos estereótipos 

tradicionais. E, segundo, porque ele tem uma relevância nacional4, não só pelo conteúdo 

e pela forma, mas também por ter sido dirigido por um dos maiores documentaristas 

brasileiros, Eduardo Coutinho.  

O processo de “Jogo de Cena” foi iniciado em junho de 2006. A produção optou 

por colocar um anúncio num jornal carioca convidando mulheres, com mais de dezoito 

anos e interesse em contar suas histórias pessoais, para participar de um filme. Com esse 

primeiro contato, Bezerra (2014, p. 69, grifo do autor) diz que “Coutinho expõe, no 

dispositivo, a natureza do seu documentário de personagem”. 

Segundo Costa (2014, p.03) oitenta e três mulheres atenderam à chamada; e 

destas, foram selecionadas vinte e três que gravaram seus depoimentos no palco do Teatro 

Glauce Rocha, no Rio de Janeiro. Após entrevistas, seis permaneceram no filme. Três 

meses depois, atrizes profissionais (tanto conhecidas quanto anônimas ao grande público) 

foram convidadas a interpretarem as mesmas histórias relatadas e a acrescentarem 

algumas próprias. Assim, fronteiras entre documentário e ficção foram diluídas.  

Segundo Coutinho.I (2006, p.330-331) “interessa à Análise da Imagem 

compreender as mensagens visuais como produtos comunicacionais, especialmente 

aquelas inseridas em meios de comunicação de massa”. Para compreender o filme Jogo 

de Cena (2007), objeto desta análise, foi adotada a perspectiva de que:  

 

analisar um filme ou fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do 

termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, 

decompô-lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, 

desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais, que não se percebem 

isoladamente “a olho nu”, uma vez que o filme é tomado pela totalidade. Parte-

                                                 
4 Foi eleito o 17º melhor filme brasileiro de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de 

Cinema (Abraccine).  
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se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de 

elementos distintos do próprio filme. (...) Uma segunda fase consiste, em 

seguida, em estabelecer elos entre esses elementos isolados, em compreender 

como eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo 

significante: reconstruir o filme ou fragmento. (VANOYE; GOLIOT-L´ÉTÉ, 

1994, p.15) 

 

Dessa forma, é possível entender que o significado completo de um filme revela-

se através da decomposição de suas partes (enquadramento, trilha sonora, composição 

das cenas, enquadramento, etc.). Além disso, os filmes podem ser classificados de outra 

maneira, levando em conta o teor de suas mensagens. 

A análise fílmica de Vanoye e Goliot-Lété (1994) baseia-se em uma 

decomposição de elementos constitutivos do objeto a ser analisado. E, com estas partes 

distintas, busca-se o resultado derivado de suas associações, de seus elos: o todo 

significante.  

Jogo de Cena, como o próprio nome diz, pretende criar um jogo de adivinhação 

na cabeça do espectador, “atua na ativação da experiência sensível, estética e, 

evidentemente, mediada, mobilizando as passagens e as indiscernibilidades entre o 

singular e o coletivo, o privado e o político, a pessoa e o personagem, a autenticidade e a 

encenação, a verdade e a fabulação” (FELDMAN, 2008, p. 59).   

Histórias são lançadas ao longo do enredo e a autoria delas vai se confirmando 

com o passar do tempo, nunca de imediato. É por essa característica que o filme, na 

classificação de Nichols (2005), pertence predominantemente ao modo reflexivo, apesar 

de também enquadrar-se no modo participativo (interferência direta do cineasta através 

da entrevista é evidente ao público) e performático (combinação entre o real e o 

imaginário). Porém, apesar de transitar entre os modos, seu posicionamento mais 

assertivo baseia-se no modo reflexivo, que pode ser entendido como:  

 
o modo de representação mais consciente de si mesmo e aquele que mais se 

questiona. O acesso realista ao mundo, a capacidade de proporcionar indícios 

convincentes, a possibilidade de prova incontestável, o vínculo indexador e 

solene entre imagem indexadora e o que ela representa – todas essas ideias 

passam a ser suspeitas. O fato de que essas ideias podem forçar uma crença 

fetichista inspira o documentário reflexivo a examinar a natureza de tal crença 

em vez de atestar a validade daquilo em que se crê. Na melhor das hipóteses, o 

documentário reflexivo estimula no espectador uma forma mais elevada de 

consciência a respeito de sua relação com o documentário e aquilo que ele 

representa (NICHOLS, 2005, p. 166). 

 

A questão de “representação” foi fundamental na construção do documentário, 

pois as atrizes precisaram incorporar “angústias e dificuldades inerentes à encenação de 
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personagens reais” (LINS; MESQUITA, 2011, p.79). Dessa forma, “Assistimos a um 

processo de invenção de histórias reais” (DINIZ, 2011, p. 125). Através da intervenção e 

da invenção, Coutinho conseguiu manipular as histórias de todas, de tal maneira que seus 

relatos, sempre relacionados à família, à comunidade, às relações interpessoais, aos 

sonhos e medos etc., ficassem reunidos em uma narrativa nada convencional.  

Diniz afirma que esta confusão em relação à veracidade dos relatos não 

compromete o tom da história. “Sendo inventadas, encenadas, intimamente contadas ou 

manipuladas, são verdadeiras histórias do cinema e dos movimentos que dele possam 

partir,” (DINIZ, 2011, p.128). Deleuze (1990, p. 186) complementa essa ideia ao afirmar 

que, no cinema, “o personagem está sempre passando a fronteira entre o real e o fictício 

(a potência do falso, a função de fabulação). O cineasta deve atingir o que o personagem 

era antes e será depois”.  

De acordo com a concepção de Deleuze (1990, p.185), “É preciso que a 

personagem seja primeiro real, para afirmar a ficção como potência e não como modelo 

(...). A personagem está sempre se tornando outra.” Com isso, o autor quis apontar que, 

na encenação, os personagens transformam-se ao assumirem histórias, sendo elas reais 

ou não.  

Ainda seguindo nessa linha, é possível encontrar esse impulso de transformação 

dentro do próprio estilo de produção de Coutinho. “Eu não sou mulher. Eu faço filme 

sobre o outro. Eu faço filme sobre o pobre não é porque sou um intelectual de classe 

média, é porque eu procuro sempre o outro” (JOGO, 2007). As mulheres constituem, 

dessa forma, o “outro”, o que Coutinho quer alcançar através do diálogo.  

Eduardo Coutinho assume o seu lugar na conversa e faz filme com o entrevistado 

ao invés de filme sobre ele. Em entrevista a Bezerra (2006), Coutinho afirma que para 

atingir os efeitos desejados em uma entrevista é preciso uma delicadeza especial: “É 

muito importante saber como obter informação do outro. A pessoa tem que ser cortês, 

tem que ter respeito. Isto é, quando eu chego, a pesquisa cria um troço que eu sou uma 

pessoa do bem.” Nesse sentido, destaca o fato de que a comunicação é a força potente na 

criação de personagens:  

 

As pessoas que viram personagens viram porque criam uma comunicação, uma 

conversação, uma interação que permite a elas virarem personagens, e a mim 

também, porque, na verdade, às vezes, elas é que me perguntam coisas. Da 

conversação é que surge a personagem; ela sozinha não vai falar nem um terço. 

(COUTINHO in BEZERRA, 2014, p. 74). 
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No estabelecimento do diálogo, Coutinho ressalta a importância de não ser uma 

figura reconhecida. “Eu não sou conhecido, não trabalho em televisão, senão matava 

qualquer possibilidade de diálogo, essa igualdade utópica e provisória da conversa que eu 

acho possível.” (COUTINHO in BEZERRA, 2014, p.75). Outro fator apontado pelo 

cineasta foi sua idade; segundo ele, as pessoas o viam como uma figura paterna e isso 

ajudava na hora da interação.  

Também é pertinente ressaltar que Coutinho, em Jogo de Cena, assume um papel 

provocativo, faz-se interlocutor e personagem. “Ele encena como diretor e provoca seus 

entrevistados com intenções nada neutras, direcionando as encenações em prol de seus 

desejos”. (DINIZ, 2011, p. 126). Silva e Diniz (2012, p.144) elaboram que o diretor “(...) 

se tornou um mediador de universos particular, onde a câmera serve de espelho para 

personagens que reinventam suas narrativas”.  

 

Um diretor como Eduardo Coutinho consegue extrair de personagens, olhando 

estaticamente a câmera, um exibicionismo delicado, mas exibido, no qual 

personalidades dão tudo de si com intensidade, como provocadas por um 

encantador que, quieto no canto, provoca a serpente da exibição. [...] Coutinho 

privilegia um conjunto de personagens que retornam sobre si, sintonizando sua 

personalidade à demanda do sujeito-da-câmera na tomada. Costuma compor 

um sujeito-da-câmera quieto, que não é propriamente exibicionista em sua 

presença, mas que provoca a encenação afecção (RAMOS, 2008, p. 112). 

 

Sobre essa técnica, Costa (2014, p.11) diz que há um duplo movimento da semiose 

que se apresenta, “(...) em primeira instância, na relação dos personagens com o vivido; 

e, em segunda instância, na relação desses personagens com suas atuações, representações 

de si mesmo”. Costa aponta que através deste processo, Coutinho liberta seus 

personagens, para que possam criar seus próprios mundos, libertando-os do modelo de 

verdade que é intrínseco ao cinema. O diretor guia a transformação da pessoa em 

personagem; passagem narrada em primeira pessoa (em Jogo de Cena) e marcada por 

relatos de memórias íntimas, que podem ser considerados da ordem do testemunho. 

Bernadet (2008) ressalta (em seu blog) que “Jogo de Cena” conferiu um novo tom 

à prática de entrevista, ou seja, desestruturou a crença sedimentada na entrevista como 

expressão da verdade dos personagens e em consequência disso, desestabilizou a própria 

noção de sujeito. Assim, provou que o “ensaio filosófico é possível no cinema, não como 

falação ilustrada por imagens, mas pelo aproveitamento e aprofundamento dos recursos 

da linguagem cinematográfica” (BERNADET, 2008). Isso foi possível através da 

performance adotada por Coutinho na criação de seu estilo. Afinal, “as ações 
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performáticas são mais largamente discutidas, criticadas, vendidas e consumadas”, 

(SALIS, 2006, p. 192).  

Na performance, ficam claras as intenções do cinema reflexivo, que não tem como 

preocupação “o mundo representado, mas o próprio processo de representação” (DA-

RIN, 2004, p.170). Costa (2014, p.12) afirma que “os personagens (de Coutinho) estão o 

tempo todo representando outras vivências, assumindo para si a experiência do outro”.  

 

Jogo de Cena exibe essas variações na forma de atuar e leva o espectador a 

compreender a arte de representar como algo instável, inseguro e exposto a 

riscos – extremamente próximo do documentário, tal como concebe Eduardo 

Coutinho. “Autêntico”, “verdadeiro”, “espontâneo”, adjetivos que sempre 

acompanharam a recepção dos documentários do diretor, mesmo que à revelia 

de Coutinho (que sempre enfatizou a dimensão de fabulação e “encenação de 

si” contida nos depoimentos de personagens reais), são estilhaçados um a um. 

A incerteza se espraia pelo filme todo, atinge famosos e anônimos, e não 

sabemos ao final a quem pertencem as hesitações e os silêncios de Andréa 

Beltrão e Fernanda Torres. Perdemos o controle sobre o que é ou não encenado, 

e os indícios de que o filme está nos “enganando” nos fazem entrar, 

paradoxalmente, ainda mais no jogo proposto. Nos emocionamos duas vezes 

com o mesmo caso, já sem querer saber qual das mulheres é a “verdadeira” 

dona da história (LINS; MESQUITA, 2011, p. 80) 

 

As personagens, através do disfarce da possibilidade de ser outra, projetam-se em 

jogos de adivinhação. Recorrem à introspecção e à auto-exploração para oferecer ao 

diretor uma espécie de confissão, “poderíamos afirmar que aquilo que modernamente foi 

se consolidando como a intimidade burguesa, espaço privado onde residiria a 

verdade mais recôndita de cada um de nós, é colocado em xeque, e no centro da cena, 

por (...) Jogo de cena” (FELDMAN, 2008, p. 68 - 69, grifo meu).  

 

Jogo de cena ultrapassa o próprio sentido do que seria a esfera do íntimo, do 

singular e do intransferível. Pois, duplicando-se, desdobrando-se e transferindo-

se de um corpo para o outro, como se os corpos fossem veículos de uma 

comunicação contagiosa, as múltiplas vozes femininas de Jogo de cena passam 

a habitar singularmente cada gesto, cada entonação, cada rosto, tal como 

espécies da grega Helena, “uma e toda mulher” (CASSIN, 2000). 

(FELDMAN, 2008, p. 70, grifo meu) 

 

As histórias e percepções das personagens são trazidas para o presente pela 

memória, que atualiza seus significados, atribuindo à história “sentidos em movimento”. 

“Acontecem pela via das representações e valorizações como um modo de reencontrar a 

si mesmo. A memória como eco do passado pode recriar imagens mentais, cogitando 

novos caminhos e soluções para problemas cotidianos” (PERES, 2009, p. 105).  
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O discurso das personagens envolve a autonarração. De acordo com Nascimento 

(2013, p. 16), “autofabulação investe em realçar a ficcionalização de si (reinvenção da 

vida). A autonarração é voltada para a verdade, o referencial”. Gasparini (2009) explica 

o termo, através dos autores que o adotam na narração de suas histórias, da seguinte 

maneira:  

 
Esses autores não pretendem retraçar toda sua vida, nem explicá-la, nem 

justificá-la, nem mesmo dar uma linguagem fiel dela. Eles trabalham sobre os 

fragmentos de lembranças, que exumam, questionam, interpretam, colocam em 

relação ou em contradição com outros fragmentos. Tensionam sem cessar a 

relação entre escrita e a experiência, pelo metadiscurso, pela intertexualidade, 

pelo olhar do outro. Essa inquietude pragmática os conduz a abandonar a 

narrativa, geradora de ficção, em proveito da descrição, da enumeração, da 

meditação, passando então, a autonarração, ao auto-ensaio, de Rousseau à 

Montaigne (GASPARINI apud NACIMENTO, 2013, p. 16) 

 

E é assim que o sujeito torna-se autor de si, de sua própria história. Ou, nas 

palavras de Arfuch (2010, p. 124), revela “o caráter essencialmente narrativo e até 

testemunhal da identidade, visão de si, que só o sujeito pode dar sobre si mesmo, 

independentemente de sua verdade referencial”.  

 
Esse autor ‘real’ que fala (dá testemunho) ou deixa sua marca na escrita, também 

não quer resignar sua primazia: o espaço midiático contemporâneo, sobretudo 

por meio da entrevista – voz e corpo ‘ao vivo’ – oferece uma prova irrefutável 

de sua existência e de sua insistência. E é nessa tensão entre a ilusão da plenitude 

da presença e o deslizamento narrativo da identidade que se dirime, talvez 

paradoxalmente, o quem do espaço biográfico (ARFUCH, 2010, p. 131, grifo do 

autor). 

 
Assim, o sujeito/personagem molda a linguagem e utiliza-se dela para afirmar sua 

identidade. E é através da linguagem e do dispositivo que Coutinho se revela também. O 

diretor assume seu papel no jogo: “ele se reduz e a todos os seus personagens a uma 

mesma substância (...) mostra afinal o que está em jogo no cinema coutiniano, o momento 

do parto da palavra, em que ela deixa o recôndito da gestação mental e ganha o 

mundo” (WERNECK, 2007).  

Refletir acerca da noção de sujeito e compreender seu lugar de fala é essencial 

para a assimilação de seu discurso e tudo que o envolve. Os produtos culturais deveriam 

atuar como fontes de entretenimento, educação, serviço e interpretação de 

acontecimentos. Porém, na prática, não é sempre que isso acontece. Discursos patriarcais 

ainda tentam enquadrar a mulher como objeto de desejo masculino, vinculando sua 

imagem física ao prazer visual e ao erótico e sua construção psicológica ao frágil e 

submisso. A comunicação massiva, presente no cinema, não tem uma atitude 
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contestatória em relação à ordem sociopolítica vigente. Ao contrário, atua como um meio 

de documentação de valores e normas que pertencem ao imaginário social com mais 

poder e influência. Isso acontece porque obedece a padrões industriais e de consumo.  

A investigação a respeito de identidade apontou para o fato de que o sujeito, 

membro de uma classe, etnia ou grupo, precisa se projetar em algo mais amplo do que si 

mesmo. Dessa forma, ele assume uma performance que orientará a sua personalidade. 

Assim, reproduz uma maneira de ser e de agir, que é aceita publicamente. Essa “máscara 

social” pode ser implícita ou explícita e se apresentar de várias maneiras, inclusive através 

de testemunhos, discursos e manifestações de gênero.  

Inquietações a respeito das representações que circulam no cinema acontecem 

quando há mobilizações sociais efetivas na sociedade. Assim, o discurso fílmico adota 

uma narrativa de ruptura e propõe novas formas de receber, consumir e apropriar-se de 

conteúdos culturais. É o que acontece em “Jogo de Cena” (2007), de Eduardo Coutinho.  

Coutinho, ao afirmar que o ficcional e o documental estão profundamente 

entrelaçados, capta a essência das atuações performáticas feitas tanto na sétima arte 

quanto na vida real. O filme mostra como as personagens transitam entre as dimensões 

da memória (pública e pessoal) para construir suas representações perante o mundo. 

Através da entrevista, Coutinho enxerga “o Outro” e liberta-o de sua realidade, 

evidenciando que a transformação é possível e que ela começa na forma com que a mídia 

veicula as representações do sujeito.   

Dessa forma, o cineasta faz uma associação entre cinema e política e dialoga 

diretamente com a ideia defendida pelo feminismo de que o pessoal é político. Este é o 

primeiro passo para compreender que o sujeito é o resultado da soma de todas as suas 

representações. E o poder da comunicação está justamente nisso, no discurso, tanto verbal 

quando imagético, que ela cria. Olhar para esses produtos midiáticos de maneira crítica é 

fundamental para ir além da manipulação e da ilusão de imagens e questionar a 

representação e o posicionamento social das mulheres e do universo feminino.  
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