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Resumo 

Com a extinção da Embrafilme, os filmes de ficção passaram por uma crise, na década de 1980. Em 

meio a essa situação, o documentário brasileiro sofreu uma popularização que começou no final da 

década de 1990. A discussão entre o que é um filme de ficção e documentário está em torno das 

características que os dois gêneros possuem. Dessa forma, o objetivo do trabalho é fazer uma 

reflexão sobre em qual dos dois gêneros o filme Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, se encaixa. 

Para isso, vamos utilizar os conceitos dos autores Bill Nichols (2012), Consuelo Lins e Cláudia 

Mesquita (2008). 
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Introdução 

 Os estudos em torno do documentário e da ficção estão envoltos nas características que 

permeiam esses dois gêneros fílmicos. Dar voz ao “outro” tornou-se um das principais características 

do documentário, pois é por meio da captura da imagem desses personagens que o cineasta traz ao 

conhecimento do público, histórias de pessoas que até então eram anônimas.  

 O documentário visa apresentar histórias reais, por meio das representações feitas por atores 

sociais, que não recebem e não seguem um roteiro para realizar participar do filme. Essa perspectiva 

foge da do ator teatral, que recebe para encenar um papel e segue um roteiro com falas e ações que 

ele deve desenvolver ao logo da cena. 

 Jogo de Cena traz características da não-ficção e da ficção. O objetivo deste artigo é 

promover uma reflexão acerca deste filme documentário, no qual a direção e o roteiro foram feitos 

por Eduardo Coutinho. 
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 As questões que deram iniciativa ao estudo deste artigo são: em qual gênero, ficção ou 

documentário o filme Jogo de Cena se encaixa? Com base nas inquietações sobre a obra do 

Coutinho, utilizamos o livro Introdução ao Documentário, de Bill Nichols (2012) e Filmar o real: 

sobre o documentário brasileiro contemporâneo, de Consuelo Lins e Cláudia Mesquita (2008), para 

embasar teoricamente as discussões feitas sobre os conceitos do que é o documentário. 

 Em Jogo de Cena, atrizes conhecidas e desconhecidas foram selecionadas para interpretar as 

histórias das mulheres comuns. Para encontrar personagens, a equipe publicou em um jornal 

impresso, do Rio de Janeiro, um anúncio no qual eles estavam procurando mulheres com mais de 18 

anos que tivessem interesse em contar a sua história de vida. Ao todo, 83 histórias foram 

selecionadas e 23 delas foram escolhidas para fazer parte do documentário.  

 O artigo foi dividido em cinco partes, a primeira é sobre o gênero do documentário. Nessa 

seção são trazidos conceitos, contextualizações que ajudam a entender o que é um filme de ficção e 

um de não-ficção. Os principais autores utilizados são Bill Nichols (2008), Consuelo Lins e Cláudia 

Mesquita (2008) e Sheila Curran Bernard (2008). Já no segunda parte, é feita uma breve 

apresentação do documentário Jogo de Cena, para contextualizar o leitor. Na terceira, a ficha técnica 

do documentário é disponibilizada. Na quarta, a análise do documentário é feita por meio de quatro 

conceitos, determinados por Nichols (2012), que são ângulos das instituições, dos profissionais, dos 

textos (filmes e vídeos) e do público. Além disso, as definições de documentário de Lins e Mesquita 

(2008), e Bernard (2008) também são usadas nessa parte reforçar o conceito de Nichols (2012). E a 

última parte são as considerações finais sobre o artigo, quando chegamos à conclusão de que Jogo de 

Cena é um documentário. A metodologia utilizada foi análise do filme por meio de bibliografia. 

  

O gênero documentário 

Os documentários são representações da realidade e não uma reprodução da realidade. 

Nichols (2005, p. 27), afirma que “os documentários de representação social proporcionam novas 

visões de um mundo comum, para que exploremos e compreendamos”. O autor ressalta que o 

conceito de documentário é “vago” e ainda existe uma dificuldade devido à dificuldade em separá-lo 

do ficcional. Além disso,  

Os documentários não adotam um conjunto fixo de técnicas, não tratam de apenas um 

conjunto de questões, não apresentam um conjunto de formas de estilos. Nem todos os 

documentários exibem um conjunto único de características comuns. A prática do 

documentário é uma arena onde as coisas mudam. Abordagens alternativas são constantemente 

tentadas e, em seguida, adotadas por outros cineastas (NICHOLS, 2012, p. 48). 

 

 O autor afirma que todo documentários é um filme, que são divididos em dois tipos. O 

primeiro é da satisfação de desejo, mais conhecidos como ficção, pois são neles que os desejos, 
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sonhos, pesadelos e terrores podem ser expressados. Já o segundo é o documentário de representação 

social, ou não-ficção, pois são eles que apresentam características de um mundo que os indivíduos já 

conhecem e podem vir a conhecer. “Os documentários de representação social proporcionam novas 

visões de um mundo comum, para que as exploremos e compreendamos” (NICHOLS, 2012, p.27).  

 Nos filmes de não-ficção, os documentários, as pessoas filmadas são atores sociais e elas 

continuam a levar sua vida normal na frente das câmeras. Já nas ficções, as personagens possuem 

uma relação contratual com os diretores e são atrizes, responsáveis por interpretar um papel para a 

filmagem. 

 É por meio do documentário que é possível dar voz ao outro, mostrar o lado do desconhecido. 

Lins e Mesquita (2008) afirmam que essa característica foi agregada no cinema documental 

brasileiro, após a década de 1960, no qual as produções adquiriram um tom mais social, crítico e 

independente no Brasil. As autoras explicam que “dar voz a esse ‘outro’ desconhecido torna-se 

questão importante para os cineastas, e a entrevista – possibilitada pelo advento da técnica de 

gravação de som direto – torna-se um procedimento privilegiado” (p. 21). 

 Bernard (2008) afirma que os documentários levam seus espectadores a encontrar novos 

mundos e experiências, por meio da apresentação de informação sobre pessoas, lugares e 

acontecimentos, feitos por imagens.  

Em sua melhor forma e realização, os documentários devem ser mais do que um passa-

tempo para o espectador; devem demandar seu engajamento ativo, desafiá-lo a pensar sobre 

o que sabe e sobre o que mais pode querer saber. Um bom documentário confunde as nossas 

expectativas, impele-fronteiras para mais além e nos leva a mundos – tanto mundos literais 

como os das ideias – que até então não imaginávamos (BERNARD, 2008, p. 4). 

  

 O documentário faz uma representação da realidade. Os documentários podem ser divididos 

em seis modos: poético, expositivo, observativo, participativo, reflexivo e performático. E pode ser 

caracterizado pelo ângulo das instituições, do profissionais, dos textos e do público. Essas 

qualificações serão desenvolvidas melhor na análise do documentário. 

 

Histórico do filme documentário Jogo de Cena 

Filmado no Teatro Glauce Rocha, no Rio de Janeiro, 83 entrevistas foram feitas e 23 

mulheres foram selecionadas para as filmagens de Jogo de Cena
4
, realizadas em junho de 2006. 

Como forma de atrair histórias, um anúncio publicado em um jornal impresso da cidade convidava 

mulheres com mais de 18 anos, moradoras do Rio de Janeiro, a participar do documentário e contar 

relatos da sua vida. 

                                                 
4Informações disponíveis no artigo Jogo de Cena: o jogo de encenação, fabulação e invenção, de Rafael Wagner dos Santos Costa 

(2014). 
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No mesmo ano, em setembro, treze mulheres foram convidadas para participar das filmagens. 

Dentre elas estão atrizes conhecidas e desconhecidas, que interpretaram as histórias para a realização 

do documentário. O assunto das entrevistas foi relacionamento familiar, casamento, morte e 

maternidade. 

 

Jogo de cena é mais uma obra do diretor que se curva ao discurso. Durante todo o filme o 

que vemos são mulheres que responderam ao anúncio e relatam situações vividas, quase 

todas muito íntimas, envolvendo casamentos fracassados, relações complicadas entre pais e 

filhos, abandono, maternidade e morte. Os depoimentos são gravados em alguns momentos 

pela “dona da história” e em outros momentos por atrizes que receberam as falas da “dona da 

história” transcritas para decorar e a encenama sua maneira, além de contarem histórias 

próprias que misturam-se às decoradas (DINIZ, 2011, p. 124). 

 

O documentário é feito por meio de entrevistas de forma que, mesmo as atrizes ensaiam para 

encenar como se elas estivessem indo contar a história para a produção do filme. Porém, em 

determinado momento, elas começam a colocar as suas impressões sobre os depoimentos na 

filmagem. 

O “jogo” representado no título da película traz os relatos que são gravados pelas atrizes e ora 

pelas donas das histórias.  A partir desse enquadramento, a discussão que vai em torno do real e da 

ficção. 

  

Breve apresentação do documentário 

 A ficha contem todas as informações referentes à produção e execução do documentário. 

Título original: Jogo de Cena 

Ano de produção: 2006 

Lançamento: 2007 

Duração: 106 minutos  

Direção: Eduardo Coutinho 

Assistente de direção: Cristiana Grumbach 

Roteiro: Eduardo Coutinho 

Produção: Raquel Freire Zangrandi e Bia Almeida 

Fotografia: Jacques Cheuiche 

Som: Valério Ferro 

Preparação de ator: Ernesto Piccolo 

Montagem: Jordana Berg 

Maquiagem: Rose Verçosa 

Assistente de câmera: Ivanildo Jorge da Silva 
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Assistente de produção: Mariana Ferraz 

Edição de som e mixagem: Denilson Campos 

Produção executiva: João Moreira Salles, Maurício Andrade Ramos e Guilherme Cesar Coelho 

Elenco: Marília Pêra, Fernanda Torres, Andréa Beltrão, Mary Sheyla. Gisele Alves Moura, Débora 

Almeida, Sarita Houli Brumer, Lana Guerrero, Jack Brown, Maria de Fátima Barbosa, Aleta Gomes 

Vieira, Marina D’Élia, Claudiléa de Lemos. 

 

Análise do documentário  

 A partir desse apontamento, encontra-se a questão que norteia este estudo. O Jogo de Cena é 

do gênero ficção ou documentário? Nichols (2012) afirma que, para se entender melhor o 

documentário, é preciso compreendê-lo por quatro ângulos, o da instituição, dos profissionais, do 

texto (filme e vídeo) e do público.  

 “Os documentários são aquilo que fazem as organizações e instituições que os produzem” 

(NICHOLS, 2012, p. 49). Nesta frase, o autor afirma que a definição das produções como 

documentário e ficção, em primeiro momento, é feita pelas instituições que as faz. Se o programa é 

intitulado como documentário, ele já chega rotulado ao público. O autor determina que essa seja uma 

primeira definição de documentário, mas que é preciso avaliar seu status de documentário, por meio 

do grau de objetividade, confiabilidade e credibilidade. “Pressupomos seu status de não-ficção e a 

referência que faz ao mundo histórico que compartilhamos, e não a um mundo imaginado pelo 

cineasta” (NICHOLS, 2012, p. 50). O autor também afirma que existem características em comum 

que ajudam a definir os documentários.  

 

Há normas e convenções e convenções que entram em ação, no dos documentários, para 

ajudar a distingui-los: o uso do documentário com voz de Deus, as entrevistas, a gravação 

com som direto, os cortes para introduzir imagens que ilustrem ou complique a situação 

mostrada numa cena e o uso de atores sociais, ou de pessoas em suas atividades e papéis 

cotidianos, como personagens principais do filme (NICHOLS, 2012, p.54). 

 

 Segundo o autor, outra característica que ajuda a definir o documentário é a estrutura na qual 

está organizado, começando com o filme propondo um problema, continua com a análise da 

gravidade do problema e depois a narrativa que leva à solução do problema. Porém, essa 

característica de que as não-ficções seguem, não combina com a maneira como Coutinho constrói a 

narrativa em Jogo de Cena. Neste caso, o diretor monta um documentário no qual a narrativa não 

segue uma linha de apresentação de um problema, análise da questão e a solução. Cada história é 

contada por completo e interpretada por uma ou duas atrizes, o fio condutor, “o elemento da história 
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que leva o filme adiante, do começo ao fim” (BERNARD, 2008, p.17) da narrativa não é cíclico, as 

histórias são contadas de forma independente e não possuem ligação entre si.  

 A partir dessa primeira definição do autor, analisamos que Jogo de Cena é definido como 

filme documentário. Essa classificação é feita por meio das características que são apresentadas no 

decorrer do longa. Acreditamos que a principal marca de que as histórias contadas estão sendo 

encenadas é o fato das atrizes Andréa Beltrão, Fernanda Torres e Marília Pêra interpretarem certas 

histórias. Ao lermos analises, sinopses e críticas do longa, encontra-se o fato de que todas as 

mulheres são atrizes e estão interpretando histórias de outras pessoas. A partir disso, compreende-se 

a encenação, os roteiros pré-determinados e os personagens fictícios que caracterizam os filmes de 

ficção.  

 “Os documentaristas compartilham o encargo, autoimposto, de representar o mundo histórico 

em vez de inventar criativamente mundos alternativos” (NICHOLS, 2012, p.52). Os profissionais da 

área trazem mudam ou transformam as tradições que eles herdam por meio do contato com outros 

profissionais.   

A compreensão é de que um documentário é mudado quando o documentarista muda a sua 

ideia quanto ao que fazem. Para Lins e Mesquita (2008), Jogo em Cena é uma das obras dos anos 

2000 que dissolve as distinções tradicionais entre ficção e documentário. As autoras afirmam que 

também é possível ampliar as possibilidades criativas do cinema brasileiro, produções nacionais, 

quando se problematiza a questão da crença do espectador diante das imagens do mundo.  

 O documentário é interpretado por várias atrizes e, somente ao aparecerem as figuras 

conhecidas - Andréa Beltrão, Fernanda Torres e Marília Pêra -, o espectador começa a se questionar 

se a peça é um documentário ou filme de ficção.  

 

A certeza se espraia pelo filme todo, atinge famosos e anônimos, e não sabemos ao final a 

quem pertence as hesitações e os silêncios de Andréa Beltrão e Fernanda Torres – se às 

atrizes ou às personagens que interpretam. Perdemos o controle sobre o que é ou não 

encenado, e os indícios de que o filme está nos “enganando” nos faz entrar, paradoxalmente 

ainda mais no jogo  (LINS e MESQUITA, 2011, p.80). 

 

 Na questão do texto, que pode ser entendido como filme e vídeo, Nichols (2012) afirma que o 

documentário pode ser considerado como um gênero e para isso, os filmes dessa classificação têm 

que exibir características comuns. 

 
Há normas e convenções que entram em ação, no caso do documentário, para ajudar a 

distingui-los: o uso de comentário em voz de Deus [“voz over”], as entrevistas, a gravação 

de som direto, os cortes para introduzir imagens que ilustrem ou compliquem a situação 

mostrada numa cena e o uso de atores sociais, ou de pessoas em suas atividades e papéis 

cotidianos, como personagens principais do filme. Todas estão entre as normas e convenções 

comuns a muitos documentários (NICHOLS, 2012, p.54). 
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 No documentário de Coutinho, as entrevistas são feitas em um teatro, o que foge do local 

cotidiano das personagens. Porém, as cenas são permeadas apenas pelo som ambiente e orientadas 

pelas perguntas do diretor, que ajuda a produzir a narrativa do documentário.  

 Existem seis modos que classificam a forma de fazer cinema. Nichols (2012) explica que 

esses modos distinguem o documentário de outros tipos de filme. O modo poético enfatiza as 

associações visuais, qualidades tonais ou rítmicas, passagens descritivas e organização formal. O 

expositivo foca no comentário verbal e uma lógica argumentativa. O observativo busca o 

engajamento no cotidiano da personagem, utilizando a câmera discreta. Já no participativo há a 

interação entre o cineasta e o tema do documentário. A filmagem é feita por meio de entrevista. O 

reflexivo promove a consciência da construção da representação da realidade que o documentário 

promove. E o performático enfatiza o aspecto subjetivo ou expressivo do próprio cineasta com o 

tema abordado e receptividade do público a esse engajamento.  

 Os modos são formados em tempos e lugares diferentes e, nesse contexto, cada um pode 

surgir como reação às limitações do outro. Porém, eles podem se juntar.  

 
Entretanto, uma vez estabelecidos, os modos superpõem-se e misturam-se. Os filmes, 

considerados individualmente, podem ser caracterizados pelo modo que mais parece ter 

influenciado sua organização, mas também podem combinar harmoniosamente, os modos, 

conforme a ocasião (NICHOLS, 2012, p. 63). 

 

 Dessa forma, podemos considerar o documentário Jogo de Cena como um modo participativo 

e performático. Os documentaristas estão em cena e mostram como é estar presente naquela situação, 

e ao mesmo tempo, como ela pode se alterar com a sua presença. Coutinho quase não aparece nas 

cenas, mas sua voz pode ser percebida nas gravações, quando o cineasta pergunta às entrevistadas, 

questões referentes às suas histórias, exprimindo assim, a voz de Deus, um narrador que conta o 

andamento do filme.  

O cineasta despe o manto do comentário com voz-over, afasta-se da meditação poética, 

desde do lugar onde pousou a mosquinha da parede e torna-se um atora social (quase) como 

qualquer outro. (Quase como qualquer outro porque o cineasta guarda para si a câmera e, 

com ela, um certo nível de poder e controle potenciais sobre os acontecimentos) (NICHOLS, 

2012, p. 154). 

 

 As interferências feitas por Coutinho, à aparição do diretor sentado em uma cadeira atrás da 

câmera enquanto as atrizes entram no palco para se sentar e contar as histórias, levam o telespectador 

a ver e presenciar a aparição e a presença dele no filme. 

 Já no modo performático, tenta apresentar como o conhecimento material promove um maior 

acesso e entendimento dos processos mais gerais em funcionamento na sociedade. Dessa forma, as 
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características subjetivas da experiência e da memória dos indivíduos. “Os acontecimentos reais são 

ampliados pelos imaginários. A combinação livre do real e do imaginado é uma característica 

comum do documentário performático” (NICHOLS, 2012, p.170). 

 

Na obra de Coutinho somos levados a questionar os limites da realidade. O diretor 

desenvolve um “jogo” (de mise-en-scène) em que não sabemos o que se refere à encenação 

ou o que constitui representação. São vivências particulares inventadas sob a luz do jogo, 

onde o importante são as histórias e não a quem pertencem (COSTA, 2014, p.4) 

 

 

 Tanto que, ao longo do documentário, é difícil saber quem está contando a história. Fica 

sempre a dúvida se quem está falando é uma atriz ou a personagem verdadeira. Em determinados 

momentos, as atrizes Andrea Beltrão e Marília Pêra comentam sobre a experiência de narrar essas 

histórias.  

 Andrea Beltrão, após interpretar uma história na qual uma mãe relata a perda de um filho, 

conta que sonhou com o filho e afirma que não acredita nas palavras que a entrevistada diz. Coutinho 

provoca Beltrão perguntando o que ela havia sentido. A atriz afirma que não havia preparado choro 

nenhum com relação ao relato e comenta que não sabia qual o sentimento que ele havia tido com a 

história. 

 

Beltrão: Eu não preparei choro nenhum, porque Eu não queria chorar. Até porque Eu queria 

imitá-la. Eu não sei o que eu senti não. Eu tentei falar o texto da maneira mais fiel que eu 

pude. Sem agredir, sem criticar, sem imitar. A serenidade eu tentei, lutei para ter, mas é que 

não dá,esse texto. Todas as vezes que eu fui decorar eu [querendo dizer que ela chorava 

quando ensaiava o texto]. Eu acho que se eu tivesse me preparado como atriz para chorar, eu 

não teria ficado tão incomodada. Eu fiquei incomodada. Chegou uma hora do texto que eu 

falei que eu não ia conseguir terminar (JOGO DE CENA, 2007).  

 

Nesse comentário, Beltrão foge do papel de atriz e comenta sobre suas próprias impressões da 

história. Da mesma forma, Fernanda Torres, ao interpretar uma história, afirma com Coutinho que 

ela tem a impressão de que está mentindo para ele. A atriz fala que a diferença de interpretar um 

personagem real e um fictício é que, ao interpretar o real, parece que a atriz está sempre sendo 

mediana e nunca vai chegar aos pés do relato verdadeiro. Existe alguém real e acabado na frente do 

ator e ele nunca vai chegar nesse patamar. E o fictício, ao chegar ao nível mediano, já é o suficiente. 

 

Tôrres: é tão engraçado, gente. Quando eu li isso de novo. Parece que eu estou mentido para 

você.  

Coutinho: por que você acha? 

Tôrres: porque eu não tinha essa sensação sozinha. É engraçado, né? 

Coutinho: você acha isso? 

Tôrres: Engraçado.  
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Coutinho: você acha que está muito próxima da Leda Leal? Ou só estar mentindo vêm de 

que? De que você acha que pode vir? 

Tôrres: Eu não sei, é delicado. Não sei. Eu não separo ela do que ela diz. Eu acho impossível 

separar assim. Conforme eu fui te falando assim, você me olhando,parecia que a minha 

memória estava mais lenta que a dela, entende?  

Parece que a fala vem antes de você ter visto, entende?E isso foi me incomodando assim. E 

todas vezes que eu passei em casa, eu não tive isso assim. Então, eu não sei se é fazer mais 

lento. Mas ela tem umas coisas misteriosas, ela fala uma coisa terrível e ri para você. 

Coutinho: é um riso de nervoso também. 

Tôrres, mas é um riso bem... É a própria essência dela. E que as vezes é difícil assim. E eu 

fico com vergonha de estar diante de você. 

É engraçado, sabe? (JOGO DE CENA, 2007). 

 

Já Marília Horta leva um cristal japonês, objeto usado para fazer atores chorar em cena. Ela 

comenta que levou o objeto caso Coutinho quisesse muito que ela chorasse em cena.  

Pêra: e que tem um momento que ela fala da filha dela e veio a imagem da minha filha. Eu 

dei uma marejada, Como eu tô dando agora, porque vem a filha, a tua filha, a continuidade. 

Vem na memória emotiva a carinha da filhinha. Isso é algo que eu não se é interessante ficar, 

que eu te falei das vezes que a gente se encontrou, que é:quando o choro é verdadeiro, a 

pessoa sempre tenta esconder.   

Coutinho: você está falando de uma pessoa em geral? 

Pêra: na frente da câmera ou numa análise.  Mas quando o sentimento é doloroso e 

verdadeiro, a pessoa tenta esconder a lágrima. E o ator, principalmente o ator hoje, tenta 

mostrar a lágrima. 

(JOGO DE CENA, 2007). 

 

 Após essa conversa entre o diretor e atriz, Pêra determina como é possível separar os 

personagens reais e os atores, que a maneira que eles agem em relação à forma de chorar na frente da 

câmera diferencia cada um.  

As outras atrizes desconhecidas, algumas delas fazem alguns comentários que deixam a 

entender que aquele relato não era dela. Uma das personagens termina a história com a frase “foi 

assim que ela disse” ou até mesmo uma história que é contada por duas mulheres. Nesse caso, 

quando a segunda personagem começa a contar sua história, percebemos que aquilo já havia sido 

contado e também questionamos de quem era a verdadeira dona da história. 

 

Coutinho convidou atrizes para encenar histórias de mulheres com quem havia conversado e 

faz uma articulação inesperada entre esses vários depoimentos. Dissolve distinções entre o 

que é encenado e o que é real e produz mudanças, ao longo do filme, na forma de o 

espectador se relacionar com as imagens e sons (LINS e MESQUITA, 2008, p. 79). 

 

A encenação de pessoas reais por atrizes conhecidas, e o fato delas realizarem comentários 

sobre a interpretação dos depoimentos no teatro é o registro documental da experiência dessas 

figuras públicas, como pessoas, do processo de interpretação. Esse encontro transforma as atrizes em 

atores sociais e as retira da posição de artistas teatrais. "Seu valor para o cineasta consiste não no que 

promete uma relação contratual, mas no que a própria vida dessas pessoas incorpora" (NICHOLS, 
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2012, p.31). Costa (2014) afirma que o importante para Coutinho é registrar o encontro de histórias 

de mulheres comuns, atrizes desconhecidas e famosas, não se importando de quem realmente são 

essas histórias.  

 O conjunto dos espectadores é a última forma de definir o documentário, segundo Nichols 

(2012).  A impressão de que um filme é documentário está na mente da pessoa e na estrutura que o 

filme foi montado.  O autor afirma que a utilização de imagem e som ambiente, por sabermos que 

eles não foram criados exclusivamente para o filme, foram concebidos no mundo histórico que 

conhecemos.  

 

Os instrumentos de gravação (câmeras e gravadores) registram impressões (visões e sons) 

com grande fidelidade. Isso lhes dá valor documental, pelo menos no sentido de documento 

como algo motivado pelos eventos que registra. A ideia de documento é aparentada à ideia 

da imagem que serve como índice daquilo que a produziu (NICHOLS, 2012, p. 64). 

  

 A imagem é o registro documental e traz marcas do estilo do cineasta, e traz as marcas do 

envolvimento dele com o tema. Nichols (2012, p. 65) afirma que “é um documento não só do que, 

uma vez, esteve diante da câmera, mas também da maneira pela qual a câmera representou”. O autor 

comenta, também, que o documentário e o vídeo estimulam o desejo de saber dos espectadores.  

 Coutinho traz essa dúvida para o público, se o que está no Jogo de Cena é verdade. A 

gravação local e o som ambiente trazem a entender que tudo é uma representação do real, mas ao ver 

atrizes famosas, o espectador se pergunta se aquilo é documentário ou ficção. Porém, os depoimentos 

sempre deixam a curiosidade no espectador se as atrizes estão interpretando ou relatando suas 

próprias histórias. 

 

Considerações finais 

 O artigo faz uma discussão de como o filme-documentário Jogo de Cena, de Eduardo 

Coutinho, pode ser considerado um documentário. As características que definem o documentário, 

do Nichols (2012), são utilizadas como base para classificar a obra do cineasta. 

 É possível concluir que mesmo com a presença de atrizes conhecidas do publico ou não, Jogo 

de Cena traz mais características de documentário do que filme de ficção. A encenação das atrizes 

muitas vezes vem acompanhada de um comentário que mostra que aquela história não é dela.   

 Uma das características mais marcantes do gênero que está presente no documentário é a 

utilização do som ambiente e os relatos verdadeiros que são trazidos nas histórias do filme. Dessa 

forma, esse aspecto nos leva a pensar na veracidade do filme, pautada por ser uma dos recursos que 

Nichols (2005) define como sendo relevante para definir o que é um documentário. 
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 A presença do diretor e a forma como ele orienta as entrevista por meio das perguntas sobre a 

vida das personagens, nos ajuda e compreender qual o papel que o Coutinho tem na narrativa da 

história. Sua função é direcionar para que as entrevistadas sigam o fio-condutor que ele delimitou 

para o documentário. Além disso, o diretor também provoca com as perguntas, para que as mulheres 

contem suas experiências, sentimentos e angústias. 

A partir da construção e da análise dos conceitos, concluímos também que existem traços de 

ficção na obra, como a encenação das atrizes, porém essa é a única característica que é quebrada pelo 

contato das atrizes com o diretor. 

 

Ali, no espaço compartilhado entre o diretor, e o personagem e todo elemento cênico, há uma 

mistura de corpos que potencializam o encontro. Corpos além dos do diretor e do 

entrevistado, que incluem aparato cinematográfico e mise-en-scène [os movimentos no 

interior da cena]. Corpos misturados cujo efeito é a produção do acontecimento (DINIZ, 

2012, p. 7). 

 

 A participação das três atrizes famosas também contribui para o entendimento do filme como 

um documentário. Os seus relatos pessoais, que são acrescentados, agregam o sentido de veracidade 

ao filme. Até mesmo o relato da Pêra, que fala sobre como diferenciar quando um ator e quando um 

não-ator está chorando orienta a percepção do público para uma forma mais crítica de como assistir o 

filme. Pois, a partir desse momento, qualquer mulher que chorasse, no Jogo de Cena, havia uma 

maior observação para ver se ela estava escondendo ou mostrando as lágrimas, para tentar entender 

se aquela pessoa estava atuando ou não. 

Com as encenações, troca de histórias e atrizes, Coutinho nos convida a entrar no jogo. O fato 

de atrizes famosas interpretarem história de mulheres comuns causa uma dúvida, pois não sabemos 

se esses os acontecimentos barrados são das atrizes ou das mulheres comuns. E é esse o jogo causado 

pela narrativa fílmica. A dúvida gerada pelos depoimentos traz o telespectador para mais próximo da 

história e com a curiosidade de saber quem realmente está à frente da câmera.  
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