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RESUMO 

 

A entrevista é uma das estratégias mais utilizadas na produção contemporânea de 

documentários. O caráter de encenação da entrevista apareceu complexificada em Jogo de 

Cena, através do recurso de repetir a entrevista com atrizes ocupando o lugar da 

entrevistada original. Repetição, montagem e jogo são conceitos que impregnam a relação 

entrevistador/entrevistado, reverberando dúvidas de ordem ética e estética sobre as formas 

de fazer documentário. 
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Mas afinal... o que é mesmo documentário? Essa interrogação, que é título de um 

livro de Fernão Pessoa Ramos reverbera as preocupações e os debates de ordem teórica que 

acompanham o documentário desde seus primórdios. O documentário é entendido no senso 

comum como oposto ao filme de ficção. A este estariam ligados os atores e as atrizes, a 

encenação, a direção (de atores e de câmera), a cenografia e outras dimensões permitidas 

para se contar “histórias inventadas”, enquanto ao primeiro estariam coladas as ideias de 

personagens reais, nenhuma (ou pouca) intervenção no espaço cênico e o objetivo último de 

capturar a vida real. Tal concepção (que não é só leiga, visto que também na academia ela é 

propagada) não resiste a um rápido olhar pela história do cinema. Bastaria lembrar que o 

primeiro filme considerado “documentário”, Nanook, o esquimó (1922), foi realizado a 

partir de estratégias próprias dos filmes de ficção: uso de atores, repetição de tomadas da 

mesma ação e intervenção no cenário. No lado diametralmente oposto, existem os que 

defendem que não existem fronteiras entre ficção e documentário, tudo é ao mesmo tempo 

um e outro. Entendemos que uma posição produtiva não está em nenhum dos extremos, 

mas na intersecção, num entremeio que enfrenta a tensão entre ficção e documentário, entre 

possibilidades e impossibilidades de se contar histórias, entre estratégias estéticas menos ou 
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mais apropriadas, menos ou mais eficientes e, sem esquecer, menos ou mais éticas. É nesse 

campo de incertezas que se situam alguns filmes basilares da história do documentário no 

que concerne ao debate sobre o potencial documentarizante e/ou ficcional do aparato 

homotecnológico (câmeras, microfones, luzes, diretor e demais integrantes da equipe de 

produção). Vamos lembrar três deles: Um homem com uma câmera (1929), Primárias 

(1960) e Crônica de um verão (1961). 

Preconizando as potencialidades da “câmera-olho”, Dziga Vertov entendia que o 

cinema deveria ir à rua sem roteiros pré-estabelecidos e capturar “a vida de improviso”. 

Vertov creditava à câmera um poder especial: o de ver e registrar muito mais do que o olho 

humano, segundo ele, poderia. Em Um homem com uma câmera, Vertov faz a apologia 

(belíssima, por sinal) de tal poder; ao mesmo seu filme evidencia que ao olho da câmera 

estará sempre imbricado o trabalho do “homem da câmera”, seja no ato de filmar, seja na 

seleção e montagem do material filmado. Primárias (direção de Robert Drew e Richard 

Leackok), por sua vez, é expoente do cinema direto norte-americano. Tendo a não 

interferência como premissa, esse modo de fazer documentário ficou conhecido como 

“mosca na parede”, em alusão à câmera que tudo observa e registra sem ser percebida. Mas 

a discrição diante do objeto no momento da filmagem não anulava a incisiva presença dos 

realizadores na escolha e ordenação dos trechos filmados. Por conta disso é que se pode ver, 

por exemplo, o close nas mãos nervosas de Jacqueline Kennedy contrapondo-se ao plano de 

seu semblante tranquilo durante o discurso que proferia em apoio à candidatura do marido. 

Já em Crônica de um Verão, Edgar Morin e Jean Rouch inserem-se no filme como 

diretores/pesquisadores, dando início ao Cinéma Vérité, ou “a mosca na sopa”. O filme 

começa com personagens recrutadas pelos diretores interrogando os passantes das ruas de 

Paris: “Você é feliz?”. Mais adiante, as personagens do documentário são entrevistadas 

pelos diretores; depois são colocadas em situações de diálogo entre elas mesmas – às vezes 

sem a presença dos diretores dentro da cena, enquanto em outros momentos eles 

deliberadamente interferem para provocar o desenvolvimento das conversas, mesmo que 

para isso eles precisem originar tensão e conflito. “A câmera, longe de se esconder, impõe-

se sempre como um personagem do drama, e sua própria presença muitas vezes transforma 

algumas pessoas interrogadas (Angelo, Mary-Lou, Marceline) em atores, não profissionais, 

que se entregam – conscientemente ou não – à representação” (SADOUL, 1993, p. 89).  

Crônica de um verão e Primárias são filmes cuja realização foi possível por conta 

de inovações tecnológicas difundidas a partir do início dos anos 1960. Em especial os 
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gravadores portáteis de áudio e as câmeras mais leves, que possibilitaram a captação de 

imagem e de voz a um só tempo. A estrutura clássica do documentário – em que às imagens 

captadas é agregada posteriormente a voz over de um narrador (que não faz parte da 

“história” e que recebe o sugestivo nome de “voz de Deus”) – poderia, agora, dar lugar a 

outras possibilidades. Assim, no caso do modo participativo de documentário, para usarmos 

a nomenclatura proposta por Bill Nichols, o diretor entrou para a cena e passou a ser 

personagem dentro do quadro, em boa parte dos casos no papel de entrevistador. A partir 

daí, nas décadas seguintes, a entrevista viraria moeda corrente nos documentários a ponto 

de se tornar uma espécie de “cacoete”, como aponta Bernardet (2003).  

Eduardo Coutinho tornou-se um diretor reconhecido por conta de seus 

documentários de entrevista, como Santo Forte, Edifício Master e O fim e o princípio. 

Sobre a escolha por realizar documentários de entrevista, o próprio Coutinho explica que, 

entre outros fatores, as desilusões políticas e pessoais “ajudaram a detonar uma paixão 

imediata por uma coisa simples – olhar e escutar pessoas, em geral, pobres, do campo e da 

cidade – o Outro social e cultural. Tentar entender o país, o povo, a história, a vida e a mim 

mesmo, mas sempre fixado no concreto, no microcosmo” (BRAGANÇA, 2008, p. 17). Por 

conta de seu percurso como diretor desse “modo de fazer” é que Coutinho adquiriu 

autoridade para realizar Jogo de Cena, documentário em que põe em xeque a própria 

estratégia de interação que o consagrou. Após Jogo de Cena, o diretor decidiu apostar num 

inédito recuo para um exercício observacional com sua câmera em Moscou (2009). Mas em 

seu filme seguinte (As canções, 2011), Coutinho voltaria novamente à relação face a face 

com seus personagens, voltaria às entrevistas.  

 

Entrevista e entrevista no documentário 

A entrevista não é, evidentemente, uma técnica de interação exclusiva do 

documentário. Ela também está presente, por exemplo, nas diversas áreas das ciências, em 

especial as Sociais e Humanas. É abordagem utilizada pela Psicologia Social, pela 

Psicologia Clínica, na Sociologia e na Antropologia, na Comunicação Social – aqui, 

particularmente para o Jornalismo, constitui a principal técnica de apuração de informações. 

Programas de auditório, de variedades, talk-shows e outros gêneros televisivos também 

encontram na entrevista uma forma eficaz de manter a audiência. Se agora nos interessa 

mais a entrevista como estratégia do documentário, não quer dizer que, neste tipo de 

audiovisual, ela deixa de ter características semelhantes às de quando utilizada em outras 
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áreas. Vícios e virtudes da entrevista podem ser observados no documentário na mesma 

intensidade que nos demais contextos. Ao mesmo tempo, a entrevista de (e no) 

documentário tem especificidades que a diferencia das outras formas de ocorrência.  

Quais seriam, então, as peculiaridades da entrevista no documentário? Vamos 

comparar a ocorrência da entrevista em documentário com outra em audiovisual: a 

entrevista em programas de televisão – essa comparação parece produtiva pelo fato de que, 

em ambos os casos, estão implicadas as instâncias imagens e som, tanto na captação quanto 

na difusão das entrevistas. A entrevista na televisão pode ser ao vivo, isto é, chega ao 

público praticamente no mesmo instante em que é realizada. Pode também ser gravada e 

exibida posteriormente. Quando presente como “sonora” de uma reportagem, ela é apenas 

parte de um conjunto de outras partes (off do repórter, imagens de cobertura, sobe som, 

passagem, etc.) do produto reportagem. Já quando se trata de um programa do “gênero 

entrevista”, pressupõe-se que, mesmo gravada, ela será exibida em “tempo real” – isto é, o 

tempo de gravação do encontro entrevistador-entrevistado é quase o mesmo daquele que vai 

ao ar – salvo pequenos cortes que possam ser realizados para se adequar ao tempo 

disponível na grade de programação ou para suprimir gaguejos e outros deslizes 

considerados sempre incômodos para certa estética da assepsia, presente se não em todas, 

pelos menos em parte das emissoras. Dessas ocorrências na televisão temos em relação à 

ocorrência no documentário pelo menos duas diferenças. A primeira: não existe 

documentário ao vivo. Contrastando com o ritmo do jornalismo de televisão, a produção de 

um documentário (em especial o que se destina à exibição no cinema) possui um tempo de 

produção mais dilatado. Isso quer dizer que, entre o momento da realização da entrevista e 

o momento da exibição haverá um tempo intermediário de suma relevância – é o tempo em 

que a entrevista vai “descansar” antes de ser oferecida ao público. Esse período é um 

descanso apenas aparente, pois é quando se dá o processo que constitui a segunda diferença 

em relação às referidas entrevistas em televisão. A produção de um documentário baseado 

em entrevistas capta/filma, em geral, um grande número de horas que, na montagem, é 

drasticamente reduzido. Posso citar dois exemplos de experiência pessoal. Em 2008, dirigi 

(junto com Silvio Barbizan) o documentário Meu tempo não parou. O projeto consistia em 

registrar, através de entrevistas, o relato de pessoas que viveram a chegada da Aids em 

Porto Alegre nos anos 1980. Tínhamos, ao final das gravações, mais de vinte e oito horas de 

entrevistas, que se transformaram em sessenta e cinco minutos no corte final. Em 2012, um 

grupo de alunos da Universidade de Santa Cruz do Sul realizou, sob minha orientação, o 
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documentário Dias de vida, para o qual foram entrevistadas doze mulheres. Em comum, 

elas tinham a experiência de ter sobrevido ao câncer e o fato de terem posado para um 

calendário na cidade de Venâncio Aires. Os quarenta e sete minutos do documentário após 

a montagem final foram resultado da escolha de trechos a partir de cerca de vinte horas de 

material bruto. O documentário de entrevista (bem como boa parte dos demais modos de 

documentário) tem, via de regra, esta particularidade: a relação entre tempo de material 

captado e tempo da obra finalizada é muito maior do que em outros tipos de audiovisual, 

como os dos programas televisivos da nossa comparação. Uma constatação que à primeira 

vista pode parecer banal, mas que tem implicações decisivas na ética/estética documentária. 

Em relação à utilização nas ciências, a entrevista de documentário se diferencia na 

mesma perspectiva que as demais ocorrências na Comunicação Social. Para uma pesquisa, 

a entrevista enquanto tal vai interessar apenas ao pesquisador ou, no máximo a um pequeno 

grupo de pessoas envolvidas na pesquisa. Neste caso, quando publicada, os preceitos éticos 

impedem, em geral, a identificação dos entrevistados. Assim, o público pode vir a conhecer 

o conteúdo das entrevistas, mas não saberá quem enunciou as respostas. No documentário 

(assim como nos produtos da Comunicação Social e das artes), a realização da entrevista 

pressupõe que ela vai chegar ao público, que vai se tornar pública. 

Cremilda Medina (1990, p. 8) ensina aos futuros jornalistas (mas não só a eles) que a 

entrevista constitui sempre “um meio cujo fim é o inter-relacionamento humano”, que em 

suas diferentes aplicações, “é uma técnica de interação social, de interpenetração 

informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, sociais” e que pode também 

servir à “pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação”. A entrevista se 

revela, então, uma relação complexa de personagens. Num primeiro momento, 

entrevistador e entrevistado. Num segundo momento, a imagem e a voz de entrevistador e 

entrevistado (principalmente deste) são entregues aos olhos e ouvidos do público anônimo. 

Não somente pelo fato de envolver diversos personagens é que a entrevista se constitui um 

campo de complexidades. Também porque a entrevista “se fundamenta na fonte mais rica e 

mais duvidosa de todas, a palavra. Ela traz, quase sempre, o risco da dissimulação e da 

fabulação” (MORIN, 2007, p. 66).  

O “diálogo possível” de Medina é a perspectiva dialógica da Comunicação e, num 

sentido mais abrangente, do próprio conhecimento. “Quando, em um desses raros 

momentos, ambos – entrevistado e entrevistador – saem ‘alterados’ do encontro, a técnica 

foi ultrapassada pela ‘intimidade’ entre o EU e o TU. Tanto um como outro se modificaram, 
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alguma coisa aconteceu que os perturbou, fez-se luz em certo conceito ou comportamento, 

elucidou-se determinada autocompreensão ou compreensão do mundo.” (MEDINA, 1990, 

p. 7). Também Edgar Morin (2007, p. 67) chama a atenção para a perturbação que ocorre na 

relação: “Tudo na entrevista depende de uma alteração entrevistador-entrevistado, pequeno 

campo fechado onde se vão confrontar ou associar gigantescas forças sociais, psicológicas e 

afetivas”. A presença de um aparato tecnológico distancia a entrevista de documentário do 

ritual da conversa cotidiana, na qual não há intenção de registrar, em que os interlocutores 

são os únicos ouvintes e falantes, os únicos que veem e ouvem um ao outro, quando as falas 

e o gestual não terão outro registro que não o de suas próprias memórias.  

 

Num certo sentido, a câmara permite ao mundo (espectadores) ouvir e ver 

alguém. Mas a câmara é também um olho – mais, ainda, um olhar de natureza 

mal conhecida, mas de uma intensidade prodigiosa. Como no gravador, tanto 

pode aumentar as forças inibidoras com as exibidoras. E dispõe de um 

potencial extralúcido, podendo obrigar o entrevistado a dizer a verdade. Isto 

pode levar a uma comédia mentirosa, porque é quando se tem a vertigem no 

limiar da verdade que lançamos, mais facilmente o corpo perdido na 

fabulação.  (MORIN, 2007, p. 75-76) 

 

Morin aponta para as possibilidades catalisadoras da dupla câmera/microfone, tanto 

em prol da retração quanto da liberação. Em ambos os casos, vislumbra-se o 

estabelecimento de uma encenação, deliberada ou não. Ao contrário do que possa parecer 

pela citação anterior, Morin não vê como algo negativo a possibilidade de fabulação 

impulsionada pelo aparato tecnológico.  Para o autor, “graças ao poder do gravador e da 

câmara, a televisão e o cinema – reinos da falsa comunicação ou da comunicação 

imaginária – têm imensas possibilidades de comunicação, mais ricas do que na vida” 

(MORIN, 2007, p. 76). 

 

A entrevista como encenação 

Se o tema da encenação aparece “complexificado” em Jogo de Cena é porque ele 

não é novidade. “A encenação está em toda a parte, nada se pode imaginar sem ela”, afirma 

Jacques Aumont (2008, p. 10). Para o autor, a encenação “permanece, e permanecerá na 

raiz de toda a arte cinematográfica imaginável, pelo menos enquanto o cinema consistir em 

filmar corpos humanos a exprimirem-se, a representarem, a sentirem, a viverem num 

quadro, num meio, num espaço e num tempo” (AUMONT, 2008, p. 14). Aumont não está 

falando diretamente sobre documentário; fala de “toda a arte cinematográfica”. O 
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documentário, entretanto, a despeito de buscar seu material de trabalho no chamado 

“mundo real”, não consegue escapar da encenação; em maior ou menor grau é provável que 

ela se faça sempre presente.  

Leonor Arfuch chama a atenção para o paradoxo entre objetividade e subjetividade 

que se estabelece na entrevista, paradoxo em que a primeira poderia resultar da encenação 

da segunda por conta de certos procedimentos. Nas palavras da autora, “ese diálogo, que se 

presenta como el acceso más inmediato a una palabra auténtica, testimonial, autorizada, se 

enfrenta a una paradoja: su credibilidad se construye con procedimientos propios de los 

géneros de ficción, literarios o mediáticos” (ARFUCH, 1995, p. 24).  Tais procedimentos, 

para a autora, são as formas de narrar, os gestos, as expressões e as entonações. Assim, 

sugere que uma suposta “objetividade” do diálogo “puede derivar curiosamente de la puesta 

en escena, a veces exacerbada, de la subjetividad” (ARFUCH, 1995, p. 24). 

Para Arfuch, a entrevista está longe de ser um procedimento simples de coleta de 

informações. Longe disso, é uma “actividad discursiva compleja, que teje redes de 

intersubjetividad, crea obligaciones, ejerce la persuasión, el control o la violencia” 

(ARFUCH, 1995, p. 49). A autora aponta outro aspecto igualmente relevante: a necessidade 

de ajuste constante entre perguntas e respostas, bem como a exigência de manter o interesse 

tanto do entrevistado (no momento da realização da entrevista) como do público (quando 

vier a assisti-la) demandam uma série de “competências específicas” por parte do 

entrevistador. Dessa forma, podemos intuir que o entrevistador deve desempenhar um 

“papel” – papel esse que, mesmo podendo metamorfosear-se ao longo do diálogo, tem um 

objetivo último: extrair do entrevistado uma boa história. Nesse sentido, Arfuch (1995, p. 

49) enumera, a partir da formulação de Garfinkel e Sacks, as “habilidades” necessárias ao 

entrevistador: fazer perguntas de forma clara, perguntar novamente, voltar a um tema ou 

questão que ficou pendente, parafrasear ou desenvolver a essência das afirmações do outro, 

fazer avançar o diálogo, anular o silêncio, aproveitar elementos inesperados mas relevantes, 

dar um giro radical e, se necessário, iniciar um conflito.  

Percebemos, portanto, que ao lado de “procedimentos amigáveis”, coloca-se para o 

entrevistador a prerrogativa de estimular o desenrolar da entrevista pelo viés do embate. 

Mais uma vez, nada de negativo aí, pois “el conflicto, en una cierta dosis, no es ajeno a una 

buena interacción: la diferenciación de posiciones redunda tanto en interés del tema como 

de la relación que se juega en ella” (ARFUCH, 1995, p. 51). 
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Se o ato entrevista envolve personagens que desempenham um papel (pré-concebido 

e pré-delineado em maior ou menor grau) também é preciso dizer que eles estão situados 

em um cenário, que, tanto quanto as palavras, pode revelar informações sobre o 

entrevistado e ajudar a contar sua história. O cenário pode ainda exercer algum tipo de força 

na relação estabelecida durante a conversa. A respeito desse aspecto da encenação, Arfuch 

assim se pronuncia:  

 

La escena de la entrevista no está desierta, no se limita al lugar del encuentro 

(unos asientos, una mesa), sino poblada de símbolos, elegida como la 

escenografía del teatro o la ópera, no meramente el fondo donde se muevan 

las figuras sino el ámbito que las semantiza, les da cuerpo y sentido. Ámbito 

y objetos llegan a través de la cámara, la foto o la descripción verbal, los 

encuadres son cuidadosamente estudiados en términos de su poder de 

representación: rincones, bibliotecas, ventanas, todo puede adoptar una 

expresividad respecto del sujeto, decir algo de él. (ARFUCH, 1995, p. 73) 

 

 

Mas afinal... o que é encenado na entrevista?  

A memória. Especialmente, a memória. Entrevistar em documentário é quase 

sempre um ato de fazer reviver, através da palavra, aquilo que foi vivenciado pela pessoa 

entrevistada – exceção talvez para os casos em que o documentário busca a fala de um 

especialista, quando se quer mais sua opinião, seu parecer e suas informações 

“qualificadas”. Mas na entrevista cujo interesse é a personagem e as histórias que possa 

contar, o entrevistado em geral fala sobre “um passado”, seja recente, seja distante. A 

câmera e o microfone registram, portanto, uma atualização do passado que se dá pela 

memória em ato de verbalização.  

Em documentário de memórias, o documentarista tem duas opções. Uma delas é 

agregar ao depoimento em que o entrevistado rememora os fatos a busca de outras fontes 

(arquivos diversos, especialistas, demais testemunhas). Pode, ainda, como complemento 

dessa primeira opção, realizar uma reconstituição com atores. A outra possibilidade é ficar 

restrito apenas ao testemunho do entrevistado, a sua fala e a seus gestos. Neste segundo 

caso, a voz e todo o corpo da personagem é que trazem a tona os fatos passados. O 

documentarista não contesta nem busca provas da veracidade do relato. Este não precisa ser 

“comprovado”; simplesmente é considerado “verdadeiro” porque é o que a pessoa conta ao 

documentarista/aparato que registra. O entrevistador e o entrevistado estabelecem uma 

relação de confiança mútua: o primeiro confia que o segundo dirá “a verdade” – verdade 
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entendida aqui como tudo aquilo que a personagem lembra e que consegue (ou quer) 

verbalizar. O entrevistado, por sua vez, confia que o entrevistador vai respeitar o relato e 

preservar, na montagem, uma “essência possível” do que foi dito (por palavras e gestos). 

Mesmo com o pacto de que o entrevistado “dirá tudo”, ainda temos que considerar que a 

memória é constituída não só de lembranças, mas também de esquecimentos. Como diz 

Borges (1969), em forma poética: 

 
Mis noches están llenas de Virgilio; 

Haber sabido e haber olvidado en latín 

Es una posesión, porque el olvido 

Es una de las formas de la memoria, su vago sótano, 

La otra cara secreta de la moneda. 

 

A entrevista em que o entrevistado é convidado a rememorar é um ato de violência? 

Ou um ato que pode lhe propiciar uma reconfiguração de si, num arremedo de psicoterapia? 

Quaisquer que sejam as respostas, não é impune, para o bem ou para o mal, que o 

documentarista convoca as lembranças do seu interlocutor à superfície para que se 

materializem nas palavras enunciadas e nas expressões do seu corpo.  

 

La operación cultural sobre la memoria, la recuperación de un pasado 

no necesariamente exótico o lejano, a veces dolorosamente próximo, es 

otra apuesta que el género resiste pese a la fragilidad de su materia. La 

posibilidad de acceder a un recuerdo preciado, a la iluminación de 

zonas imprecisas, a la captura de momentos fugaces, a la “verdad” de 

lo ocurrido en tal circunstancia, a un retrato de primera mano, en 

definitiva, a esa interioridad que hace en cada persona su riqueza, es 

sin duda una fantasía que, como todas, siempre puede hacerse realidad. 

(ARFUCH, 1995, p. 154-155) 

 

Montagem e repetição 

Jogo e encenação são dois conceitos que estão relacionados de forma umbilical. Jogar 

é encenar. Encenar é jogar. E um dos princípios do jogo é a repetição. Que jogo, infantil, 

adolescente ou adulto, não recorre, em maior ou menor grau, ao recurso da repetição? A 

repetição é pressuposto do prazer de jogar, como Freud, primeiro, e Lacan, depois, bem 

identificaram. Reencenar uma mesma ação, portanto, é buscar outra vez o prazer obtido 

antes. Cada repetição, entretanto, nunca é totalmente igual àquilo em que se espelhou, pois 

eis que a diferença se apresenta toda vez que algo se repete. É a tensão entre igual e 

diferente, corrigindo, portanto, que propicia o prazer da repetição. Um drible no futebol é 
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sempre um drible, muitos dribles se assemelham e, no entanto, nenhum deles até hoje, 

repetido em cada partida, foi exatamente igual a um anterior. Se a encenação é o corpo do 

jogo, a repetição e a diferença são sua alma. 

A narrativa cinematográfica opera, fundamentalmente, pela montagem. Desde 

Griffith, com as contribuições de Eisenstein, Kuleschov e Vertov, entre outros, narrar no 

cinema resulta da urdidura da encenação dentro do quadro com a articulação de diferentes 

planos de modo que, justapostos, deem prosseguimento à história que não poderia se 

concretizar num plano isolado. Antes de Griffith (sem esquecer as experiências precursoras 

de Edwin Porter), a narrativa no cinema – exceto pelo fato de se dar pela projeção sobre a 

tela de imagens anteriormente captadas – pouco se diferenciava da representação teatral. 

Por essa razão, aliás, é que durante a primeira década do século XX o cinema foi chamado 

de “teatro filmado”. A totalidade das ações que compunham uma história se desenrolava 

num único plano – sem movimento de câmera e com enquadramento fixo. Em O regador 

regado (1895), dos irmãos Lumière, assistimos em pouco menos de um minuto a uma 

história completa com todos os elementos para que assim possa ser chamada (estado de 

normalidade, quebra da normalidade, estabelecimento do conflito e desfecho). A câmera, 

fixa, registrou a mise en scène restrita aos limites do enquadramento. A marcação dos atores 

deve ter sido planejada de acordo com os mesmos ditames da encenação teatral. O fora de 

campo, até aqui, não fazia parte da narrativa. Com Griffith, este “fora”se estabelece como 

devir, portanto, como encadeamento narrativo. Mas como ensinou Pudovkin (1983, p. 63), 

“a montagem não é apenas um método para juntar as cenas ou planos separados, e sim um 

método que controla a direção psicológica do espectador”. O autor lembra: “há uma lei em 

psicologia que diz que, se uma emoção gera um determinado movimento, pela imitação 

deste movimento pode-se provocar uma emoção correspondente” (idem, p. 62).  

 

A encenação posta em jogo 

“Atendendo a um anúncio de jornal, oitenta e três mulheres contaram suas histórias de 

vida num estúdio. Em junho de 2006, vinte e três delas foram selecionadas e filmadas no 

Teatro Glauce Rocha. Em setembro do mesmo ano, atrizes interpretaram, ao seu modo, as 

histórias contadas pelas personagens escolhidas.” Esse texto apresenta a versão em DVD do 

filme Jogo de Cena. Em seguida, o mesmo texto conclui: “O que está em discussão é o 

caráter de interpretação. Neste filme, o jogo a ser jogado inclui pelo menos três camadas de 

representação: primeiro, personagens reais falam de sua própria vida; segundo, estas 
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personagens se tornam modelos a desafiar atrizes; e, por fim, algumas atrizes jogam o jogo 

de falar de sua vida real”.  A faixa comentada do DVD nos fornece alguns elementos para a 

reflexão. Os comentários são do crítico Carlos Alberto Mattos, do diretor Eduardo Coutinho 

e de João Moreira Salles, que, além de produtor executivo do filme, parece ter exercido 

influência em algumas decisões importantes na montagem do documentário. Chama nossa 

atenção o alerta que Carlos Alberto Mattos faz ao “espectador desavisado”. O conselho: que 

o filme seja assistido primeiramente sem a opção dos comentários. Claro, uma das 

primeiras surpresas de Jogo de Cena – pelo menos para o espectador que não recolheu 

nenhuma informação a priori – acontece quando da constatação de que atrizes repetem o 

mesmo texto das “personagens originais”.  O título do filme começa, então a fazer sentido 

para esse espectador desavisado. É por conta da estranheza provocada pela repetição que o 

caráter de representação do documentário salta como uma flecha em direção aos sentidos de 

quem assiste. Provocar a “vibração” dos sentidos é, para Roland Barthes, uma característica 

da obra de alguns diretores. Barthes se referia especificamente a Michelangelo Antonioni, 

para quem o autor dirigiu também estas palavras: “L’objet represente vibre, au detriment du 

dogma” (BARTHES, 1995, p. 1209).  

O recebimento pacífico, satisfatório do filme por parte do espectador foi uma 

estratégia construída, testada e aprovada pelo modelo dominante de cinema, 

particularmente o representado por Hollywood. Em contraposição, algumas vanguardas 

como o impressionismo francês, o expressionismo alemão e as experiências surrealistas de 

Luis Buñuel e Salvador Dali buscaram a efetivação de certos desvios. Buñuel utilizou o 

recurso da repetição em diversos de seus filmes. Repetir uma cena ou trecho dela vai além 

de um objetivo de desmistificação, isto é, de indicar para o público que ele está assistindo a 

um filme e não à vida real. Repetir é, também, lançar o filme no patamar de jogo, visto que 

este tem justamente na repetição, como dissemos anteriormente, um de seus mais eficientes 

artifícios. Eduardo Coutinho, em Jogo de cena, busca, pela encenação, revelar a 

impossibilidade de (uma) verdade e de uma relação direta entre o objeto e sua 

representação. O documentário questiona, numa primeira camada, o que é e o que não é 

encenação diante da câmera.  

De outra parte, a possibilidade de o cenário agregar informação à personagem 

entrevistada, conforme aponta Arfuch, não se concretiza (propositadamente) em Jogo de 

Cena, pois o cenário é sempre o mesmo. Ao contrário de seus filmes anteriores, quando 

Coutinho ia ao encontro dos seus entrevistados, aqui o diretor espera pelas mulheres no 
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palco de um teatro. Temos agora um cenário padrão. A padronização não é só do cenário 

que contorna as entrevistadas, ela se dá também pela opção de manter os mesmos 

enquadramentos e a mesma iluminação para as personagens originais e para as atrizes (as 

gravações com estas ocorreram três meses após as gravações com as primeiras). Uma 

decisão premeditada do diretor em conjunto com o diretor de fotografia, conforme informa 

Coutinho, na faixa comentada do DVD, para que toda a atenção se concentrasse na imagem 

e na voz das mulheres. O cenário, se não contribui para particularizar cada personagem, não 

deixa, entretanto, de ter sua importância. Todas as mulheres são posicionadas de costas para 

a plateia (que está vazia), de frente para o diretor-entrevistador e de viés para a câmera. 

Essa composição inverte o lugar do espectador: no teatro (mais tradicional, pelo menos) o 

espectador vê o palco, enquanto no documentário de Coutinho, vê as cadeiras da plateia a 

partir do ponto de vista de alguém que está sobre o palco. As atrizes estão de costas para a 

plateia e de frente para o local a partir do qual nos é permitido ver – estamos do lado de cá 

da tela e não mais na cadeira da sala de teatro. A concepção dos primórdios do cinema 

como sendo uma peça filmada é retomada, dessa forma, pela sua inversão.  

Além da noção de repetição inerente ao jogo, podemos buscar outras definições 

igualmente instigantes. Em acepções de dicionário, jogar é “fazer mover-se de um lado para 

o outro”. Coutinho busca o movimento circular, movimento que (nos) transporta sempre 

adiante e sempre de volta.  Jogar é também, “dizer de modo repentino”. Em Jogo de Cena, 

coexistem o repentino, que se poderia traduzir como “possivelmente espontâneo”, e o 

calculado/ensaiado. Por fim, jogar é fazer “oscilar, balançar-se”. Se, em alguns momentos, 

as mulheres em seus depoimentos estão revelando “quem realmente são” ou “o que 

realmente pensam”, a montagem contribui para retomar a indistinção.  Para o espectador, a 

única revelação é a dúvida. O princípio de não repetição de tomadas de Vertov é, dessa 

forma, levado a um extremo oposto em Jogo de cena.  

Pelo princípio hologramático da Complexidade, sabemos que o todo está presente na 

parte que, por sua vez, está no todo. Jogo de Cena é, nesse sentido, a parte de um todo 

(documentários de entrevista). Ao questionar a entrevista, Jogo de Cena está questionando 

todos os documentários, o documentário enquanto gênero e a entrevista enquanto estratégia 

de re-contar histórias. “É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio 

a arquipélagos de certeza” (MORIN, 2000, p. 16). 
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