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RESUMO

Esta dissertação examina o trabalho da cineasta francesa Agnès Varda numa
tentativa de entender seus documentários do ponto de vista da manifestação da sua
subjetividade quando gravada em filme. Os objetivos específicos são duplos.
Primeiro identificar os traços autorais que deixam visível a expressão da sua
subjetividade em alguns dos seus documentários, e segundo, investigar um filme em
particular (Os Catadores e Eu) no qual ela se insere como uma personagem,
representando um clímax quanto ao se retratar. As abordagens de dois diferentes
autores são utilizadas, uma usando a linguagem do documentário, ou seja, modos
de produção documental, e a outra a poética do filme examinando os mecanismos
da apreciação. Em conclusão foi encontrado que o uso das duas abordagens na
análise do filme em específico foi necessário para entender tanto como esse filme
pode ser considerado um documentário quanto revelar o que faz dele um filme
único. A subjetividade de Agnès Varda pôde ser averiguada por meio da construção
dela como personagem, enquanto uma cineasta que interage com outras artes e
pessoas assim como constrói abertamente sua criatividade em filme.
Palavras-chave: cinema francês; documentário; subjetividade; “cinescrita”; autoria;
modos de produção documental; poética do filme.

ABSTRACT

This dissertation examines the work of the french film maker Agnès Varda in an
attempt to understand her documentaries from the point of view of the manifestation
of her subjectivity when recorded on film. The specific objectives are twofold. First to
identify the author‟s stamp in making her subjectivity apparent in some of her
documentaries, and secondly to examine a particular film (The Gleaners and I) in
which she inserts herself as a character, representing a climax in herself portraiture.
The approaches of two different authors are used, one using the language of
documentaries namely modes of documentary production, and the other the poetics
of film examining the mechanisms for appreciation. In conclusion it was found the
use of two approaches in the analysis of the specific film was necessary to
understand how this film can be considered a documentary as well as revealing what
makes this film unique. Her subjectivity can be witnessed through the construction of
her character as a film maker who interacts with other areas of art and people and
overtly constructs her creativity in film.

Keywords: french cinema; documentary; subjectivity; “cinewritting”; authorship;
modes of documentary production; poetics of film.
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Introdução

No ano de 2008, a cineasta francesa Agnès Varda lançou Les Plages d’Agnès, o 36o
filme de uma carreira iniciada há mais de meio século, um auto-retrato aos 80 anos
como descrito por ela, algo que vindo de uma cineasta que trabalhou continuamente
elementos de sua vida em seus documentários soa como o fechamento de um ciclo.
Em 1954, a cineasta lançou seu primeiro filme, o longa-metragem La Pointe Courte,
quando o cenário na cinematografia francesa ainda não havia sido transformado
pela Nouvelle Vague, movimento cinematográfico que teria ela não apenas como a
única mulher cineasta participante, mas como sua precursora, ao trazer um novo
estilo de filmar uma história e produzir um filme. Até então, Varda não tinha
familiaridade com a linguagem cinematográfica, suas influências estavam em outras
artes, como na fotografia, sua profissão na época, e na pintura, que ela apreciava e
havia estudado anteriormente. Essas artes, junto à literatura, são exploradas
constantemente nos filmes da realizadora, de forma que o que preconizou André
Bazin ao qualificar o primeiro filme da cineasta como “[...] uma obra que não
considera nada além da vontade de seu autor [...]” (BAZIN apud BANCO DO
BRASIL, 2006: 77), manteve-se ao longo de uma trajetória artística coerente, na
qual figuram filmes documentais e ficcionais, de curta e longa duração, grande parte
produzida pela produtora de Varda, a Ciné-Tamaris. Foi com sua produtora que a
realizadora conseguiu desenvover sua "cinescrita", algo que se estende do modo de
produzir ao resultado final, nas possibilidades de se interferir em todas as fases da
produção e de se fazer filmes extremamente pessoais.
A busca por detectar as marcas expressivas que configuram um universo autoral
nos filmes de Agnès Varda corresponde a um dos objetivos desta pesquisa, que não
se limita a isso, pois apresenta um recorte baseado na vontade de compreender
como se dá a evolução da subjetividade nos seus documentários. Para tanto, partiuse da hipótese de que a cineasta explora sua subjetividade, retratando-se em seus
filmes, de modo a desafiar o formato documentário na sua acepção clássica de
transmitir a realidade com objetividade. Com esse intuito, após o contato com a obra
fílmica da diretora, selecionou-se os seguintes documentários a serem abordados: A
Ópera

Mouffe

(L’Opéra-Mouffe,

1958),

Tio

Yanco

(Oncle

Yanco,

1967),
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Daguerreótipos (Daguerréotypes, 1975) e Ulisses (Ulysses, 1982). Um quinto
documentário ganha tratamento diferenciado, numa abordagem analítica através de
duas perspectivas metodológicas diversas entre si, sendo ele Os Catadores e Eu
(Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000). A escolha desses documentários tem a ver
com a apresentação de um olhar narrativo condicionado pela visão subjetiva,
identificada como proveniente da realizadora do filme. Vale destacar que esta
pesquisa teve início antes mesmo do lançamento de Les Plages d’Agnès,
documentário de longa-metragem autobiográfico no qual a realizadora examina
momentos de sua vida privada, falando também de alguns de seus filmes que
levaram elementos biográficos para as telas antes dele.
Foi no contato com Os Catadores e Eu que surgiu a vontade de compreender a
organização de um filme que se propõe a misturar realidades a princípio distantes
como a de catadores de lixo com a de Agnès Varda enquanto criadora, que se
nomeia uma catadora que cata com uma câmera de vídeo. Nesse filme, a
personagem construída e incorporada pela cineasta encontra-se exposta ao lado de
atores sociais culturalmente contextualizados. Fora isso, chama atenção a junção da
fome e a desigualdade social, temas identificados no senso comum como
socialmente relevantes, com algo que parece ser de natureza diversa, pois deriva da
necessidade subjetiva da realizadora de se expressar poeticamente numa narrativa
documental, narrativa essa elaborada com recursos tradicionais e uma série de
quebras

na

narrativa,

digressões

existencialistas

e

experimentações

metalinguísticas.
Em meio aos outros documentários que compõem o corpus destacado, Os
Catadores e Eu representa um ponto de mudança, um aumento da explicitação da
subjetividade da autora na tela. Com ele, pela primeira vez ela assume o papel de
performer alinhavando a narrativa como um todo, tornando-se uma personagem
desenvolvida do início ao fim do filme como um alguém que fala de dentro, que fala
como uma catadora sobre os catadores. O "eu" assumindo a condução da narrativa
pode ser visto como um problema quando se pensa o documentário como um
gênero que preza pela objetividade como princípio. Em torno dessa elaboração,
discute-se nesta pesquisa algumas delimitações genéricas norteadoras do
entendimento do que vem a ser o documentário, para que se possa compreender as
bases do recorte proposto, do corpus selecionado.
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Sob o ponto de vista de manter a discussão no campo do documentário, mas agora
para compreender Os Catadores e Eu, segue-se principalmente os apontamentos
teóricos de Bill Nichols voltados para o entendimento de modos de documentar o
real, de maneira a favorecer a identificação de recursos aceitos institucionalmente,
quer dizer, pelos agentes que regulam o campo do documentário, como
pertencentes ao fazer documental. Essa opção metodológica foi adotada pensandose na posição do espectador, considerando-se que as estratégias genéricas servem
para gerar o reconhecimento do produto quando consumido desencadeando o
prazer desse reconhecimento. A história do documentário comporta uma série de
mudanças de parâmetro quanto à forma de se captar o real, tendo Nichols
trabalhado em cima dessas mudanças de forma a categorizá-las em seis modos
diferentes, com características específicas comuns à prática documental, sendo eles
os modos poético, expositivo, observativo, participativo, reflexivo e performático.
Os modos de documentar o real categorizados por Nichols não se encontram em
exibição em veículos de comunicação na mesma proporção, de forma que é comum
verificar que as expectativas do público quando em contato com um documentário
estejam fundamentadas num modo de documentar o real e não na diversidade
comportada pelo gênero. Nesses casos, pode-se pressupor que a assimilação do
produto documentário pelo espectador está implicada num enquadramento
equivocado das abordagens múltiplas que o fazer documental comporta. A própria
cineasta, cuja obra é objeto desta pesquisa, refere-se ao seu modo de trabalhar
como uma "mescla de gêneros", como se suas ficções e documentários se
contaminassem mutuamente. Em nenhum momento, partiu-se do posicionamento
da cineasta para analisar sua obra, pelo contrário, é na configuração interna da obra
que reside a investigação contida nesta dissertação de identificar o diálogo de Agnès
Varda com o gênero documentário, ou seja, de detectar aquilo que faz com que seus
filmes possam ser entendidos e apreciados como tal. Portanto, é a partir de uma
investigação do material fílmico que se dá o entendimento do funcionamento da obra
da cineasta em meio ao posicionamento genérico e à construção autoral, de modo a
avaliar as estratégias que fazem dos filmes escolhidos obras que dialogam com as
mudanças que o próprio campo comporta.
A análise de Os Catadores e Eu segundo a perspectiva metodológica de Nichols, na
identificação das estratégias que tornam possível classificá-lo em meio ao gênero,
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não esgota suas possibilidades interpretativas. Antes de ser um documentário, devese pensá-lo enquanto filme no que ele tem de singular. Um segundo viés
metodológico foi adotado com esse intuito, a partir do trabalho de Wilson Gomes e
da metodologia da poética do filme. Essa metodologia também trabalha a análise
interna do filme, o filme como um percurso interpretativo composto por uma série de
mecanismos acionados durante a sua apreciação. É papel do criador da obra prever
a sua recepção, construí-la arregimentando os recursos cinematográficos em
dispositivos acionados estrategicamente para causar um efeito determinado no
apreciador. Assim, do ponto de vista dos efeitos provocados por Os Catadores e Eu,
desmontou-se o filme para compreender quais recursos estão organizados como
dispositivos, visto que o cinema é uma arte feita de múltiplos recursos e nem todos
servem para compor estrategicamente efeitos.
Nesta pesquisa, três questões principais nortearam a busca por autores e por
abordagens específicas: a autoria, o documentário enquanto gênero e a análise
fílmica. Para examinar a questão autoral de forma abrangente, foram mobilizados,
principalmente, a teoria e os conceitos trazidos por Pierre Bourdieu. Outros autores
serviram à busca por informações específicas sobre Agnès Varda e o cinema
francês. O documentário como gênero teve no trabalho de Bill Nichols o fundamental
marco teórico utilizado, embora outros autores tenham sido consultados, como Noel
Carrol, Brian Winston, Michael Renov, Martine Joly, além de Rick Altman, este último
para lidar com o entendimento do que vem a ser gênero. A análise fílmica teve os já
citados trabalhos de Bill Nichols e Wilson Gomes como referência, e também, o de
outros autores, como Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété.
A dissertação está organizada em três capítulos, fora a introdução e a conclusão,
estas colocadas à parte. Cada um dos capítulos trata de questões específicas
amparadas no trabalho de autores diferentes, ainda que alguns desses autores
tenham servido como base para elaborações contidas em mais de uma parte do
trabalho.
O primeiro capítulo lida com a questão da autoria e é composto de um olhar duplo.
Num

primeiro

cinematográfico,

momento,
trazendo

pretendeu-se
informações

localizar
sobre

Agnès
sua

Varda
carreira,

no

campo

situando-a

particularmente no contexto do cinema francês, onde ela construiu sua trajetória,
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com destaque a Nouvelle Vague. Num segundo momento, o capítulo apresenta a
abordagem dos documentários A Ópera Mouffe, Tio Yanco, Daguerreótipos e
Ulisses, feita de forma não sistemática, ou seja, sem a adoção de uma metodologia
específica. O exame de tais filmes viabilizou a identificação de características
frequentes no universo da cineasta.
Em geral, os cinco filmes que fazem parte do corpus investigativo da pesquisa foram
realizados em décadas diferentes, tendo sido selecionados em meio a uma extensa
filmografia composta de filmes produzidos em mais de 50 anos de atuação no
campo cinematográfico. Os cinco documentários foram escolhidos por conterem
visões subjetivas dos temas neles enfocados, e, além disso, por terem a presença
da realizadora na tela, revelada por meio do uso da sua voz, imagem ou de ambos,
em graus variados de explicitação dessa presença. Os pontos em destaque nesse
capítulo são referentes à construção do olhar que se perpetua na obra, na forma da
presença do diálogo com outras artes, a fotografia e a pintura principalmente, e de
algumas marcas autorais como a existência, nesses documentários, de quebras na
narrativa constantes, propiciadas pela colocação de perguntas que não almejam
respostas, como pensamentos exteriorizados que servem para marcar um
deslocamento mental permanente, por parte da realizadora. São sublinhadas
também as escolhas temáticas que giram em torno da vida pessoal da cineasta, e
ainda, o uso da metalinguagem revelando a construção do filme, a liberdade formal
na manipulação do material fílmico, a afetividade relacionada ao tema e às pessoas
filmadas, além da existência de passagens dotadas de humor e das encenações
presentes em seus documentários.
O segundo capítulo investiga o documentário no intuito de precisar seus limites,
expondo questões relevantes para o entendimento do que vem a ser esse gênero,
além de apresentar o pensamento de Bill Nichols e o seu sistema de modos de
produção documental. As questões foram trabalhadas do ponto de vista de algumas
oposições,

sendo

elas:

“ficção

versus

documentário”,

“realidade

versus

representação da realidade” e “objetividade versus subjetividade”.
A segunda parte do capítulo trata de apresentar o sistema de Bill Nichols, na
definição dos seis modos categorizados por ele. O modo performático é o que mais
interessa à pesquisa, por ser o filme Os Catadores e Eu feito por meio da
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performance da cineasta e de outros recursos próprios a esse modo, explicados no
capítulo seguinte junto à aplicação da análise.
No terceiro capítulo, é introduzido o filme Os Catadores e Eu e é justificada a sua
escolha,

sendo

ele,

posteriormente,

analisado

segundo

os

dois

vieses

metodológicos citados. Ainda nesse capítulo, está a apresentação da poética do
filme. A opção por expor as duas análises e, ainda, a abordagem do segundo viés
metodológico nesse capítulo deriva de uma concentração de informações em torno
de Os Catadores e Eu. Assim, enquanto que a discussão sobre documentário
dialoga com o trabalho como um todo, é só no momento de análise de Os Catadores
e Eu que é convocado o uso da poética do filme.
Em geral, a contribuição desta pesquisa está voltada para um olhar analítico
diferenciado no tratamento do documentário, ao entendê-lo enquanto um filme que
dialoga com o campo cinematográfico, podendo ser examinado com o uso de uma
perspectiva teórica que vai além das considerações relativas ao gênero. As
limitações da pesquisa estão no fato da discussão sobre as possibilidades de se
analisar um documentário estarem restritas a um único filme, de modo que não há
qualquer tipo de elaboração no sentido de generalizar alguns dos resultados obtidos.
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UM UNIVERSO AUTORAL

1.1 A construção de uma trajetória autoral

“Eu nunca filmo as pessoas de que não gosto”.

1

A frase acima que funciona como epígrafe deste capítulo resume bem a relação da
cineasta Agnès Varda com o mundo fílmico construído em torno de sua obra, pois a
cineasta francesa é uma artista que impressiona tanto pelo que expressa em seu
trabalho quanto pelo que fala.2 Dentre os meios de se conhecer a obra dessa artista,
está o uso da palavra no filme e no seu entorno contextual, através do que diz a
cineasta. Por mais que seja possível e interessante verificar esse material
extrafílmico, não será essa a proposta que prevalecerá como critério analítico da
presente dissertação. Entrar em contato com seu modo de pensar facilita o acesso
aos seus filmes e mesmo que a cineasta diga que sua vida pessoal não está lá como se o que revelasse de si fosse sempre em relação ao outro que lhe interessa,
seduz e modifica (LINS, 2006: 35) -, é difícil tomar tal elaboração como verdade
diante de um processo criativo auto-referente. A vontade de conhecer a
especificidade da obra da cineasta, um dos grandes nomes do cinema moderno
francês, no que há nela de marcas expressivas, deve ser enriquecida por um olhar
atrelado ao potencial comunicativo da própria obra de forma a se perceber um
possível universo característico. Dito de outra forma, o caminho de análise adotado
pede uma entrada empírica voltada para o produto artístico independentemente do
que quis o autor ao fazê-lo.
A obra de Agnès Varda possibilita essa entrada, sendo composta por uma produção
de regularidade temporal, ou seja, periodicamente renovada, além de diversificada e

1

Todas as traduções para o português são de responsabilidade do autor. No original: “Je ne filme jamais des
gens que je n‟aime pas” (VARDA apud CINEMATECA PORTUGUESA, 1993: 9).
2
Agnès Varda nasceu na Bélgica, mas foi para a França ainda adolescente, onde traçou sua trajetória, por isso é
frequente a sua identificação como cineasta francesa.
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não restrita a formatos ou gêneros específicos. É característica dessa realizadora
usar os recursos narrativos com liberdade, desafiando frequentemente as fronteiras
entre ficção e documentário. A trajetória artística de Varda foi concebida em meio
século de carreira como cineasta, completado em 2004. Sua obra é composta por
uma filmografia formada por 20 longas-metragens e 15 curtas-metragens e, ainda,
pelos episódios de Um Minuto por uma Imagem (Une Minute pour une Image, 1983),
sendo Les Plages d’Agnès seu último trabalho, um longa-metragem finalizado em
2008 e lançado numa série de premières mundiais em festivais de cinema, a
primeira delas no 65o Festival de Veneza. Há, além disso, um arquivo fotográfico
resultante de uma atuação consistente como fotógrafa, sua primeira profissão. A
produção mais recente de Varda volta-se também para os meios das artes-plásticas,
com instalações e vídeo-instalações.3
Num panorama geral, a trajetória cinematográfica dessa realizadora seguiu rumo a
uma inovação das formas narrativas na defesa de um olhar autoral, fosse ele dentro
da Nouvelle Vague, sendo ela precursora do movimento, ou na defesa de causas
políticas de vertentes variadas, como a inserção da mulher e do negro na sociedade
ou a busca pela paz própria da cultura hippie em fins da década de 1960. A quebra
da narrativa e o uso da metalinguagem são constantes no tratamento das mais
diversas temáticas. Ela fala do familiar, retratando o marido (o também cineasta
Jacques Demy), os vizinhos ou o gato de estimação, por exemplo, e de temas
universais, abordando a inexorabilidade da velhice e da morte ou refletindo sobre a
memória. Nessa ponte entre sua intimidade e abordagens que tangenciam a seara
do que é humano, a autora transita aproximando afetivamente o que poderia ser
visto de forma distanciada ao dar uma legibilidade pessoal ao relatado, colorindo
com tintas subjetivas o que quer que se passe entre o captado e o exibido. Seus
documentários afastam-se de uma linguagem convencional - tomando-se como
referência a maioria dos documentários divulgados em canais televisivos e cinemas
-, pois tendem a revelar tanto a sua autora quanto a elaboração do filme, na adoção
de estratégias reflexivas como a presença da cineasta na tela, o uso de câmeras
subjetivas e a mostração de equipamentos de filmagem, para citar alguns
elementos.

3

Sua vídeo-instalação L‟Île et Elle ocupou, em outubro de 2006, todos os espaços de exposição da Fondation
Cartier pour L‟Art Contemporain, em Paris (BORGES, 2006: 47).
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A indagação a respeito de como se deu a evolução da subjetividade em sua obra,
com atenção às marcas expressivas presentes num conjunto de filmes, conduzirá a
primeira parte deste trabalho, tomando como um fator norteador a presença da
cineasta em muitos de seus filmes de forma perceptível, em diversas gradações,
com sua voz e imagem por vezes. Não se pretende aqui sistematizar uma análise,
mas buscar apontamentos para atingir a meta de detectar o que está denominado
aqui de universo característico, entendido como a presença de elementos que se
tornam marcantes no contexto da obra, no seu conjunto. A autoria que se quer
contemplar está relacionada à identificação desse universo. Assim, esta parte
consistirá na observação e discussão de quatro filmes da cineasta escolhidos por
serem documentários e por possuírem ligação com a vida privada da realizadora em
algum grau, dando início à explicitação de um olhar subjetivo para as coisas do
mundo e as pessoas destacadas pela câmera. O fio da subjetividade pensado nesta
primeira parte dar-se-á na delimitação de um narrador identificado com o ponto de
vista assumido como sendo da cineasta, seja verbalizado ou mostrado como
interferência visual em cena pela realizadora. Desse modo, não chega a ser raro nos
filmes escolhidos que o espectador se encontre em enfrentamento direto com aquele
que é filmado, provocando a constatação de que está em andamento a
representação de uma realidade e não a realidade em si, ou seja, de uma situação
dada de tal maneira porque existe a interferência de uma câmera de filmagem no
acontecimento.
Não se deve ignorar a presença da câmera como instrumento em se tratando do
campo do documentário, um campo que contém discussões em torno da captação
da realidade de forma objetiva e das implicações de se revelar a vida de pessoas e
não de atores profissionais que trabalham em filmes de ficção. No documentário,
estão colocadas questões éticas que em si demonstram a habilidade do realizador
de se relacionar com seu assunto. Por um lado, o objeto-câmera denuncia-se como
invasor de um espaço delimitado, espaço esse que comporta também o direito do
sujeito de preservar a si mesmo do registro feito por outrem. Por outro, a “câmeraolho” escancara o que seria então um olhar implícito, se não estivesse no jogo a
revelação do uso do aparato, seu elemento modificador. E se dois sujeitos
encontram-se mediados pela máquina cinematográfica no que se dá ao espectador
como testemunho fílmico, sobra nos filmes de Agnès Varda o que está além dessa
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relação homem-câmera, permanecendo sempre um encontro de subjetividades. O
conjunto de filmes selecionado nesta primeira parte comporta assim: A Ópera
Mouffe, Tio Yanco, Daguerreótipos e Ulisses. Esses filmes, exceto Ulisses, foram
produzidos ou co-produzidos pela produtora da cineasta sediada em Paris, a CinéTamaris, “a casa de produção que lhe vai garantir a autonomia durante muitos anos
de realização” (FINA, 1993: 10), atuante desde La Pointe Courte (1954), seu
primeiro filme.4
A liberdade criativa da realizadora baseia-se em dois pontos fundamentais: a
possibilidade de produzir seus filmes de forma independente e de lidar com as
diversas fases de sua confecção, escrevendo ou cinescrevendo, para usar sua
expressão, os argumentos, textos e roteiros. Tais condutas propiciaram o
desenvolvimento de uma trajetória autoral, ou seja, não ditada exclusivamente pelas
leis de mercado, mas pela força criativa do artista-autor. “Cinécriture”, uma
cinescrita, é a sua denominação para os filmes que faz, buscando firmar um estilo
dentro da linguagem cinematográfica, nas palavras de Varda: “[...] Quando a
imaginação atravessa os clichês e os estereótipos, e os reinventa. Quando a mente
se solta, quando as associações se libertam. Quando as idéias da escrita
cinematográfica me passam pela cabeça” (VARDA apud DELVAUX, 1993: 42).5 De
fato, na carreira cinematográfica dessa autora, o método de associação de idéias é
amplamente utilizado na montagem, conectando situações que adquirem novo
sentido a partir da junção de elementos que, quando tomados individualmente,
parecem apontar um caminho de significação diverso daquele criado pela
argumentação de Varda. Essa espécie de ressignificação existente na linguagem
desenvolvida na obra da cineasta tem a ver com a presença de um narrador que se
faz perceber. Não por acaso, essa realizadora antecipou a Nouvelle Vague, pois no
seu primeiro filme, um longa-metragem, estava a idéia de se “[...] poder fazer um
filme como se escreve um livro, uma poesia, ou como se pinta um quadro” (FINA,

4

A Ciné-Tamaris foi criada para a realização de La Pointe Courte num esquema de cooperativa entre os
profissionais envolvidos na feitura do filme e foi mantida ativa desde então, permitindo que Agnès Varda
produzisse seus filmes com independência ao longo de sua carreira. A produtora fica situada em Paris junto à
casa da realizadora na rua Daguerre, tendo sido primeiramente lugar do seu estúdio fotográfico. Atualmente,
além de servir como base para as produções de Varda, a Ciné-Tamaris fez a recuperação da obra integral de
Jacques Demy, relançando-a em DVD. O catálogo completo da produtora pode ser consultado no site
<www.cine-tamaris.com>. Acesso em: 23/03/2009.
5
As citações retiradas do material em português lusitano passaram por pequenas modificações, visando a manter
a uniformidade da língua portuguesa na presente dissertação.
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1993: 10). Tais características do cinema de Varda coincidem estilisticamente com
premissas desse novo cinema francês, quando havia uma crise de representação na
credibilidade da imagem, tal como apontado por André Bazin no artigo de Alfredo
Manevy sobre a Nouvelle Vague, no qual ele problematiza a questão quando explica
que o uso de imagens para o bem e para o mal em fins propagandísticos na
Segunda Guerra Mundial não deixou incólume o estatuto da imagem. Segundo
Manevy (2006: 221), o “[...] abandono da janela estável e transparente do
ilusionismo clássico” era bem-vindo na estética dos novos cineastas do movimento.
A renovação trazida pelo neo-realismo italiano afetava o Novo Cinema Francês “[...]
por meio do aspecto documental recuperado [...]”, entretanto, somava-se à “[...]
aposta no estilo, na consciência do cinema como aparato, uma recusa da fidelidade
baziniana a processos mentais contínuos” (MANEVY, 2006: 234). Do programa
estilístico que caracterizou diversos filmes da época, ficariam traços no modo de
pensar e viabilizar o cinema de Agnès Varda. Nesse sentido, deve-se dialogar com a
formação da cineasta, tomando-lhe a palavra eventualmente, no intuito de encontrar
meios de qualificar um todo que cerca seu trabalho. Varda não seguiu o caminho da
crítica de seus colegas franceses que da escrita sobre cinema foram para a direção.6
Contudo, há afirmações contundentes nas falas da realizadora em defesa de um tipo
de cinema, do fazer cinema com liberdade, incorporando o idealismo de toda uma
geração.

1.2 Da imagem para a imagem: a formação do olhar

A construção do olhar hoje visto na obra da cineasta Agnès Varda teve etapas
distintas importantes compondo seu percurso profissional, como a passagem da
cineasta pela École du Louvre em Paris, aos 18 anos de idade, quando ela pensava
formar-se como museóloga. “Esperava encontrar aí o contato com a matéria. Pude
porém bastante cedo constatar uma rara falta de jeito, escolhi então uma forma de
6

A referência é aos jovens escritores da Cahiers du Cinéma, contemporâneos de Varda, como François Truffaut
e Jean-Luc Godard, dentre outros, os quais praticaram o ofício de crítico com bastante fervor e assiduidade, antes
de partir para a prática cinematográfica. Em tempo: a Cahiers du Cinéma foi fundada pelo ator e realizador
Jacques Doniol-Valcroze em 1951. A revista iniciou profissionalmente alguns dos nomes mais significativos da
Nouvelle Vague (RIAMBAU, 1998: 53).

19
artesanato em que o intelectual tivesse o primado sobre o manual sem o excluir: a
fotografia” (VARDA apud BASTIDE, 1993: 13). O aprendizado no Louvre não virou
ofício,

mas

deixou

um

rastro

permanente,

verificado

numa

constante

intertextualidade com a pintura e outras artes visuais no cinema dessa realizadora,
num esforço contínuo de indagar as obras, comentando algum aspecto que lhe sirva
de ingrediente para a reflexão em curso no filme. Um encontro com o ainda jovem e
desconhecido ator Jean Vilar em 1948, um ano após ele ter criado o Festival de
Avignon, impulsionou o casamento prolífico de Varda com a fotografia, quando foi
permitido à jovem e inexperiente fotógrafa juntar-se a sua equipe “em troca de
pequenos serviços entre os quais fotografias” (VARDA apud BASTIDE, 1993: 12).
Varda oficializava a adoção da fotografia como profissão, tornando-se fotógrafa do
Théâtre National Populaire (TNP), situado em Paris. Da colaboração com Vilar,
viriam muitos retratos de bastidores com as estrelas da companhia “[...] retomando
momentos chave das peças, com toda a evidência da pose”, estética comum da
época (FINA, 1993: 9). Não somente isso, no contato com a fotografia, Varda teria a
chance de viajar por localidades diversas do mundo podendo exercer a arte dos
retratos também com personagens reais em suas respectivas culturas, como coloca
Luciana Fina:

Ao lado dessa longa experiência da aventura Vilar, em que a fotografia se
relaciona com um objeto de ficção, Agnès Varda começa a trabalhar para
várias revistas francesas com reportagens na China, Cuba, Alemanha e
também Portugal, passando assim à descoberta do objeto e da cena
realidade (FINA, 1993: 9, grifo do autor).

A passagem da fotografia para o cinema transcorreu com naturalidade, de um
desejo casual, mas já evidenciando o que seria recorrente em sua obra: a
importância dada à palavra. “Passei com muita naturalidade da fotografia ao cinema,
com uma idéia extremamente simples... Pensei: a fotografia é tão muda que se lhe
acrescentarmos a palavra pode ser que se torne cinema” (VARDA apud FINA, 1993:
33). A escolha definitiva pelo cinema veio em 1961, uma escolha não excludente por
completo, se pensada no âmbito da construção do olhar, das marcas características
do cinema de Varda. Da fotografia, a autora levaria “uma reflexão técnica sobre as
objetivas e também um hábito de observar, captar” (VARDA apud NETO, 2006: 19),
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mas a pergunta levantada aqui a ser respondida tem a ver com o que se pode
perceber de resíduo de um pensar fotográfico – definindo-se aspectos – quando da
análise imanente de um corpus fílmico da realizadora.
Uma outra indagação terá resposta pressuposta. Como uma jovem de 25 anos se
torna precursora da Nouvelle Vague com seu primeiro filme, sem ter repertório, ou
melhor, sem uma enciclopédia cinematográfica?7 A resposta pode ser pensada em
algumas camadas, afastando-se, a princípio, a conexão entre cinema moderno, do
qual faz parte a Nouvelle Vague, como um embate entre tradição e ruptura, pois se
partirá do princípio de que não se rompe com o desconhecido. Portanto, seguindo a
linha de raciocínio desenvolvida até agora, existiu a interferência de um olhar
formado nas artes visuais, mas não a partir da cinefilia, como a cultivada pelos
jovens críticos da Cahiers du Cinéma. Ao contrário dos colegas cinéfilos, Varda não
tinha uma educação cinematográfica e, apesar disso, trouxe para o seu filme um
sentido de ruptura que se apresentava como desejo de toda uma geração que
colocaria em prática o Novo Cinema Francês. 8 Assim, não é de se estranhar que ao
se refletir sobre a Nouvelle Vague, seja possível trazer à tona dissonâncias entre os
realizadores, pois há que se pensar efetivamente na conjuntura que tornou a
revolução estilística do movimento possível, dando-lhe o peso que realmente tem.9
Jean-Luc Godard defendeu em um número especial da Cahiers, de 1962, os
seguintes realizadores como membros do movimento, com algumas distinções:

[...] Temos o grupo da Cahiers (e também ao tio Alexandre Astruc, Pierre
Kast e Roger Leenhardt, este um pouco à parte), aos quais há que unir o
que se pode chamar de ala esquerda: Alain Resnais, Agnès Varda, Chris
Marker. Estava também Jacques Demy. Estes tinham sua própria bagagem
cultural, mas não há mais. Cahiers du Cinèma foi o verdadeiro núcleo
10
(CHABROL et al, 2004: 98).

7

“Enciclopédia” é um termo adotado aqui segundo o conceito de Umberto Eco, o qual pode ser encontrado
esboçado em Seis Passeios pelos Bosques da Ficção (São Paulo: Companhia das Letras, 2006).
8
Nas palavras de Varda (apud COWIE, 2004: 31): “I‟d never been a cinéphile, never been to film school, had no
film-maker friends and have never been part of the Cahiers du Cinéma group. I had no film education
whatsoever, so I was completely raw”.
9
Nesse sentido, deve-se entender a posição adotada por alguns cineastas considerados nouvelle-vaguistas
pedindo por uma separação das personas artísticas de cada um. Anos depois, Truffaut diria sobre a Nouvelle
Vague: “No es un movimiento, ni una escuela, ni un grupo, es una cantidad, una denominación colectiva
inventada por la prensa para agrupar una cincuentena de nuevos directores que han surgido en dos años”
(RIAMBAU, 1998: 48).
10
No original: “[...] Tenemos el grupo de Cahiers (y también al tío Alexandre Astruc, Pierre Kast, y Roger
Leenhardt, éste um poco aparte), a quienes hay que unir lo que se puede llamar el grupo de la orilla izquierda:
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Portanto, é possível supor que o fato de Varda não se ver atrelada a um meio
cinematográfico tenha sido importante para que ela realizasse uma ousadia criativa
como La Pointe Courte, tornando-se precursora do movimento, levando-se em conta
que ela carregava “sua própria bagagem cultural”.11 Contudo, a ousadia da
realizadora foi além da forma fílmica, já que ela adotou um modo produtivo pouco
usual até então, investindo recursos próprios e sugerindo um sistema de cooperativa
para os profissionais envolvidos no longa-metragem. A liberdade conquistada,
atrelada à possibilidade de experimentar, esteve sempre vinculada à obtenção de
condições produtivas e econômicas na realização. Leia-se: deter o controle do
processo para garantir o resultado final. Varda inicia-se no cinema antecipando o
“manual prático de sobrevivência dos novos realizadores” da Nouvelle Vague, como
declarou o produtor Pierre Braunberger12 sobre seu primeiro filme:

La Pointe Courte, a estréia prematura de Agnès Varda, estabeleceu um
duplo precedente que cinco anos depois, encabeçaria o manual prático de
sobrevivência dos novos realizadores. Se, por um lado, a realizadora criou
sua própria empresa de produção – Ciné Tamaris – que preservaria ao
longo de toda sua carreira, a escassez de meios obrigou-a a desenvolver
novos recursos expressivos destinados a converter a Nouvelle Vague em
“uma revolução artística e econômica provocada por um descobrimento
13
técnico” (BRAUNBERGER apud RIAMBAU, 1998: 51).

O descobrimento técnico enfatizado por Braunberger significava uma evolução
tecnológica que possibilitava uma diminuição no custo dos filmes: novas emulsões
nas películas cinematográficas permitiam um melhor aproveitamento da luz, novos
gravadores revolucionavam a captação do som e o fato de as câmeras terem-se
Alain Resnais, Agnès Varda, Chris Marker. Estaba también Jacques Demy. Éstos tenían su proprio bagaje
cultural, pero no hay más. Cahiers du Cinéma fue el verdadero núcleo”.
11
Alison Smith (1998: 12) fala das referências culturais de Agnès Varda espelhadas no seu cinema em livro
dedicado à obra da cineasta: “Her cultural references were literary and artistic. The surrealists were an early
discovery, Kafka had impressed her, Faulkner‟s narration was inspiratonal at the time of La Pointe Courte, and
Nathalie Sarraute has been a pervasive influence throughout Varda‟s work – Sans Toit Ni Loi is dedicated to her
and borrows part of the plot of her novel Le Planétarium”.
12
Numa edição especial de 1962 da Cahiers du Cinéma dedicada ao movimento, Truffaut afirmou que Pierre
Braunberger e Georges de Beauregard eram os produtores mais Nouvelle Vague de Paris (CHABROL et al,
2004: 60).
13
No original: “La Pointe Courte, el temprano debut de Agnès Varda, estableció um doble precedente que cinco
años después, encabezaría el manual práctico de superviciencia de los nuevos realizadores. Si, por uma parte,
la realizadora creó su propia empresa de producción – Ciné-Tamaris – que preservaría a lo largo de toda su
carrera, la escasez de medios le obligó a desarrollar nuevos recursos expresivos destinados a convertir La
Nouvelle Vague em „una revolución artística y económica provocada por un descubrimiento técnico‟”.
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tornado mais leves foi fundamental para a mudança na forma de se filmar
(RIAMBAU, 1998: 52). Esses elementos somados levaram à exploração de novos
espaços

em

lugar

dos

estúdios

e

ao

nascimento

de

outra

linguagem

cinematográfica, como queriam os jovens cineastas. O boom do filme de baixo custo
serviu como incentivo para que amigos se reunissem em sociedades produtivas e
para que produtores experientes se interessassem pela nova onda. A autoprodução
como forma de viabilizar o próprio filme foi um recurso utilizado pelos membros da
Nouvelle Vague.
Os primeiros filmes do movimento apresentaram não só um custo mais vantajoso
para os produtores, como obtiveram, em alguns momentos, certo êxito de público e
foram subvencionados pelo Estado, o qual havia mudado de atitude em relação à
atividade cinematográfica entendendo-a como algo de interesse público, aprovando
a partir de então uma nova legislação. Bem como o Estado, produtores, exibidores e
o público participavam dessa mudança, de modo que o culto a cinefilia se havia
tornado uma instituição nacional, por meio de um posicionamento crítico
fundamentado que levava em conta uma memória cinematográfica, pela presença
de festivais cinematográficos e da emergência de um novo público gestado nos
cineclubes, cinematecas e salas especializadas.14 Esse ciclo de renovação
cinematográfica na França se deu após uma fase sem precedentes na história do
seu cinema, quando o público chegou a um número recorde de espectadores, para
então decrescer incessantemente enquanto aumentava o número de televisores. La
Pointe Courte não participou do bom momento de bilheteria do cinema francês.15
Distinto do chamado cinema mainstream16, foi recebido com entusiasmo por
especialistas da área dando prestigio à cineasta debutante em meio ao efervescente
ambiente da crítica francesa de cinema. André Bazin, um dos mentores intelectuais
da Nouvelle Vague, foi o responsável pela exibição do filme em Cannes, em 1955. 17
Em crítica publicada no ano seguinte no Le Parisien Libéré, ele diria:
14

Manevy (2006: 224) ressalta a especificidade da Nouvelle Vague, como movimento, no interesse pela memória
do cinema, que, segundo ele, teria permitido a ruptura justamente pelo acesso à tradição.
15
Em entrevista concedida a Peter Cowie (2004: 31), Varda declarou que a bilheteria do filme após 50 anos de
sua estréia era de apenas 10.000 ingressos adquiridos.
16
“Mainstream, popular cinema is the one canonised in distribution catalogues, fanzines, the press, on
television, etc. Non-mainstream and avant-garde is canonised in the annals of film institutes or in critical
writings. There are, of course, other cinemas still (be they censured, proscribed or cult cinemas) and also the
cinema of others (the voices from the margins)” (HAYWARD, 1993: 6).
17
Andrè Bazin, além de mentor de toda uma geração de cineastas, foi uma espécie de tutor de François Truffaut
ao adotá-lo após este ter passado por um período de contravenções e ingressos em reformatórios, período que
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Agnès Varda é uma mulher muito jovem, cujo grande talento conhecemos
enquanto fotógrafa do Théâtre National Populaire, e que sentia
simplesmente a necessidade de realizar este filme. Em vez de procurar um
produtor segundo o processo tradicional, ela achou justamente que a
energia necessária para desaninhar esse pássaro raro seria melhor
empregada se ela o produzisse por seus próprios meios. Convenceu então
alguns amigos a trabalhar em cooperativa, e é assim que, com pouco
dinheiro mas muita coragem, imaginação e talento, La Pointe Courte chega
a ver o dia. Este primeiro milagre condiciona o segundo: essa total liberdade
de estilo que nos dá a sensação, tão rara no cinema, de nos encontrarmos
face a uma obra que não considera nada além da vontade de seu autor,
sem nenhuma concessão. Uma obra de inspiração tão livre quanto o
romance que Agnès Varda poderia ter escrito sobre o mesmo assunto
(BAZIN apud BANCO DO BRASIL, 2006: 77).

Na sua primeira experiência cinematográfica, Varda alternou a história de um casal
em crise com o que havia de habitual numa pequena aldeia de pescadores, num uso
da realidade documental em certa medida somada à ficção planejada, mais uma
marca que permaneceria em sua cinematografia. La Pointe Courte teve como elenco
dois jovens atores de teatro, Philippe Noiret, que estava estreando no cinema, e
Silvia Monfort, e ainda, os habitantes da própria localidade da filmagem, além de
Alain Resnais como montador, o qual confessaria posteriormente a Varda que seu
filme, Hiroshima Meu Amor (Hiroshima Mon Amour, 1959), devia algo à estrutura de
La Pointe Courte “[...] porque lá estavam esses dois mundos” (VARDA apud COWIE,
2004: 30).18 A cineasta ainda se surpreende com a influência que teve no
movimento, como declarado numa entrevista a Peter Cowie, em 2001:

Eu sempre me surpreendo quando as pessoas dizem que sou a avó da
Nouvelle Vague, porque eu fiz o meu primeiro longa-metragem em 1954. E
tive grande sorte, no fato de que não sabia absolutamente nada sobre como
19
fazer um filme... (VARDA apud COWIE: 2004: 25).

inspirou o filme autobiográfico Os Incompreendidos (Les 400 Coups, 1959), inaugurador da Nouvelle Vague. Foi
ainda responsável por tê-lo inserido como crítico na Cahiers du Cinéma, revista que seguia seus postulados
teóricos (RIAMBAU, 1998: 26-27). Bazin morreu em 1958 (RIAMBAU, 1998: 263), antes de ver o sucesso de
seu aprendiz em Cannes e de vivenciar o auge da Nouvelle Vague.
18
No original: “[...] Hiroshima Mon Amour owed something to the structure of La Pointe Courte because there
were these two worlds”.
19
No original: “I‟m always amused when people say that I‟m the grandmother of the New Wave, because I made
my first feature film in 1954. And I have wonderful luck, in that I knew absolutely nothing at all about filmmaking…”.
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Fora a relação descompromissada com o cinema por parte de Varda anterior à
realização de La Pointe Courte e a influência positiva dela como precursora do
movimento, é preciso uma visão abrangente, panorâmica e desmistificadora sobre o
movimento. A Nova Onda Francesa teve como cenário uma conjuntura que tornou
viável o aparecimento de produtos cinematográficos inovadores, num momento de
grande efervescência cinematográfica na França e no mundo, com o aparecimento
de movimentos em vários países ao longo da década de 1960, os quais derrubavam
padrões, estimulando a experimentação atrelada ao corte de recursos. A expansão
econômica que havia começado nos anos 1950 promovia melhoras sociais na
década seguinte: os jovens ganhavam poder, as relações familiares e o
comportamento sexual adquiriam novas feições (MARWICK apud COWIE, 2004: xii).
Era um período de grande reviravolta cultural para o cinema mundial acompanhado
pela transformação social promovida pela juventude, mas também pela crise dos
estúdios e a competição com a televisão, causando “[...] a última grande
transgressão coletiva experimentada pela linguagem cinematográfica de dentro da
própria Instituição [...]” (RIAMBAU, 1998: 26).20 Em toda a Europa, diretores de
cinema traziam questões reflexivas sobre seu papel na sociedade e sua profissão,
embalados por uma substituição de mentalidade da dedicação à recuperação pósguerra por uma incerteza dominante (COWIE, 2004: xii). Quando Françoise Giroud,
editora da revista L’Express, escreveu o artigo que cunharia o termo “nouvelle
vague”, em 1957, não estava tratando de cinema, mas de uma “[...] investigação
sociológica do fenômeno da nova geração do pós-guerra [...]” (MARIE, 2002: 5), da
emersão de uma força juvenil.21 O termo de Giroud sinalizava a chegada de tempos
que traziam mudanças no modo de se produzir filmes e nos temas escolhidos, pois a
juventude fazendo cinema e sendo retratada nas telas era um modismo no fim dos
anos 1950 que, naturalmente, provocava a demanda por novos cineastas, os quais
enxergaram uma brecha no fato de que não era somente a população em geral que
estava envelhecendo, mas também os profissionais que faziam o cinema francês
(HAYWARD, 1993: 234).

20

No original: “[...] la última gran transgressión colectiva experimentada por el lenguaje cinematográfico desde
dentro de la propia Institución [...]”.
21
No original: “[...] a sociological investigation of the phenomenon of the new postwar generation, [...]”.
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La Pointe Courte tratava justamente de um aspecto tabu para a realidade francesa
da época, a separação de um casal, tendo a mulher voz ativa na relação. 22 Em
relação a esse aspecto, Varda manteria a coerência de afirmar o papel ativo e
independente da mulher na sociedade francesa em seu segundo longa-metragem,
Cléo de 5 às 7 (Cléo de 5 à 7, 1961), considerado o filme nouvelle-vaguista de sua
trajetória.23 Nele, uma bela mulher transforma-se no decorrer da espera de um
diagnóstico, quando, na iminência de saber se está ou não com câncer, deseja
libertar-se do estigma de ser apenas um rosto bonito.
A revolução da chamada voz feminina da Nouvelle Vague não era “belicosa” como a
promovida pelos colegas da Cahiers, cujo confronto com os cineastas da geração
anterior tomava as páginas de seus escritos críticos. A Política dos Autores
defendida pelos jovens críticos rejeitava o cinema francês dito de qualidade por
considerar a posição do diretor subserviente à do roteirista.24 No novo cinema, tal
como proclamado por eles, o valor estava na mise-en-scène, “[...] o espaço da
autenticidade, o espaço dos autores” (MANEVY, 2006: 236), como defendido
previamente por Alexandre Astruc, em 1948, no artigo O Nascimento de uma Nova
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Pode-se imaginar o impacto da temática trabalhada em La Pointe Courte a partir de alguns marcos legislativos
relacionados a conquistas feministas na França, para além da década de 1950. Susan Hayward (1993: 217)
destaca a legalização da pílula anticoncepcional em 1974 e, no ano seguinte, do divórcio consentido por ambas
as partes, tema em discussão no filme de Varda. Em texto de Jean-Michel Frodon para o catálogo da mostra
dedicada a Nouvelle Vague na Cinemateca Portuguesa, ocorrida em 1999, consta que a primeira pílula
anticoncepcional foi posta à venda na França em janeiro de 1961.
23
O marco fundador, de eclosão do movimento, é considerado o ano de 1959, quando o Festival de Cannes
exibiu Hiroshima Meu Amor (1959), do estreante Alain Resnais, dando-lhe o prêmio da crítica bem como Os
Incompreendidos (1959), filme que valeu a melhor direção para o também estreante François Truffaut. Ainda no
mesmo ano, mais um filme de um jovem cineasta dentro do movimento foi premiado. No Festival de Berlim de
1959, o Urso de Ouro foi para Claude Chabrol, por Os Primos (Les Cousins, 1958). Em dezembro de 1962, a
Nouvelle Vague já tinha entrado num período de desagregação por motivos como a idéia vigente de que o
movimento era apenas um modismo e o acirramento das diferenças de personalidade entre seus membros,
afastando-os da noção de tarefa coletiva incorporada antes mesmo do surgimento da revista Cahiers du Cinéma,
ainda na época do “cineclubismo (del Quartier Latin a Objectif 49)” (CHABROL et al, 2004: 19). Importante
ressaltar que embora Godard tenha realizado Acossado (À Bout de Souffle, 1959) no ano considerado como
marco fundador do movimento, foi apenas em 1960 que o filme foi lançado, obtendo o prêmio de melhor direção
do Festival de Berlim daquele ano. Nem por isso é menor a importância de Acossado para a Nouvelle Vague.
Referindo-se a Godard e ao seu filme de estréia, diz Cowie (2004: 61): “[...] At the turn of the sixties he rewrote
the grammar of film as surely as Griffith, Eisenstein and Welles had done before him”.
Alfredo Manevy (2006: 226) faz uma ressalva a essas datas quando distingue duas fases no movimento: a crítica,
que vai de 1947 a 1959, e a dos filmes, que tem início em 1959 e vai até 1968. Outros autores identificam o ano
de 1962 como o fechamento do ciclo principal da Nouvelle Vague, quando o chamado “núcleo duro” esboçou
suas diferenças “inconciliáveis”, inclusive a partir de uma mudança editorial na própria Cahiers. Os membros do
“núcleo duro” eram Truffaut, Chabrol, Godard, Eric Rohmer e Jacques Rivette (CHABROL et al, 2004: 11).
24
O artigo inaugural da Política dos Autores, Uma Certa Tendência do Cinema Francês (Une Certaine
Tendance du Cinéma Français) foi escrito por Truffaut em 1953 e posicionava a politique na defesa da
concepção do autor como o único progenitor de um filme.
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Vanguarda, a Câmera-Caneta (Naissance d’une Nouvelle Avant-Garde, la CaméraStylo). Nesse texto, prenunciador de uma nova vanguarda, a “câmera-caneta”
indicava a criatividade do diretor para “traduzir suas obsessões” e “escrever idéias”
com o fim de atingir um alcance aprofundado, como o que havia na literatura e na
pintura (ASTRUC apud GERSTNER, 2003: 6). Na definição crítica de Bazin, a
politique tratava de “[...] eleger o fator pessoal como critério de referência na criação
artística, para depois postular sua permanência e inclusive seu progresso de uma
obra à seguinte” (BAZIN apud RIAMBAU, 1998: 55).25

É no traço mantido numa trajetória artística em coerência com a idéia de um autor
inscrito na obra que segue a reflexão em torno de Agnès Varda e sua cinescrita, que
pode, enfim, ser traduzida como uma espécie de assinatura numa aproximação com
o que estava em torno do Novo Cinema Francês e que parece ter guiado o cinema
dessa realizadora desde o seu primeiro filme. No entanto, antes de ingressar na
análise proposta para este capítulo, deve-se contextualizar um pouco mais a carreira
dessa autora. Alison Smith (1998: 7-10) traz algumas informações no seu livro
dedicado à cineasta. Ela menciona a união com Jacques Demy, por volta de 1958,
quando da apresentação do curta-metragem Do Lado da Riviera (Du Côté de la
Côte, 1958) por Varda num festival em Tours, onde eles se conheceram. Demy foi
responsável pela mudança do casal para os Estados Unidos em 1967 ao fechar um
contrato com a Columbia Pictures. Os três anos de residência de Varda junto ao
marido na Califórnia foram produtivos para a realizadora, época em que gerou filmes
sobre temáticas locais e políticas, a exemplo de Tio Yanco (Uncle Yanco, 1967), Os
Panteras Negras (Black Panthers, 1968) e Amor de Leões (Lions Love, 1969). A
segunda fase da cineasta no país, de 1979 a 1981, deu-se sem Demy, devido a uma
separação temporária, tendo a sua ida a ver com um contrato firmado para um filme
nunca concretizado. O documentário sobre os murais da Califórnia, Muros e
Múrmurios (Mur Murs, 1980), e uma ficção sobre uma mulher francesa morando em
Los Angeles separada do amado, Documentira (Documenteur, 1981) são fruto dessa
época. Sobre Documentira, a autora diria: “Este filme é a sombra de Muros e
25

No original: “[...] Elegir el factor personal como criterio de referencia en la creación artística, para después
postular su permanencia e incluso su progreso de una obra a la siguiente". Bazin diz ainda que: "Se reconece la
existencia de filmes importantes o de calidad que escapan a este esquema, pero justamente antes se preferirán
sistemáticamente aquellos en los que conste, aunque sea en filigrana, el blasón de autor, fuesen incluso
realizados sobre el peor guión de circunstancias”.
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Murmúrios. É Los Angeles sem sol e sem maravilhas. É o exílio” (VARDA apud
CINEMATECA PORTUGUESA, 1993: 75). Varda (apud SMITH, 1998: 10) declararia
à revista Positif sobre sua carreira à época: “Estava em pane. Não em pane de
inspiração, em pane de coragem”.26 Antes da volta aos EUA, a cineasta concorreu
ao Oscar de 1975, na categoria de Documentário de Longa-Metragem com
Daguerreótipos (Daguerréotypes, 1975) e realizou dois filmes feministas, o curta
Resposta de Mulheres (Réponse de Femmes, 1975) e o longa Uma Canta, a Outra
Não (L’Une Chante, l’Autre Pas, 1976). Segundo Smith (1998: 8), Agnès Varda foi
uma das poucas cineastas francesas a se identificar como feminista. Ao voltar à
França nos anos 1970 e enveredar pelo feminismo em sua obra, a cineasta estava
sendo coerente com atitudes a favor dos direitos da mulher praticadas por ela há
pelo menos 20 anos, quando se havia juntado a grupos para reivindicar o direito à
contracepção e, posteriormente, ao aborto. Ainda nos anos 1970, precisamente em
1972, Varda teve seu segundo filho – primeiro com Demy -, Mathieu, o qual fez a
primeira participação num filme da mãe com apenas 4 anos, tornando-se
protagonista aos 15 anos, em O Mestre do Kung-Fu (Kung-Fu Master, 1987). Nos
anos 1980, o filme Sem Teto, Nem Lei (Sans Toit Ni Loi, 1985) deu à cineasta um
reconhecimento até então inédito, o prêmio máximo de um dos mais importantes
festivais cinematográficos da Europa, o Leão de Ouro no Festival de Veneza, além
do César de melhor atriz para Sandrine Bonnaire. Varda já havia recebido prêmios
importantes, como o Urso de Prata em Berlin por As Duas Faces da Felicidade (Le
Bonheur, 1964) e o César para o documentário Ulisses (Ulysse, 1982). Os anos
1990 foram marcados pela morte de Jacques Demy e por filmes relacionados a ele.
Jacquot de Nantes (Jacquot de Nantes, 1990) foi filmado com Demy enfermo
presente às gravações, dando seu consentimento a ficcionalização de sua paixão
pelo cinema surgida ainda na infância. A esposa elaborava o filme ao mesmo tempo
em que coletava imagens do marido e lhe instigava a recordar-se sobre o passado.
Demy morreu pouco depois do fim das filmagens e o resultado do filme é um produto
misto, com uma parte documental sobre o homem que pensa, relembra e escreve
suas memórias e uma parte encenada segundo a imaginação de Varda, a diretora
do filme. Outros dois filmes referenciaram a obra e o universo de Demy: As “Garotas
Românticas” Fizeram 25 Anos (Les Demoiselles Ont Eu 25 Ans, 1993) e O Universo
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Smith cita a fonte original: “En panne. Pas de panne d‟inspiration, en panne de courage”.
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de Jacques Demy (L’Univers de Jacques Demy, 1995). Em 2000, foi lançado o
documentário Os Catadores e Eu (Les Glaneurs e La Glaneuse), o qual tomará um
capítulo adiante.

1.3 Reflexões acerca de um universo subjetivo em quatro filmes

Os quatro filmes abordados em seguida abrangem um período de criação de Agnès
Varda que vai dos anos 1950 ao início dos anos 1980. Durante esse período, a
cineasta realizou 17 filmes, entre longas e curtas-metragens, filmes que tiveram
como locação a França, os Estados Unidos e até mesmo Cuba. Dos quatro filmes
apresentados nesta parte, apenas Tio Yanco (Uncle Yanco, 1967) foi realizado fora
da França. Em comum, todos foram captados em película e foram dirigidos e
roteirizados pela realizadora, que usualmente viabiliza suas produções pela CinéTamaris, não tendo sido este o caso de Ulysses (Ulysse, 1982).

1.3.1 A Ópera Mouffe (L’Opéra-Mouffe, 1958, 17 min, 16 mm)

É um filme sobre a contradição de esperar um filho, cheia de esperança,
num mundo de pessoas pobres, de velhos, de pedintes, de semesperanças. É um filme cheio de ternura por uma humanidade (arruinada)
feita de antigos bebês, de antigos recém-nascidos, a quem uma mãe beijou
uma vez o ventre e pôs talco no bumbum. Rodei este filme em 1958 quando
estava grávida. Ia quase todos os dias à Mouffe com uma cadeira e uma
câmera 16 mm. Subia em cima da cadeira e filmava as pessoas. A minha
cadeira e a minha barriga tornaram-se logo um dos elementos pitorescos do
27
mercado, o que quer dizer que ninguém reparava em mim.
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Agnès Varda em texto sobre A Ópera Mouffe (CINEMATECA PORTUGUESA, 1993: 66).
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O terceiro filme da carreira de Agnès Varda surgiu do desejo de concretização de
um projeto independente, visto que seu filme anterior, o curta Oh, Estações! Oh,
Castelos! (Ô Saisons, Ô Châteaux, 1957), havia sido encomendado pelo Office
National du Tourisme da França, sob a produção de Pierre Braunberger. A Nouvelle
Vague não havia eclodido como movimento reconhecido no campo cinematográfico
e ainda seriam lançados ou realizados os primeiros filmes de longa-metragem dos
principais realizadores. Em meio ao que se tornaria o Novo Cinema Francês numa
escala de importância na história do cinema mundial, Varda fazia A Ópera Mouffe
reafirmando algumas das inovações que iriam se tornar comuns nos filmes do
movimento nouvelle-vaguista, no sentido estilístico e temático.28
A Ópera Mouffe reflete uma leitura do dia a dia na feira de uma rua, dada em
imagens em preto e branco, música e escrita. Pode-se dizer que a “caméra-stylo”
(literalmente câmera-caneta) defendida por Astruc, em 1948, tomava forma dez anos
depois na realização cinematográfica de um filme que não pode ser descrito com
base em um formato rígido. Buscando-se uma classificação, chegar-se-á a formas
indefinidas, mais flexíveis e permeáveis à experimentação e ao olhar subjetivo. 29 Um
caminho no filme para que se possa pensar sua estrutura está presente na tela de
abertura. Numa cartela de fundo preto escrita com caligrafia de tipo “feita à mão”
consta que A Ópera Mouffe é “um caderno de notas filmadas na rua Mouffetard, em
28

A análise proposta de quatro filmes não caminhará para um apontamento da preservação de características da
Nouvelle Vague na obra da cineasta em questão, contudo, tal apontamento mostra-se possível comparando-se as
análises oferecidas nesta dissertação à listagem de Manevy (2006: 244-248) dos aspectos de estilo recorrentes no
movimento:
1) Uso de locações em Paris, como cafés e nightclubs reais, frequentados pelos jovens realizadores em sua
juventude, explicitando uma outra concepção de espaço, de historicidade, de relação com a realidade imediata e
documental. A busca das ruas, em oposição ao cinema de estúdio, era viabilizada pelo uso de equipamentos
novos (como o Nagra, para a captação de som direto, e as câmeras de documentário, mais leves e ágeis);
2) A montagem que não teme a descontinuidade, na incorporação de tomadas variadas justapostas que lhe dão
agilidade, tornando-a conceitual e moderna;
3) Concepção estética que permitia a intromissão de cartelas, arquivos de filmes, programas de televisão,
quadrinhos, pinturas, materiais documentais e outros registros destoantes da narrativa, do enredo ou da
tonalidade da cena em curso;
4) Na narrativa, explicitação de interferências sonoras ou visuais, como o uso freqüente de voz over (como a voz
Alpha 60 em Alphaville, Godard, 1965) ou de flashbacks (Jules e Jim, Truffaut, 1962). Havia a explicitação da
figura do narrador, em oposição a um cinema em que “a história parece contar a si própria”;
5) Renovação de tipos físicos e perfis dos atores, abalando o sistema de beldades reinante no cinema de
qualidade;
6) Linguagem operando no coloquial, contra formalismos e convenções – o efeito geral dessa linguagem é o da
exibição de uma imagem imperfeita, “suja”, aproximando-se do estilo documental, derivada de um modo de
produção pobre, despojado, feito com luz natural, cuja influência na imagem é sensível.
29
“Trata-se, segundo a própria diretora, do seu primeiro documentário subjetivo [...]. Para a cineasta, a
subjetividade no documentário está muito mais ligada a uma certa maneira de olhar o mundo em um
determinado momento da história do que às histórias de vida do diretor” (LINS, 2006: 34).
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Paris, por uma mulher grávida, no ano de 1958”.30 Essa primeira informação contém
em si uma provável chave de compreensão para a organização do discurso narrativo
no filme: trata-se de uma espécie de escrita cinematográfica e, por ser em notas,
deriva de uma sucessão de idéias. Notas podem ser essencialmente desconexas,
descontinuadas e tematicamente variadas, soltas no bem querer do fluxo fluido do
pensamento. É claro que há algo mais aí, pois o fato do filme ser enunciado por uma
mulher que se revela grávida não é ao acaso. A gravidez é um momento particular
que mexe com a sensibilidade da mulher e é por esse filtro que o espectador
receberá a leitura da feira a qual se propõe a realizadora do filme.

Seguindo a tônica da emoção, a música tem um papel fundamental de organização
das impressões “em notas”, ao guiar o ânimo do espectador nas diversas situações
propostas pela cineasta em A Ópera Mouffe. Como no curta-metragem anterior Oh,
Estações! Oh, Castelos!, a composição musical ficou por parte de Georges Delerue,
de modo que persiste algo de familiar entre os dois filmes nesse sentido. Com o
objetivo de entender a condução do filme pela música, a análise do começo do filme
mostra-se fértil sob esse aspecto e na revelação de recursos metalinguísticos que
fazem paralelo ao passo a passo do início de um espetáculo. A sonoridade desde os
primeiros momentos é de uma banda afinando instrumentos, testando cordas e
sopros, preparando-se para a apresentação. Quando a baqueta soa, aparece o título
do filme em cima de imagens fundidas, de um traçado em caneta hidrográfica preta
de uma espécie de tenda de circo sobre a imagem de uma pessoa nua de costas
sentada em uma banqueta, e os créditos são disparados junto à orquestração
animada instrumental. A sessão vai começar e a cortina da tenda que era um
rabisco anima-se na forma de um filó preto que sobe na tela até sair de quadro,
enquanto que a luz parece se apagar, na transformação do fundo que era antes
cinza em negro (ver figura 1).
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Segundo a cineasta, “Mouffe” é o apelido carinhoso dado à rua Mouffetard. (Informação fornecida na
apresentação do filme que consta no DVD Varda: Tous Courts, lançado na França pela Ciné-Tamaris, em 2007).
No original: “L‟Opéra Mouffe / carnet de notes filmées / rue Mouffetard á Paris par / une femme enceinte en
1958”.
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Figura 1 – Os créditos em A Ópera Mouffe funcionam como abertura do filme. Num
mesmo plano fixo, há o uso de interferências plásticas que lhe dão movimento e
promovem leituras diferentes. Com poucos recursos, tem-se a tenda do circo que
chega a virar uma cortina de filó a ser erguida, para então começar o filme, que pode
ser apreendido como um espetáculo visto à natureza da música que acompanha esses
primeiros momentos, uma música instrumental e de estilo circense.

Muda o tom da música, muda o enfoque do filme e, a partir de uma sonoridade que
leva à contemplação, vê-se a imagem da barriga e seios de uma mulher grávida de
perfil em fundo preto. O quadro é fixo e o único movimento em destaque é o do
corpo movendo-se por causa da respiração. As outras imagens dessa sequência
seguem o mesmo padrão, apresentando um enquadramento diferenciado.
Novamente, é a música que irá trazer a mudança, quando num soar estridente
anuncia outro clima e introduz uma metáfora visual do parto ao apresentar a
transição da cena contemplativa da grávida para uma abóbora em primeiro plano,
sendo cortada por uma faca e, quando aberta, tendo retirado o seu miolo (ver figura
2). A feira é introduzida aos poucos, com tomadas posteriores de alimentos e
pessoas, pois é característico dessa cineasta o olhar peculiar não apenas sobre
pessoas, mas sobre coisas, sempre trazendo um comentário que exige do
espectador uma leitura além, na interseção entre o usual e as elaborações
alegóricas feitas por ela.
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Figura 2 – Sequência seguinte à abertura do filme. O formato da barriga transformada pela gravidez
é destacado na iluminação com o uso do fundo preto. A transição para a abóbora de formato também
arredondado sendo cortada na feira propicia a comparação com o parto.

Filmando no formato 16 mm e explorando as propriedades das câmeras portáteis, a
cineasta captou passantes em movimento e pessoas destacadas com proximidade,
numa fruição das possibilidades de inserção no espaço, de movimentação livre, com
o uso da câmera na mão em diversos momentos. Uma câmera que passeia pelo
corpo de um casal revelando formas difíceis de serem identificadas, bem como olhos
e bocas em plano de detalhe, é a mesma que capta os humores dos frequentadores
da feira, nas suas expressões faciais em meio ao burburinho. Na reconstrução
fílmica dessa feira, não há planos abertos a ponto de se perder de vista algum
detalhe específico ou de se vislumbrar a totalidade de seu tamanho real.
A Ópera Mouffe apresenta um relato subjetivo da feira na manifestação de uma
interação com o espaço filmado da parte de um alguém que se faz perceptível no
que filma fisicamente e por meio de estratégias que remetem à idéia de uma
reflexão sobre o visto. Se a câmera chama a atenção para si, é devido à
coincidência de seu lugar com o ponto de vista da cineasta, a qual recebe,
eventualmente, olhares de estranhamento ou de simples resignação diante da
percepção de uma situação atípica pelo outro que está em foco.
A expressão de uma visão de mundo particular não passa pelo uso de recursos que
se tornariam frequentes na obra de Varda, como a sua presença identificada na tela
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ou a denúncia do aparato cinematográfico explícita, na mostração de estratégias de
montagem, além da exibição de fios, câmera, gelatinas fotográficas, claquetes, etc.
Dessa forma, é de uma informação extratextual que se sabe que o corpo nu
transformado pela espera de um filho é o da própria cineasta (ver figura 2).31 Ainda
assim, é possível detectar outras marcas que fariam parte de um percurso artístico
coerente, como o trânsito livre da ficção ao documentário em um mesmo filme. No
geral, esse curta-metragem trabalha em duas frentes claras, uma adepta da
encenação e da composição de situações plásticas ou metafóricas e a outra da
observação da realidade.
No âmbito contextual, quando Agnès Varda realizou esse pequeno filme musicado,
surrealistas e dadaístas já tinham feito sua revolução estética e conceitual, de modo
que A Ópera Mouffe mostra claras influências desses movimentos artísticos. Pensar
nas experiências de Man Ray com a imagem, por exemplo, traz a sensação de
reconhecimento, mas não de lugar comum. Imagens estáticas superpostas a outras,
jogos de espelho e outros recursos servem a exercícios materiais que ganham
função narrativa. Pensando-se novamente na primeira sequência imagética do filme
e adicionando-se a última, tem-se um exemplo interessante de uso ilusionista, no
caso da cortina desenhada que vira uma cortina em véu erguendo-se sobre a
imagem, anunciando o começo do show, e da palavra “cortina” escrita numa cartela
preta terminando o filme. Vale notar que a cartela final aparece em meio ao uso
misto de encenação surreal e recurso real. A última sequência do filme mostra uma
mulher saindo de uma floricultura com um ramo de flores, parando em seguida para
comê-las com gosto. A cena é fabricada, a mulher está próxima à câmera, mas não
a vê. No instante seguinte a câmera na mão move-se rapidamente para uma porta
de comércio que se desenrola fechando o estabelecimento. Corte seco, cartela
preta, “cortina” escrita na mesma tipologia do início (ver figura 3).
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Embora o rosto da cineasta não seja visto identificando o corpo da grávida, pode-se imaginar que seja ela
mesma sendo filmada, pois se trata de um filme no campo do documentário e que se dá em “notas de uma
mulher grávida”, como descrito na abertura. E também, por conter elaborações muito pessoais, metafóricas,
humorísticas, etc. Contudo, diante do uso livre de imagens diversificadas e de uma montagem anti-naturalista,
poder-se-á argumentar que não é ela a grávida filmada. De qualquer forma, a informação é irrelevante para a
compreensão do filme. Serve a esta pesquisa no intuito de mapear a colocação da cineasta fisicamente na tela, de
forma assumida e propagandeada, algo levado ao extremo em outros filmes.

34

Figura 3 – Sequência de encerramento de A Ópera Mouffe. Elaborações diferentes quebram o realismo
no filme. A mulher sai da floricultura com um buquê de flores e começa a comê-las voltada para a
câmera, porém sem demonstrar percebê-la. Na mesma tomada, usando de um movimento lateral,
ocorre a mudança de tema rumo ao "fechar as portas", quando então há o corte para a cartela preta
escrita "cortina". A música instrumental acompanha os dois momentos da sequência - a encenação
surreal e o fim do espetáculo - com variações significativas: primeiramente, lembra uma música de
ninar e no instante seguinte remete à música circense que abre o filme.

Portanto, A Ópera Mouffe flerta com a ficção evidenciando pequenas encenações
misturadas às imagens documentais e, numa outra margem, trabalha com
composições estéticas inusitadas e oníricas. Em momentos assim, o apuro visual
coexiste com o aspecto surreal no uso de metáforas expressivas, com a junção de
materiais que passam a significar uma terceira coisa. O inconsciente posto na arte
por surrealistas, com sua atmosfera onírica, chega ao trabalho de Agnès Varda
nesse pequeno filme no deslocamento de um olhar habitual. Repolhos e ervas, em
enquadramentos

fechados,

perdem

sua

referência

contextual

para

serem

redescobertos em texturas e linhas, iluminados radicalmente numa estética de
estúdio fotográfico que tende a destacá-los de um fundo chapado, em preto absoluto
por vezes.

Ainda na linha de uma composição fotográfica limpa em estúdio, são exploradas
visões inquietantes de uma lâmpada sendo quebrada por um martelo, de um bicho
recém-nascido agonizando dentro de um copo (ver figura 4), alternadas com cenas
da feira, mas não cenas quaisquer. Um episódio naquele inverno captado pela
cineasta deixou-a particularmente sensibilizada. Foi quando três pessoas morreram
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de frio. Ao espectador, não será dada a informação de forma objetiva, com fatos
explicados. A estratégia de Varda em A Ópera Mouffe está mais voltada para
emoções díspares, para sensações, enfim, para a sensibilização daquele que
assiste ao filme em relação às pessoas que estão na tela e que estavam nas ruas
naquela época.

Figura 4 – O uso da imagem da lâmpada sendo quebrada junto ao passarinho indefeso
é acompanhado de um som estridente e faz parte de um bloco temático que fala da
inquietação, da angústia. Essa sequência tem relação com alguns tipos de pessoas
filmados no documentário: os que dormem na rua, que vivem bêbados e que foram
registrados como parte do ambiente da feira. É na referência do olhar externo – aqui,
o olhar da cineasta grávida - que a situação é retratada com desconforto e
preocupação pelo futuro.

Bêbados, feios, velhos, pessoas estranhas, com feridas, etc... é um verdadeiro circo
humano e o que pode parecer um julgamento na seleção restrita desses tipos valida,
na verdade, o que parece ser um grito de alerta para o social. Em contraposição, há
a presença de jovens belos, mas diferentemente dos registros documentais, eles
aparecem em encenações, como a linda moça que quer namorar, um ou dois
parceiros, completamente alheia aos passantes da feira, mas não despercebida por
eles. Numa estratégia que tende a confundir o espectador, a cena dramatizada e a
captada de forma documental juntam-se quando a moça encontra seu novo amante
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na feira, gerando comentários de mulheres que estão em meio à multidão. O parecer
de Varda dar-se-á com humor na cena seguinte, algo típico nos seus filmes, quando
ela mostra uma máquina de costura antiga ao lado da cama na qual a moça curte
seu amante, lá está a inscrição “a moderna”, num comentário sutil da liberdade que
a mulher estava adquirindo na sociedade (ver figura 5).

Figura 5 – Momentos diferentes da moça "moderna". O três primeiros fotogramas fazem parte das
cenas com o primeiro amante e os últimos, das cenas com o segundo, quando a cineasta insere o
comentário sobre a modernidade da moça na máquina de costura. A primeira sequência é bastante
plástica e não tem referência alguma com a feira. É na segunda que o encontro do casal se dá em
meio à multidão.

E se por um lado Varda leva ao estúdio algumas situações, na escolha de fundos
pretos e de uma iluminação que tende a deixar em foco só o objeto realçado, por
outro, seu olhar fotográfico é explorado nas ruas. A presença da “fotógrafa Varda” é
perceptível nos “retratos” dentro do filme, quando as pessoas filmadas posam para a
câmera e permanecem na pose (ver figura 6). De fato, o arranjo preciso da cena,
mesmo em seus documentários, e os quase instantâneos dentro dos filmes, estão
presentes desde o início e permanecem nas escolhas estilísticas ao longo de sua
carreira.
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Figura 6 – Esse conjunto de fotogramas mostra a diversidade que a realizadora traz para o filme do
ponto de vista daquilo que é pitoresco, sendo o documentário feito de um olhar reflexivo, no sentido
do perceber e refletir sobre o que é diferente de si. É pelo contato com o não familiar que o olhar da
realizadora e do espectador se assemelham.

De forte teor experimental, o curto documentário efetua um exercício estilístico em
duas frentes focalizando tanto de forma naturalista os passantes na rua quanto
ressaltando determinados traços deles de modo caricatural. Assim, um passante
manco tem sua imagem caminhando balançando-se de um lado ao outro unida pela
montagem a imagens de outros passantes também mancos, sequência essa que é
acompanhada pela trilha sonora que dá o tom do comentário humorístico,
transformando o espectador em observador pelas lentes de Varda da diversidade de
pessoas que vão e vêm o tempo todo, que se pensam incógnitas sem reparar na
câmera que as filma. E que, quando cientes que alguém as está observando, não
têm tempo para parar ou não querem dar importância a isso.

Mesmo sendo dotado de tantos dispositivos, esse curta-metragem não se perde em
experimentações despropositadas, pois a adoção de legendas marcando blocos
temáticos organiza o todo material e porque as palavras escritas e ditas em formato
musical, além do uso de sonoridades específicas, guiam a cognição e a emoção do
espectador na leitura das imagens. Não há aqui o uso da voz in, off ou over, mas
isso não faz falta, pois as escolhas da cineasta são claras e significativas na
exploração dos recursos sonoros aliados à imagem. O som incômodo de uma nota
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aguda insistente serve a um momento no qual a imagem é igualmente inquietante e
desagradável, sem deixar dúvida a respeito da construção pretendida pela autora.
Há também momentos de beleza evidente, de música calma e melódica
acompanhando o encontro dos amantes, a beleza de seus corpos. A música
cantada que movimenta o filme traz informações em sua letra que qualificam a feira,
alguma pessoa em destaque ou mesmo a situação, música que apresenta variações
não só na letra e mudança de ritmo, mas no uso da voz, sendo cantada por uma
mulher em um momento e em outro por um coral de crianças, este incidindo sobre
cenas nas quais as crianças estão em foco pregando peças, brincando.

1.3.2 Tio Yanco (Oncle Yanco, 1967, 22 min, 35 mm)

É um retrato-reportagem do pintor Jean Varda, meu tio. Na periferia
aquática de São Francisco, centro intelectual e coração da boêmia, ele
navega com velas latinas e pinta cidades celestes bizantinas, pois é grego.
No entanto, ele é muito ligado ao movimento jovem americano, e recebe
hippies na sua casa-barco. Sobre como eu descobri „meu tio da América‟ e
32
o quão maravilhoso ele é, é o que mostra este curta-metragem em cores.

Tio Yanco é o 11o filme da carreira de Agnès Varda e faz parte do que ela mesma
nomeia como “curtas contestadores”, que se pode entender como aqueles situados
em um momento histórico preciso de contestação de uma realidade social. 33 O
movimento pela paz, plenamente incorporado pelos hippies, estava em voga no ano
de 1967, nos Estados Unidos, onde foi feito o filme em questão. Eram tempos de
guerra, com a Guerra do Vietnã em curso, contra a qual lutava a geração que ficou
conhecida como Flower Power e que tinha como lema a idéia do “faça amor, não
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Agnès Varda em texto sobre Tio Yanco (BANCO DO BRASIL, 2006: 90).
Os “curtas contestadores” fazem parte do DVD Varda: Tous Courts, tendo sido apresentados reunidos,
segundo o critério da cineasta, em algumas mostras em sua homenagem, como a retrospectiva completa de sua
obra ocorrida no Brasil em 2006. Os Panteras Negras (Black Panthers, 1968) e Resposta de Mulheres (Réponse
de Femmes, 1975), sobre o movimento negro e o feminista respectivamente, fazem parte junto a Tio Yanco da
trilogia “contestatória”. Outros curtas presentes no DVD formam blocos temáticos, tendo sido agrupados como
curtas “turísticos”, “parisienses” e “cinevardafoto”. A Ópera Mouffe é considerado um curta “parisiense” pela
cineasta.
33
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faça guerra”. O contexto aqui colocado é levado ao filme, que tem como
característica central a apresentação de um sujeito fascinante para a cineasta, um
possível parente que ela está conhecendo enquanto faz o filme. A surpresa de ter
encontrado uma pessoa de sua família, um tio distante, deixa-a encantada e para
que o espectador possa também “desfrutar” do tio recém descoberto, Varda dá a ele
voz, preenchendo o filme com suas idéias.
Esse filme se encontra organizado em torno de três movimentos: o do encontro
prazeroso entre os dois (Varda e Yanco), o do momento particular político e social
dos EUA naquele instante, refletido na ideologia do movimento hippie, e o da
revelação de um filme sendo feito, pois se há o tio e seu mundo retratados, há a
sobrinha cineasta transformando o encontro num curta-metragem. No geral, há
muito de improviso e de incorporação de elementos que parecem pertencer ao dia a
dia dos envolvidos. Dessa forma, por parte de Varda, em relação a Yanco, o espaço
é explorado com um tom de “reconhecimento do terreno” e de curiosidade por aquilo
que ele comporta. Que lugar é este que habita o parente perdido? Quem é e o que
pensa esse homem? Entrará ele no meu jogo? São perguntas que norteiam a
condução do filme e o envolvimento dos dois personagens numa espécie de festejo
do encontro. Não é de estranhar que a cineasta confesse então algo como “esse
Varda conquistou-me assim que abriu a boca”, numa feliz constatação da empatia
que surgiu entre os dois e que perpassa o filme.34 Após a apresentação dos créditos
iniciais com elementos metalinguísticos, como latas de películas com fitas crepe
coladas escritas em caneta hidrográfica introduzindo o filme (ver figura 7), uma
imagem distante de uma cidade no mar aparece, ouve-se uma fala profética sobre
ela, uma “cidade celestial”, e então a voz em off ganha um rosto, aparece
pontualmente a primeira imagem de Yanco.35 Ele olha diretamente e fixamente para
34

Tio Yanco tem duas versões criadas pela cineasta, uma narrada em francês e a outra em inglês. Optou-se pelo
uso da versão inglesa, estando o trecho aqui citado em inglês. No original, o trecho completo narrado em off
(TC: 00:07:25 a 00:07:33): “This here Varda made a conquest of me the minute he opened his mouth. The voice
of the heart talked louder than the blood talked”.
35
É importante que haja um esclarecimento quanto ao que está referido aqui como voz em off, sendo aplicável
no presente trabalho. É comum o uso da voz over (ou “voz de Deus”) no documentário, entendida como a voz
que emerge de uma fonte exterior aos elementos que interferem diegeticamente no filme, na forma de
comentário ou do uso da voz de um narrador onisciente (CARMONA, 1991: 108). Para que uma voz seja
classificada como off é preciso identificá-la com uma fonte reconhecível fora de campo, a qual pode ser situada
imaginariamente no espaço-tempo do filme (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1992: 49). É o caso da utilização que
Varda faz de sua própria voz em parte de seus documentários e, no caso específico em discussão, da voz de
Yanco. A voz off presente em seus documentários subjetivos é relacionada a um personagem narrador, o qual
pode ser identificado pelo espectador em algum momento como aquele que estava narrando, ou seja, a voz ganha
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a câmera sem o menor constrangimento, parece um retrato, um retrato de alguém
que não terá problemas em expor-se em seguida (ver figura 8).

Figura 7 – Latas e restos de película fazem parte dos créditos metalinguísticos que anunciam o
filme e a equipe.

Nos primeiros minutos do filme, a música de estilo rock 'n' roll, uma montagem ágil,
ângulos de visão inusitados, imagens coloridas em ritmo piscante, ambientam o
espectador e funcionam com leveza como qualificadoras mesmo de uma época (ver
figura 8). Não que o tempo tenha passado para essa organização primeira do filme,
pelo contrário, ela é absolutamente intencional e, inclusive, destoante do resto do
estilo de Tio Yanco. Serve mesmo para materializar o clima reinante, na São
Francisco do final dos anos 1960. Chega a ser um olhar estrangeiro de tão preciso
na sua elaboração, bastante efetivo na criação no espectador do ânimo
correspondente a um estado de inquietação, próprio da contestação, no sentido do
desejo de mudança, de não acomodação. As falas em off trazem as primeiras
revelações pessoais sobre aquele que vai se estabelecendo como personagem
destacado na narrativa, um homem de personalidade forte e opiniões claras. Yanco
é grego e está descontente com a guerra simultânea no seu país de origem.
Plenamente integrado à cultura americana, ele se orgulha do País e do que parece
ser uma transição em curso, da atitude belicista para um modo de vida harmonioso.
A partir daí, o filme adentra cada vez mais na realidade do tio descoberto, indo a
Sausalito, um subúrbio aquático no qual ele mora, e ficando por lá.

um rosto e perde sua invisibilidade. A distinção em relação à voz over tão popular nos documentários de tipo
expositivo é clara, visto que a voz off não é impessoal e pode ser atribuída a um emissor reconhecível.
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Figura 8 – Sequência inicial do filme, a voz em off de Yanco falando sobre São Francisco e o
movimento hippie acompanhada de música rock 'n' roll ilustra o clima da época. Nesses
primeiros momentos, subentende-se que é a voz de Yanco, pois não há som direto, o que virá a
seguir.

Não só de clima com cores, música e edição ritmada é construído o primeiro bloco
informativo desse curta documental, mas de referências preenchendo lacunas
históricas, utilizando o registro fotográfico como documento de uma realidade. O
conflito na Grécia, no Vietnã e nos Estados Unidos, este último transfigurado na luta
pela paz mencionada, ganham corpo no recurso ao resgate de imagens
fotojornalísticas, documentos de uma realidade muito à parte do que podia a câmera
da cineasta captar naquela hora. A foto em preto e branco da moça oferecendo uma
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flor aos soldados que lhe apontavam armas36, a qual entraria para o imaginário
fotográfico do século XX, ilustra o filme, sendo animada em panorâmicas laterais
feitas pela câmera cinematográfica, conciliando o instante do olhar que pousa sobre
a imagem com o movimento que é próprio do cinema. Assim, após ser detido
ligeiramente, o olhar é guiado num certo sentido pela imagem da moça com a flor e
no mesmo sentido será levado à próxima cena, sem qualquer corte abrupto,
resgatado pelo movimento ainda lateral da câmera focalizando o tio caminhando por
uma ponte.
“[...] Um cinema da „transparência‟, fundado no raccord o mais „invisível‟ possível
[...]” (AUMONT; MARIE, 2006: 197) coexiste em Tio Yanco com uma forte
elaboração metalinguística, contrariando o invisível, revelando as estratégias do
fazer cinematográfico. Uma sequência é exemplar quanto a isso, quando Varda
simula seu primeiro encontro com Yanco. A transição entre o personagem que se
apresentou e o personagem filtrado por ela se dá com direito à aclimatação pela
música grega e pelo seu off descrevendo esse homem, também grego, com
peculiaridade. Chama-lhe a atenção o “r” do seu sotaque, sua moradia no mar como
uma ilha, seu ofício de pintor e ele, visto por ela, como sua “raiz aquática”.37 Após
breve introdução, diz ela: “Famílias imaginárias, eu as amo. Dedico-lhes dentre
essas imagens, o esquete que segue, onde representamos para vocês o
reconhecimento avuncular ou „Como tio Yanco reconheceu sua sobrinha Agnès‟”.38
E o que segue é mais do que uma esquete, é uma releitura bem-humorada com jeito
de making-of. Um amigo da cineasta é convidado a apresentá-la ao tio. Ele é
encaminhado por duas crianças que jogam pedrinhas na porta de Yanco gritando o
seu sobrenome, “Varda”. Notadamente, as crianças divertem-se com a brincadeira,
como em outros momentos quando participam do filme. Ao sair de sua casa e tomar
conhecimento do que está em andamento, o tio chama a possível sobrinha, que
aguarda a distância, para saber de quem ela é filha e então predominam tomadas
inacabadas do abraço dos dois. Claquetes batem indicando as refilmagens, a
36

A foto conhecida como La Fille à la Fleur foi tirada também em 1967, em Washington, por Marc Riboud.
Consta no seu portifólio na internet, disponibilizado em <www.marcriboud.com>. Acesso em: 10/10/08.
37
No original, o trecho completo narrado em off (TC: 00:03:34 a 00:03:47): “The one who lives there, this
american who speaks excellent french while rolling his „rs‟ with fashion, he is my ancestor, my floating roots,
someone of my family”.
38
No original, o trecho completo narrado em off (TC: 00:04:14 a 00:04:30): “Imaginary families, I love you. I
dedicate to you the sketch wich will follow. We will play for you the avuncular recognition or how uncle Yanco
acknowledged his niece Agnès”.
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cineasta pede para cortar a cena, chega a haver uma intervenção visual explícita,
que parece ser na película em si, com riscados em “x”. Outros elementos chamam
atenção, como Yanco perguntando sobre o pai de Varda em diferentes idiomas ou
os dois abraçando-se atrás de um coração recortado no que parece ser uma
gelatina fotográfica (ver figura 9). E se uma sequência como essa é justificada em
primeira pessoa pela realizadora dentro da narrativa, no que é contado, recursos
puramente metalinguísticos não seguem o mesmo padrão, permanecendo como
exercícios estilísticos, a exemplo de falsos raccords na conversa entre os dois,
distorcendo a convenção do plano-contraplano.

Figura 9 – Esquete encenada tendo como personagens Varda e Yanco e como tema o seu encontro
enquanto é feito o filme. Os elementos metalinguísticos que remetem ao fazer cinematográfico estão
presentes e são incorporados à cena.

Esse tipo de montagem propositalmente sem continuidade já havia feito parte da
cartilha estilística da Nouvelle Vague, em fins dos anos 1950, início dos 60, época
de inovações também no campo do documentário. Especificamente no cenário
francês, emergia o “cinema verdade”39, o qual deixaria rastros na obra de Varda. Em
Tio Yanco, essa tendência se mostra efetivada na colocação de assuntos em pauta
com a presença da realizadora em cena de maneiras diversas, com sua voz ou
imagem, ou ainda de forma dissimulada no estímulo contido na fala do outro. No
universo característico da cineasta, vale ressaltar que a qualidade das suas
indagações envolve frequentemente pólos distantes, da vivência habitual às crenças
transcendentais. A vontade de dar a conhecer seu personagem abrange saber como
ele pensa, quais são suas convicções. Em alguns momentos, a fluidez do texto dito
por Yanco, colagem de suas falas apresentadas em off por vezes, lembra um
confessionário, no sentido de alguém que está expondo suas verdades. É no
39

O “cinema verdade” será abordado no próximo capítulo junto a outras modalidades de documentário.
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vazamento de uma ou outra fala de Varda que a interferência se completa chegando
ao espectador, que acompanha a curiosidade da sobrinha pelo que o tio tem a dizer.
“Boca de ouro com cabelos de prata, defina-se”, pede Varda a ele ao longo do
curta.40 Essa fala diz bastante sobre a realizadora, pois é na forma com a qual ela se
encanta que seu texto é construído, recurso recorrente em seu trabalho, o apreço
pela palavra, o texto embalado com musicalidade, ao tomar uma cadência particular,
que pede ao espectador um ritmo específico para inserir-se na narrativa como
apreciador, respeitando o tempo da emoção requisitada.

Figura 10 – Esse filme conta em diversas cenas com a participação de amigos de Yanco e com
a sua opinião sobre alguns temas. A sequência acima trata disso, fazendo um comentário
sobre a popularidade do tio na comunidade por meio do uso divertido de buttons com seu
sobrenome impresso em paralelo às tomadas nas quais ele discursa.

No decorrer do curta-metragem, em off, ela diz: “O tio queria mostrar a sobrinha aos
vizinhos, a sobrinha queria mostrar o tio ao público das salas escuras”. 41 Pode-se
40

No original, o trecho completo narrado em off (TC: 00:16:05 a 00:16:11): “Golden tongue, silver hair, define
yourself. Tell us what is a greek”.
41
No original, o trecho completo narrado em off (TC: 00:08:22 a 00:08:32): “We reclaimed the path around our
past. The uncle wanted to show his niece to his neighbours, the niece wanted to show her uncle to the audience
of the dark theatre”.

45
dizer que Agnès Varda conseguiu o que queria, pois é possível conhecer Yanco no
jogo promovido pela sobrinha. Ele discorre sobre assuntos diversificados, não
datados necessariamente, de forma que prevalece a idéia de um encontro entre os
dois intimista, revelador.

Num balanço geral, Tio Yanco é um filme solar, não só por ser filmado de dia, com
muitas tomadas externas dialogando com a localização espacial do tio no mar e
muitas cores, inseridas na diegese do tio pintor - um “bon vivant”, o “papai-hippie”,
nas palavras da cineasta - , mas por ser feito prevendo o riso de seu apreciador. A
imagem do tio vestido como um texano rico, incorporando a imagem que Varda fazia
dele, demonstra o poder de persuasão da cineasta, a capacidade dela de envolver
os

participantes

e,

consequentemente,

os

seus

espectadores,

ao

exibir

materialmente seus argumentos, trazendo para a cena elementos de convencimento
(ver figuras 10 e 11). Por fim, Varda toma o espírito da época para si. Não há guerra
e o amor hippie é apropriado numa chave idílica. O espectador não chega a ter
material suficiente para saber que ela encontrava em Yanco o “pai-artista”, o pai com
o qual ela sempre havia sonhado42, mas poderá absorver perfeitamente a atmosfera
de feliz reconhecimento, de ternura e de admiração entre os dois. Da parte dela,
está o dito na tela, da parte dele, a participação entusiasmada no filme e a aderência
às situações propostas pela cineasta são significativas.

Figura 11 – A aderência de Yanco às propostas da cineasta é clara, como quando ele se fantasia de
texano rico para se assemelhar à imagem que a sobrinha fez dele assim que soube de sua existência.
Logo em seguida, ela demonstra seu engano ao vestir os buttons “I like uncle Yanco”, “ he is greek” ,
“he is great”. E então é dado espaço para que seu tio se expresse e mostre sua arte .

42

Varda qualifica seu tio Yanco dessa maneira no depoimento que introduz o filme, no DVD Varda Tous
Courts.
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1.3.3 Daguerreótipos (Daguerréotypes, 1975, 80 min, 16 e 35 mm)

o

Daguerreótipos não é um filme sobre a rua Daguerre, pitoresca rua do 14
distrito de Paris, mas sobre um pedacinho desta rua, entre os números 70 e
90: um documento modesto e local sobre alguns pequenos comerciantes,
um olhar atento sobre a maioria silenciosa, um álbum de bairro: são os
retratos stereo-daguerreotipados, arquivos para os arqueo-sociólogos do
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ano 2975. Enfim, é a minha Ópera-Daguerre.

Daguerreótipos é um filme sobre a vizinhança da cineasta espelhado no dia a dia de
seus comerciantes, gravado em um pequeno trecho da rua Daguerre situado nos 50
metros próximos a sua casa, escolha colocada no início do filme, por meio da
narração em off, explicando a inspiração que gerou o filme e os critérios para a
seleção do que seria captado. Trata-se de um olhar subjetivo que retrata uma forma
sentimental de ver os acontecimentos, no texto escrito e narrado pela cineasta na
primeira pessoa. O tom reinante é de afetividade e os recursos utilizados tendem a
buscar a cumplicidade do espectador para com a emoção da cineasta em relação ao
que lhe toca (ver figura 12).

Figura 12 – Em Daguerreótipos, as vitrines e produtos ganham destaque em
enquadramentos abertos e fechados ajudando a caracterizar a rua Daguerre como um
lugar especial. Nos fotogramas acima, chama atenção a presença do pão-coração, algo
que em si é facilmente associado à emoção. A música de acordeão como trilha sonora de
algumas cenas reforça a visão de encantamento da cineasta com a rua em que mora.

Há nesse documentário uma defesa da observação, da descoberta da beleza da
rotina, da indagação do que está ao lado, papel executado pela cineasta no contato
43

Agnès Varda em texto sobre Daguerreótipos (BANCO DO BRASIL, 2006: 94).
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com os comerciantes vizinhos. Na sua busca, ela quer posicionar o espectador
numa temporalidade específica, arrastada, para depois entrar numa abordagem
ativa provocando o deslocamento dessa temporalidade, criando a quebra da rotina e
interferindo no filme colhendo depoimentos de seus entrevistados com base em
temas sugeridos: de onde são, o casamento e com o que sonham. A fala abaixo
exemplifica

o

discurso

sobre

o

tempo

empregado

pela

realizadora

em

Daguerreótipos
Trecho narrado por Varda em off (TC: 00:06:11 a 00:06:14): Eu tinha o desejo de
atravessar não o espelho, mas as vitrines das lojas da minha rua… estar dentro com
artesãos, os comerciantes e vendedores, na vagarosidade e paciência de seus
trabalhos, durante as horas de espera. E quando os clientes estão lá, são eles que
esperam, neste olhar paralelo, neste mistério das trocas diárias.44
As imagens desse documentário são associadas e dotadas de significado pelo que é
dito, num uso criativo e por vezes inusitado proporcionando uma leitura pessoal da
realidade. Assim é a narrativa como um todo, organizada voltada para uma
construção reflexiva e explicitamente subjetiva. Em alguns momentos, vê-se
segundo o direcionamento assumido pela cineasta na eleição de pessoas e
situações num elo afetivo. Outros momentos são organizados estrategicamente para
que o espectador tenha a sensação de ver por si mesmo, como quem observa a rua
e as vitrines das lojas. Nesses momentos, a ausência do texto reflexivo é um recurso
que conduz a um posicionamento neutro, no sentido de não haver uma
argumentação em cima daquilo que é visto por parte da realizadora.
Diante desse quadro, o que chama a atenção em Daguerreótipos, comparando-se
esse documentário a outros da carreira de Agnès Varda, é um modo de filmar que
parece concentrar-se na observação dos acontecimentos, pois além de utilizar o
texto como ferramenta fundamental para a compreensão do filme – o que é
marcante em sua obra, como já mencionado -, a cineasta trabalha a relação espaçotemporal do cinema de modo a imprimir a sensação de lentidão desejada. Outros
recursos que facilitam a idéia do espectador-observador é o uso do dispositivo
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No original: “J‟ai eu envie de traverser non pas le miroir, mais les vitrines des boutiques de ma rue... être
dedans du côté des artisans, des commerçants et des vendeurs, dans les lenteur et la patience de leur travail,
dans les moments d‟attente. Et quand les clients sont là, ce sont les clients qui attendent, dans ce regard
parallèle, dans ce mystère des changes quotidiens”.
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invisível não revelador do filme sendo feito e a ausência de recursos comuns à
linguagem documental, do ponto de vista de uma estética crua, da impressão de
uma realidade não filtrada enfatizando a falta de controle das condições de
captação, um lugar-comum desse gênero atualmente passível de ser introduzido
inclusive na ficção. Não há aqui câmeras tremidas, som mal captado, cenas pouco
iluminadas, pelo contrário, a imagem e o som são limpos, os movimentos de câmera
são sutis e a edição é organizada para manter uma continuidade espacial vinculada
à rua Daguerre. Essa configuração não está presente nos 80 minutos de filme, mas
o fato de estar presente nos 20 minutos iniciais repercute na apreciação como um
todo.
É no começo do filme que Varda tenta transpor o clima da realidade cotidiana, pois
há um registro dos acontecimentos em torno da venda de certo produto numa loja,
de uma conversa no meio da rua, de um olhar da janela, do movimento das pessoas
passando. Interessa à cineasta mostrar os comerciantes realizando o que estão
habituados a fazer todos os dias, na sua vontade de que o espectador veja aquilo
que a sensibiliza na sua vida como moradora daquela rua. Evidentemente, a escolha
por esconder a presença da câmera não impede que os participantes a notem,
fazendo o espectador ver que há uma conduta dirigida na cena quando um ou outro
olhar reprimido escapa, o que pode até autenticar o traço documental. A fala
aparentemente espontânea do comerciante sobre sua atividade lembra uma
exposição didática, a exemplo da compra de um perfume pela filha da cineasta
(identificada como sua filha em off), que pergunta quais essências o dono da loja
fabrica sendo ela uma antiga cliente. Esse primeiro bloco, de apresentação do
cotidiano dos comerciantes e moradores da rua Daguerre, está impregnado de um
tempo que não prioriza a mobilidade da ação segundo a narrativa clássica. Contudo,
as escolhas feitas pela cineasta para o resto do filme são provenientes de
estratégias diferentes.
Após essa espécie de decantação do tempo, há, por um lado, uma aproximação de
recursos comuns ao documentário, como o uso de depoimentos, numa interação
consciente do sujeito com a câmera, tornando-a perceptível. Por outro, Varda
introduz um fator que provoca mudança na rotina dos moradores da rua e, por
conseguinte, na narrativa: a presença de um mágico que irá encenar um espetáculo
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na região, uma apresentação noturna, na qual estarão os personagens reunidos em
um mesmo ambiente, vestidos com suas roupas de passeio (ver figura 13).

Figura 13 – A mudança introduzida pelo mágico na rotina dos comerciantes é
exemplificada no filme pelo contraste entre os momentos captados da espera por
um cliente, do trabalho repetitivo, e a ida ao show de mágicas, quando a roupa
não é mais o uniforme de trabalho e todos estão reunidos em um mesmo
ambiente participando com interesse do espetáculo.

Mystag, o mágico, desempenha um papel fundamental na apresentação do filme de
outro ritmo e clima, através de uma quebra em certas escolhas da cineasta, sendo
ele descrito como “um homem do exterior, do vigésimo distrito”.45 A construção da
linguagem do filme passa pela espécie de peripécia que ele provoca na narrativa e,
de forma simbólica, na sua escolha para introduzir o filme. Nessa introdução, Mystag
está vestido a rigor, com traje específico - smoking, capa e cartola pretos - em frente
à Torre Eiffel e, pelo ângulo escolhido pela cineasta, ele é a própria Torre Eiffel, um
ícone da cidade. Ele então, dotado da autoridade de falar pela cidade, vai apresentar
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Essa frase faz parte da elaboração bem humorada de Agnès Varda em seus documentários, da sutileza de seu
texto. Paris é dividida numa série de distritos, que são como bairros, sendo a rua Daguerre localizada no 14 o, por
isso Mystag é um estrangeiro, por ser alguém de outro distrito.
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aquele pedaço especial parisiense, o trecho da cidade que ambientará toda a
narrativa e que será foco das reflexões da cineasta (ver figura 14).

Figura 14 – Primeiras imagens de Daguerreótipos, Mystag apresenta o filme fora da
rua Daguerre. Há uma limitação do espaço da narrativa em seguida, na passagem
da sequência na Torre Eiffel para o restante do material fílmico, todo gravado num
pedaço da rua tema do documentário.

Em destaque está também o comércio como determinante da temporalidade do filme
não apenas no passar dos minutos, horas, mas de acordo com o abrir e fechar das
lojas, com cenas externas e internas captadas durante o dia. É o tempo do
comércio, da venda durante o dia. A noite é destacada no discurso narrativo como
algo fora do cotidiano, na qual o “estrangeiro” Mystag exerce sua atividade
espetacular. A cineasta documenta a apresentação de mágica realizada no café da
esquina para a platéia dos comerciantes, que são voluntários nos truques e, numa
organização distinta do material apresentado anteriormente, a edição perde sua
transparência, várias construções são realizadas numa de sequência “em paralelo” 46

46

Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (1992: 38) adotam a definição de Christian Metz para definir sequências e
perfis sequenciais. Nessa definição, a sequência “em paralelo” “mostra alternadamente duas (ou mais do que
duas) ordem de coisas (ações, objetos, paisagens, atividades, etc), sem elo cronológico marcado, para
estabelecer, por exemplo, uma comparação”.
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associando a mágica de Mystag à “mágica” das ações dos comerciantes,
proporcionando o sentido simbólico (ver figura 15).

Figura 15 – Os fotogramas acima ilustram o uso que a cineasta faz da sequência “em paralelo” em
Daguerreótipos. Aqui, duas sequências apresentam o mesmo princípio associativo, o raccord dado na
ação executa por Mystag e pelos comerciantes. Nos primeiros quatro fotogramas, a ação é de fechar
algo, nesse caso, a caixa mágica, um produto e a porta da loja. Nos dois fotogramas restantes, a ação
do açougueiro de cortar a carne com uma faca é justaposta à Mystag enfiando a faca na carne de
seu próprio braço.

A composição do clima buscado pela cineasta está ainda na importância do
comércio estendendo-se também numa estética particular definida na ambiência
espacial, no limite físico do vidro que separa a loja da rua e no que pode ser
analogamente pensado como a luz que entra pelo vidro e revela a imagem a ser
fixada, como no processo técnico de fazer um daguerreótipo, esse primeiro método
fotográfico inventado em 1839. Varda escolhe filmar muitas vezes com o vidro entre
a imagem captada e a lente. Acontecem ações atrás desse vidro e o espectador
participa delas como um voyeur. Essa espécie de “estética da vitrine” está na ação
que acontece dentro e fora dos espaços divididos pelo vidro, organizada em vários
momentos por uma edição livre entre som e imagem. Em certa cena, um áudio de
conversa de salão de beleza é claramente ouvido, na observação atenta vê-se que
imagem e som não estão sincronizados, mas isso é imperceptível em meio à cena
construída. A câmera esta colocada atrás da vitrine do salão e em primeiro plano
destaca uma foto colada na vitrine de uma mulher de olhos arregalados. Ainda pelo
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vidro, vê-se o interior claro do salão, as pessoas falam muito e chega-se a confundir
a foto com uma pessoa de dentro. É a sugestão da fofoca que existe em qualquer
salão e que é assimilada como real e cotidiana. O encantamento com o comércio é
reforçado também pela introdução livre da música tocada por um acordeão, num
jogo entre o diegético e o imaginado, diante da existência concreta de uma loja de
instrumentos e escola de música e do uso do clichê de que certos estados de ânimo
remetem à metáfora musical, ao som de algum instrumento.
Nesse filme composto por estratégias diversas, a metalinguagem tem seu espaço
elaborado no contexto da chamada aqui “estética de vitrine”. Varda capta a idéia do
produto em exibição para reafirmar a elaboração criativa dos créditos do filme na
encenação do nome Daguerreótipos e da apresentação de sua equipe técnica. Após
a introdução feita pelo mágico na Torre Eiffel, ele anuncia os créditos do filme em
voz off sobre a imagem de várias latas de película expostas em primeiro plano,
organizadas como se tivessem compondo uma vitrine, com a equipe técnica
disposta atrás dessas latas, inclusive Varda. Há uma brincadeira como se o nome do
filme formasse um jogo de palavras cruzadas pintado à mão escrito no vidro, através
da junção dos nomes dos profissionais envolvidos com letras em destaque que
formam a palavra “daguerreotypes”. Diferentemente da configuração dos créditos
metalinguísticos de Tio Yanco, a lata de película é retirada do contexto usual de um
arquivo de material audiovisual (ver figura 16).

Figura 16 – Apresentação dos créditos do filme com a
equipe atrás no plano de fundo.
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O mágico que narra os créditos também anuncia o fim do filme, hipnotizando seus
voluntários em cima de retratos – daguerreótipos – compostos pelos comerciantes.
Melhor dizer, daguerreótipos cinematográficos, pois no cinema de Varda, há uma
brincadeira com a composição do retrato na imobilização daquele que é retratado e
não da imagem em si (ver figura 17). Pode-se pensar no efeito proposital de chamar
a atenção para o congelamento da cena, da pausa construída no movimento
cinematográfico, recurso explorado também em Ulisses, como será visto a seguir.

Figura 17 – Os “daguerreótipos” dos comerciantes da rua Daguerre refletem as atividades do
cotidiano de seus modelos. Na “foto cinematográfica” as pessoas piscam, respiram e mexem-se
tentando manter a pose.

Em geral, os procedimentos da cineasta alteram-se ao longo do filme promovendo a
junção de modos diferentes de trabalhar o material documental - uma característica
no universo vardiano - sugerindo que a realizadora quer marcar mais uma forma
própria de construir o filme do que o vínculo com regras institucionais específicas. A
questão deixada em aberto ao final do filme resulta de uma procura por definir o
material apresentado.
Trecho narrado por Varda em off (TC: 01:14:23 a 01:14:30): Estes daguerreótipos
coloridos, estas imagens envelhecidas, aqueles retratos coletivos e quase
daguerreotipados de alguns homens e mulheres da rua Daguerre, estas imagens e
sons ansiando por permanecer modestos e discretos encarando o silêncio cinza da
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senhora Chardon Bleu47. Tudo isto forma um relato? Uma homenagem? Um ensaio?
Um arrependimento, uma reclamação? Uma aproximação? De qualquer maneira, é
um filme que eu assino como vizinha Agnès-Daguerreotipada.48

Figura 18 – O casal da loja Un Chardon Bleu que tanto encanta a cineasta e a senhora Chardon
Bleu com seu olhar ausente.

1.3.4 Ulisses (Ulysses, 1982, 22 min, 35 mm)

À beira mar uma cabra, uma criança e um homem. É uma fotografia que
tirei em 1954: a cabra estava morta, a criança chamava-se Ulisses e o
homem estava nu. A partir dessa imagem fixa que podemos ver e imaginar
como quisermos, eu fiz um filme para ver e imaginar a minha maneira. Mas
a minha memória armou-me uma armadilha. Viagem ou rêverie, voltei
trazendo outras imagens: as do reencontro com os personagens
fotografados – Ulisses e o homem nu – 28 anos depois, as das notícias
daquele dia, o domingo 9 de maio de 1954, e as que eu tirei com essa
criança quando não estava sentada nas pedras da praia. Mas a fotografia
tirada à beira mar existe e essa imagem – antiga mas sem data visível –
guarda o seu mistério apesar das minhas lembranças, das minhas
divagações e dos olhares atuais que nela se põem. O filme explora, de fato,
49
o imaginário e o real. O filme interroga uma imagem.

47

“Chardon Bleu” pode ser entendido também em seu significado literal como cardo triste, sendo cardo uma
espécie de planta espinhosa. É possível que Varda tenha feito essa associação, pois a leitura pessoal que ela
coloca em sua obra passa por inúmeras metáforas. O fascínio pelo pequeno comércio é justificado no início do
filme na apresentação da loja de perfumes Un Chardon Bleu e de seus donos, afetivamente retratados, sendo a
esposa do perfumista batizada por Varda de Sra. Chardon Bleu. A visão dessa senhora enigmática, que parece
viver num estado de autismo, mobiliza a cineasta.
48
No original: “Ces daguerréotypes en couleurs, ces images à l‟ancienne, ces portraits collectifs et presque
daguerreotypés de quelques types et typesses de la rue Daguerre, ces images et sons qui se veulent modestes et
discrets face au silence gris de madame Chardon Bleu. Tout cele était un reportage? Un hommage? Un essai?
Un regret, un reproche? Une approche? En tout cas, c‟est un film que je signe en vóisine AgnèsDaguerreotypé”.
49
Agnès Varda em texto sobre Ulisses (CINEMATECA PORTUGUESA, 1993: 75).
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O filme Ulisses passou a fazer parte de uma trilogia temática em 2004, chamada por
Agnès Varda de “Cinevardaphoto”. Esse conjunto composto de três documentários
realizados em tempos distintos, Saudações, Cubanos! (Salut les Cubains, 1963), o
próprio Ulisses e ainda Ydessa, os Ursos e Etc (Ydessa, les Ours et Etc, 2004),
comporta discursos que refletem sobre uma forma de ver o mundo tendo como base
a fotografia (ROITMAN, 2006: 30). São obras em que “as fotografias põem em
movimento os filmes” (VARDA apud ADRIANO, 2006: 31). De fato, em Ulisses, a
fotografia é o elemento organizador desse curta-metragem, sendo a foto que dá
nome ao filme exibida várias vezes ao longo dele, sempre em um tempo diverso
daquele da imagem em movimento característica do cinema, como se o “24 quadros
por segundo” fosse substituído por um quadro detido na tela por vários segundos
obrigando o espectador a apreciar a fotografia em destaque dentro do filme. Está lá
a mesma imagem, sem qualquer interferência sonora ou que lhe imprima
movimento, acompanhada apenas de uma margem que a reenquadra no quadro
funcionando como uma moldura (ver figura 19).

Figura 19 – A foto Ulisses tirada em 1954 por Agnès Varda. Nela, estão reunidos
numa praia um homem nu, um menino também nu e uma cabra morta. No filme
Ulisses, Varda vai em busca da memória dos modelos da foto e da sua, querendo
saber o que ficou de lembrança daquele dia na praia.
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Essa imagem permanece estática estimulando o espectador a ser dono da
observação, autônomo do seu olhar, para que nele se desenvolva uma sensação de
tempo entre o movimento e a pausa de modo que a reflexão sobre aquela imagem
entre em curso. Entretanto, tal reflexão não se dá na observação cega da imagem,
pois após o deslocamento do estar cotidiano do cinema, no sentido da predisposição
da imagem em movimento, entra a reconstrução incessante de Varda sobre a foto
rumo ao que pode existir além do visto e, principalmente, elaborando sua
argumentação em cima da premissa da fotografia como ausência de algo.
A busca por desvendar o que existe na imagem em foco extrapola considerações
óbvias, como quem são os modelos que posaram na ocasião, o que estavam
fazendo, onde se encontravam, etc. Entra em curso aquilo que faz parte do universo
da cineasta, um questionamento permanente que transcende o habitual para
vaguear sobre indagações de cunho existencialista, sobre a natureza do homem e
dos acontecimentos. Assim, é importante pensar no lugar da cineasta que se vai
construindo

na

sua

obra,

que

é

o

do

deslocamento

permanente,

não

necessariamente físico, mas principalmente mental e que tem de específico o se
colocar como o indivíduo referencial de uma vivência subjetiva que está exposta na
tela. O objeto abordado existe em relação íntima com a vida de Varda e, por isso,
ela está presente pessoalmente na narrativa.
Se em Tio Yanco Varda já está presente com sua imagem identificada quando se
coloca à frente da câmera no contato com o parente encontrado, a situação é outra
em Ulisses. A cineasta não se mostra no tempo presente do filme com sua imagem,
está lá com a voz, a mão ou outra parte do corpo que vaza no quadro. O momento
no qual ela está em destaque com sua imagem é o do tempo resgatado do passado,
em fotografias em seu ateliê ou fora dele, quando filmava La Pointe Courte, ou
ainda, ambientando o espectador na relação dela com Ulisses, o menino da foto, e
sua família. Há a construção de um passado comum em torno dos modelos da foto,
principalmente em torno de Ulisses e sua família (ver figura 20).
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Figura 20 – Fotos que rebuscam o passado, a cineasta reflete sobre quem era ela em 1954,
quando a foto Ulisses foi tirada: Agnès Varda em seu estúdio na rua Daguerre, na filmagem de
La Pointe Courte, ela carregando Ulisses no colo e Ulisses com seus pais.

Demonstrando apreço pelos detalhes, Agnès Varda inicia seu filme com o título
Ulisses escrito em fundo preto seguido abaixo da palavra “filme” e da data “1982”,
pois existe a foto Ulisses, de 1954, ano de estréia de Varda como diretora de
cinema. Apropriadamente, a cineasta identifica a música do filme, são trechos
retirados da música de La Pointe Courte, seu longa-metragem de estréia, feito em
1954, ano em que a foto Ulisses foi tirada. Ainda na apresentação dos créditos,
aparece outro dado peculiar. Ulisses não é identificado como sendo um filme de
Agnès Varda, mas como um filme “cinescrito” por Agnès Varda.50
A lembrança não tem relevo, não tem nada de verdadeiramente presente.
Do passado, ela é apenas a decomposição. A foto é, por natureza, essa
50

No original: “Cinécrit par Agnès Varda”.
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decomposição; ela atenta contra o esquecimento, do qual surge a revelação
da memória involuntária. Só esta, nascida do acaso, da disponibilidade,
metamorfoseia o passado em presente, fazendo com que se juntem na
escrita, que terá por objeto fundar a apreensão na duração (BELLOUR,
1997: 76).

Varda cinescreve o filme Ulisses para resgatar a memória involuntária em torno do
que era presente quando a foto Ulisses foi tirada. Na sua busca, ela descobre muito
da ausência que a foto significa, na falta de recordação por parte daqueles que
estão impressos nela. A cinescrita aqui funda de fato outra coisa, algo em si, ao
recuperar o aspecto projetivo da fotografia, permitindo que à imagem inquirida seja
anexada uma ou outra lembrança vinda à mente dos envolvidos, trazendo para o
presente o que ultrapassa o limite do passado.51 No limiar dessa reflexão, pode-se
pensar no que quer Varda assinando o filme como cinescrita e, então, deve-se
questionar a própria forma na qual o filme está organizado, aberto ao fluxo do
pensamento e tendo como elemento fundamental a palavra falada, para que da foto
surja o filme. Nesse processo, ganha espaço uma linguagem ensaística
cinematográfica, “[...] essa forma híbrida filiada à literatura, sem regras nem
definição possível, mas com o traço específico de misturar experiência de mundo, da
vida e de si (LINS, 2006: 35).52 Perguntas levantadas na narrativa servem apenas
para movimentá-la, pois não há reconstituição precisa do passado, de forma que a
auto-indagação colocada pela realizadora - “Mas o que eu tinha na cabeça 28 anos
atrás?”53 - traz possibilidades ao filme, porém segue sem resposta. Há na obra de
Varda o espaço para isso, o do enigma sem solução, das perguntas que não
buscam necessariamente respostas, as quais ocupam a função de provocar a
reflexão. Em Ulisses, o que se quer é colocar o espectador num movimento

51

A idéia da fotografia como algo projetivo está no texto de Raymond Bellour, Quando Se Escreve a Foto do
Cinema, do livro Entre-Imagens, no qual ele dialoga com Roland Barthes e Jean-François Chevrier a respeito de
Marcel Proust e sua vocação de fotógrafo contida no livro Em Busca do Tempo Perdido. Bellour (1997: 78)
desenvolve a idéia da fotografia como “suporte de um discurso”, chega a indagar sobre o papel das palavras nas
fotos, a exemplo de “títulos, legendas, comentários, confidências, entrevistas, exegeses, desejos de teoria”.
Conclui que elas dão às fotos um ponto de vista. Por fim, resume: elas “[...] roteirizam-nas. Tenho vontade até
mesmo de escrever: elas as animam”.
52
Consuelo Lins traz essa reflexão referindo-se de fato a alguns filmes de Agnès Varda, dentre eles Ulisses, Tio
Yanco, Daguerreótipos e Os Catadores e Eu. Ela também associa a idéia de ensaio cinematográfico ao cinema
de Chris Marker, aproximando-o de Varda nesse sentido.
53
A fala completa é: “Mas o que eu tinha na cabeça 28 anos atrás, quando pus esta criança no meio da praia, no
meio de uma imagem que agora tem o seu nome?”. No original (TC: 00:05:13 a 00:05:23): "Mais est-ce que je
sais ce que jávais dans la tête il y a 28 ans quand j'ai installé cet enfant au milieu d'une plage, au milieu d'une
image qui porte maintenant son nom?".
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intelectual e emotivo, seguindo a cineasta na sua ação, metaforicamente falando, de
revirar o baú, tirando-lhe a poeira, dando-lhe um novo acabamento.
Existe um fio condutor do filme que passa por algumas abordagens levantadas pela
cineasta em contato com a fotografia tirada em 1954. Numa fala bastante reveladora
do pensamento que organiza a argumentação do filme Ulisses, dita em off pela
realizadora em seu final, ela pontua:

Trecho narrado por Varda em off (TC: 00:17:53 a 00:18:16): Situei esta imagem na
minha vida e na sua época como se manda fazer na escola, mas as anedotas,
interpretações e histórias, nada aparece nesta imagem. Poderia ter sido domingo
passado ou ontem, eu ou qualquer outra pessoa. A imagem está lá, é tudo. Vê-se o
que se quer numa imagem. Uma imagem é isto e o resto.54

A foto Ulisses tirada numa praia com um homem e um garoto nus e uma cabra morta
é abstrata no fato de que não há uma ação definitiva. A postura do homem é de
costas para a lente, voltado para o mar, a do garoto é sentado no cascalho, que
constitui o solo da praia, sem uma interação específica com os outros dois
elementos preponderantes. A imagem apresenta os elementos bem definidos, ainda
que uniformizados pelo preto e branco (ver figura 19). Assim, a cineasta foi aos
elementos específicos da imagem questioná-los e se questionar, inclusive trazendo
para o filme a imensidão do mar nas reflexões em aberto, na idéia da contemplação.
O cascalho também está lá como resíduo de lembrança, de ambientação no
presente, a exemplo da cena em que Varda vai atrás do homem da foto cerca de 30
anos depois, período de tempo em que eles não se haviam encontrado, e entregalhe a foto Ulisses e pedras, supostamente, daquela praia. Há ainda as cenas que
envolvem uma cabra andando por um pátio, em que a cineasta faz um montinho
com as pedras posicionando a foto nele (ver figura 21).
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No original: “J‟ai situé cette image dans ma vie et dans son époque comme l‟on disait de le faire à l‟école,
mais les anedoctes, interpretations et histoires, rien n‟apparait dans cette image. J‟aurais pu la faire dimanche
dernier ou hier, moi ou quelqu‟un d‟autre. L‟image est là, c‟est tout. Une image, on y voit ce q‟on veut. Une
image c‟est ça et le reste”.
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Figura 21 – Com o humor que lhe peculiar, Agnès Varda entrega não apenas a fotografia Ulisses
à Fouli Elia, o homem nu que está nela, mas pedras, ou melhor, resíduos de lembrança. No
segundo fotograma, Varda coloca a foto Ulisses num montinho de pedras para que uma cabra
interaja com ela, o que a cabra faz em seguida comendo a foto.

A exploração da memória nesse curta-metragem dá-se com o uso de arquivo
fotográfico pessoal, de notícias do ano de 1954, como o resgate de cinejornais da
época, e de depoimentos tomados para o filme. No movimento de procurar Ulisses e
o homem da foto para entregar-lhes a imagem e averiguar o que restou na memória
deles sobre ela, toda ausência ou presença de lembrança recuperada leva a
cineasta a uma regressão. Homem e menino, este último não mais um menino,
falam por si por um lado e, por outro, são espelhados nas imagens do passado que
Varda resgata de seu arquivo fotográfico. Ainda explorando os elementos da foto
Ulisses, a cabra ganha também suas cenas, como elemento cabra e não como a
retomada daquele animal morto. Surge, finalmente, um elemento novo, redentor da
falta de memória: a mãe de Ulisses, Bienvenida, para quem o filme é dedicado e
para quem a foto tem um significado muito claro, que não passa pela
experimentação plástica, mas pela emocional. Ela sabia com exatidão o que
acontecia naquele período, quando seu filho estava na praia, junto a ela, tomando
banhos de sol e de algas para curar-se de uma má formação óssea. Numa camada
mais profunda, o espectador poderá apreciar a tradução do nome da mãe de
Ulisses, carregando para o filme a emoção específica de identificar-se com a afeição
de Varda por essa mulher doce, uma espanhola que tem no nome uma boa
acolhida: Bienvenida.
Em geral, Ulisses, o curta-metragem, proporciona disposições de ânimo distintas,
mas que na cadência do filme formam um produto com jeito próprio. Alguns recursos
são utilizados no filme para que o espectador chegue ao estado de espírito
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necessário voltado para uma postura reflexiva. Dentre eles, chama a atenção os
tempos lentos, o off guiando e amarrando a narrativa e o uso de sons pontuais: o
som discreto do mar, de pássaros, da música instrumental melancólica de La Pointe
Courte ou o silêncio frequentemente empregado. São sons que auxiliam os estados
afetivos relacionados às lembranças tristes, existencialistas, nostálgicas ou que
apenas incitam a reflexão. O texto em off está presente ao longo do filme, unificando
todo o material e impulsionando a narrativa, funcionando eventualmente como um
pensamento exteriorizado, numa afirmação, indagação de algo ou apenas reflexão.
O que destoa dessa ambiência introspectiva são as entradas de humor que o filme
contém e que são frequentes no cinema dessa realizadora. Em seu encontro depois
de décadas com o homem da foto, Varda visita-o no seu trabalho, o escritório da
revista Elle na qual ele ocupa a função de editor-chefe. O espectador será pego de
surpresa ao passar da contemplação da imagem Ulisses, na qual ele está nu, para
uma tomada aberta na qual ele está igualmente nu55, preservando apenas seus
óculos de aro vermelho, entre papéis e pastas, respondendo tranquilamente às
perguntas da cineasta (ver figura 22).

Figura 22 – O modelo da foto Ulisses nu no seu
escritório 28 anos depois sem encontrar com a cineasta.

Sobre o recurso sonoro também há uma outra função a ser salientada, a que ele
exerce modificando a imagem imprimindo-lhe movimento, quando, por exemplo, é
programado para parecer ser diegético, como o som do vento, ou de uma música
abafada, sobreposto a uma fotografia. E não só ele modifica a fotografia nesse
55

Aparentemente nu, pois está sempre atrás de algo, com as partes íntimas cobertas.
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sentido, pois se nesse filme permanece por vezes o tempo do olhar autônomo do
espectador permitindo-lhe percorrer a imagem exibida como foto parada na tela, há,
todavia, o tempo que lida com a foto alterada pelos movimentos de câmera que lhe
acrescentam, além de movimento, o sentido de leitura. Pode-se dizer mais sobre as
fotos exibidas em Ulisses, porque há nelas tanto uma aquisição de informação
quanto um oferecimento de prazer estético. Eventualmente, composições em
mosaico preenchem o quadro do filme e a história contada é ilustrada com fotos que
fazem parte do exercício estilístico de Varda com a arte fotográfica. Assim como há
experimentação nos filmes da cineasta, havia experimentação nas suas fotografias,
jogos com a imagem, com a luz e a habilidade em fazer retratos (ver figura 23).
Apesar de ter sido filmado em cores, a presença do material que rebusca o passado
é tão forte que o preto e branco advindo dele é marcante e está espalhado por todo
o filme reforçando a idéia de imagens antigas, de um outro tempo.

Figura 23 – Jogos de luz e sombra nas fotografias: respectivamente, Ulisses menino toma sol
para se curar de uma má formação óssea, Bienvenida também ao sol.

Finalmente, ainda existem dois traços característicos do universo de Agnès Varda
que são perceptíveis em Ulisses, são eles: a intertextualidade e a metalinguagem.
Este último pode ser exemplificado no filme com a citação referente a uma obra de
Picasso quando da digressão sobre a cabra, objetivando generalizá-la, o que leva a
cineasta a diferenciá-la de cabras que ficaram famosas como objetos de arte (ver
figura 24).
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Figura 24 – A intertextualidade presente nos filmes de Agnès Varda na constante referência a
obras de arte e, consequentemente, na revelação de si por parte da cineasta como uma
conhecedora desse meio. Nos fotogramas, cabras como objetos de arte.

O outro traço aparente, o metalinguístico, está presente já na primeira sequência do
curta-metragem, quando a realizadora estabelece uma abordagem da imagem tema
do filme. Para tanto, ela simula uma volta ao passado resgatando o que viu no visor
de sua câmera da época, uma câmera antiga de tipo caixote que exibia para o
fotógrafo a imagem a ser clicada invertida, de ponta-cabeça. O espectador observa
a foto como Varda a fez então, tomando como referência o quadro no filme
transformado no visor fotográfico, reproduzindo a sensação ótica de enxergar o que
está em foco com as marcações específicas que o dividem em quatro partes,
ressaltando-lhe o centro. Na fala de Varda descrevendo a imagem pela imagem
nessa situação, o chão de pedras vira um céu de meteoros no qual a cabra plana
(ver figuras 25 e 19).

Figura 25 – Nos fotogramas acima, a câmera de tipo caixote com a qual Agnès Varda tirou a
fotografia Ulisses em 1954 e a imagem invertida que ela tinha no seu visor ao clicar.
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Com este primeiro capítulo da dissertação, buscou-se cumprir o objetivo de fornecer
elementos para a identificação de um universo característico em torno dos filmes de
Agnès Varda. Para tanto, apresentou-se informações a respeito da sua formação
artística e de sua inserção profissional no campo cinematográfico, particularmente
na França, onde teve início sua trajetória enquanto cineasta. Em seguida, foram
examinados filmes dessa realizadora com o mesmo fim, o de promover o
reconhecimento de um universo autoral, mas trazendo a reflexão para a obra em si,
por meio do apontamento de traços marcantes e repetitivos no material fílmico.
Sendo o recorte da presente pesquisa voltado para a produção documental da
realizadora, o próximo capítulo trata do exame de questões pertinentes para o
entendimento do movimento próprio ao campo do documentário. Dessa forma, as
análises fílmicas presentes ainda neste primeiro capítulo não tiveram como enfoque
o diálogo com a teoria restrita a filmes de caráter documental, a qual será abordada
a seguir a partir da contribuição teórica de Bill Nichols ao campo.
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DELIMITAÇÕES GENÉRICAS NO CAMPO DO DOCUMENTÁRIO

2.1 Por uma delimitação genérica no campo do documentário

A idéia de que a cineasta Agnès Varda faz filmes que dialogam com sua vida em
algum grau e nos quais ela organiza sua subjetividade em torno do mostrar-se, falar
de si, relatar algo que tenha ligação com sua vida pessoal, não resolve o que seria
uma busca por compreender os limites genéricos da sua obra, a partir dos filmes
analisados nesta pesquisa. As variações que existem nesses documentários cabem
na discussão referente ao campo cinematográfico numa primeira instância e ao do
documentário especificamente.56 Considerar o documentário um gênero, próprio a
um campo, diz respeito a uma investigação constante de suas estratégias que, por
um lado, resultou na elaboração de um corpus teórico por parte de pesquisadores e,
por outro, interferiu diretamente na prática produtiva, nos domínios da realização e
distribuição, contribuindo na delimitação desse campo. A classificação de um filme
como documentário passa pela regulação do campo, pelas regras específicas
aceitas entre seus agentes, as quais permanecem em meio ao debate ideológico
constante. Na ponta do esquema produtivo do filme está o espectador para o qual
são dirigidas as estratégias genéricas, de forma que o produto seja reconhecido por
ele quando consumido. Nesse sentido, a idéia da existência de variantes e
invariantes - em termos de características que são mantidas garantindo a
familiaridade com o produto e de outras que promovem a inovação - ajuda a
entender o funcionamento da obra de Varda, em meio ao posicionamento genérico
como documentário e à construção autoral, de modo a avaliar as estratégias que
fazem dos filmes escolhidos obras que dialogam com as mudanças que o próprio
campo comporta.

56

Alguns conceitos trazidos por Pierre Bourdieu, como a noção de “campo”, “variantes e invariantes”, “espaço
de possíveis”, foram mobilizados neste capítulo para facilitar a problematização das questões. Maiores
especificações podem ser obtidas no texto do autor As Regras da Arte (2 ed., São Paulo: Companhia das Letras,
2005), no capítulo O Ponto de Vista do Autor, p. 243-311.
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O fato de a cineasta ter se posicionado como alguém que investiga formas
narrativas no intuito de encontrar e afirmar uma escrita cinematográfica autoral, a
sua cinescrita, levou-a a borrar as fronteiras entre ficção e não-ficção.

Nos

documentários, o fazer documental é mascarado em alguns momentos, quando
Varda controla a cena dirigindo as pessoas filmadas. Esses atores sociais
respondem aos jogos cênicos propostos pela realizadora que aborda algumas
situações com liberdade, brincando com elementos sonoros e visuais. 57 As suas
ficções também são contagiadas por procedimentos documentais, mesmo que
falseados, como a simulação no filme da passagem do tempo buscando uma
equivalência com a duração real, a exemplo de Cléo de 5 às 7, ou a tomada de
depoimentos em Sem Teto, Nem Lei. Nas palavras da cineasta, no que ela chamou
de “mescla de gêneros”, ela defende seu modo livre de trabalhar:

[...] Desejo dar uma textura documental aos filmes de ficção, para que as
pessoas acreditem neles. Por outro lado, busco também um tratamento
mais elaborado para os documentários para que as pessoas se tornem
58
personagens.

Mencionar o posicionamento da cineasta quanto aos seus filmes e a definição do
que faz como “mescla de gêneros” não significa uma adoção de seu ponto de vista
nesta pesquisa. Um caminho viável e que não passa pela definição dada por Agnès
Varda é o da busca do que faz com que os documentários da autora sejam
compreendidos como tal, no âmbito de uma delimitação genérica. O uso de
estratégias com liberdade esteve presente na evolução histórica do documentário de
certa maneira. Havia um espaço de possíveis para a flexibilização do campo, no
sentido do emprego do que Varda chama de “mescla de gêneros”, um espaço capaz
de comportar o uso de procedimentos atrelados ao que se pode denominar uma
“ficcionalização do material documental”. Foi da abertura no campo que surgiram os
modos de documentar a realidade com características diversas e particulares a cada
57

As pessoas nos documentários funcionam como atores sociais, pois representam a si mesmas nas
circunstâncias de suas vidas cotidianas. Segundo Bill Nichols (2007: 31), “Seu valor para o cineasta consiste não
no que promete uma relação contratual, mas no que a própria vida dessas pessoas incorpora”. Nichols também
diz: “O direito do diretor a uma performance é um „direito‟ que, se exercido, ameaça a atmosfera de
autenticidade que cerca o ator social. O grau de mudança de comportamento e personalidade nas pessoas,
durante a filmagem, pode introduzir um elemento de ficção no processo do documentário”.
58
Entrevista concedida por ocasião da primeira retrospectiva da cineasta no Brasil, em 2006 (BANCO DO
BRASIL, 2006: 50).
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um deles. A partir dessa abertura, a subjetividade foi incorporada como estratégia
narrativa no documentário, esse gênero que já foi pensado como ponte para a
objetividade. Uma análise do produto documentário deve lidar com o fato de que não
há uma oposição dele à ficção marcando as diferenças quanto à existência ou não
de uma construção, já que ambos os gêneros são constituídos de fabricações, de
uma história manuseada, da interferência de um sujeito. Portanto, a questão central
para se pensar as fronteiras entre ficção e documentário passa por um olhar que
não deve conduzir ao enquadramento simplista de um gênero.
A localização de filmes em categorias genéricas não é determinante na
compreensão de apenas um filme no que ele tem de singular, mas funciona como
uma chave de significação para o espectador, não esgotando a interpretação e, sim,
alavancando algumas saídas. Dessa forma, é preciso pensar que o diálogo entre o
gênero e o artista é frutífero por favorecer a apreensão pelo espectador do filme em
relação a um sistema de expectativas capaz de promover prazer estético no
reconhecimento do familiar, daquilo que é convencional em um gênero.

O artista traz para o gênero suas preocupações, técnicas e capacidades (no
sentido mais amplo, um estilo), mas recebe do gênero um padrão formal
que dirige e disciplina seu trabalho. De certo modo, isso impõe limitações.
Certos temas e tratamentos terão poucas chances de sucesso se
trabalhados muito fortemente contra o gênero. Mas os benefícios são
consideráveis. A constante exposição a uma sucessão de filmes leva o
público a reconhecer que certos elementos formais são dotados de um
significado extra (BUSCOMBE, 2005: 314-315).

A história do documentário é composta também da interrogação de suas limitações
e das possibilidades aceitas institucionalmente em momentos diferentes. Tomar o
gênero e o sistema de expectativas gerado por ele como referência pode causar
equívocos, pois nem todo espectador está a par do seu ciclo evolutivo. O
documentário sofre com esse paradoxo, pois contém tendências divergentes,
surgidas a partir de uma constante indagação por parte dos realizadores de como
melhor retratar a realidade. A frustração de parte dos espectadores que buscam um
modelo de documentário rígido, supostamente referenciado por todos os filmes
assim classificados, deve-se, portanto, a não familiaridade com essa evolução no
modo de produzir que gerou estéticas que vão da ausência da fonte de discurso
reconhecível à presença de um cineasta falando em primeira pessoa, assumindo um
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ponto de vista. Certas convenções e estilos foram legitimados como documentário
pela autoridade institucional, ou seja, a comunidade de especialistas no gênero que
funciona

regulando

o

campo,

não

sendo

essas

convenções

e

estilos

necessariamente familiares ao consumidor de documentário em geral. Ao adotar a
existência de modos de documentário, teóricos da área aceitam a premissa de que
um gênero constituído não permanece estático, limitando-se a sua primeira aparição
ou a determinada composição popularizada dele.
A busca que se dá neste ponto da presente pesquisa é de aproximar as variações
introduzidas por Agnès Varda em sua obra documental aos modos de documentário
que foram incorporados institucionalmente. Interessa pensar na posição criativa da
realizadora relacionada a um tipo de documentário que está centrado num processo
de exploração da subjetividade do realizador. O problema está em examinar um
quadro que pode conter algo que escape ao documentário tornando-se
predominante ao gênero, extrapolando suas fronteiras, deixando o produto estranho
ao campo. A opção metodológica adotada tem a ver com o pressuposto de que a
teoria a respeito do gênero documentário pode dar conta da inserção do sujeito na
obra, inserção esta explicitada para o espectador no caso de Varda. A organização
desse tipo de posicionamento do autor é o que se quer localizar na teoria existente
hoje, assim, é preciso demarcar a explicitação da subjetividade que essa autora faz
em meio ao ciclo evolutivo do gênero documentário, pois é tomada como hipótese
nesta pesquisa que o aumento da subjetividade nos filmes de Varda rumo a um
retratar-se existe junto a um questionamento do formato documentário na acepção
clássica de transmitir a realidade com objetividade.

Muitos documentaristas parecem acreditar naquilo em que os diretores de
ficção apenas fingem acreditar ou que declaradamente questionam: que o
filme cria uma representação objetiva da realidade. Esses documentaristas
usam o molde mágico da verossimilhança sem recorrer abertamente ao
artifício, como faz o cineasta contador de histórias. Poucos estão
preparados para admitir, através do tecido e da textura de sua obra, que
todo filme é uma forma de discurso que fabrica seus próprios efeitos,
impressões e pontos de vista (NICHOLS, 2005: 50).
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2.2 As transições no campo

O aumento gradativo da produção e consumo de documentário nas televisões e
cinemas contribuiu para a sua divulgação ao longo dos anos sendo ele hoje um
gênero bastante veiculado. Embora o documentário tenha mais espaço, parte de sua
produção está concentrada num formato desgastado pela comunicação de massa,
no qual o modelo é o da grande reportagem televisiva ou do que pode ser
assimilado como o modo clássico do documentário, firmado no primeiro formato
acabado desse gênero. Nesse modo, o material referente ao mundo histórico é
organizado em torno de um narrador não identificável, a chamada “voz-de-Deus”,
uma voz over, prevalecendo uma condução didática no filme.59 A consequência
desse cenário é que não há uma repercussão do estágio atual no qual o processo
genérico do documentário se encontra, sendo restrito o acesso do espectador à
diversidade comportada pelo gênero.

Pode-se pressupor que a assimilação do

produto documentário pelo espectador está implicada num enquadramento
equivocado das abordagens múltiplas que o fazer documental possibilita e não é por
esse cenário que o documentário pode ser definido, visto que o acesso do público é
apenas um dos aspectos em torno do desenvolvimento do gênero.
Na busca por definir o espaço genérico sobre o qual se quer trabalhar para examinar
os filmes de Agnès Varda, deve-se dialogar com o campo de forma abrangente.
Dessa forma, uma conceituação possível engloba aspectos tanto descritivos,
referenciando

características

aceitas

institucionalmente,

quanto

prescritivos,

dialogando com o estabelecimento de limites para o realizador. Do lugar do
espectador, a idéia de que a apreensão do acontecimento se dá de maneira objetiva
no filme documentário, como uma réplica do real, não se mantém diante da condição
primeira epistemológica do fazer fílmico: não existe “[...] uma janela aberta para a
„realidade‟” (NICHOLS, 2005: 49), pois há uma organização na representação do
mundo histórico, uma filtragem manifesta em algo que não seria visto mesmo se o
59

Segundo Bill Nichols (2005: 48), o estilo “voz-de-Deus” é caracterizado por uma “[...] narração fora-decampo, supostamente autorizada, mas quase sempre arrogante”. É importante ressaltar que o modo clássico aqui
citado é o denominado por Nichols como “expositivo”. A classificação em modos de documentários feita pelo
autor será trabalhada no próximo item deste capítulo.
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espectador estivesse ali presente, pois o que permanece são construções do sujeito
do discurso, mais ou menos objetivas de acordo com as regras em vigor aceitas
institucionalmente.

Vale a pena insistir no fato de que as estratégias e os estilos utilizados no
documentário, assim como os do filme narrativo, mudam. Eles têm uma
história. E mudam em grande parte pelas mesmas razões: os modos
dominantes do discurso expositivo mudam, assim como a arena do debate
ideológico. O realismo confortavelmente aceito por uma geração parece um
artifício para a geração seguinte. Novas estratégias precisam ser
constantemente elaboradas para representar “as coisas como elas são”, e
outras para contestar essa representação (NICHOLS, 2005: 47).

No documentário, o realismo é negociado a partir da relação entre texto e referencial
histórico, como um conjunto de convenções e normas para a representação visual
ao qual o texto de todo documentário é endereçado virtualmente, seja através da
adoção, modificação ou contestação das mesmas (NICHOLS, 1991: 165). A
especificidade desse gênero está na referência ao mundo histórico atrelada a um
comentário numa perspectiva retórica, para que o espectador trabalhe no sentido de
interpretar um argumento (NICHOLS, 1991: 166). Fernão Pessoa Ramos (2008:
116) considera a narrativa documental como dotada de uma função assertiva que a
distingue de outras narrativas, ainda que seja a asserção sobre o eu que enuncia.
Ramos (2008: 23) refere-se a uma tendência do documentário contemporâneo no
uso do falar de si, da enunciação na primeira pessoa, em que o “eu” que fala
estabelece asserções sobre sua própria vida. Ainda para esse autor, o documentário
contemporâneo também pode ser definido pela intenção do autor de realizar um
documentário (RAMOS, 2008: 25).
O “eu” em jogo como sujeito exposto na argumentação não deixa de causar
estranheza para o espectador comum ou de desagradar mesmo o público
especializado que tem como parâmetro um ideal de objetividade, associado às
tendências do documentário surgidas em fases anteriores, como o cinema direto
com sua aparente não intervenção no acontecimento ou o expositivo com sua
organização didática por meio de um narrador supostamente neutro. Essa é uma
questão referente à voz do documentário, “[...] aquilo que, no texto, nos transmite o
ponto de vista social, a maneira como ele nos fala ou organiza o material que nos
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apresenta” (NICHOLS, 2005: 50) e que, independentemente da composição formal
suscitada, diz respeito ao ponto de convergência de todos os modos de
documentário, o de que há uma representação da realidade, cabendo ao espectador
relacionar-se com ela a partir da crença na veracidade do que lhe é narrado. A
aceitação de que tanto na ficção quanto no documentário há um discurso sobre o
mundo pode desanimar um espectador disposto a tomar o mundo por sua
representação.

[...] Toda vez que as imagens são, em si mesmas, um discurso sobre o
mundo, somente cabe expressar decepção, embora essa decepção não
obedeça tanto a que as imagens sejam enganosas como ao fato de que a
expectativa que se tem delas é inapropriada. Caso se admitisse que a
imagem não é a realidade senão uma realidade, diga-se, uma
representação visual, culturalmente filtrada, do real, articulada com outro
tipo de representação, nesse caso verbal, então a expectativa de verdade,
relativizada, poderia ser justificada se fosse convertida em uma expectativa
de verdade-coerência e não mais em uma de correspondência (JOLY, 2003:
60
137, grifo do autor).

Martine Joly (2003: 139) acrescenta que “[...] jamais compreendemos unicamente o
que vemos, senão o que o visual prescreve que interpretemos (uma história, uma
informação, etc.) dentro de uma estratégia discursiva na qual participamos
plenamente”.61 A autora refere-se à construção mental que o espectador faz de um
enunciador real, um autor cuja realidade autoriza o próprio filme, o qual induz o
espectador a acreditar que se trata de um documentário e não de uma ficção (JOLY,
2003: 145). Esse rumo também é adotado por Noël Carrol no intuito de sustentar
uma diferenciação entre ficção e não-ficção com base em intenções autorais,
propriedades relacionais que podem não estar manifestadas na obra.62 Carrol
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No original: “[...] Toda vez que las imágenes son, en sí mesmas, un discurso sobre el mundo, sólo cabe
expresar decepción, aunque esta decepción no obedece tanto a que las imágenes sean engañosas como al hecho
de que la expectativa que de ellas se tiene es inapropiada. Si se admitiese que la imagen no es la realidad sino
una realidad, es decir, una representación visual, culturalmente filtrada, de lo real, articulada con otro tipo de
representación, en este caso verbal, entonces la expectativa de verdad, relativizada, podría justificarse si se
convirtiese en una expectativa de verdad-coherencia y no ya en una de correspondencia”.
61
No original: “[...] jamás comprendemos únicamente lo que vemos, sino lo que lo visual prescribe que
interpretemos (una historia, una información, etc.) dentro de una estrategia discursiva en la que participamos
plenamente”.
62
O esforço de Noël Carrol vai além da distinção entre ficção e documentário no seu texto, no sentido de
remanejar teoricamente os estudos em torno do documentário reposicionando a definição griersoniana do termo
como “o tratamento criativo das „atualidades‟” (ROTHA apud CARROL, 2005: 70). Carrol pretende estabelecer
fronteiras mais claras entre o que é ficção e não-ficção para que seja precisa a distinção entre os filmes estudados
no campo do documentário, dentre outros também passíveis de serem classificados como não-ficção. O autor
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enfatiza que não há um jogo de adivinhação no contato do espectador com a obra,
pelo contrário, o direcionamento sobre o gênero ao qual pertence o filme que será
assistido por ele é dado anteriormente. A sustentabilidade da crença do espectador
tem base no pacto pré-estabelecido e do qual faz parte esse enunciador real,
mencionado por Joly. Como diz Noël Carrol:

Não temos o costume de ir ao cinema para adivinhar se um filme é ficcional
ou não-ficcional. Na maioria absoluta dos casos, já sabemos de antemão
como categorizar o filme a que iremos assistir. Além disso, seria difícil
imaginar uma motivação plausível para que os agentes que operam a
instituição cinematográfica substituíssem o atual sistema por jogos de
adivinhação (CARROL, 2005: 78).

Alguns autores demarcam a inviabilidade de uma distinção formal para trabalhar
com outra perspectiva, em meio ao que não está no filme enquanto texto. Nesse
caso, a marca de autenticidade de que um filme é um documentário envolve o
âmbito da regulação institucional, seja por parte do realizador, na manutenção de
uma posição eticamente correta diante da postura de crença esperada do
espectador, como daqueles que ajudam a comercializar a obra, no sentido da
divulgação do filme previamente categorizado. Nas palavras de Brian Winston (1988:
33), “[...] o documentário tem tanto em comum com a ficção que estabelecer suas
diferenças não é apenas difícil como não pode legitimá-lo”.63 Se por um lado
maneirismos que remetem à idéia da captação do real estão presentes em filmes
ficcionais, por outro, novos equipamentos de captação e edição permitem um
material visual e sonoro de alta qualidade em filmes documentais. Antes era
suficiente identificar o documentário por procedimentos estéticos comuns à falta de
controle sobre a captação do real em condições nem sempre passíveis de serem
previstas e planejadas: câmeras tremidas, imagem mal iluminada e granulada,
variação e perda do foco, som inaudível por vezes, seriam aspectos dessa estética.
Ainda é possível identificar essas características no filme documentário, entretanto,
é igualmente possível encontrar tais procedimentos estéticos em ficções. Qualquer
chega a formular uma definição para o que chamou de “cinema da asserção pressuposta”, sem, contudo, desejar
a substituição do termo documentário pelo referido. O objetivo é analisar conceitualmente a questão. A precisão
teórica estimulada pela discussão trazida por Carrol não terá continuação aqui. Qualquer referência a
procedimentos não-ficcionais funcionará como apoio para a argumentação sobre documentário.
63
No original: “[...] documentary has so much in common with fiction that stressing its differences is not only
difficult but cannot legitimatize it”.
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atributo textual apropriado do documentário para a ficção e vice-versa serve ao autor
de um ou outro gênero na obtenção de uma gama maior de efeitos estéticos
(CARROL, 2005: 76).

Logo, pode-se afirmar que os recursos formais não são

suficientes quando se fala numa classificação de um filme como documentário e
quando se pensa na autenticidade da imagem com base neles, como argumenta
Michael Renov (1993: 23) ao ressaltar que o visual próprio ao documentário está
presente até mesmo em anúncios publicitários, servindo à constatação de que “[...]
as marcas de autenticidade documental são historicamente variáveis”.64 Martine Joly
afirma:

[...] A teórica distinção entre documentário e ficção é quase insolúvel: as
marcas estilísticas são insuficientes posto que tudo se imita; as marcas
institucionais também são flutuantes pese a que, em geral, as condições de
produção e de difusão de um filme determinam fortemente seu modo de
65
recepção (JOLY, 2003: 169-170).

As distinções entre documentário e ficção são possíveis ainda que não estejam
centradas em convenções formais, ou seja, numa estética reconhecível. A colocação
da conceituação do documentário para além de suas propriedades intrínsecas em
favor de um olhar para o que está relacionado ao filme como produto não deve, no
entanto, deslocar a discussão para o niilismo da forma. Diante de marcas de
autenticidade historicamente variáveis cabe aos teóricos de cinema que trabalham
com documentário manterem-se atualizados propondo questões que movimentem o
campo. A caracterização do gênero deriva para outros aspectos além da já
evidenciada difícil contraposição entre ficção e documentário para atingir fatores que
permeiam a discussão em torno da execução da função do retratar o real com
eficiência, no limiar da objetividade ou subjetividade. Com a superação do ideal de
uma captação da realidade centrada na objetividade, entra em questão o papel do
sujeito operando escolhas no processo produtivo do filme, escolhas diversas
relativas “[...] ao tipo de filme empregado, ao tipo de iluminação disponível, à
definição da objetiva, à seleção necessária e à hierarquização dos sons, como é
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No original: “[...] the markers of documentary authenticity are historically variable”.
No original: “[...] la teórica distinción entre documental e ficción es casi insoluble: las marcas estilísticas son
insuficientes puesto que todo se imita; las marcas institucionales también son fluctuantes pese a que, por lo
general, las condiciones de producción y de difusión de una película determinan fuertemente su modo de
recepción”.
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determinada pelo tipo de montagem, pelo encadeamento de sequências e pela
direção” (AUMONT et al, 2007: 135). Além da disposição dos recursos sonoros e
visuais, existem as escolhas atreladas à organização do discurso. Bill Nichols
desenvolveu pesquisa sobre a “voz do documentário”, relacionando certas
disposições do discurso a modos de documentar a realidade, alertando sobre a voz
principal que rege o discurso. Já Michael Renov (1993: 22) elegeu a poética do fazer
documental a partir de funções discursivas que operam como “[...] modalidades de
desejo, provocações que alimentam o discurso documental”66 no sentido de
preservar, persuadir, interrogar e expressar a partir da retórica do filme.67
A subjetividade no gênero documentário insere-se a partir da noção de que o desejo
de objetividade total é uma utopia, pois o filme vai sempre conter as escolhas de seu
realizador, ou seja, as escolhas do sujeito. As questões e os pontos de vista
variaram com a progressão do gênero ao longo das décadas, de modo que as
instâncias institucionais que refletem sobre o fazer documental comportam ideais
divergentes sobre a presença do sujeito no filme. A depender da vertente
documental seguida, algo testemunhado por um sujeito, a exemplo do realizador do
filme, pode ser mais verdadeiro porque endossado por um “eu” responsável pela
argumentação, ao contrário de uma pretensa versão objetiva de algo, sem a
presença identificável da voz regente do discurso. Esse caso esboçado poderia ser
visto ao contrário, com o valor maior atribuído ao relato objetivo, a depender não só
da vertente seguida, mas dos parâmetros incorporados ao campo em determinada
época. O que se quer afirmar é que a presença do real no filme não é um valor
absoluto numa perspectiva histórica do gênero, pois “o „realismo‟ dos materiais de
expressão cinematográfica não passa do resultado de um enorme número de
convenções e regras, convenções e regras que variam de acordo com as épocas e
as culturas” (AUMONT et al, 2007: 135).
Bill Nichols (1991: 165) distingue o realismo pretendido na ficção daquele embutido
no documentário: “Na ficção, o realismo serve para fazer um mundo plausível
parecer real; no documentário, o realismo serve para tornar persuasivo um
66

No original: “[...] modalities of desire, impulsions wich fuel documentary discourse”.
Ver A Voz do Documentário de Bill Nichols (In: RAMOS, Fernão Pessoa (org.). Teoria Contemporânea do
Cinema, v. 2. Documentário e Narratividade Ficcional. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005). E também
Toward a Poetics of Documentary , de Michael Renov (In: RENOV, Michael (org.). Theorizing Documentary.
New York, London: Routledge, 1993, p. 12-36.).
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argumento sobre o mundo histórico”.68 Sobre a questão da autenticidade e do
realismo documental, Nichols acrescenta também que mesmo que o espectador
tenha contato com um produto que não chega a diferenciar-se de uma ficção no
sentido da qualidade dos materiais organizados esteticamente, prevalece a
diferença de que não houve uma roteirização anterior, mas um trabalho posterior de
edição; e mais, que o filme é resultado da inserção do realizador no mundo histórico,
testemunho do momento em que se deu a filmagem. O testemunho garante a
presença do cineasta e não necessariamente da realidade histórica, no sentido de
que é possível afirmar o ato da filmagem, da sua realidade enquanto tal, esperandose a crença por parte do espectador no fato imprevisto (NICHOLS, 1991: 185). “O
realismo do documentário não é apenas um estilo, mas também um código
profissional, uma ética e um ritual” (NICHOLS, 1991: 167).69 É nesse sentido que a
idéia da prescrição ajuda a pensar no filme documentário, pois é a ética dos
envolvidos na produção e divulgação do material que garante o contrato
estabelecido com o espectador quanto ao tipo de filme que será assistido e no que
está nele representado.
Ainda que a história do documentário tenha passado por diferentes tomadas de
posição metodológicas e conceituais, com franceses e americanos defendendo
diferentes modos de abordar o material documental embalados pela evolução
tecnológica dos anos 1960, via cinema verdade e cinema direto, não houve
resolução no que implicava em tomadas de posições morais e éticas (WINSTON,
1988: 23-24). Embora novas tecnologias tenham renovado as possibilidades na
captação do real, não resultaram na exclusão de certa modalidade como é
perceptível quando se traça um panorama da produção contemporânea de
documentário. Pelo contrário, a prevalência do documentário de tipo expositivo em
canais de televisão faz com que modalidades mais atuais que visam questionar o
formato

implementando

mecanismos

auto-reflexivos

ainda

provoquem

estranhamento ou surpresa no público em geral, pois ferem a idéia de objetividade
arraigada, uma objetividade supostamente presente em modelos que se
assemelham ao formato jornalístico. Diante da oferta de modos de documentário, há
algo de problemático no fato de que a produção não é apresentada na sua
68

No original: “In fiction, realism serves to make a plausible world seem real; in documentary, realism serves to
make an argument about the historical world persuasive”.
69
No original: “Documentary realism is not only a style but also a professional code, an ethic and a ritual”.
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variedade, ficando restrita a um público segmentado - como é o caso do Brasil -, um
público de festivais cinematográficos, profissionais e analistas do gênero. Diante do
que está presente na mídia nacional, a visão que se tem do documentário enquanto
gênero é limitada, como se ele tivesse estagnado tendo como modelo o primeiro
modo, o que acaba por prejudicar o processo existencial do próprio gênero ao inibir
a instabilidade que lhe é inerente.

2.3 Documentar o real: o sistema de Nichols

A evolução da subjetividade na obra de Agnès Varda não é o eixo que rege a
classificação de seus filmes como documentários, mas indagar como foi trabalhada
a subjetividade no gênero, em termos de uma afirmação autoral, é um caminho
promissor. A adoção dessa interrogação como guia permite o encaixe da obra da
cineasta num ou outro modo específico de retratar o real, investigando sua trajetória
autoral ao cumprir com funções que são próprias ao referenciar o mundo histórico
com recursos audiovisuais, contando histórias a partir de um modo de produzir
determinado. No esforço de entender, esclarecer e sistematizar modos de
documentar o real, destaca-se o trabalho do pesquisador norte-americano Bill
Nichols, a quem outros pesquisadores importantes no campo fazem referência,
como Michael Renov (1999: 314), que qualifica o livro de Nichols Representing
Reality: Issues and Concepts in Documentary como “[...] o mais importante e
influente livro sobre o filme documentário”.70 O que Renov (1999: 314) ressalta
fundamentalmente a respeito do livro é o avanço teórico no campo quando Bill
Nichols criou “[...] uma série de enquadramentos taxonômicos dentro dos quais
todos os documentários podem ser provavelmente alocados”.71 Nichols cunhou um
sistema que, apesar de ser compreendido com facilidade, possui complexidade
suficiente para lidar com os reveses existentes em diversas épocas no campo do
documentário. O autor encontrou aspectos na evolução constante do campo em
meio a questões ideológicas, culturais e tecnológicas, de forma que os modos por
70
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No original: “[...] the single most significant and influential book on documentary film”.
No original: “[...] a series of taxonomic grids within wich all documentary can presumably be located”.
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ele denominados apreenderam as distinções percebidas pelos próprios realizadores,
distinções que não figuram cristalizadas, pois sua taxonomia incorpora ressalvas
que facilitam a existência de convenções características de um modo junto a
variações que demarcam a presença autoral.

Cada modo estabelece uma hierarquia de convenções ou normas
específicas que permanecem suficientemente flexíveis para incorporar uma
grande quantidade de variação estilística, nacional, e individual sem perder
72
a força de um princípio organizacional (NICHOLS, 1991: 23).

Ainda que amplamente aceito pelos teóricos especializados em documentário, o
“sistema Nichols” estabelecido em 1991 passou por uma reelaboração apresentada
no livro Introdução ao Documentário (2001), com o acréscimo de dois novos modos
(poético e performático) aos quatro modos anteriormente nomeados (expositivo,
observativo, interativo – ou participativo – e reflexivo).73 A partir da incorporação
desses dois modos, é possível abordar com mais precisão o trabalho de Agnès
Varda, sem o risco de relativizar elementos expressivos em seus filmes, dialogando
com campos outros que não o do documentário.

2.4 Modos

Os modos são próprios da movimentação no campo do documentário atrelada a
uma disputa regida pela adesão de uma coletividade a uma forma de representar a
realidade, incorporando questões de poder, autoridade e de credibilidade no
discurso. Um filme é um documentário, pois defende uma argumentação relacionada
ao mundo histórico, mas “todo filme é um documentário”, alega Bill Nichols (2007:
26), com base na idéia de que qualquer filme traz algo da cultura que o produziu.
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No original: “Each mode establishes a hierarchy of specific conventions or norms that remain flexible enough
to incorporate a great deal of stylistic, national, and individual variation without loosing the force of an
organizing principle”.
73
O modo performático foi apresentado por Nichols no livro Blurred Boundaries, de 1994, no qual não consta
ainda o modo poético. Esse último modo detectado aparece em Introdução ao Documentário (2001) como um
primeiro modo junto ao expositivo, surgido na década de 1920.
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Partindo dessa premissa, ele argumenta que existem “documentários de satisfação
de desejos” e de “representação social”. O primeiro tipo trabalha com a imaginação,
sendo conhecido como ficção, e o segundo é o que pode ser classificado como nãoficção, carregando a nomenclatura oficialmente reconhecida como “documentário”
por lidar com um mundo tangível, compartilhando com o espectador “[...] a matéria
de que é feita a realidade social, de acordo com a seleção e organização realizadas
pelo cineasta” (NICHOLS, 2007: 26).

Entre as suposições que trazemos para o documentário, então, está a de
que os sons e tomadas individuais, talvez mesmo cenas e seqüências, terão
uma relação indexadora com os acontecimentos que representam, mas que
o filme todo deixará de ser um documento ou transcrição pura desses
acontecimentos para fazer um comentário sobre eles ou para dar uma
opinião sobre eles (NICHOLS, 2007: 68).

O documentário possui flutuações como qualquer gênero, passando por fases,
incorporando diferentes expressões nacionais e mesmo movimentos que podem
tornar-se modos posteriormente, unindo filmes surgidos de um mesmo ideal. Nichols
especializou-se em filmes documentais e adotou uma posição quanto à evolução do
campo implicada na percepção das mudanças geradoras de modos, sendo que um
modo de seu sistema não é equivalente a um gênero.

Modos têm algo em comum com os gêneros, mas em vez de coexistir como
diferentes tipos de mundos imaginários (ficção científica, westerns,
melodrama), modos representam diferentes conceitos de representação
histórica. Eles podem coexistir há qualquer momento no tempo
(sincronicamente), mas a aparição de um novo modo resulta do desafio e
74
contestação de um modo anterior (NICHOLS, 1991:23).

Como um gênero, o modo também se comunica com recorrências, procedimentos
linguísticos pré-estabelecidos reconhecidos pela instituição condutora da atividade
cinematográfica. Contudo, o ganho específico do documentário relacionado a certo
modo reverbera não só na forma, mas na voz empregada numa tradição de
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No original: “Modes are something like genres, but instead of coexisting as different types of imaginary
worlds (science fiction, westerns, melodrama), modes represent different concepts of historical representation.
They may coexist at any moment in time (synchronically) but the appearance of a new mode results from
challenge and contestation in relation to a previous mode”.
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representação carregada de autoridade discursiva. Nichols (1991: 34) defende
também que há um efeito negativo correspondente quando um filme documentário
tem como dominante um modo sob ataque. O efeito, nesse caso, é revertido contra
o próprio texto.
Embora os modos tenham surgido sucessivamente, a aparição de cada um deles
não deixou inativo o modo anterior, mas se tornou outra forma possível de produzir
um documentário. Um filme documentário pode ter sido influenciado igualmente por
mais de um modo, mas pode também conter um dominante, ou seja, um modo pode
existir em um documentário junto à incidência de porções de uma ou outra
modalidade, de forma que sua classificação responde ao que há de predominante
em sua estrutura.

A identificação de um filme com um certo modo não precisa ser total. Um
documentário reflexivo pode conter porções bem grandes de tomadas
observativas ou participativas; um documentário expositivo pode incluir
segmentos poéticos ou performáticos. As características de um dado modo
funcionam como dominantes num dado filme: elas dão estrutura ao todo do
filme, mas não ditam ou determinam todos os aspectos de sua organização.
Resta uma considerável margem de liberdade (NICHOLS, 2007: 136, grifo
do autor).

O sistema de Nichols é democrático no sentido de que não toma o surgimento
cronológico dos modos como uma linha evolutiva em termos de um aumento de
qualidade. O autor acredita que após se firmar em meio a filmes paradigmáticos, o
modo fica disponível para ser utilizado a qualquer tempo, pois os modos diversos
constituem opções de gosto que em nada garantem o compromisso, maior ou
menor, com a verdade. O surgimento de um ou outro modo esteve ligado a ganhos
tecnológicos, como o aparecimento de equipamentos mais leves que deram maior
mobilidade aos cineastas e a possibilidade de captar o som diretamente, mas não
apenas a isso. O uso de formas narrativas atreladas ao uso da exposição da
subjetividade não dependeu de tecnologia, mas de um movimento de compressão e
descompressão do campo documental que derrubou a crença na objetividade, pois a
primeira definição de documentário estava pautada na captação do real com
criatividade e foi em um movimento posterior que o conceito mudou, tornando-se
mais restritivo.
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Com a aplicação da metodologia de um teórico reconhecidamente importante no
campo, acredita-se na concretização de um dos objetivos desta pesquisa que é o de
manter a análise referente ao trabalho de Agnès Varda no âmbito dos avanços da
teoria sobre documentário. Utilizar Bill Nichols torna viável a abordagem sugerida
frente à evolução do gênero documentário, a partir dos modos por ele detectados.
Para tanto, os seis modos integrantes da sua classificação serão apresentados a
seguir de forma resumida, baseada num apontamento das principais características
de cada um deles.

2.4.1 Modo poético (1920)75

Apesar de constar como um dos primeiros modos existentes de documentário,
originado ainda nos primeiros tempos do fazer documental junto ao expositivo, o
modo poético foi incorporado ao sistema de Nichols tardiamente. Esse modo é
caracterizado por uma quebra de convenções relacionadas à continuidade temporal
e espacial, onde associações ganham terreno atingindo objetos e pessoas
igualmente, de forma que não há um foco na transformação do ator social em
personagem viabilizada pela exploração de sua visão específica de mundo ou de
sua complexidade psicológica. A montagem em continuidade é abandonada, dando
lugar a combinações temporais rítmicas e a justaposições espaciais. “Esse modo
enfatiza mais o estado de ânimo, o tom e o afeto do que as demonstrações de
conhecimento ou ações persuasivas. O elemento retórico continua pouco
desenvolvido” (NICHOLS, 2007: 138).
A relação do artista com o mundo histórico dá-se nesse modo pela maneira como
ele imagina o mundo, porque sua matéria-prima, mesmo que filtrada por um olhar
pessoal, existe enquanto elemento desse mundo, ainda que trabalhada numa chave
poética, interferindo na forma do documentário. “O modo poético tem muitas facetas,
e todas enfatizam as maneiras pelas quais a voz do cineasta dá a fragmentos do
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As datas destacadas por Nichols (2007: 176) correspondentes a cada modo falam do momento no qual eles se
tornaram modos de produzir usuais e não fazem referência aos documentários pioneiros.
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mundo histórico uma integridade formal e estética peculiar ao filme” (NICHOLS,
2007: 141). A atenção à forma e à estética que caracteriza esse modo é vista por
Nichols como o que pode enfraquecê-lo quando existe um desequilíbrio na
representação da realidade histórica, tornando-a abstrata na falta de uma
abordagem específica em torno dos assuntos levantados.76

2.4.2 Modo expositivo (1920)

O modo expositivo, ou clássico, firmou-se desde a década de 1920 como o mais
utilizado para persuadir e transmitir informação por endereçar diretamente o
espectador com o uso de cartelas e títulos ou vozes, sendo a já citada “voz-deDeus” recorrente. As imagens ilustram a argumentação, assim, o som direto não é
uma prioridade nesse modo bem como a continuidade espaço-temporal. A
argumentação é resumida e transmitida diretamente sem revelar a organização
prévia da informação, ou seja, a construção do conhecimento que levou às
informações transmitidas pelo texto.

As vozes dos outros são tecidas numa lógica textual que as submete e
orquestra. Elas retêm pouca responsabilidade por construir o argumento,
mas são usadas para dar-lhe sustentação ou prover evidência ou solidez
àquilo que o comentário endereça. A voz da autoridade reside no texto em
77
si mais que naqueles recrutados por ele (NICHOLS, 1991: 37).

A voz over que guia o espectador funcionando como um narrador onisciente pode
passar a impressão de objetividade e de imparcialidade no julgamento e
apresentação dos fatos. E não só a “voz-de-Deus” é comum ao modo expositivo,
também frequente é a voz da autoridade, identificada em um narrador que é visto e
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Bill Nichols fornece exemplos de documentários pertencentes a cada modo estabelecido em alguns de seus
textos (1983 [In: RAMOS, 2005], 1991, 1994 e 2001). Optou-se aqui por indicar os textos originais para
consulta em lugar de reproduzir resumidamente os exemplos do autor.
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No original: “The voices of others are woven into a textual logic that subsumes and orchestrates them. They
retain little responsibility for making the argument, but are used to support it or provide evidence or
substantiation for what commentary addresses. The voice of authority resides with the text itself rather than with
those recruited to it”.
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ouvido, como um âncora de noticiários televisivos, por exemplo. Esse tipo de voz se
presta igualmente a um ideal de objetividade e imparcialidade.
Quando uma voz prevalece sobre os pontos de vista dos sujeitos apresentados pelo
filme, surge com força o questionamento sobre o seu uso ético no dar ou deixar de
dar voz a alguém. Apesar desse apontamento feito por Nichols, o que o autor
ressalta principalmente como uma limitação do modo expositivo é o excesso de
didatismo. Ele também aponta uma qualidade importante para o documentário em
geral encontrada no modo expositivo circunstancialmente, quando não há a
utilização das pessoas em prol de uma perspectiva dominante. Ao conceder espaço
para que suas vozes dêem o tom da representação, o documentário expositivo
recebe do modo institucionalmente legitimado o que ele tem de melhor: a
capacidade de transmitir um argumento com precisão.

2.4.3 Modo observativo (1960)

O surgimento de equipamentos portáteis de captação de som e imagem na década
de 1960 foi fundamental para a afirmação de um novo modo de produzir que tinha
como objetivo principal apreender o acontecimento com a maior naturalidade
possível e com um mínimo de interferência por parte do cineasta. Pode-se afirmar
que o modo observativo é regido por um ideal de objetividade caracterizado pelo
“[...] endereçamento indireto, discurso ouvido ao acaso mais que escutado porque os
atores sociais se relacionam entre si em vez de se dirigirem à câmera. Som
sincrônico e tomadas relativamente longas são comuns” (NICHOLS, 1991: 39).78
Em sua forma pura, esse modo adotado pelo cinema direto e eventualmente pelo
filme etnográfico recusa recursos comuns a outros tipos de documentários, a
exemplo do uso de entrevistas, comentários com voz over, cartelas e títulos, música
ou efeitos sonoros complementares e encenações. A edição é o que rege o material
filmado, mas de forma a dar a impressão de algo ocorrido em tempo real, com seus
78

No original: “[...] indirect address, speech overheard rather than heard since the social actors engage with
one another rather than speak to the camera. Synchronous sound and relatively long takes are common”.
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tempos mortos inclusive, numa continuidade espaço-temporal livre de uma lógica
argumentativa. Opções de controle do material filmado respeitam o princípio geral da
observação das coisas como são independentemente da presença de uma câmera e
de um cineasta. Assim, os documentários observativos legam ao espectador um
papel ativo no sentido de que eles mesmos tomem suas conclusões. A postura
autoritária expositiva é atenuada com a ausência de uma argumentação forte
costurando as cenas captadas, diante dos desdobramentos dos acontecimentos
observados numa espécie de “buraco da fechadura”.
A principal crítica de Nichols a esse modo é justamente a falta de contexto daquilo
que é recortado da realidade e de precisão na história contada, pois o princípio da
não intervenção restringe o papel do cineasta, conduzindo-o inclusive a dilemas
éticos quanto aos limites dessa não interferência quando o que está em jogo é a
vida de alguém, por exemplo, um alguém que pode manifestar um comportamento
justamente devido à presença da câmera.

2.4.4 Modo participativo ou interativo (1960)

Se o documentário observativo pretende colocar o espectador em contato direto com
o mundo histórico, o modo participativo, também fundado na década de 1960, busca
proporcionar outro tipo de experiência. Nesse modo, entra em ação a participação
do cineasta na realidade e é o fruto desse encontro que é comunicado ao público, a
partir da troca entre o realizador e os indivíduos presentes no filme.
O cineasta ocupa a cena tornando-se um ator social e recursos como o uso da voz
over são deixados de lado, substituídos por uma intervenção ativa e pessoal do
realizador em graus diferentes determinando variações dentro do modo; “As
possibilidades de servir como um mentor, participante, promotor, ou provocador em
relação aos atores sociais recrutados para o filme são de longe maiores do que o
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modo observativo poderia sugerir” (NICHOLS, 1991: 44).79 A entrevista é uma
estratégia adotada frequentemente no processo interativo e a voz do cineasta
quando não explicitada surge da junção das vozes dos entrevistados, dependendo
da edição do material para manter uma lógica entre os pontos de vista individuais.
Como nos outros modos, há implicações éticas derivadas do posicionamento do
realizador

em

relação

ao

assunto

filmado

quanto

à

limitação

de

um

compartilhamento de autoridade, “[...] porque o cineasta guarda para si a câmera e,
com ela, um certo nível de poder e controle potenciais sobre os acontecimentos”
(NICHOLS, 2007: 154).
A evolução tecnológica que possibilitou o estabelecimento do documentário
observativo facilitou o desenvolvimento do participativo. Nos anos 1960, o cinema
direto conquistou os americanos assim como o estilo de filmar do modo participativo
foi adotado pelos franceses, em seu cinéma vérité. Para eles, superar o desafio de
representar o mundo histórico de maneira verdadeira passava por revelar a verdade
da representação contida na intervenção inevitável do cineasta no encontro com as
pessoas filmadas. Bill Nichols fala sobre esse encontro no documentário
participativo:

Vemos como o cineasta e as pessoas que representam seu tema negociam
um relacionamento, como interagem, que formas de poder e controle
entram em jogo e que níveis de revelação e relação nascem dessa forma
específica de encontro (NICHOLS, 2007: 155).

O modo observativo e o participativo são opostos quanto à crença nos limites da
representação, pois adeptos do primeiro acreditam que a visão da câmera pode ser
equiparada ao que veria o espectador se estivesse em seu lugar, já os defensores
do segundo crêem que a câmera é ativa e insubstituível, porque é ela que precipita e
modifica o acontecimento captado. Do lugar do espectador, diz Nichols (2007: 162)
sobre o modo participativo: “[...] Temos a sensação de que testemunhamos uma
forma de diálogo entre cineasta e participante que enfatiza o engajamento
localizado, a interação negociada e o encontro carregado de emoção”. Como nos
outros modos, o autor aponta possíveis problemas no participativo, provenientes de
79

No original: “The possibilities of serving as a mentor, participant, prosecuter, or provocateur in relation to
the social actors recruited to the film are far greater than the observational mode would suggest”.
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uma abordagem invasiva, da fé excessiva nas testemunhas ou mesmo da
apresentação de uma história ingênua.

2.4.5 Modo reflexivo (1980)

A reflexão sobre o fazer documental gerou um modo particular denominado
analogamente de reflexivo por Bill Nichols. Como se dá a representação é a
pergunta que se quer responder, de forma que entram em foco a relação do cineasta
com o espectador e a revelação dos mecanismos da construção da representação,
dos artifícios empregados no trato da realidade.
Esse modo pede ao espectador que tome consciência de que o que ele vê é um
filme e desconfie da representação, por isso usa às vezes como ferramenta
elementos

desconstrucionistas,

estabelecidas,

como

a

desafiando

montagem

de

convenções

evidência

ou

e

em

técnicas

pré-

continuidade,

o

desenvolvimento de personagem e estrutura narrativa.80

Alcançar uma forma mais elevada de consciência envolve uma mudança
nos graus de percepção. O documentário reflexivo tenta reajustar as
suposições e expectativas de seu público e não acrescentar conhecimento
novo a categorias existentes. Por essa razão, os documentários podem ser
reflexivos tanto na perspectiva formal quanto política. De uma perspectiva
formal, a reflexão desvia nossa atenção para nossas suposições e
expectativas sobre a forma do documentário em si. De uma perspectiva
política, a reflexão aponta para nossas suposições e expectativas sobre o
mundo que nos cerca (NICHOLS, 2007: 166-167).

As propriedades do texto entram em foco, mas não somente elas, pois o
documentário reflexivo pode questionar a representação ideológica de um tema,
sem necessariamente inovar na forma, a exemplo dos documentários surgidos do
movimento feminista da década de 1970.
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A “montagem de evidência” é característica do modo expositivo servindo para manter a perspectiva retórica:
“Esse tipo de montagem pode sacrificar a continuidade espacial ou temporal para incorporar imagens de lugares
remotos se elas ajudarem a expor o argumento” (NICHOLS, 2007: 144).
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Em comparação a outros modos, pode-se dizer que o reflexivo se aproxima do
poético ao voltar-se para a forma e do participativo ao colocar, por vezes, o cineasta
na cena falando sobre o processo da representação, embora suas estratégias sejam
dirigidas aos espectadores mais que aos participantes, enfatizando a ação
interpretativa do público. Cair na abstração ou perder de vista as questões concretas
são as limitações sublinhadas por Nichols relativas ao modo reflexivo.

2.4.6 Modo performático (1980)

Diante da percepção de que as fronteiras entre o documentário e o experimental, o
pessoal e o político, o ensaio e a reportagem estavam confundindo-se, Bill Nichols
sentiu a necessidade de reavaliar seus modos de documentário ainda em 1994,
quando escreveu o livro Blurred Boundaries, no qual vislumbrava o que chamou de
“documentário performático”. “As coisas mudam”, dizia ele, “Os quatro modos de
produção de documentários que se haviam apresentado como um levantamento
completo do campo já não são suficientes” (NICHOLS, 1994: 93).81
As minorias buscavam uma auto-representação no cinema trabalhando em filme a
idéia de que “nós falamos sobre nós para vocês” (NICHOLS, 2007: 172). O sujeito
ativo na produção do conhecimento ganha lugar nesse modo correspondendo à
indagação sobre o que pode representar melhor o mundo, se uma composição
abstrata voltada para a produção de um olhar generalizante sobre algo ou uma
concreta embasada no olhar específico de alguém. O modo performático adota uma
ponte entre o pessoal e o geral com base na premissa de que o primeiro pode
acrescentar ao segundo, fundando, dessa forma, uma espécie de “subjetividade
social”. O documentário performático como produto acabado mostra, segundo
Nichols (2007: 169), “[...] um fenômeno subjetivo, carregado de afetos” e, ao
enfatizar essas dimensões de subjetividade e afetividade, destaca a complexidade
do processo de conhecimento do mundo.
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No original: “Things change. The four modes of documentary production that presented themselves as an
exhaustive survey of the field no longer suffice”.
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A característica referencial do documentário, que atesta sua função de
janela aberta para o mundo, dá lugar a uma característica expressiva, que
afirma a perspectiva extremamente situada, concreta e nitidamente pessoal
de sujeitos específicos, incluindo o cineasta (NICHOLS: 2007: 170).

O que ocorre nesse modo é uma mistura de técnicas expressivas que modificam a
representação realista do mundo histórico, dando espaço a “[...] licenças poéticas,
estruturas narrativas menos convencionais e formas de representação mais
subjetivas” (NICHOLS, 2007: 170), ainda que esse mundo permaneça reconhecível
atrelado a procedimentos documentais tradicionais, como os usados nos modos
participativo e observativo. O real pode ganhar outros contornos sob a influência da
imaginação, atenuando a linha que separa ficção e documentário, fragilizando uma
distinção já complicada. O mundo histórico é filtrado pela carga afetiva depositada
pelo cineasta e é a partir desse filtro que o espectador acessa os acontecimentos
referidos no filme. O que o cineasta espera é uma aderência a sua proposta, um
deslocamento do espectador para uma perspectiva pessoal específica, mesmo que
alastrada do particular para o geral, transformando uma reação que seria
identificada como proveniente de uma vivência subjetiva a algo referente a um grupo
maior da sociedade.
Ao empregar outros modos, Nichols sugere que o performático tem uma inflexão
própria: ao requalificar características expositivas, amenizando o uso da autoridade
em prol de questões de voz, estilo ou tom; ao promover a observação do mundo
histórico, utilizando recursos expressivos numa “performance visual”; ao empregar
de uma interação emotiva do realizador com a realidade; ao aderir eventualmente a
técnicas reflexivas para promover subjetividades mais que conscientizar quanto ao
texto.
Nichols (apud SALIS, 2007: 107) conceitua o modo performático atrelando-o a um
movimento do campo do documentário em torno de uma nova experiência de
contato com o que os filmes desse gênero têm a transmitir, cuja aposta incide na
busca por envolver o espectador num mundo retratado além da evidência visível,
colocando “o realismo entre parêntesis”.

Os documentários classificados como

performáticos teriam, para o autor, características de filmes experimentais, pessoais
e de vanguarda, distintos, porém, no emprego estratégico da afetividade (NICHOLS,
2007: 63). A crítica que Nichols faz a esse modo é dirigida, por isso, ao perigo de se
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exagerar no estilo causando uma perda de foco e objetividade. Por fim, vale
ressaltar que o autor não chega a definir o termo “performance” para pensar o modo
e destrinchar as características correlatas, ainda que o mesmo seja discutido à parte
num campo específico (SALIS, 2007: 101-102). Essa crítica a Nichols não será
discutida aqui, pois em si não inviabiliza a utilização dessa modalidade documental
na análise de filmes que respondem as qualidades por ele apontadas e
sistematizadas no modo performático.

*

*

*

Neste capítulo buscou-se levantar a discussão em torno de questões relevantes ao
campo do documentário a fim de possibilitar uma perspectiva analítica em meio a
um enquadramento genérico. Não é intenção entrar, nesta pesquisa, na
problemática referente ao gênero quanto a sua viabilidade teórica. A distinção que
se desejou alcançar foi apenas para separar os dois grandes gêneros, ficção e
documentário: o primeiro tendo como matéria principal a criação de mundos
imaginários e o segundo tratando do real mediante representações referenciadas no
mundo histórico.
Agnès Varda tem em sua obra uma quantidade razoável de filmes classificados
dentro desses dois grandes gêneros, sendo possível analisar seu trabalho autoral
adotando uma perspectiva tanto ficcional quanto não-ficcional. A opção escolhida foi
a de encontrar uma teoria dentro dos estudos no campo do documentário que
pudesse dar conta de um corpus de filmes documentais em suas variações
estilísticas. Após apresentar resumidamente o trabalho de Bill Nichols, viabilizou-se
uma entrada no filme Os Catadores e Eu, que será analisado no próximo capítulo.
As principais questões gerais referentes ao documentário foram apresentadas para
dar conta de embates ideológicos que envolvem algumas oposições: ficção versus
não-ficção, realidade versus representação da realidade e objetividade versus
subjetividade. Quanto à questão de se opor ficção a documentário, prevalece a idéia
de que não é possível estabelecer uma diferenciação através de uma distinção
formal. Numa visão geral, a classificação de um filme como documentário apóia-se
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na regulação institucional, em intenções autorais, em quesitos éticos acatados pela
comunidade de produtores, realizadores e distribuidores. No embate entre realismo
e representação do real, persiste a noção de que existe uma representação no filme
e não uma transposição do real sem qualquer modificação. Desse prisma, entram
em questão as convenções aceitas institucionalmente na representação, incidindo
sobre a relação entre texto e referencial histórico, negociando aspectos como a
representação visual gerida numa perspectiva retórica própria ao documentário,
regulando sua função assertiva, compondo a estratégia discursiva. A contraposição
entre objetividade e subjetividade mostra-se inadequada diante da aceitação de que
filmar implica em uma série de escolhas, o que conduz a uma averiguação das
escolhas do sujeito que opera a representação.
Entender e problematizar tais questões ajudará a compreender o que vem sendo
discutido desde o primeiro capítulo: o universo característico de Agnès Varda.

90
OLHARES SOBRE OS CATADORES E EU

3.1 O cruzamento de duas linhas de análise

Este filme é um documentário por seu tema. Ele nasceu de várias
circunstâncias. De emoções ligadas à precariedade, do recente uso de
pequenas câmeras digitais e do desejo de filmar aquilo que vejo de mim
mesma: minhas mãos que envelhecem e meus cabelos que
embranquecem. E meu amor pela pintura quis também se exprimir. Tudo
isso devia responder e se imbricar no filme, sem trair o tema social que eu
queria abordar: o desperdício e os dejetos. Quem os recupera? Como?
Pode-se viver do resto dos outros? Na origem de um filme, há sempre uma
emoção. Esta era a vez de ver tanta gente que vai recolher as sobras das
feiras ou os restos jogados nos latões de lixo dos grandes supermercados.
Quando os via, queria filmá-los, mas não sem o seu acordo. Como
testemunhar por eles sem incomodá-los? Minhas intenções só se definiram
durante as filmagens e a montagem. Pouco a pouco, fui encontrando a boa
dosagem entre as auto-sequências (a “catadora” que de uma mão filma a
outra ou a sua mala) e as sequências sobre aqueles cuja situação e o
comportamento haviam me impressionado. Consegui me aproximar deles e
fazê-los sair do anonimato. E acabei descobrindo pessoas generosas. Há
várias formas de ser pobre, de ter cólera, bom senso ou bom humor. As
pessoas que filmei nos ensinam muito sobre nós mesmos. Eu também
aprendi muito fazendo este filme. Tive a confirmação de que o documentário
82
é uma escola da modéstia.

No texto de divulgação do filme Os Catadores e Eu (Les Glaneurs et la Glaneuse,
2000, 82 min), verifica-se que Agnès Varda é uma boa analista de seus filmes em
alguns aspectos. Ela percebe a quantidade de temas que reúne numa mesma
narrativa e a importância da montagem para dar unidade ao material final. Ela
também sabe e se preocupa em relação à problemática que cerca a questão ética
de se retratar pessoas de verdade, atores sociais que depois de expostos na tela
voltarão a suas vidas cotidianas. Ela apresenta ainda um bom conhecimento de si
mesma a ponto de desejar revelar aspectos tanto de sua formação e gosto artísticos
quanto de sua existência enquanto alguém que vive o dia a dia e que sente a
passagem do tempo em seu próprio corpo. O talento da cineasta para fazer filmes e
falar deles aguça a curiosidade do espectador que acompanha sua trajetória bem
como a do analista que quer saber como essas forças estão organizadas em um
82

Material de divulgação do filme Os Catadores e Eu, abril de 2000 (BANCO DO BRASIL, 2006: 117).
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mesmo filme, ou seja, como a intenção da autora é transposta para o material
fílmico.
No documentário Os Catadores e Eu, Varda viaja pelas estradas francesas visitando
diversos lugares, colhendo imagens, observando comportamentos, entrevistando e
interagindo com pessoas a fim de saber como as sobras da sociedade são
administradas, sejam elas alimentos, materiais diversos ou mesmo lembranças.
Existe um fluxo de informação no filme que faz com que o espectador seja
persuadido a perceber que o que é sobra para alguns é matéria nobre para outros.
Como a defesa desse argumento central é apresentada é uma questão para o
analista, ou melhor, como as descobertas da cineasta são reunidas e transformadas
nesse filme?
Um filme pertence a um gênero numa perspectiva geral e organiza-se de uma
maneira particular, com ingredientes específicos os quais juntos, de uma
determinada forma, fazem desse filme um exemplar único numa comunidade de
filmes, agrupados por critérios genéricos dentre outros. Para dar conta do filme Os
Catadores e Eu, duas linhas de análise serão adotadas com o intuito de verificar seu
funcionamento interno. Uma segue as discussões geradas por questões específicas
ao gênero documentário e tem como referência o trabalho do teórico Bill Nichols,
mencionado no capítulo anterior. A outra está inserida no contexto de uma poética
do filme e, em linhas gerais, é referente à idéia de que a obra contém em si os
mecanismos para sua apreciação a partir de um conjunto de efeitos, os quais foram
nela programados pelo seu autor para serem executados durante o processo de
apreciação do filme pelo espectador. Desenvolvida pelo pesquisador Wilson Gomes,
essa segunda metodologia é aplicada pelos membros do Laboratório de Análise
Fílmica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde uma parte deste trabalho foi
desenvolvida. As orientações metodológicas de Gomes serão apresentadas ainda
neste capítulo junto à análise resultante de seu emprego no filme em questão.
Optou-se pelo uso de aportes teóricos provenientes de duas metodologias diferentes
com o intuito de promover o entendimento das estratégias intermediárias na
compreensão e interpretação desse filme pelo espectador enquanto documentário e
independentemente de uma categorização genérica, esta baseada na oposição
ficção versus não-ficção. A segunda perspectiva analítica responderá ao princípio de
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que o documentário é um filme como qualquer outro e que pode ser analisado
adotando-se uma linha de análise referente ao campo cinematográfico como um
todo.

3.2 A escolha de Os Catadores e Eu

Seguindo o propósito de investigar a evolução da subjetividade de Agnès Varda em
seu trabalho, o documentário Os Catadores e Eu representa um objeto de pesquisa
ímpar devido as suas propriedades internas, um clímax, se é que se pode dizer isso,
um momento importante na trajetória da cineasta quanto a sua auto-representação.
Por mais que Varda tenha usado o recurso de exploração de elementos associados
ao seu universo pessoal em outros documentários, a exemplo dos analisados no
primeiro capítulo, nesse documentário há um grau maior de exposição, um
crescimento da explicitação da sua subjetividade no filme. A cineasta lançou em
2008 outro documentário de longa-metragem em que vai à frente das câmeras falar
de si, Les Plages d’Agnès (sem tradução para o português), ao qual ela se refere
como “um auto-retrato quase aos 80 anos” (ESTORIL FILM FESTIVAL 08, 2008:
87). Esse último documentário não faz parte do corpus de filmes analisados nesta
pesquisa e ainda que fosse examinado, não eliminaria a afirmação defendida aqui
de que Os Catadores e Eu representa um ápice na carreira dessa realizadora
quanto ao se retratar na obra (tendo como guia a ordem cronológica de seus filmes),
embora seja importante ressaltar que ambos os documentários manifestam
abordagens subjetivas, contudo diferenciadas.
Les Plages d’Agnès tem como base a vida da cineasta, é o seu relato autobiográfico,
o foco está nela, nas suas “praias”, e não dividido entre assuntos e pessoas como
em outros de seus filmes compostos com elementos biográficos. Há nele uma
entrada na vida de Varda em retrospecto, algo muito diferente do que foi feito em
seu longa-metragem de 2000. É um filme que traz uma apresentação das diversas
fases da vida da cineasta, de datas e imagens de arquivo. Há a revelação de
momentos importantes de sua vida, como a dificuldade em lidar com a doença
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responsável pela morte de Jacques Demy e porque a realizadora escolheu ocultá-la
na época. Dentro de seu universo autoral, Varda também faz suas intervenções
nonsense, cheias de humor, como quando monta uma praia em plena rua Daguerre
com areia e funcionários sentados em computadores vestindo roupas de banho.
Assim como em Os Catadores e Eu, a cineasta reflete sobre a idade e a morte das
pessoas queridas, a ponto de permitir-se sentar para chorar a perda dos amigos,
relacionando-se com seu público e com o princípio documental do filmar o que está
acontecendo de fato. E pela primeira vez, ela verbaliza e mostra em seu filme algo
que estava lá desde sempre: a interlocução com sua vida pessoal.
Numa outra perspectiva, a matéria de construção de Os Catadores e Eu é o olhar, o
pensamento, o encontro com as pessoas e com um tema. O documentário é uma
leitura sobre a existência na sociedade contemporânea de indivíduos que vivem do
que os outros não querem mais, por necessidade, acaso ou escolha. Viajando pelas
estradas da França, Agnès Varda encontra catadores e catadoras, respigadores e
recuperadores de restos deixados nos lixos e nos campos. Buscando fazer parte
desse grupo, a realizadora posiciona-se também como uma catadora, mas que
trabalha com uma matéria-prima diferente: como uma “recuperadora” de imagens,
exibindo as descobertas feitas pelo caminho, algumas filmadas com uma pequena
câmera digital mostrada ao espectador logo no início do filme. As impressões sobre
o que vê são narradas e servem a outros pensamentos, a exemplo de quando
vislumbra seu envelhecimento e fala da perspectiva de morrer.
A cineasta faz da sua percepção a linha condutora desse documentário, elaborando
o relato a partir de uma interpretação criativa da realidade, ou mesmo, de
associações factíveis diante do seu conhecimento de arte. Ela percorre o campo e a
cidade em busca de personagens e procura obras em museus. É assim que
organiza assuntos díspares como os depoimentos de catadores de lixo com o
exame de obras artísticas. Cada região visitada é destacada não somente segundo
o alimento cultivado ou a atividade de algum personagem catador, mas também por
meio de um museu que abriga certa obra relacionada à narrativa. Dessa forma, a
cineasta estabelece um território em que consegue ter liberdade para assumir sua
paixão pela arte pictórica - elaborando reflexões por vezes existencialistas - e sua
vontade de conhecer pessoas envolvidas na atividade de reaproveitamento de
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sobras de materiais alimentícios dentre outros, procurando saber quais são suas
motivações.
A viagem é ainda um encontro com as raízes do passado para melhor compreender
o presente. Nesse sentido, Varda atua como um garimpeiro pesquisando o passado
- quando era natural o hábito de apanhar os restos da colheita - querendo saber
como a tradição se manteve, se perdeu ou foi adaptada aos dias atuais. O início de
sua jornada reflete a tônica do filme, de que há para a realizadora uma ponte que
liga naturalmente arte e vida, pois a idéia matriz do documentário Os Catadores e Eu
teria surgido do contato da cineasta com a reprodução do quadro As Catadoras (Les
Glaneuses, 1857), de Jean-François Millet, numa enciclopédia. É a partir das
indagações sobre esse passado retratado na obra pictórica de Millet, que Varda
pensa em qual é o destino das sobras na sociedade de hoje, como se a curiosidade
sobre o tema tivesse surgido deste livro antigo, uma enciclopédia Larousse.
Em seu conjunto, Os Catadores e Eu organiza um mosaico para dar voz a donos de
plantações, supermercados, proprietários em geral, contrapondo os seus pontos de
vista com os de pessoas que vivem à margem da sociedade e artistas que
trabalham reciclando materiais. E para marcar um campo de discussão abrangente,
a cineasta colhe depoimentos de autoridades jurídicas a fim de descobrir a
legislação a respeito do direito à propriedade privada agrícola e urbana. Assim, o
filme é uma tentativa de desafiar concepções sociais, sendo composto de encontros
em diversas paradas e de muitas descobertas, num alinhamento com o concreto e o
abstrato, como se o real motivasse a divagação sobre a vida.

3.3 Documentário e performance em Os Catadores e Eu

Existia desde o início desta investigação, ainda na fase de proposição do projeto de
pesquisa, uma aproximação desconfiada do material exibido no filme Os Catadores
e Eu. A apresentação de Agnès Varda como a catadora de imagens que fala de si,
refletindo sobre o mundo em meio a uma série de digressões, estava associada à
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defesa de temas socialmente relevantes, e mesmo tocantes, como a fome e o
desemprego. Havia um relato que colocava a cineasta-catadora junto aos outros
atores sociais não apenas através de recursos tradicionalmente utilizados no
estabelecimento de uma linguagem documental, mas a partir de quebras na
narrativa, momentos digressivos com ênfase na expressão de sua subjetividade. A
impressão desconfiada derivava da percepção da exposição de atores culturalmente
contextualizados em seus cotidianos lado a lado com uma personagem incorporada
pela cineasta, que, ao deter o controle sobre o processo criativo, havia construído e
planejado o seu retrato. A personagem explicitava sua subjetividade dando-lhe a
mesma importância atribuída aos temas em foco, facilmente reconhecíveis como
socialmente importantes. Era difícil estar no lugar do espectador sem questionar a
escolha de Varda, como se as opções da realizadora estimulassem juízos morais
nem sempre favoráveis.
De fato, a cineasta estava assumindo o papel de performer83 ao se colocar de forma
onipresente no filme como o eixo de ligação entre os assuntos enfocados,
sublinhando um modo pessoal e passional de organizar o relato, criando uma
“subjetividade social” na união entre o geral e o particular, o individual e o coletivo, e
o político e o pessoal (NICHOLS, 2007: 171). Assim, uma aproximação analítica do
material permite verificar um uso estratégico da colocação de Varda na cena, que
não descaracteriza Os Catadores e Eu como documentário e ainda estabelece um
lugar para ela na narrativa de um alguém inserido na comunidade retratada, capaz
de falar em nome dessa comunidade, em vez de um alguém imparcial como um
narrador em voz over. Nesse documentário, a cineasta participa como personagem,
um sujeito específico inserido na problemática tratada pelo filme, que também cata
algo, colhendo imagens e fatos para contar uma história e se expressar por meio
dela, podendo ainda interagir com outros atores sociais, revelando alguns deles em
sua intimidade e complexidade. Ao ler o filme dessa maneira, é possível então
perceber que houve uma abordagem específica para um assunto amplo, facilmente
transformado em estatísticas em outras abordagens. Parafraseando Bill Nichols
(2007: 40-45), o “eu falo deles para vocês” convive diretamente com o eu falo de nós
para vocês, a cineasta emite suas opiniões e fala de suas impressões posicionando83

Como mencionado no capítulo anterior, Bill Nichols não chega a definir o termo “performance”
conceitualmente para elaborar o modo performático. Assim, o seu uso aqui está ligado à definição relativa ao
exercício artístico no sentido do atuar, interpretar, desempenhar um papel ou uma criação de sua própria autoria.
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se como alguém “de dentro”, que é também catador, reciclador e recuperador como
aqueles que são apresentados pelo filme. Esse é o enfoque, de que o que se vê é
filtrado por aquele que está vendo, nas suas mínimas relações com a sociedade,
surgindo um mundo característico na forma performática de documentá-lo.
A premissa destacada por Nichols como própria ao modo performático de que “o
pessoal acrescenta ao geral” é adotada em Os Catadores e Eu como princípio
norteador da abordagem. O olhar da realizadora faz-se onipresente guiando a
montagem, conectando as sequências, conduzindo por vezes associações livres
dadas, por exemplo, de forma rítmica ou conceitual. As experiências estilísticas com
o som e a imagem servem para que Varda realce sua expressividade e o que torna
esse documentário peculiar é que ela faz isso juntando a função de cineasta a uma
personagem que é apresentada ao espectador num ato performático no início do
filme, quando, após mostrar a pintura A Catadora (La Glaneuse, 1877), de Jules
Breton, no Musée des Beaux Arts de Arras, ela se nomeia a outra catadora que
larga o trigo para pegar numa câmera digital (ver figura 26).

Figura 26 – Uma releitura pessoal da ação de catar: A Catadora de Breton e a
catadora Agnès Varda, que abandona o trigo para pegar sua câmera de
filmar. A construção da cena é mostrada e ajuda a caracterizar Varda como
realizadora na sua forma de criar as situações.
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A cineasta monta uma cena no museu de Arras em frente ao quadro de Breton que
tem como modelo e deixa cair o trigo carregado nos ombros enquanto revela a
câmera na mão para dar início à sequência seguinte composta de performances
visuais e conceituais, viabilizadas pelo uso de seu instrumento. Atuando como
cineasta e apresentando-se como personagem, Varda realiza uma manobra que faz
com que dois pontos de vista coincidam como sendo seus. Vale notar que a
construção dessa personagem não é dada apenas na câmera subjetiva, mas
também por um olhar externo quando a realizadora é filmada captando imagens,
assim, a pequena câmera digital, que é anunciada e filmada nas mãos da
realizadora em diversos momentos, aparece tanto do ponto de vista subjetivo, a
exemplo de quando a realizadora filma as próprias mãos, como no enquadramento
realizado por outras câmeras (ver figura 27).

Figura 27 - A cineasta é filmada enquanto filma batatas e na tomada seguinte é exibida a
imagem fruto do momento no qual ela estava sendo filmada.

O filme apresenta constantemente essa troca de ponto de vista, entretanto, mantém
a idéia de que se trata de um olhar único vindo da câmera digital de Varda, pois a
amarração do material como um todo é feita por meio da onipresente voz guia da
realizadora, com som in e off. Portanto, depois de dar a conhecer a pequena câmera
digital como sua ferramenta, mostrando algumas experimentações imagéticas
resultantes do seu uso, há uma espécie de autenticação do olhar da interlocutora,
esse sujeito – no caso, a cineasta – identificado com a instância narrativa.
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3.3.1 Modos adaptados à performance da cineasta catadora

Bill Nichols defende como próprio ao modo performático a apropriação de
características de outros modos com uma inflexão própria, algo que não é recíproco
no diálogo de qualquer um dos modos com outros do sistema proposto pelo teórico.
No exame de Os Catadores e Eu, verifica-se que o encaixe no modo performático tal
como descrito por Nichols contempla uma série de aberturas, interseções entre os
outros modos de documentário. Nesse documentário, é possível perceber
principalmente a apropriação diferenciada dos modos reflexivo e expositivo num
reforço constante da performance da cineasta.
O desenvolvimento da personagem catadora passa por uma estratégia reflexiva na
revelação do aparato, porém não há nesse filme um questionamento da
representação em si apenas porque é mostrado ao espectador o objeto que
promove o recorte da realidade. A reflexividade é explorada de forma estilística,
ligada a um objeto inserido na narrativa dentre outros, atrelado desde o início à
personagem, às ações performáticas da cineasta. Por isso é curioso notar que o que
é visto vem de mais de uma câmera, já que o prevalecente é a idéia de que Varda é
responsável pelo material do filme como um todo. Para promover estrategicamente
essa impressão de unicidade, o off conduz a narrativa constantemente, não como
um narrador neutro, mas por meio da fala na primeira pessoa. Assim, o uso no filme
da revelação de uma personagem que tem como ferramenta uma câmera de
filmagem é mais um reforço do “eu” respondendo pelo ponto de vista apresentado
do que um apelo reflexivo para questionar a representação da realidade, ou seja, o
espaço para se pensar a representação não tem como foco a reflexão sobre o
documentário em geral no sentido de afirmar que há entre a realidade e o filme uma
representação, pois isso já está implícito na prática de filmar, a câmera serve aqui à
performance.
Em Os Catadores e Eu, a subjetividade como ponto de partida para o início de uma
discussão desloca as indagações para o lugar das opções realizadas pela cineasta,
da linguagem adotada para explorar seu assunto. O elemento reflexivo da revelação
do aparato que estabelece a composição do duo criador/personagem, de um
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personagem “catador de imagens”, quando somado à fala em primeira pessoa
permite que Varda tenha liberdade para criar mostrando-se como uma criadora
criativa, enfatizando sua própria originalidade. A reflexividade também é explorada
nesse documentário num viés diferente, quando está manifestada para imprimir
propositalmente uma marca de realidade, ao mostrar a intervenção do acaso na
filmagem de cenas não roteirizadas previamente e desempenhadas por atores
sociais. A realizadora deixa sobras de fala no material final encerrando uma
sequência com uma fala espontânea de sua entrevistada, reveladora do processo de
filmagem, na qual essa senhora - que acabou de dar um depoimento sobre a
tradição de catar sobras da colheita na sua família - parece estar sem graça por ter
sido pega de surpresa pela equipe de filmagem. Essa sequência também pode ser
interpretada de maneira diversa, em direção ao uso da reflexividade como recurso
para questionar a representação ideológica do tema: a desigualdade social, a
pobreza e a fome retratadas em meio a momentos de leveza, que rompem um
pouco com o drama real imposto pela temática. Aliás, muitos momentos do filme
compartilham um matiz humorístico.
Nesse documentário, além de uma apropriação de características reflexivas para
promover

a

subjetividade

da

autora

através

da

revelação

do

aparato

cinematográfico, há o uso de recursos tradicionalmente associados ao modo
expositivo. A argumentação rege a organização de Os Catadores e Eu e influencia
outros aspectos do filme, como a imagem submetida à banda sonora, a quebra da
continuidade espaço-temporal e o uso do off em lugar do som direto. Contudo, a
narração de Varda em torno de um argumento parcial é amenizada na utilização de
entrevistas, ainda que estas estejam orquestradas ilustrando as posições adotadas
pela cineasta. Por haver uma voz onipresente nesse documentário, mesmo não
sendo over, poder-se-ia argumentar então que o material é organizado de forma
autoritária, sendo eticamente condenável assim como outros materiais classificados
dentro do modo expositivo que apresentam uma visão única sobre determinado
assunto. No entanto, a realizadora apropria-se de outras ferramentas do fazer
documental, colhendo depoimentos de fontes diversificadas, as quais apresentam
perspectivas diferenciadas sobre o tema em questão, a exemplo dos momentos
filmados nas ostriculturas da ilha de Noirmoutier em que os depoimentos
conjuntamente sinalizam que os catadores pegam ostras além da quantidade
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permitida, inclusive invadindo as ostreiras no mar, o que dá ao espectador por um
instante a possibilidade de confrontar o ponto de vista propagado em favor dos
catadores.
Outro recurso que distancia a organização presente em Os Catadores e Eu daquela
que qualifica o modo expositivo é a apresentação da produção de conhecimento ao
invés da ocultação das diversas etapas que levaram à construção do ponto de vista
exibido no filme. Seria ingênuo não perceber que ainda assim predomina a
condução clara da cineasta, no espaço dado aos personagens que lhe emocionam
em comparação com os que não lhe agradam. Em certa medida, não é difícil
sustentar a posição defendida por ela no filme, pois o tema é referente aos
catadores e não aos proprietários entrevistados e, pode-se alegar, existe um lado
moralmente correto para se aderir quando se fala em desigualdade social. Assim,
Varda tece o discurso do filme dando peso diferente aos catadores, concedendolhes mais espaço. Em outros termos: a realizadora é parcial ao conceder voz aos
atores sociais de seu filme, como se as razões para negar a alguém o direito de se
servir do que não tem mais utilidade para o outro fossem insuficientes. Os
proprietários que ganham mais espaço são aqueles favoráveis a causa defendida
pela cineasta, são risonhos, simpáticos, e os que são contra a causa, são o oposto.
Eles nem precisam mostrar antipatia, pois a cineasta fala por eles quando faz uma
declaração à câmera expressando claramente sua opinião, de que não permitir a
entrada dos catadores é apenas má vontade.
A voz da autoridade utilizada no modo expositivo para reforçar a argumentação
persuasiva também é usada aqui, mas numa chave diferenciada. Advogados e
juízes falam sobre os direitos relativos à apropriação das sobras produzidas pela
sociedade no campo e na cidade. Não são apenas pessoas falando sobre a lei, são
também personagens por serem estimulados a demonstrar algum traço de suas
personalidades, quando interagem com a cineasta que brinca provocando-os,
desconcertando-os. Há uma relativização do uso da voz da autoridade que funciona
sem descaracterizar o depoimento, ou seja, sem o deixar menos crível. O que Varda
faz ao elogiar uma toga ou conduzir a cena - como quando coloca o advogado
especialista em causas rurais vestido com sua toga andando por plantações de
couves-flores e tomates – é trazer esses depoimentos para uma configuração do
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documentário como um todo na afirmação de um tom, de uma forma própria de
representar a realidade histórica (ver figura 28).

Figura 28 – A voz da autoridade apropriada no modo performático, os
advogados falam sobre o direito de catar em áreas rurais e urbanas em
meio a plantações e objetos empilhados na rua, desconstruindo a
formalidade associada ao uso da toga.

O tom geral trabalhado pela cineasta está na promoção de uma interação com os
atores sociais que rejeita formalidades, abrindo espaço para reações e falas
espontâneas. Do modo participativo, a entrevista que conta com a intervenção ativa
do entrevistador ganha outra ênfase quando adaptada ao modo performático. A
interação emotiva do realizador com a realidade, atribuída a esse modo por Nichols,
contagia o encontro entre entrevistador e entrevistado. A emoção está presente nas
repostas dos entrevistados que fazem revelações íntimas, provocadas pelo teor das
questões levantadas pela realizadora que age frequentemente como entrevistadora.
Perguntas sobre a vida conjugal e familiar, o passado profissional – já que um dos
focos da cineasta são pessoas desempregadas ou com baixa renda financeira – são
introduzidas nas conversas. Há espaço para reações pessoais por parte de Varda
também, a exemplo de quando ela conversa com um caminhoneiro desempregado
no trailer onde ele mora e extrai a informação de que ele e um colega bebem um
engradado de cerveja por dia, o que a deixa espantada. Nessa cena, a realizadora
não é vista, mas conduz a conversa reagindo emocionalmente ao dito, o que é
perceptível nas suas interferências sonoras.
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A idéia de que existe um encontro entre pessoas a partir das entrevistas realizadas
pela cineasta, no sentido do estabelecimento de uma interação pessoal, prevalece
em grande parte de Os Catadores e Eu. Existem também depoimentos curtos e
gerais, que falam mais em nome de uma ação comum, ou seja, em âmbito geral e
não pessoal, ilustrando um bloco temático didaticamente, preenchendo lacunas com
informações básicas. O filme traça um panorama sobre o reaproveitamento das
sobras produzidas pela sociedade, na alimentação de pessoas no campo e na
cidade, na reutilização de eletrodomésticos, móveis e outros objetos para uso
cotidiano ou para fazer uso artístico, e por traçá-lo, apresenta informações concretas
sobre a “cadeia produtiva” que rege cada um dos blocos temáticos constituintes.
Mas esse filme tem seu diferencial justamente no envolvimento afetivo da
realizadora, embalado nas reações emocionais que intermedeiam o contato dela
com a realidade.

Os documentários performáticos dirigem-se a nós de maneira emocional e
significativa em vez de apontar para nós o mundo objetivo que temos em
comum. Esses filmes nos envolvem menos com ordens ou imperativos
retóricos do que com uma sensação relacionada com sua nítida
sensibilidade. A sensibilidade do cineasta busca estimular a nossa.
Envolvemo-nos em sua representação do mundo histórico, mas fazemos
isso de maneira indireta, por intermédio da carga afetiva aplicada ao filme e
que o cineasta procura tornar nossa (NICHOLS, 2007: 171).

Por usar o texto amarrando à narrativa, em off numa grande parte, a cineasta
consegue tanto fazer associações quanto comentar sobre a cena em andamento.
Uma cena que aparentemente se desenrola na observação de um acontecimento é
narrada pelo off, numa “maquiagem” do modo observativo. Um desses momentos
ocorre quando a cineasta conhece um homem que come sobras encontradas na rua
após um dia de feira, esse homem a cativa, o que ela confessa em off revelando que
só o abordou após observá-lo algumas vezes, quando enfim resolveu falar com ele.
Outro momento de uso adaptado da observação é dado na primeira vez em que
realizadora vê o homem do trailer, referido anteriormente. O homem passa de costas
pela frente da câmera como se não a percebesse, enquanto a cineasta diz tê-lo visto
se aproximar. A tomada dele indo até um monte de batatas apanhá-las antes de
conversar com a cineasta - que consegue filmá-lo de dois ângulos diferentes,
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pegando-o de costas e em seguida lateralmente - dificilmente ocorreu naturalmente
(ver figura 29). É importante aqui deixar claro que o apontamento de uma cena como
essa serve para ilustrar a forma de trabalhar de Agnès Varda nesse documentário, o
que evidencia que não há por parte dela uma parcimônia na mistura de recursos
possíveis utilizados por documentaristas de diferentes tradições. Pelo contrário, ela
sempre dialogou consigo ao estabelecer uma linguagem documental caminhando
para uma trajetória autoral.

Figura 29 – A observação “maquiada”. A cineasta fala do homem que viu
se aproximar para catar batatas, ao qual perguntou depois sobre a
quantidade que ele havia conseguido no dia. Ela continua acompanhando
suas ações, indo ao trailer onde ele mora, observando-o de longe por um
momento para então o indagar sobre seu passado e hábitos presentes,
como beber o dia todo e apanhar restos da colheita e do lixo para se
alimentar.
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3.3.2 A imaginação e a emoção a serviço do real

Como dito no capítulo anterior, recursos expressivos são misturados no modo
performático para retratar o mundo histórico flexibilizando estruturas narrativas,
dando lugar ao subjetivo e a representações não convencionais. Agnès Varda
organiza o material fílmico em Os Catadores e Eu dispondo de um método
associativo, trabalhando a significação na junção de elementos visuais e sonoros de
acordo com critérios diferenciados. A sequência passada na propriedade de Jean
Laplanche, um psicanalista que herdou as vinhas do pai, é modelar em termos de
um sistema associativo diversificado, pois além de conter a entrevista com som in,
tem o off de Varda coberto por imagens ilustrativas denotativas - como planos
abertos da propriedade enquanto se fala dela - e conotativas, assim, um exemplo de
sentidos sugeridos além do dito e do visto ocorre quando a cineasta anuncia o
personagem destacado, revelando suas duas profissões. A reprodução de uma
textura de madeira não ilustra a banda sonora que apresenta Laplanche, mas ao
montar a fala de que o viticultor é também psicanalista com imagens cada vez mais
fechadas da textura de uma madeira, ritmadas pelo comentário em off, há uma nova
dimensão de significação, pois é possível fazer a associação com o exercício
profissional da psicanálise, no que há de exterior rumo ao que está interiorizado,
armazenado no inconsciente (ver figura 30).

Jean Laplanche, …

… viticultor
apaixonado, …

… tem uma outra
profissão.

Ele é psicanalista.

Figura 30 – Sequência na propriedade de Jean Laplanche, viticultor da região da Borgonha com o
qual a cineasta teve empatia por ser ele contra a proibição à atividade dos catadores nas colheitas.
Psicanalista, ele se posiciona como um teórico da análise que acredita na antifilosofia do sujeito, no
outro como prioridade. Trecho narrado em off por Varda (TC: 00:24:28 a 00:24:35): “Jean
Laplanche, viticulteur passionné a un autre métier. Il est psychanalyste”.
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As associações que Agnès Varda promove em Os Catadores e Eu fundem em
alguns momentos a imaginação da cineasta com o real, trazendo algo que não
chega a ser ficcional, é uma outra coisa. A imaginação não existe necessariamente
como algo irreal, mas como mais um elemento do mundo. Um momento dessa
apropriação do real via imaginação ocorre quando a realizadora chega a sua casa
após uma viagem ao Japão. Entre cartas acumuladas no chão, plantas e gatos, ela
dirige seu olhar à infiltração no teto. A mancha provocada pelo bolor não é pequena,
mas grande o suficiente para marcar sua presença ao longo do tempo. Para a
cineasta, a mancha é um elemento afetivo porque marca um terreno reconhecível,
tão reconhecível que parece já ter povoado a imaginação de Varda a ponto de
representar traços familiares. Ela consegue perceber nos rastros deixados pela
infiltração traços da obra pictórica de alguns artistas de renome que trabalham com
formas abstratas. Uma mancha no teto pode ser “um Tàpies, um Guo Qiang, um
Borderie” (ver figura 31).

Eu olho as infiltrações no
teto, o bolor…

… já me acostumei .

Eu gosto disso, parece uma
paisagem ou uma tela de
pintura abstrata.

A Tapiès …

…um Guo Qiang,

… a Borderie.

Figura 31 – Associações entre a imaginação e o real em Os Catadores e Eu. Trecho
narrado em off por Varda (TC: 00:31:42 a 00:31:58): “Je regarde les fuites du
plafond, les infiltrations, les moisissures. Je m'y suis habituée. J'aime ça. On dirait un
paysage ou une toile de peintre abstrait. Un Tapiès, un Guo Qiang, un Borderie”.
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Para mostrar o que vê ao espectador, a realizadora trabalha sua percepção em
imagem, indo além e fabricando a cena ao manipular a banda imagética. Algumas
manchas da infiltração chegam a receber interferências gráficas no processo de pósprodução para que se assemelhem de fato aos traços conhecidos dos artistas
citados. Devido ao didatismo da cineasta no esforço de fazer com que as imagens
tenham propriedades narrativas que falem por si, a infiltração vira matéria-prima para
a pintura imaginada e é enquadrada numa moldura clássica dourada sob fundo
preto, exibida no filme como instantâneos que reproduzem a pintura em destaque.
Não restam sobras de significado na imagem, ela é clara, expressiva e didática,
assim como o off de Varda que acompanha a sequência no estilo de um
pensamento exteriorizado.
Ao enfatizar sua subjetividade e apelar para a emoção, o que é característico do
modo performático, Agnès Varda busca uma relação de aderência à visão de mundo
apresentada por ela em Os Catadores e Eu. Há um equilíbrio no material em meio
ao diálogo entre tradições de documentário, no uso de entrevistas, imagens de
arquivo, observação “direta” da situação, associações poéticas, comentários em off,
fala na primeira pessoa. No entanto, o modo performático caracteriza melhor esse
filme, situando-o em meio ao movimento atual do campo do documentário. A
questão da projeção subjetiva de Varda junto à preocupação demonstrada por
mazelas sociais não parece problemática enfim. Mas aponta em direção a uma
superação de convenções aceitas institucionalmente, como numa evolução histórica
do gênero documentário na sua constante busca por revelar o mundo histórico,
considerando-se aqui evolução como um movimento natural, uma tentativa de
superação de aspectos vistos como limitados no próprio campo do documentário
com o passar dos anos. Narrando desde o lugar do surgimento da idéia, quando a
cineasta abre o documentário mostrando a reprodução da pintura de Millet na
enciclopédia, há uma busca por despertar a curiosidade pelo tema e por organizar a
argumentação em off, que em meio a várias quebras na narrativa, consegue manterse coerente no percurso vivenciado pela autora. É na definição da abordagem
específica, quando Varda se mostra como personagem, que as regras do jogo são
lançadas. A sensibilidade do espectador tem que ser aguçada nesse processo, pois
o que se quer é apresentar não só a cineasta-catadora com toda a sua
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autenticidade, mas personagens, atores sociais como indivíduos tão originais quanto
a realizadora do documentário.

3.4 Uma segunda perspectiva analítica: a poética do filme

O segundo viés metodológico utilizado nesta pesquisa contempla ainda a análise
interna do filme Os Catadores e Eu, mas tendo como base o trabalho do
pesquisador Wilson Gomes, o qual se apropriou de algumas diretrizes trazidas por
Aristóteles em seu tratado conhecido como Poética. Nesse tratado, o filósofo grego
versava sobre ficção e representação teatral e literária, tendo deixado apontamentos
que serviram para que o pesquisador desenvolvesse como perspectiva analítica
uma poética do filme, com as devidas adaptações que a passagem do tempo e a
mudança do objeto de pesquisa exigiram. Gomes (2004a) trabalhou, primeiramente,
considerando como matéria de análise, na sua proposta, as narrativas,
classicamente definidas como “representações de pessoas que praticam alguma
ação”, em resumo, a “representação da ação”.84 É do ponto de vista de que a
narrativa está presente tanto no documentário quanto na ficção que é possível
buscar a aplicação de uma poética do filme na análise do documentário em questão,
e também porque nele é possível seguir um personagem em ação do início ao fim
da narrativa, no caso a própria cineasta posta no centro da representação.
Ainda que Aristóteles tenha trabalhado em cima de narrativas compostas pela
imaginação e não por fatos (GOMES, 1996: 112), acredita-se na aplicação da
perspectiva analítica em questão, justamente pela abertura desse documentário à
construção de uma personagem incorporada pela autora enquanto elemento-chave
da organização do material como um todo, sendo ela o elemento que move a
narrativa buscando melhor representar uma argumentação. É evidente que a
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O texto de Wilson Gomes La Poética del Cine y la Cuestión del Método en el Análisis Fílmico (2004a) está,
como o próprio nome indica, originalmente em espanhol, de forma que todas as traduções são de
responsabilidade do autor da presente dissertação. No original de Gomes (2004: 94): “representaciones de
personas que practican alguna accion” e “representación de la acción”.
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aplicação de considerações pertencentes a uma metodologia de análise fílmica
pensada a princípio para o exame de ficções deve ser justificada quando do uso
num outro gênero de filmes, que, em se tratando do documentário, trabalha no
sentido oposto ao indicado pelo filósofo grego e também por Gomes. Não há, no
entanto, nas diretrizes fornecidas pelo método que estabelece uma poética do filme,
a negação de uma aplicação em narrativas outras que não as ficcionais, de modo
que, ao selecionar tal condução metodológica para responder às questões centrais
colocadas por Gomes acerca da natureza do filme e de sua apreciação – Que efeito
tem um filme específico em seu espectador e por que tem esse efeito? – seja
possível dar um passo a mais, principalmente na análise de um documentário que,
antes de qualquer classificação genérica, deve ser entendido como filme,
estrategicamente concebido pelo seu realizador para significar algo para seu
público.
No diálogo que estabelece com a poética aristotélica, Gomes faz questão de definir
adequadamente o que é a representação poética distinguindo-a de outras que têm
como base uma reprodução literal, a feitura de uma cópia. Segundo esse autor, a
representação poética deriva de um processo de seleção amparado por critérios
como a plausibilidade ou verossimilhança relacionados ao que é retratado: “[...] O
poeta não procura representar o real, devendo a ele ser fiel; representa o plausível.
Não é seu ofício representar no sentido de reapresentar um fato acontecido, mas no
sentido de simular o que é possível” (GOMES, 1996: 110). Não há um tipo único de
documentário, como foi discutido no capítulo anterior, de modo que os meios
arregimentados para representar o mundo histórico são muitos e diversos entre si,
requisitados de acordo com a linha seguida pelo documentarista. Sabe-se que
alguns tipos - modos de documentar o real para Nichols - incorporam claramente
como componente a imaginação ou até incentivam a releitura pessoal do que se
documenta, outros, que não recorrem abertamente à simulação de uma situação,
podem usar desse artifício com discrição ou não revelando a existência dele. Os
Catadores e Eu consegue ater-se ao real numa representação poética, no sentido
aristotélico, pois constrói uma realidade possível, plausível, atrelada à concepção
artística de Agnès Varda como um modo original de ver e representar o mundo
histórico. Não é difícil concluir que tal realidade representada segundo a visão da
cineasta não pode ser copiada e se faz possível pelo recurso, por exemplo, da
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narração via o pensamento exteriorizado, um recurso artificial por sua natureza já
que não há como se ouvir o pensamento. Assim, o artifício encontrado pela cineasta
deve ser tomado como recurso da representação, o qual não implica numa quebra
do pacto com o espectador de que o que se ouve tem um vínculo com a realidade
histórica, mas amplia a atuação de Varda ao permitir que ela una fatos reais e
imaginados numa narrativa de caráter documental, deslocando a análise para a
investigação de como é contado o que se vê, se sente e se imagina.
Na poética do filme, há o interesse de entender a obra fílmica como a organização
de recursos cinematográficos estrategicamente manipulados pelo realizador
enquanto apreciador modelo de sua obra. O documentário representa fatos, mas os
faz sempre visando apresentar uma versão específica da realidade – por mais que
se queira neutro, imparcial, etc. - e, para tanto, agencia os recursos imagéticos e
sonoros num modo próprio, configurando-os de acordo com as eleições do seu
autor. Se Bill Nichols marca modelos de documentação do mundo histórico a partir
do modo de produção do documentário, Wilson Gomes convoca os efeitos da obra
sobre seu receptor primeiramente, para que então a construção do filme seja
pensada. Em termos analíticos, aplicando a poética do filme na análise de Os
Catadores e Eu será viável ir além da teoria pertencente ao campo do documentário
sobre os modos, para examinar qualitativamente a aplicação de certos recursos
dando seus “pesos e medidas”, pensando-os a partir de seu efeito, de seu uso
estratégico como parte de uma programação de efeitos. Vale lembrar que ambas as
perspectivas metodológicas adotadas trabalham a análise interna do material e que
os pontos de encontro nas análises derivadas delas são possíveis e esperados.

3.4.1 Da poética aristotélica para uma poética do filme

Em texto de 1996, Gomes especifica os caminhos que percorreu para adaptar a
poética de Aristóteles a uma poética do filme fazendo referência ao trabalho de
alguns estudiosos como Paul Valéry, com seu Curso de Poética de 1938, Luigi
Pareyson e Umberto Eco, estes últimos tendo como disciplina a Estética. Na poética
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do filme trabalha-se com um primeiro pressuposto coerente com as indicações de
Valéry, quanto à idéia de que filmes são objetos que fazem sentido e que, portanto,
requerem uma atitude interpretativa por parte do espectador. Valéry (apud GOMES,
1996: 102) ressaltou no seu curso a noção de que são as “obras do espírito” que
interessam à poética, “aquelas que o espírito quer fazer para seu próprio uso”, as
quais existem, portanto, enquanto destinadas a um receptor no sentido de uma
relação de interpretação que faz com que a obra seja efetivada ao “despertar o
encantamento a que se destina” (GOMES, 1996: 102). No “modo de produção do
encanto”, tal como qualificado por Valéry, a produção e consumo estão conjugados
na ação daquele que produz e que, por ter como produto arte, funciona como o
primeiro fruidor de sua obra, pois há que se considerar que a arte existe para
encantar, enaltecer o espírito, e o objeto artístico, sendo aquilo de que trata à
Poética, convoca seu autor a contemplar sua própria criação prevendo o efeito que
deve ser obtido na sua destinação. Nas palavras de Gomes:

[...] O produtor só produz arte quando ele funciona como primeiro fruidor
e/ou quando é capaz de antecipar a cooperação do consumidor, isto é,
quando é capaz de prever os efeitos sobre ele. A obra, a rigor, é um
conjunto de efeitos possíveis sobre um fruidor possível (GOMES, 1996:
102, grifo do autor).

O programa da estética da formatividade defendido por Pareyson e, posteriormente
Eco, apresenta uma consonância com a Poética, como lembra Gomes quando diz
que há nessa estética uma visão da experiência do homem na apreciação de obras
de arte que se dá num sentido abrangente, envolvendo ambos os campos da
produção e da recepção. Não que a estética tenha deixado da abordar
principalmente o campo da recepção aqui, o que Gomes (1996: 104) ressalta em
específico é a introdução da idéia do receptor exercendo uma atitude ativa quando
da experiência estética, ou, como diz ele, “[...] o tipo de recepção necessário para a
experiência estética é o modo ativo e operativo da execução. „Executar‟ é fazer
acontecer o efeito próprio da obra, é restituí-lo à vida” (grifo do autor). Assim, a
execução trata de efetivar os efeitos possíveis que a obra pode despertar em seu
intérprete, de modo que cabe ao produtor ocupar o papel de “executor-ideal”,
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antecipando quaisquer leituras comportadas por essa obra, prevendo e planejandoas.
Vale enfatizar que nem todas as execuções são possíveis, ou seja, não há um
espaço indefinido para a colocação subjetiva do espectador no filme, o que remete à
tarefa analítica como o perceber o que diz o filme em si, cuidando para reverter
interpretações equivocadas. É nesse sentido que “[...] é a obra que contém, ou não,
as instruções e os percursos para as suas próprias execuções” (GOMES, 1996:
104). Eco havia abordado anteriormente essa faceta da obra enquanto execução de
caminhos possíveis ao debruçar-se sobre formas abertas comportadas pela cultura
contemporânea pensando o objeto de suas poéticas usuais: obras repletas de
espaços de significação, de pistas a serem seguidas pelos seus intérpretes a cada
nova execução, num processo interativo desafiador, não que seja inesgotável de
possibilidades, mas, ao contrário, pleno delas. O realizador é assim posicionado
como um alguém que elabora percursos diversos, enriquecendo as apreciações, por
ele previstas na obra.85
Para definir uma poética adequada à análise do objeto-filme, Gomes (1996) volta à
fonte original de sua inspiração, ao tratado de Aristóteles. A poética aristotélica
indica que a obra deve ser pensada de acordo com sua destinação, ou seja,
interessa considerar a representação a partir do efeito provocado em seu intérprete,
efeito esse que é próprio a cada gênero de representação (GOMES, 2004a: 94). É
na execução que a obra se concretiza, enquanto resultado do processo de
apreciação e sendo a obra o exercício daquele que a realiza, desempenhando o
papel de um executor-ideal, pode-se afirmar que a obra da qual se ocupa a poética é
“[...] um mecanismo de acionamento de efeitos através de tentativas, eliminações e
escolhas de que ela resulta” (GOMES, 1996: 114). O criador funciona como uma
espécie de maestro, que deve orquestrar seu material no âmbito de uma
categorização genérica, regendo os elementos de sua composição visualizando o
estado anímico de seu público. Segundo Gomes:

85

Como Gomes enfatizou em seu texto, o prazer derivado da experiência da apreciação de uma obra poética
resulta do gozo estético, do prazer de identificar na obra aquilo que é desejado enquanto efeito da representação.
Assim, não há no emprego dos termos “apreciação” ou “prazer” uma determinação quanto a emoções e
sensações positivas, pois é de se esperar que um filme de terror provoque medo, por exemplo, por lhe ser próprio
esse efeito enquanto tipo de representação.
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[...] Aristóteles crê que em cada um dos gêneros de representação o criador
deve buscar o efeito apropriado e deve buscá-lo prioritariamente sobre
qualquer outro tipo de efeito possível. Isso significa que a cada gênero
corresponde um efeito próprio e conveniente. Porém significa também que o
papel do criador, do compositor de representações (o poeta, para
Aristóteles), é projetar, prever e organizar estrategicamente aqueles efeitos
que se realizarão na apreciação, que são adequados para seu gênero de
obra. O apreciador, portanto, deve ser previsto na produção e seu ânimo
deve ser conduzido no ato criador da composição que posteriormente
86
apreciará (Gomes, 2004a: 94-95, grifo do autor).

Portanto, Aristóteles define dois pressupostos importantes no desenvolvimento da
sua poética. Primeiramente, diz que o criador, para ele o poeta, deve buscar o efeito
próprio a cada tipo de representação, seja ela dramática ou narrativa. Em segundo
lugar, o poeta tem que construir a recepção à obra prevendo esse efeito em
correspondência ao seu gênero, agenciando os elementos da representação numa
composição específica. E se o poeta usufrui de uma obra construída com meios e
modos característicos ao exercício da poesia, o cineasta lida com outros elementos
para trabalhar a representação fílmica. No texto de 2004 sobre o seu método de
análise fílmica, Gomes fala da poética do filme e daquilo que lhe é peculiar para
configurar o processo analítico. A mudança de objeto não interfere no entendimento
da natureza da peça cinematográfica, a qual é vista a partir de sua destinação, quer
dizer, da sua organização interna levando-se em conta os mecanismos manipulados
para a obtenção de certo efeito sobre o espectador. Também não muda a natureza
da apreciação, ou seja, a de que o filme existe enquanto experiência ao exercer
seus efeitos em um fruidor. Assim sendo, o analista da obra fílmica precisa identificar
o “lugar da apreciação”, portanto, “o sistema de efeitos operados”. Porém, a
perspectiva metodológica da análise de um filme requer o estudo de outro tipo de
representação, da qual não tratou o filósofo grego, e que, na adaptação da poética
aristotélica ao novo objeto, implicou na adoção de novos parâmetros avaliativos, os
quais incidem sobre o uso de meios relativos à atividade cinematográfica.
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No original: “[...] Aristóteles cree que en cada uno de los géneros de representación el creador debe buscar el
efecto apropiado y debe buscarlo prioritariamente sobre cualquier otro tipo de efecto posible. Eso significa que
a cada género corresponde un efecto propio y conveniente. Pero significa también que el papel del creador, del
compositor de representaciones (el poeta, para Aristóteles), es proyectar, prever y organizar estratégicamente
aquellos efectos que se realizarán en la apreciación, que son adecuados para su género de obra. El apreciador,
por lo tanto, debe ser previsto en la producción y su ánimo debe ser conducido en el acto creador de la
composición que posteriormente apreciará”.
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3.4.2 Do que é próprio à representação cinematográfica

[...] Um filme sempre deve ser capaz de indicar o modo como quer ser
apreciado, o modo e a dose com as quais as várias composições são, a sua
vez, compostas em um todo que é oferecido para a apreciação. É a obra
que governa, também no cinema, os parâmetros de sua própria apreciação
e, por conseguinte, os parâmetros de sua própria análise (GOMES, 2004a:
87
103, grifo do autor).

A análise fílmica sistematizada na poética de Gomes requer do analista uma atitude
de curiosidade e aprendizagem relacionadas ao objeto-filme, no sentido de
“desmontá-lo e reconstruí-lo” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2005: 10). Desmontar um
filme significa olhar para aquilo que o particulariza enquanto arte visual, sonora e
audiovisual, além do que o diferencia na comparação com outros filmes, fazendo
dele um exemplar único. Da arte cinematográfica, devem ser observados seus
meios próprios, sejam eles visuais, sonoros, cênicos ou narrativos, mas o diferencial
analítico de um único filme é dado na programação dos seus efeitos, na verificação
do uso dos materiais enquanto dispositivos acionados na execução desse filme. O
efeito poético previsto por Aristóteles era de cunho emocional, entretanto, o cinema
enquanto meio visa não só promover uma disposição de ânimo particular, pois quer
dizer ou fazer pensar algo por vezes, ou simplesmente incitar sensorialmente seu
espectador, de modo que Gomes trabalha além da composição poética (aquela
prevista pelo filósofo grego), a composição estética e a comucacional, as quais
programam, respectivamente, a experiência emocional, sensorial e conceitual
ativadas na execução de um filme.
Da experiência fílmica ao filme como composição, é partindo dos efeitos que o
analista começa seu trabalho no método da poética do filme, num movimento
inverso ao realizado pelo produtor da obra. Responder à pergunta sobre que efeito
esse filme provoca em mim ou “por que e como se pode levar o apreciador a reagir
desta ou daquela maneira frente a um filme” é uma primeira atitude analítica que,
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No original: “[...] Un filme siempre debe ser capaz de indicar el modo como quiere ser apreciado, el modo y
la dosis con los cuales las varias composiciones son, a su vez, compuestas en un todo que es ofrecido para la
apreciación. Es la obra que gobierna, también en el cine, los parámetros de su propria apreciación y, por
conseguinte, los parámetros de su proprio análisis”.
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evidentemente, deve ter no filme o seu instrumento referencial a ser consultado mais
de uma vez no processo de análise. Como dizem Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété
(2005: 12), “Analisar um filme não é vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo
tecnicamente” (grifo do autor). E mais, os dois autores refletem sobre o ofício do
analista num sentido duplo, porque a análise trabalha o filme mobilizando suas
significações e porque trabalha o analista “[...] recolocando em questão suas
primeiras percepções e impressões, conduzindo-o a reconsiderar suas hipóteses ou
suas opções para consolidá-las ou invalidá-las” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2005:
13). Completam o raciocínio lembrando que um filme visto numa primeira vez pelo
analista disposto numa “atitude „analisante‟” desperta emoções, traz impressões e
intuições, as quais não precisam ser descartadas, pelo contrário, podem ser valiosas
ao serem confrontadas posteriormente com novas sessões desse filme que devem
possibilitar o descarte do que não estava nele, mas no espectador projetado nele.
No texto Ensaio sobre a Análise Fílmica, Vanoye e Goliot-Lété dão essas indicações
e outras presentes em um processo geral de análise fílmica, e que interessam,
portanto, como passos a serem cumpridos no exercício analítico.
Ao explicar a metodologia da poética do filme no seu texto La Poética del Cine y la
Cuestión del Método en el Análisis Fílmico, Gomes dá também indicações do que
deve ser buscado dentro do filme, de forma que, o analista deve decompô-lo
ordenadamente objetivando o cumprimento de algumas etapas, prestando atenção
às três dimensões componentes da peça cinematográfica, sendo elas: os efeitos,
estratégias e meios ou recursos. E porque a obra existe enquanto uma programação
de efeitos que é colocada em andamento quando o filme é apreciado, a primeira
dimensão a ser observada é justamente relativa à identificação dos efeitos
operantes. Como os efeitos são resultado dos recursos cinematográficos
organizados estrategicamente como dispositivos a serem acionados num programa
específico, um segundo passo é relacionar os efeitos identificados às estratégias
presentes no filme. Por fim, sendo que os dispositivos quando decompostos no
processo analítico revelam os materiais de que foram feitos, é preciso avaliar o seu
uso funcionalmente, em termos técnicos e expressivos. O analista deve, nessa
última etapa, buscar compreender a concepção visual do filme (plástica ou
fotográfica), a sonora (aspectos acústicos em geral), a cênica (direção e atuação de
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atores, cenários, figurinos) e, em se tratando de um filme narrativo, há que se
verificar o uso dos recursos propriamente narrativos.
Identificar o “lugar da apreciação” é separar sensações, sentimentos e sentidos,
decompondo a materialidade do filme, procurando encontrar os tipos de efeitos nele
programados, a sua composição predominante. O realizador pode ter programado
seu filme para impressionar pela composição estética, provocando sensações que
devem ser identificadas no processo analítico, que colocam o espectador no lugar
de “[...] sentir o que se impõe que se sinta, de ter a sua estrutura sensorial
conduzida por arte” (GOMES, 2004b: 98). À composição comunicacional
relacionam-se efeitos cognitivos, os quais querem “[...] fazer pensar em alguma
coisa, trazer à mente do intérprete um determinado conjunto de conteúdos”
(GOMES, 2004b: 98) e quanto à poética são os efeitos emocionais àqueles
programados na obra, os que devem “[...] construir um estado de espírito, constituir
um determinado sentimento, emocionar(-se)” (GOMES, 2004b: 98). A metodologia
da poética do filme pede ao analista que ele considere literalmente um filme como
um filme, um filme como algo único, uma experiência de degustação particular, e
que se pergunte sobre seus ingredientes, temperos e dosagens após saboreá-lo, a
fim de saber o que foi que lhe causou aquele efeito.

3.5 Análise: a poética em Os Catadores e Eu

Uma análise do longa-metragem Os Catadores e Eu, tomando-se como base a
metodologia da poética do filme, pode começar pela identificação do efeito primeiro
que o “poeta” deve buscar ao fazer uma representação dentro do gênero
documentário. Embora se deva olhar para o gênero em busca de um parâmetro de
efeito, no filme em questão seria necessário tomar o documentário como tal gênero,
o que levaria a um caminho infrutífero de análise comparável a buscar o efeito
próprio à ficção. Partir desta bipolaridade ficção versus documentário é, portanto,
algo a ser evitado na aplicação da poética do filme, pois o documentário como
grande gênero comporta tendências diversas. Prudente seria, talvez, partir de
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pressupostos do documentário como uma ferramenta a mais e não como a
ferramenta

principal. Nesse

sentido,

o

documentário

definido

como

uma

representação relacionada ao mundo histórico pode informar algo sobre ele,
retratando-o de algum ponto de vista e mesmo contestar a representação escolhida
para tanto. Tem-se aí uma possibilidade analítica de abordagem de Os Catadores e
Eu, no qual há uma negação do modo objetivo, imparcial e convencional de se
retratar a realidade e o efeito buscado por Agnès Varda enquanto realizadora é o de
que se tenha uma visão particular do mundo referenciado no seu filme, na sua ação
de interação com esse mundo, na configuração de um universo específico.

A realizadora utiliza como estratégia o se colocar subjetivamente na narrativa
desenvolvendo-se como uma personagem catadora-cineasta, abrindo uma linha de
comunicação com o espectador pelo narrar na primeira pessoa, mostrar-se no vídeo
e ser a interlocutora principal entre os catadores apresentados e os espectadores do
documentário, pois é por meio de seus questionamentos e da sua intervenção que
eles falam à câmera, respondendo sempre a sua curiosidade. A colocação de Varda
no filme existe para revelar um problema social e algumas facetas desse problema,
mas não apenas por conta disso, pois é na performance da realizadora que o filme
ganha uma segunda dimensão de significação em torno da ampliação do conceito
do “catar” relacionado à idéia de catar para produzir um modo de estar no mundo, na
forma de ver aquilo que se apresenta à razão e à emoção de cada um, numa
releitura pessoal da temática relacionada à atividade de ser um catador.
A incursão que a cineasta faz pela França em busca de informações é impulsionada
pela curiosidade diante daqueles que catam os restos produzidos nas cidades e nos
campos. Para contar a história, ela usa a viagem pelas estradas do país como a
ação que promove seu deslocamento espacial e temático e por ser ela a contar e
pensar sobre o que vê, a economia da narrativa obedece à lógica do seu relato em
off, o recurso que permeia todo o filme. O relato é pessoal e comporta, além do
encontro com os catadores, um diálogo consigo mesma por parte de Varda,
implicando em quebras na narrativa constantes, pensamentos existencialistas e
exercícios da imaginação.
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3.5.1 A catadora-cineasta

Aristóteles (apud Gomes, 1996: 112 e 120) previu como modo próprio à mímesis (no
sentido da representação dramática) a composição do personagem e o desenho de
suas ações. Interessava ao filósofo grego saber da caracterização do personagem
em cada gênero de representação correspondente ao efeito que lhe era próprio,
além da organização da trama dos acontecimentos. Na poética do filme, Gomes fala
desses aspectos lembrando que a arte cinematográfica trabalha com tais materiais
também. Então partir de algo que é fundamental no documentário em análise - a
construção da personagem Agnès Varda, uma catadora-cineasta de imagens,
informações, impressões, de outros catadores - é um caminho de análise alinhado
com os apontamentos metodológicos da poética do filme.88
Pode-se dizer que alguns documentários precisam do bom ator social assim como
algumas ficções precisam do bom ator profissional e no caso de Agnès Varda com Os
Catadores e Eu essa afirmação é pertinente, pois assim como ela é caracterizada
enquanto personagem – um bom ator social, pois não o deixa de ser -, outros atores
sociais saem do anonimato e ganham espaço no filme em contraposição a alguns
que têm sua participação atrelada à composição de um quadro social, exercendo a
função de ilustrar um grupo da sociedade. Em ambas as situações, esses atores
desempenham funções diferenciadas na narrativa mesmo quando servem para
ilustrar o ponto de vista da cineasta em favor dos catadores. Através de personagens
individuais com os quais é possível criar uma identificação o que se quer é reforçar a
argumentação persuasiva da cineasta, mas também sua autenticidade na função de
catadora-cineasta realizando o documentário, baseada na sensibilidade para
encontrar personagens, atores sociais que são indivíduos tão originais quanto ela.
Perguntas sobre a vida pessoal do entrevistado, filmado em primeiro plano,
funcionam como dispositivos acionados para fortalecer o tom intimista da narrativa,
gerando proximidade com o personagem para persuadir o espectador a compreender
as pessoas ali expostas, e a se afeiçoar a elas ou rejeitá-las de acordo com a postura
88

Embora seja importante ressaltar novamente que Gomes trabalha alinhado ao pensamento contido na Poética
de Aristóteles, o que quer dizer que ele desenvolve sua metodologia tendo como foco o estudo de ficções, um
"[...] gênero de narrativa em que não se narram fatos reais mas compostos pela imaginação" (GOMES, 1996:
112).
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de Varda diante delas. A escolha por planos fechados nos momentos das entrevistas
faz com que a cineasta se humanize diante da câmera, compartilhando e participando
dos problemas dos entrevistados (ver figura 29). Uma estratégia diferente tende a
valorizar a interação da autora com alguns de seus entrevistados por meio da
aderência deles às suas propostas de encenação em que interpretam seus papéis
sociais, sendo a realizadora hábil em promover um ambiente espontâneo nesses
momentos claramente encenados pelos entrevistados, a exemplo da cena com o
jovem chefe de cozinha francês, também catador agrícola, que posa para a câmera
desempenhando o papel vestido todo de branco em seu uniforme de chefe, inclusive
com o chapéu alto clássico, carregando uma grande abóbora em frente à fachada de
seu restaurante, ao passo que Varda o descreve em off, adjetivando-o como um
chefe “inventivo”, “econômico” e “simpático” (ver figura 32).

Figura 32 – O chefe de cozinha encenando seu próprio papel de chefe.

A informação geral sobre o tema dos catadores pode estar em outros filmes do
gênero, mas o modo de contar os fatos e de se autoretratar em meio a eles é o que
singulariza Os Catadores e Eu. O título do filme sinaliza a intenção da cineasta e,
numa tradução literal do francês para o português, Les Glaneurs e La Glaneuse
seria Os Catadores e a Catadora, chamar atenção para a visão subjetiva da
cineasta, para o “eu” narrador é uma intervenção didática e persuasiva, coerente
com o material fílmico como um todo, da qual lançaram mão tradutores de países
como o Brasil e os EUA, diferentemente dos da Espanha e de Portugal, mais
próximos do título em francês.89 A construção da cineasta enquanto o “eu” que narra
o filme obedece a algumas estratégias como a de se anunciar com sua pequena
89

Les Glaneurs et la Glaneuse foi traduzido no Brasil, EUA, Espanha e Portugal respectivamente como Os
Catadores e Eu, The Gleaners and I, Los Espigadores y la Espigadora e Os Respigadores e a Respigadora.
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câmera portátil digital, a ferramenta que viabiliza seu relato e seu posicionamento
para o espectador num sentido novo e diferente dos outros personagens quanto ao
ser um catador, pois a câmera, enquanto ferramenta para o catar, apanha materiais
diversos daqueles catados por outros personagens, de forma que a cineasta
desenvolve ao longo do filme um trabalho para conceituar o que é o catar a partir de
uma definição figurada.

Desde o primeiro momento que Varda apresenta sua

câmera, no início do filme, ela cria um espaço de possibilidades para a
representação explorado em manifestações estéticas e conceituais. A câmera digital
é caracterizada como um aparato leve e dinâmico, com comandos que permitem
experimentações imagéticas diversas (ver figura 33).

Trecho narrado por Varda em off (TC: 00:04:41 a 00:05:50): Essas novas
camerazinhas são digitais, fantásticas, elas permitem efeitos estrosbocópicos,
efeitos narcisistas e mesmo hiperrealistas. Não, não é: “Que raiva, que desespero!”.
Não é: “Que velhice inimiga!”. Seria talvez mesmo velhice amiga, mas há meus
cabelos e minhas mãos que me dizem que o fim está próximo.90

Figura 33 – Após trocar o trigo pela câmera, a cineasta dá início a exploração anunciada de seu
instrumento (ver figura 26, que ilustra a sequência anterior a essa). Nessa sequência, a transição
das experimentações imagéticas para o tema do envelhecimento, realidade da cineasta: impressões
catadas nos fios do cabelo, na textura da mão.

90

No original: “Ces nouvelles petites cameras sont numériques, fantastiques, elles permettent des effets
stroboscopiques, des effets narcissiques et même hyper-réalistiques. Non, ce n'est pas: 'ô rage ! ô désespoir !' Ce
n'est pas: 'ô vieillesse ennemie' Ce serait peut-être même vieillesse amie, mais il y a mes cheveux et mes mains
qui me disent que c'est bientôt la fin”.

120
A cineasta mostra o manual da câmera anunciando as qualidades do seu
instrumento, encena olhares e posturas em meio à fragmentação visual e temporal
da imagem, borrando-a, tirando-lhe definição, indo rumo àquilo que não é real,
sendo, assim, fruto da imaginação e de seu olhar para o mundo. Mais do que
explorar as propriedades tecnológicas da câmera, há um trabalho em torno de
associações não convencionais, por isso a câmera serve à criatividade da autora do
documentário e, embora seja anunciada com a utilização de recursos que alteram a
percepção imagética do real, não prevalece o olhar da mobilização sensorial pela
experimentação estética no material fílmico por inteiro.

A personagem catadora incorporada por Agnès Varda é caracterizada como uma
mulher conhecedora do campo das artes erudita e popular, de suas leis e valores,
uma mulher inteligente e criativa, de humor sagaz, sensível na abordagem das
pessoas que entrevista e com um posicionamento claro sobre o assunto que
investiga. Ela exibe sua cultura variada ao longo do filme, discorrendo sobre a arte
clássica e a contemporânea em visitas a museus famosos como o D‟Orsay, em
Paris, comentando quadros e instalações, ou revelando artistas populares no seu
filme. É no museu D‟Orsay que Varda encontra uma das pinturas que servem como
inspiração dos seus questionamentos a respeito da continuidade na sociedade
contemporânea da atividade de catar as sobras das colheitas, a saber, o quadro
mencionado anteriormente As Catadoras, de Millet. O questionamento impulsiona o
estabelecimento do lugar de narração ocupado pela catadora-cineasta, que passa a
relatar sua busca por compreender não apenas se ainda existe a atividade de catar
os restos deixados ao fim da colheita, mas os desdobramentos da ação de
reaproveitar restos no campo e na cidade. No deslocamento pelas estradas da
França, a realizadora passa a cercear o problema encontrado no contato com os
catadores de hoje: o de que a atividade existe como única alternativa para pessoas
que não têm condições financeiras de se sustentar, dependendo dos restos das
colheitas ou do lixo urbano.
As possibilidades para a exploração diversificada do assunto central, do ser um
catador, estão garantidas narrativamente na construção da cineasta como
personagem enquanto alguém que mostra fatos visitando algumas regiões do país e
que é um viajante atrás deles, contando sobre o processo de busca, reagindo às
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descobertas e expondo algo que vai além do fato encontrado para ser a revelação
do processo, esse vivenciado subjetivamente pela cineasta. O conceito de catar
abre novos percursos interpretativos no filme quando é redefinido pela realizadora
como uma atividade de cunho existencialista, que alimenta a alma. É assim que o
filme comporta as quebras na narrativa, justificadas como fluxo de pensamento, ou
seja, processos mentais associativos. Desse enfoque, a matéria prima da cineastacatadora é de outra natureza e resulta não apenas na materialidade do filme, mas no
que há nele de abertura para a colocação subjetiva do espectador.
A lógica do relato desenvolvido nesse documentário não segue um padrão claro,
pois incorpora além dos elos cognitivos, elos emotivos e sensoriais funcionando
como arena para a expressão de Agnès Varda enquanto criadora. Uma volta ao
passado é possível para ilustrar a atividade de catar da cineasta, a exemplo do seu
retorno de uma viagem ao Japão. A sequência anterior a essa é uma volta à
estrada, um deslocamento espacial como outros que fazem parte do filme e que,
assim como os outros, é um espaço para reflexões diversas e para a introdução de
mudanças temáticas. A singularidade da volta à estrada nessa sequência está na
revelação feita em off ao espectador do significado do catar “no sentido figurado”
como algo espiritual.

Trecho narrado por Varda em off (TC: 00:31:02 a 00:31:28): Para este catar de
imagens, impressões, de emoções, não existe legislação. No dicionário, catar, no
sentido figurado, refere-se às coisas do espírito. Catar fatos e gestos, catar
informações. Para mim que não tenho muita memória, no retorno de uma viagem, o
que catamos resume a viagem. Quando eu voltei do Japão, eu tinha lembranças
catadas na minha mala.91
De fato, as passagens na estrada são apropriadas poeticamente por Varda e nessa
especificamente há uma preparação da disposição anímica do espectador para o
que virá a seguir, um momento intimista dado na casa da realizadora ligado a sua
performance como catadora em interação com elementos de um universo que lhe é
familiar, em interpretações próprias num jogo intertextual com a arte para fazer arte,
91

No original: “Pour ce glanage-là, d'images, d'impressions, d'émotions, il n'y a pas de législation. Dans le
dictionnaire, glaner, au figuré, se dit des choses de l'esprit. Glaner des faits et gestes, glaner des informations.
Pour moi qui n'ai pas beaucoup de mémoire, quand on revient de voyage, ce qu'on a glané résume le voyage.
Quand je suis revenue du Japon, j'avais glané des souvenirs dans ma valise”.
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dialogando com obras pictóricas de artistas clássicos e contemporâneos renomados,
em resumo, transformando o cotidiano em arte para alimentar-se, satisfazer seu
espírito. O uso da erudição no campo da arte é aliado ao levantamento de
indagações sobre memória e reconhecimento de si como alguém que está
envelhecendo. Esses recursos explorados juntos representam na apreciação a
transição do que é da expressão individual para o que é inerente ao humano,
passando a convocar diretamente o espectador. Encenando a chegada em casa, a
cineasta abre a porta, vê os gatos, a correspondência acumulada no chão, as
plantas que resistiram e as que secaram e elementos familiares como as infiltrações
na parede, as goteiras. A imaginação transforma as infiltrações em pinturas, a mala
é aberta para revelar as lembranças catadas no Japão e dentre elas a fotografia de
uma das pinturas da série de auto-retratos de Rembrandt. Apropriando-se de uma
abordagem pouco comum, com a mão sobre a fotografia tirada do auto-retrato, ela
diz estar fazendo igualmente um auto-retrato após percorrer com a câmera sua pele
envelhecida num plano fechado. A textura da pele é explorada tendo enfatizadas as
manchas,

sinais

facilmente

reconhecíveis

como

marcas

do

tempo.

O

enquadramento é utilizado estrategicamente para que o olhar de estranhamento da
cineasta seja também o do espectador: o de enxergar parte de si como algo
desconhecido a partir de um olhar estrangeiro, ver-se na pele de um animal
qualquer.

Trecho narrado por Varda em off (TC: 00:32:33 a 00:33:14): Num grande centro
comercial de Tokyo, no último andar, havia pinturas de Rembrandt, verdadeiros
Rembrandts. Saskia em detalhe. E minha mão em detalhe. Pode-se dizer que é este
o meu projeto: filmar uma mão com a outra mão. Entrar nesse horror. Acho
extraordinário. Sinto ser um animal... pior, sou um animal que não conheço. E eis o
auto-retrato de Rembrandt.Trata-se do mesmo, é igualmente um auto-retrato.92

92

No original: “Dans un grand magasin de Tokyo, au dernier étage, il y avait des Rembrandt. Des vrais
Rembrandt. Saskia, en détails. Et puis ma main, en détail. C'est-à-dire, c'est ça, mon projet: filmer d'une main
mon autre main. Rentrer dans l'horreur. Je trouve ça extraordinaire, j'ai l'impression que je suis une bête. C'est
pire, je suis une bête que je ne connais pas. Et voilà l'autoportrait de Rembrandt. Mais c'est la même chose, en
fait. C'est toujours un autoportrait”.
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Figura 34 – A desconstrução do auto-retrato: a cineasta “cata” uma reprodução de
um auto-retrato de Rembrandt da mala trazida do Japão e descreve sua mão, a pele
texturizada pela passagem do tempo, também como um auto-retrato.

O auto-retrato “pintado” por Agnès Varda traz uma imagem que instiga e desconstrói
a pré-concepção do que é um auto-retrato, por isso é pelo texto verbal que o seu
sentido é completado, para que exista a comparação dos retratos que fazem o pintor
e a cineasta deles mesmos. O texto em off é fundamental para atribuir à pele vista o
caráter individual, redimensionando a expectativa do espectador relacionada ao
retrato de uma pessoa, o qual deve apresentar algo que permita a identificação do
retratado. A riqueza desse auto-retrato que sutilmente se coloca está num elemento
sobreposto ao texto imagético e verbal de certa maneira, no olhar da cineasta para
as coisas do mundo: Varda não se tipifica, não mascara sua idade, pelo contrário,
faz uso dela, qualificando-se como alguém experiente que tem a sabedoria
acumulada pela passagem dos anos.

3.5.2 O uso da “voz-eu”

Em Os Catadores e Eu, face à falta de padrão no encadeamento das sequências
sobre assuntos diversos numa narrativa não linear, a mobilização da informação na
banda sonora pelo uso do off dá coerência ao todo exercendo um efeito que vai
além da composição cognitiva que sustenta o filme. A voz em off ganha
expressividade como uma “voz-eu” (CHION, 2004: 57), uma voz separada de um
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corpo que “fala desde um ponto em que o tempo está momentaneamente
suspenso”.93 A voz separada da imagem, não sincronizada com ela, ganha projeção
como elemento expressivo chamando atenção para si. Michel Chion argumenta que:

A identidade de uma “voz-eu” não reside unicamente na utilização da
primeira pessoa do singular. Trata-se sobretudo de um modo de ressonar e
de ocupar o espaço, de uma determinada proximidade em relação ao
ouvido do espectador, de uma determinada maneira de o rodear e de
94
provocar sua identificação (CHION, 2004: 57).

Chion alerta para os aspectos técnicos que distinguem uma voz-eu de uma voz em
off qualquer, segundo critérios de tom, espaço e timbre, não sendo a voz
denominada por ele como voz-eu uma voz assim classificada apenas por falar na
primeira pessoa. Segundo ele, essa voz deve provocar a identificação por parte do
espectador para que ele se aproprie dela como se tratasse de uma “voz nossa”, de
um “eu” que pode ser tomado como um eixo de identificação. Para tanto, o autor
define dois parâmetros técnicos capazes de particularizar essa voz para que ela
ressoe de um jeito característico, sendo eles a sensação de proximidade máxima em
relação ao espectador e a opacidade na qualidade do som. O primeiro critério é o da
proximidade máxima do microfone com a pretensão de “[...] criar uma sensação de
intimidade com a voz, de modo que não se perceba distância alguma entre ela e
nosso ouvido” (CHION, 2004: 59).95 Quanto ao segundo critério, o da opacidade,
trata-se da retirada de qualquer reverberação da voz para que ela não esteja inscrita
num espaço definido, podendo ressonar no espectador como uma voz com espaço
próprio, que se insinua e envolve.
Em Os Catadores e Eu, prevalece a voz-eu em off definindo o caminho interpretativo
que o espectador deve seguir, estabelecendo o ritmo que gerencia a imagem, sendo
ela uma voz em geral uniforme, clara e sem variação de volume, com pequenas
nuances na qualidade da interpretação e algumas rimas que diferenciam o todo. As
instruções cifradas na narração em off servem para estabelecer a disposição
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No original: “Habla desde un punto en el que el tiempo há quedado momentáneamente suspendido”.
No original: “La identidad de una „voz-yo‟ no estriba únicamente en la utilización de la primera persona del
singular. Se trata sobre todo de un modo de resonar y de ocupar el espacio, de una determinada proximidad con
respecto al oído del espectador, de una determinada manera de rodearlo y de provocar su identificación”.
95
No original: “[...] crear una sensación de intimidad com la voz, de modo que no se perciba distancia alguna
entre ella e nuestro oído".
94
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emocional do espectador, o mood, a sua temperatura emocional, que deve variar
durante o percurso do filme. Essa voz em off, organizada como uma voz-eu, é
estratégica na introdução das quebras na narrativa compostas de digressões
existencialistas, reforçando o caráter humanista e universal enfocado pela
realizadora em situações específicas, a exemplo da abordagem de assuntos como a
memória e a morte trazidas no filme. Outra função exercida pela narração em off,
narração essa que funciona diegeticamente como o pensamento exteriorizado da
cineasta, é a de auxiliar na adoção do ponto de vista defendido pelo filme, que é o
de Varda, no sentido de reforçar a persuasão ao manter o espectador conectado a
ela em sua viagem, nessa trajetória investigativa pelas estradas francesas.

3.5.3 O bem contra o mal

Aspectos outros devem ser observados no documentário em questão, dentre eles
algo que fundamenta esse filme é o discurso dualista que divide o mundo dado a
conhecer dos catadores. O bem e o mal coexistem e o filme trabalha no sentido de
mostrar que não há motivos para não se disponibilizar para o uso de outras pessoas
aquilo que não se quer mais, que perdeu sua utilidade, deixando pouco espaço para
a defesa dos proprietários de colheitas e de supermercados que dão depoimentos. A
cineasta faz uma escolha crucial na organização do material do filme como um todo
e, em vez de iniciar Os Catadores e Eu tratando de um tema leve como a arte feita
de reciclagem de lixo, tema trazido em seguida, ela apresenta na primeira parte o
tema das pessoas que catam para se alimentar, desempregados, crianças que
vivem dos restos de colheitas, de feiras de rua, restos como batatas fora do tamanho
comercial padrão, ou seja, alimentos desperdiçados porque não atendem às
necessidades comerciais na lógica da cadeia produtiva. O que faz então a cineasta?
Ela busca construir com seu filme uma lógica inversa: a do reaproveitamento e
valorização dos restos. Esse é um posicionamento apresentado numa manobra
persuasiva que vai além da lógica para atingir o campo da crença, ao comover o
espectador com o uso do tema da fome apresentando-o seguido do tema do Juízo
Final, objetivando fazê-lo aderir à vontade da cineasta de fazer pensar sobre uma
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mudança viável, derivada de uma espécie de redistribuição social. A realizadora
mostra algumas pinturas ao longo desse documentário para discorrer sobre seus
temas, mas se detém com seus comentários e sua câmera apenas em O
Julgamento Final (Le Jugement Dernier, 1445-1448), de Rogier Van der Weyden,
descrevendo em off as imagens dos mortos sendo julgados enquanto as mesmas
são exibidas em planos de detalhe, com atenção aos que serão punidos, estando
assim desesperados (ver figura 35).
Trecho narrado por Varda em off (TC 00:20:48 a 00:21:14): Chegamos na Borgonha.
Beaune, para mim, é primeiramente o hospital e a pintura magnífica de Van der
Weyden "O Julgamento Final". O arcanjo Miguel pesa e julga os atos dos mortos.
São poucos os que poderão ressuscitar e muitos aqueles que sofrerão no inferno.96

Figura 35 – Da estrada para o Musée des Hospices Civils de Beaune, na região da Borgonha, onde
está o políptico de Van der Weyden, O Julgamento Final (Le Jugement Dernier). A única obra
analisada detalhadamente pela cineasta tem momentos destacados do desespero daqueles
condenados pelo arcanjo Miguel.
96

No original: “On arrive en Bourgogne. Beaune, pour moi, c'est d'abord les hospices et la magnifique peinture
de Van der Weyden, „Le Jugement Dernier‟. L‟archange Michel pese et juge les actes des morts. Ils sont légers
ceux qui pourront ressusciter, et lourds ceux qui souffriront en enfer”.
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Até esse ponto do documentário, não havia aparecido o depoimento dos
proprietários que não permitem a presença de catadores nos seus terrenos, mas,
após a análise da pintura de Van der Weyden, ganham espaço os depoimentos
justamente dos proprietários residentes na região francesa da Borgonha, na qual a
atividade dos catadores em colheita foi proibida. Em seguida, a cineasta emite sua
opinião de que aqueles que não estimulam a atividade dos catadores fazem-no de
má vontade. Portanto, existe uma programação da adesão do espectador a causa
adotada por Varda nesse momento do documentário, quando, então, aparecem
abordagens mais variadas, de catadores artistas e idealistas, além dela, que é uma
catadora de imagens, de impressões, de pessoas, mas não de comida. Ela faz parte
do grupo dos idealistas num sentido geral, já que ao introduzir o elemento novo do
depoimento de advogados e juízes para embasar o filme com aspectos da legislação
tanto do campo quanto da cidade, extrapola as indagações quanto aos apanhadores
do campo para questionar sobre o catar por prazer, algo que é explorado por ela ao
longo de Os Catadores e Eu, nas suas intervenções confessionais e digressivas.
Assim, por mais que esse longa-metragem apresente variações sobre um tema
maior e que, por isso, possa parecer um mapa com muitos caminhos diferentes, há
um trabalho através da simplificação de alguns elementos, como a apresentação de
personagens contextualizados em um universo comum que comporta pessoas boas
e más, catadores agrícolas e urbanos, necessitados e idealistas.

3.5.4 “Baixar-se, mas felizmente, não se rebaixar”97

Trecho narrado por Varda em off (TC 00:02:41 a 00:02:55): Se catar está confinado
a outra época, o gesto não mudou na nossa sociedade que come até se saciar.
Catadores agrícolas ou urbanos, eles se abaixam para apanhar. Não há vergonha,
há aborrecimento, confusão.98

97

Trecho retirado da música de estilo rap tocada no filme, rap esse reproduzido na íntegra a seguir.
No original: “Si le glanage est d‟un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange à satiété.
Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour ramasser. Y a pas de honte, y a du tracas, du désarroi”.
98
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Figura 36 – Arte e realidade, a pintura As Catadoras, de Millet, serve como referência na seleção
que a cineasta faz de momentos diversos da atividade de catadores agrícolas e urbanos,
desenvolvida ao longo de Os Catadores e Eu. Essa sequência antecede a música de estilo rap tocada
no início do filme.

Lixo e arte estão conjugados em Os Catadores e Eu para equilibrarem-se como
ingredientes na defesa de uma mudança social, de uma espécie de redistribuição de
recursos, tornando agradável a experiência promovida na apreciação do filme,
apesar de haver o tratamento de questões naturalmente desagradáveis (ver figura
36). Esse é um documentário que, embora mostre pessoas catando lixo, não utiliza
como estratégia o impactar com imagens repulsivas, o lixo mostrado é “limpo”, não
há nada mofado, estragado a ponto de não poder ser reutilizado. É evidente que
mesmo assim impressiona ver as pessoas adquirindo alimentos do lixo, pois o lixo é
associado pela própria experiência do cotidiano à sujeira, à falta de higiene e ao
mau cheiro, algo ainda impossível de ser detectado pelo olfato do espectador de
cinema. As pessoas que dão depoimento no filme falam de suas atividades como
catadores num discurso positivo sobre o lixo e não se vê ninguém tapando o nariz
por causa do cheiro ruim. E mais, a cineasta não convoca o sentimento de piedade
pelos personagens no filme como um todo, de modo que há uma divisão entre a
primeira parte desse longa-metragem, na qual tal sentimento aparece, e no que vem
depois.
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É na primeira parte que estão os depoimentos de desempregados, da mãe em
busca de alimento para o filho, do caminhoneiro que foi abandonado pela família
após perder sua licença para trabalhar e passou a viver de favor, bebendo o dia
todo, alimentando-se de lixo e das batatas dispensadas no campo (ver figura 29).
Mesmo nesse caso, não é exibida uma situação deplorável, o depoimento transcorre
bem e o homem passa dignidade na sua conduta, no seu discurso. E ainda que essa
parte seja pequena em comparação à duração do filme, ela é forte pela sua natureza
e pelos recursos utilizados pela realizadora para causar o efeito de trazer gravidade
para o tema da fome associado ao catar lixo.
As sequências desses depoimentos são antecedidas por um tipo de videoclipe de
rap, com tomadas curtas de pessoas abaixando-se na feira, na confusão dos restos
em meio aos lixeiros fazendo o trabalho de limpeza. O rap vem depois da
apresentação de outros elementos importantes nesse documentário, o da
intertextualidade entre pinturas e situações, pois Varda inicia o filme ambientando o
espectador com o ato de catar a partir do termo encontrado numa enciclopédia
caracterizado verbal e imageticamente, com reproduções de pinturas sobre o tema.
O catar trazido pela enciclopédia, folheada pela autora que narra em off, apresenta a
atividade como algo natural do ciclo da colheita, ação reforçada pelos primeiros
depoimentos que são de pessoas que experimentaram a atividade com naturalidade,
em outro tempo. Esse é um dos enfoques levantados pela cineasta, o do resgate de
algo que já foi natural em meio a novas condições sociais, principalmente nas
cidades, nas quais se cata o que foi jogado fora por outrem. O esforço de Varda está
em construir um percurso para que o espectador saia do filme identificando a
dignidade

na

nova

realidade

dos

catadores.

É

um

discurso

construído

estrategicamente para derrubar o conhecimento e as impressões cristalizadas,
apoiado no senso comum para obter esse efeito. O rap que abre o filme concentra
informações que serão trabalhadas relacionadas à natureza do tema e ao que se
quer revelar de novo, da tese defendida. Assim, buscar o envolvimento subjetivo do
espectador, questionar a piedade advinda do contato com a situação, revelar usos
múltiplos do lixo está programado na diegese do filme e o rap serve como uma
amostra da discussão comportada em Os Catadores e Eu.
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Letra do rap (TC: 00:02:58 a 00:03:35):
Infelizmente é assim
Baixar-se, mas felizmente não se rebaixar
Devo te confessar, quando os vejo se inclinar
Isto me faz mal, de vê-los recuperar para se alimentar
Obrigados a apanhar a comida mesmo apodrecida
Comer o que as pessoas jogam fora, mesmo os restos
Eles recuperam o que aos nossos olhos não tem mais valor
Apanham no chão antes dos varredores
Para nós, um nada
Para eles, muito
Eles dão as voltas nos bairros para saciar sua fome
Ontem como hoje, e ainda amanhã
Os gestos serão os mesmos
Os restos serão seus ganhos99

O rap é característico como música de gueto que fala de desigualdades sociais e,
portanto, a escolha desse gênero musical e não de um jazz, por exemplo, é
apropriada ao tema tratado e ao tom que se quer imprimir vez por outra ao filme,
para mostrá-lo, de certa forma, como um produto artístico misto, diversificado,
produtor de efeitos também variados. A estratégia de não enojar tem o objetivo de
evitar o bloqueio da apreciação, pois a cineasta busca conscientizar e ainda fazer
um filme agradável e belo. A leveza e a beleza são trazidas pela arte que permeia
esse documentário, não sendo inadequado o seu uso como meio para atingir um fim
que a princípio pode parecer logicamente incongruente.
99

No original: "Malheureusement, c'est ça / Se baisser, mais heureusement, pas s'abaisser / Je dois t'avouer
quand je les vois se pencher ça me fait mal de les voir récupérer pour se nourrir / Obligés de ramasser de la
nourriture même en train de pourrir / Manger ce que les gens jettent / Même les restes / lls récupèrent ce qui à
nos yeux n'a plus de valeur / Ramassent par terre avant les balayeurs / Pour nous un rien / Pour eux beaucoup /
lls font le tour des quartiers pour assouvir leur faim / Hier comme aujourd'hui et encore demain / Les gestes
seront les mêmes / Les restes seront leur gain".
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Figura 37 – A múltipla abordagem que a cineasta faz da atividade de catar pode ser atestada por
meio da quantidade de elementos catados em Os Catadores e Eu. Da esquerda para a direita, de
cima para baixo, Varda cata com a câmera sua imagem produzindo o filme e mais: batatas fora do
padrão que foram desperdiçadas por não terem valor comercial (aqui, a realizadora leva para sua
casa batatas em forma de coração), as sobras após um dia de feira, eletrodomésticos abandonados
nas ruas, bonecas que servem para fazer arte e, por fim, ostras de Noirmoutier.

*

*

*

Este capítulo concentrou as análises de Os Catadores e Eu no uso das perspectivas
metodológicas de Bill Nichols e Wilson Gomes. Era esperado obter uma
investigação frutífera adotando-se o sistema de Nichols, mas a entrada naquilo que
há de específico nesse documentário resultou do emprego da poética do filme, na
revelação da sua organização do ponto de vista do lugar do espectador que segue
um trajeto determinado. Ambas as abordagens ajudaram na compreensão desse
documentário a partir de seus recursos cinematográficos, mas apontaram para
resultados analíticos diversos, ainda que tenham levado a coincidências, por isso
trabalhadas

repetidamente.

No

papel

do

analista

aplicando

dois

vieses

metodológicos em um mesmo filme, não havia como suprimir aspectos em uma
análise por terem sido examinados na outra, pois o resultado encontrado seria falso
e impediria a comprovação a que se chegou, de que o exame de Os Catadores e Eu
enquanto filme, independentemente de ser ele um documentário, revela aspectos
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específicos de seu percurso de apreciação, ajudando a ir além da compreensão dos
meios de se retratar a realidade para identificar a execução de seus efeitos, aquilo
que ocorre no momento em que se assiste ao filme, pertencendo a esse filme e a
nenhum outro.

Explorada

nas

duas

análises,

a

construção

da

personagem

recebeu

desdobramentos qualitativamente variados e, ainda assim, condizentes de algum
modo com a personagem elaborada que se pode apreender no contato com um
conjunto de filmes e que se faz revelar com força em Os Catadores e Eu. Nesse
sentido, o documentário abordado neste capítulo chega a uma síntese do que é
essa realizadora no que ela quer transparecer para seu público, de forma que não é
preciso seguir o caminho de encontro com os outros filmes para se ter configurado a
performer, a artista criativa que enaltece a si e aos seus personagens, apresentando
um modo próprio de ver o mundo. Num caminho inverso, o espectador que entrar
pela primeira vez na obra de Agnès Varda com Os Catadores e Eu irá reconhecer a
autora nos outros documentários citados, pois aprendeu algo sobre seu processo de
colher as informações que viram um filme, estando esse processo desenvolvido
tematicamente no documentário aqui avaliado, ao contrário dos outros filmes em que
se mostra um modo de ver para retratar temáticas diferenciadas. É em Os Catadores
e Eu que a construção do olhar vira o tema central.
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Conclusão

Um dos objetivos desta dissertação foi o de contemplar a trajetória artística de
Agnès Varda, contextualizando-a historicamente e, principalmente, tendo como
referência o material fílmico nas marcas expressivas contidas em seus
documentários, aqueles nos quais ela trabalha sua subjetividade. De A Ópera
Mouffe, feito em 1958, filme apresentado no primeiro capítulo, a Os Catadores e Eu,
de 2000, mudou algo e a personagem insinuada nos traços autorais ganhou espaço,
porque, além de ter virado de fato uma personagem na tela, encontrou um lugar
narrativo para falar da sua forma de ver as coisas. As abordagens de alguns
documentários

da

cineasta

no

primeiro

capítulo

possibilitaram

identificar

características que compõem um universo autoral, mas mais que isso, permitiram
destacar chaves interpretativas diferenciadas na investigação de Os Catadores e Eu,
longa-metragem cuja análise tomou um capítulo por inteiro. No intuito de
compreender melhor a organização interna dos recursos utilizados pela cineasta
nesse filme, escolheu-se analisá-lo segundo dois vieses metodológicos que
contemplassem tanto a sua compreensão em um modo de documentar o real
específico quanto a sua estrutura de apreciação de acordo com uma poética do
filme.
Alguns resultados obtidos a partir do uso desses dois vieses analíticos para o exame
de Os Catadores e Eu estão apresentados em resumo a seguir:
Na aplicação da teoria dos modos de documentar o real, de Bill Nichols, encontrouse o modo performático como aquele que melhor classifica o documentário em
questão. Algumas características foram observadas nesse sentido, como a
colocação estratégica da autora na narrativa permitindo por parte dela uma
performance, uma ênfase na expressão de sua subjetividade enquanto personagem,
e também, o seu posicionamento como o eixo de ligação entre os assuntos
enfocados. E não apenas isso, pois, ao se colocar como personagem, a realizadora
estabelece um lugar para si de um alguém que fala de dentro da comunidade, algo
como “eu falo de nós para vocês”. É o que Nichols caracteriza como próprio ao
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modo performático, uma espécie de “subjetividade social”, na união entre o geral e o
particular, na rejeição ao uso de uma visão imparcial para retratar o tema em foco.
É também característica desse modo uma apropriação dos outros modos com uma
inflexão própria. Diante dessa característica, vale ressaltar algo que vai além da
análise de Os Catadores e Eu, pois, quando se pensa na mistura de modos
promovida pela cineasta em seus filmes, há algo que remete ao desenvolvimento de
uma trajetória autoral, na afirmação de uma forma própria de ver o mundo e de
trabalhar isso em filme, mais do que à aderência a uma tradição de produção
documental.
Na adaptação dos outros modos ao performático, observou-se que:
Do modo reflexivo, chama atenção a revelação da construção do processo de
realização do filme como uma forma de afirmar o papel criativo da autora, pois,
quando ela revela a câmera como uma ferramenta para seu catar, ela abre um
espaço de possibilidades, como as experimentações imagéticas no uso de seu
instrumento.
O modo participativo, caracterizado pela interação do realizador com os atores
sociais, é apropriado numa chave afetiva, no encontro da cineasta com algum de
seus personagens.
O modo expositivo, também denominado modo clássico, teve atenuações no uso de
algumas de suas qualidades, como a argumentação parcial, nesse filme, via a
narração em off feita pela realizadora, amenizada no uso do depoimento de fontes
diversificadas.
O modo observativo, que se define na não intervenção na cena, é maquiado em Os
Catadores e Eu, quando o acontecimento observado ganha uma narração em off
falando das impressões que a cineasta teve quando estava observando a pessoa
enquanto filmava.
Ainda referente à classificação do documentário analisado no capítulo 3 como
performático, está o uso da imaginação em associações que são incorporadas à
narrativa, como pensamentos revelados no filme, ou seja, a cineasta trabalha com
os recursos cinematográficos a materialização daquilo que está imaginando, sendo o
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resultado algo que pode ser pensado como inserido na sua realidade, no seu modo
de pensar o assunto. Nesse sentido, é o uso da narração em off que permite a
incorporação desses momentos imaginados à narrativa, em meio às entrevistas com
catadores.
Na análise segundo a poética do filme em Os Catadores e Eu, quatro fatores foram
determinantes. O primeiro deles foi a composição da personagem apreendida do
material fílmico e a análise de alguns aspectos narrativos. Quanto à construção da
personagem, observou-se os seguintes critérios: a relação com os entrevistados, a
adoção da câmera como instrumento narrativo, o comentário demonstrando
erudição no contato com obras artísticas e a redefinição do conceito de catar como
uma atividade que alimenta a alma.

Quanto a este último recurso, vale ressaltar

sua importância enquanto elemento de movimentação da narrativa, pois as
possibilidades são abertas no filme através da ampliação do conceito de catar,
permitindo as quebras na narrativa, a incorporação de questões existencialistas e o
uso das associações, tão freqüentes no universo da autora. A lógica do relato não
segue um padrão claro, sendo a economia da narrativa vinculada ao uso do off.
O segundo fator de análise foi baseado no uso da voz em off como recurso
expressivo, pois a análise da qualidade do off levou à introdução de um novo
conceito, trazido por Michel Chion, o da “voz-eu”. A “voz-eu” não é apenas
qualificada pelo uso da primeira pessoa do singular, mas pela qualidade do som,
gravado de modo a ressonar como uma “voz nossa”, segundo um critério de
sensação de proximidade máxima ao ouvido e opacidade do som, ou seja, a falta de
qualquer reverberação no som.
O terceiro fator analisado na aplicação da poética do filme, nesse documentário, é a
simplificação de alguns elementos narrativos, como a divisão dualista do mundo
entre o bem e o mal. Esse recurso ganha força na ordem de apresentação de
elementos e situações narrativas do filme, a exemplo da escolha por tomar o
depoimento dos proprietários de terra da Borgonha, região na qual a atividade dos
catadores não é permitida, após a apresentação de uma obra pictórica sobre o Juízo
Final, única pintura comentada em detalhe pela cineasta, filmada em vários planos
de modo a revelar as cenas das pessoas punidas em seu desespero. Nesse sentido,
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o espectador é levado a aderir ao posicionamento da cineasta quanto às pessoas
filmadas, condenadas por ela ou apresentadas como pessoas boas.
O quarto fator analisado foi a elaboração do material de forma a tornar a apreciação
do filme agradável, no uso da arte junto aos momentos em que os catadores
apanham lixo, dentre outros momentos impactantes nesse sentido, ou seja, no uso
de imagens leves e belas para conscientizar a respeito do tema retratado, em Os
Catadores e Eu.
Em geral, os efeitos observados foram mistos, pois se alternam durante a
apreciação desse documentário, ora sendo convocada uma apreensão cognitiva por
parte do espectador, ora afetiva, e, em menor grau, é convocada a apreensão
sensorial. Em particular, a cineasta defende uma tese em seu filme, a de que os
desperdícios produzidos pela sociedade devem ser redistribuídos e que, portanto,
não existe motivo suficiente para proibir a ação dos catadores.
Diante da aplicação dos dois vieses metodológicos, era suposto obter coincidências,
elementos repetitivos, por ser o objeto de análise de ambos o mesmo filme. O que
foi encontrado em conclusão foi a comprovação de que a análise derivada da
abordagem de Nichols referencia, de certo modo, a linguagem autoral, por destacar
recursos presentes em outros documentários de Agnès Varda, ao contrário, do
resultado obtido com o uso da poética do filme, visto que, a disposição dos
elementos no filme, tratados de uma determinada maneira, mostrou-se importante
para o efeito persuasivo pretendido pela cineasta.
Quanto à trajetória autoral de Agnès Varda, destaca-se, além da sua presença em
cena na documentação do real, a subjetividade expressada por meio da
personagem trabalhada ao longo da carreira, como alguém que revela no filme o seu
processo criativo, a sua interação com o outro e o seu diálogo com outras artes. É
visível no exame do corpus de filmes selecionados o método associativo, sem um
critério lógico permanente, ao qual recorre a cineasta colando situações diversas,
construindo a argumentação livremente. É o que ela chama de “cinescrita”, a
transformação do pensamento em filme. No seu método associativo, o uso da
narração em off, realizada por ela, é presente num conjunto de filmes, sendo o
recurso mais requisitado para organizar a narrativa.
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Num panorama geral, é perceptível ao se assistir a Os Catadores e Eu que se trata
de um documentário de Agnès Varda e não apenas porque está anunciado como tal
no próprio filme - por meio da performance da cineasta no papel daquela que realiza
o filme -, esse documentário possui um modo de organizar o material fílmico, uma
série de recursos empregados, peculiar ao cinema da autora. No entanto, se existe
nele uma mudança na explicitação da subjetividade da cineasta, há também uma
convergência entre tema e modo de ver o mundo, de maneira que Varda é alguém
que fala de dentro, não apenas narrando na primeira pessoa, mas participando
efetivamente da narrativa como personagem, uma catadora em meio aos catadores.
Nos filmes abordados na primeira parte, ela escolhe temas com os quais tem
ligação, aproximando-se de vizinhos e de familiares, ainda que intimamente
distantes, filmando uma feira parisiense num bairro próximo a sua casa. O curioso é
que justamente ao ampliar o território explorado, colhendo depoimentos em lugares
espalhados pela França, ela consegue maior inserção na comunidade, pois faz do
cinema algo mais que o meio de encontrar seus personagens para ser ele a
atividade coincidente, o cinema enquanto o catar, o catar que une todos os que
estão presentes no filme.
O que chama atenção fora a presença da cineasta em cena na sua forma de
documentar o real, perceptível diante do conjunto de filmes investigados nesta
dissertação, é um modo particular de conectar as informações, algo que ganha sua
melhor definição no termo cinescrita, que, no fundo, é aquilo que foi conquistado no
campo de batalha ocupado pelos nouvelle-vaguistas, tendo sido reivindicado em
nome deles por Alexandre Astruc e a sua caméra-stylo: o cinema como linguagem
autônoma, como um meio de expressão afeito a liberdades autorais.

O cinema está, simplesmente, a tornar-se num meio de expressão, como
aconteceu a todas as outras artes antes dele, nomeadamente a pintura e o
romance. Depois de ter sido sucessivamente uma atração de feira, um
divertimento semelhante ao teatro de boulevard ou um meio de
conservação das imagens de época, torna-se, pouco a pouco, numa
linguagem. A saber, uma forma, na qual e pela qual um artista pode exprimir
o seu pensamento, por mais abstrato que ele seja, ou traduzir as suas
obsessões, exatamente como se passa hoje com o ensaio e o romance. É
por isso que chamo a esta nova época do cinema a Caméra-stylo. Esta
imagem tem um sentido bem preciso. Ela significa que o cinema separar-seá, progressivamente, da tirania do visual, da imagem pela imagem, da
comédia fácil, do concreto, para se tornar um meio de escrita tão flexível e
sutil como o da linguagem escrita. Esta arte dotada de todas as
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possibilidades, mas cativa de todos os preconceitos, não permanecerá
eternamente no domínio estreito do realismo e do imaginário social ligados
ao romance popular, quando não fizermos dele apenas o campo privilegiado
da imagem. Nenhum domínio lhe deve ser interdito. A meditação mais
simples, um ponto de vista sobre a condição humana, a psicologia, a
metafísica, as idéias, as paixões são assuntos da sua competência. Ou
melhor, as idéias e as visões de mundo são tais, que só hoje o cinema nos
100
pode dar conta delas (ASTRUC, 1999: 320 e 322).

A cinescrita de Agnès Varda está fundamentada no seu método associativo sem
padrão, ou melhor, na liberdade exercida por ela na conjunção de sons, imagens e
idéias, como se seguissem o fluxo do pensamento. Pode-se dizer que o texto em off
é a ferramenta que organiza o discurso narrativo de seus documentários, ferramenta
essa que ganhou espaço na obra de Varda a partir de seu sétimo filme, tendo sido
adotada em algumas intervenções realizadas no documentário Saudações,
Cubanos!, de 1963, conjuntamente narrado com Michel Piccoli. Nos filmes
abordados nesta pesquisa, o texto narrado em off tem importância fundamental na
compreensão deles (exceto A Ópera Mouffe, em que não há voz em off, mas que
ainda assim conta com uma organização associativa pela montagem sem
uniformidade e por recursos outros como a música cantada que permeia o filme
contendo indicações narrativas). Mas há que se considerar que a escrita
cinematográfica de Varda não é texto falado apenas, mas texto visto. A liberdade
que se apresenta no que é narrado em off está presente na “câmera-caneta” da
cineasta, uma câmera que investiga em planos abertos, fechados e fechadíssimos,
estes últimos tendendo a revelar texturas e ocultar formas pré-concebidas. Uma
coincidência bela de se ver é o plano que faz a realizadora da pele de seu marido, o
cineasta Jacques Demy, em Jacquot de Nantes (1991) e de sua pele em Os
Catadores e Eu, ambas reveladas em poros, pêlos, manchas, linhas, enfim, texturas.
É um modo de ver que se estabelece, de olhar além e de utilizar o cinema dentro de
seus possíveis, que, num alinhamento com o que preconizava Astruc, são muitos
possíveis dos quais só o cinema pode dar conta de expressar.
Ao assistir ao último documentário de Agnès Varda, Les Plages d’Agnès (2008), foi
gratificante constatar que o caminho investigativo percorrido para viabilizar esta
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pesquisa era coerente com o que estava na tela, na fala da cineasta sobre os
elementos autobiográficos contidos em seus documentários, os quais ilustram seu
novo filme com trechos realizados ao longo de sua carreira. Se ela já havia ligado
obra fílmica e biografia em Jacquot de Nantes quando ficcionalizou a vida de Demy,
reunindo imagens dele, rememorando momentos de sua vida, à dramatização de
sua infância, agora ela faz um documentário deixando o foco recair sobre si ao
associar sua vida e obra, mostrando o quanto vida e arte estão conjugadas na
criação de alguns autores, ela inclusa. É claro que, por contar as coisas do seu
modo, Les Plages d’Agnès continua alinhado à linguagem utilizada pela realizadora
em seus filmes, não sendo ele diferente quanto aos recursos empregados em
termos da presença de uma “assinatura” autoral.
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Ficha técnica dos filmes analisados

A Ópera Mouffe (L'Opéra-Mouffe, 1958)
Direção e roteiro: Agnès Varda
Fotografia: Agnès Varda e Sacha Vierny
Montagem: Janine Verneau
Música: Georges Delerue
Elenco: Dorothée Blank, Antoine Bourseiller, André Rousselet, Jean Tasso, José
Varela, Annette Raynaud e Monika Weber
Produção: Ciné-Tamaris
Tio Yanco (Uncle Yanco, 1967)
Direção e roteiro: Agnès Varda
Fotografia: David Myers
Montagem: Jean Hamon
Som: Paul Oppenheim
Elenco: Yanco Varda
Música: Richard Lawrence, Yannis Spanos e Albinoni
Produção: Ciné-Tamaris
Daguerreótipos (Daguerréotypes, 1975)
Direção e roteiro: Agnès Varda
Fotografia: Nurith Aviv e William Lubtschansky
Montagem: Gordon Swire
Som: Antoine Bonfanti e Jean-François Auger
Elenco: Rosalie Varda, habitantes da rua Daguerre e o mágico Mystag
Produção: Ciné-Tamaris, Instituto do Audiovisual e ZDF
Ulisses (Ulysse, 1982)
Direção, roteiro e fotos: Agnès Varda
Fotografia: Jean-Yves Escoffier
Montagem: Marie-Jo Audiard
Som: Jean-Paul Mugel
Música: Pierre Barbaud
Elenco: Bienvenida Llorca, Ulysse Llorca e Fouli Elia
Documentação: Geneviève Seeberger e Nathalie Varda
Direção de produção: Michel Kouklia
Produção: Garance, Dominique Vignet, François Nocher, com a participação de
Paris Audiovisuel, Antenne 2 e C.N.C
Os Catadores e Eu (Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000)
Direção, roteiro e narração: Agnès Varda
Fotografia: Stéphane Krausz, Didier Rouget, Didier Doussin, Pascal Sautelet e
Agnès Varda
Montagem: Agnès Varda e Laurent Pineau
Som: Emmanuel Soland
Música: Joanna Bruzdowicz, Pierre Barbaud, Isabelle Olivier,
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François Wertheimer e Richard Klugman, o Rap de Bredel e Klugman
Produção: Ciné-Tamaris
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Filmografia de Agnès Varda

1 - La Pointe Courte (La Pointe Courte, 1954, 90 min, pb, 35 mm)
2 - Oh, Estações! Oh, Castelos (Ô Saisons, Ô Châteaux, 1957, 22 min, cor, 35
mm)
3 - Do Lado da Riviera (Du Côté de la Côte, 1958, 24 min, cor, 35 mm)
4 - A Ópera Mouffe (L'Opéra-Mouffe, 1958, 17 min, pb, 16 mm)
5 - Les Fiancés du Pont Mac Donald (Les Fiancés du Pont Mac Donald, 1961, 3
min, pb, 35 mm)
6 - Cléo de 5 às 7 (Cléo de 5 à 7, 1961, 90 min, pb, 35 mm)
7 - Saudações, Cubanos! (Salut les Cubains, 1963, 30 min, pb, 35 mm)
8 - As Duas Faces da Felicidade (Le Bonheur, 1964, 82 min, cor, 35 mm)
9 - Elsa, a Rosa (Elsa la Rose, 1965, 20 min, pb,16 mm)
10 - Páginas Íntimas (Les Créatures, 1965, 105 min, pb, 35 mm)
11 - Tio Yanco (Uncle Yanco, 1967, 22 min, cor, 35 mm)
12 - Os Panteras Negras (Black Panthers, 1968, 28 min, pb, 16 mm)
13 - Amor de Leões (Lions Love, 1969, 110 min, cor, 35 mm)
14 - Resposta de Mulheres (Réponse de Femmes, 1975, 8 min, cor, 35 mm)
15 - Daguerreótipos (Daguerréotypes, 1975, 80 min, cor, 16 e 35 mm)
16 - Amor e Prazer no Irã (Plaisir d'Amour en Iran, 1976, 6 min, cor, 35 mm)
17 - Uma Canta, a Outra Não (L’Une Chante, L’Autre Pas, 1976, 110 min, cor, 35
mm)
18 - Muros e Murmúrios (Mur Murs, 1980, 81 min, cor, 16 e 35 mm)
19 - Documentira (Documenteur, 1981, 63 min, cor, 16 mm)
20 - Ulisses (Ulysse, 1982, 22 min, cor, 35 mm)
21 - Um Minuto por uma Imagem (Une Minute pour une Image, 1983, 170
episódios de 2 min, cor, 35 mm)
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22 - 7 Cômodos, Coz., Banh... Imperdível (7 P., Cuis. S. de B… [à Saisir], 1984, 27
min, cor, 35 mm)
23 - As Tais Cariátides (Les Dites Cariatides, 1984, 13 min, cor, 35 mm)
24 - Jane B, por Agnès V. (Jane B. par Agnès V., 1985, 97 min, cor, 35 mm)
25 - Sem Teto, Nem Lei (Sans Toit Ni Loi, 1985, 105 min, cor, 35 mm)
26 - Você Tem Belas Escadarias, Sabia? (T'As de Beaux Escaliers, Tu Sais, 1986,
3 min, cor, 35 mm)
27 - O Mestre do Kung-Fu (Kung-Fu Master, 1987, 78 min, cor, 35 mm)
28 - Jacquot de Nantes (Jacquot de Nantes, 1991, 118 min, cor e pb, 35 mm)
29 - As “Garotas Românticas” Fizeram 25 Anos (Les Demoiselles Ont Eu 25 Ans,
1992, 63 min, cor, 35 mm)
30 - As 101 Noites (Les 100 et 1 Nuits, 1994, 122 min, cor, 35 mm)
31 - O Universo de Jacques Demy (L’Univers de Jacques Demy, 1995, 80 min, cor
e pb, 35 mm)
32 - Os Catadores e Eu (Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000, 82 min, cor, 35 mm)
33 - Dois Anos Depois (Deux Ans Après, 2002, 64 min, cor, Beta)
34 - O Leão Volátil (Le Lion Volatil, 2003, 12 min, cor, 35 mm)
35 - Ydessa, os Ursos e Etc… (Ydessa, les Ours et Etc ..., 2004, 44 min, cor, 35
mm)
36 - Les Plages d’Agnès (Les Plages d’Agnès, 2008, 110 min, cor, 35 mm)

