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Introdução  

 O que é ser uma mulher? É com base neste questionamento central que a 

cineasta e fotógrafa belga Arlette Varda (1928-2019), mais conhecida como Agnès 

Varda, direciona seus olhares e reflexões estéticas/discursivas na produção do cine-

panfleto Réponse des femmes: notre corps, notre sexe (Resposta das mulheres: nosso 

corpo, nosso sexo – tradução nossa). Lançado em 1975, o curta de apenas 08 minutos 

brada questões bastante em voga pós-1968 e no auge da segunda onda do movimento 

feminista, sob a insígnia que “o pessoal é político”, problematizando com ferocidade a 

dominação masculina sobre os corpos das mulheres, bem como rompendo com 

narrativas que as colocavam sob mera subalternização de fala, de presença, de 

domínio de si – inclusive no cinema. A produção é parte de uma série de 07 curtas-

metragens para o programa F comme Femme (M de mulher – tradução nossa) da 

Antenne 2, todos estes produzidos por mulheres 

 [Re]conhecida por seu engajamento político e feminista, Agnès Varda 

destacou-se por seu refinamento em compor imagens que se assemelhavam à escrita, 

motivado pela sua paixão pela literatura com grandes dosagens de experimentação de 

linguagem e pela liberdade de expressão (Jannini KIERNIEW & Simone MOSCHEN, 

20173), esta, ressalta-se, com um afinamento político notório.  

 
1 Mestranda em Ensino de História pelo Programa de Pós-graduação Profissional em Ensino de História 

da Universidade Federal de Pernambuco na linha de linguagens alternativas na construção do fato 

histórico. 
2 Mestrando em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da 

Paraíba na linha dos Estudos Culturais da Educação. 
3 Neste artigo resolvemos, mediante a perspectiva pós-estruturalista que nos dá liberdade, subverter as 

regras de citação direta/indireta da ABNT que indicam a utilização de apenas o sobrenome dos autores/as 

citados/as. Compreendemos que a ciência não é neutra e é racionalmente implicada com questões de 

gênero, ocasionando que o não destaque dos nomes destas mulheres autoras acarreta em invisibilização 

dos seus trabalhos científicos, pois a força da identidade “normal” é proporcional à sua invisibilidade 

(SILVA, 2010) e, neste caso, a identidade que atua como norma na invisibilidade é a masculina. Assim, 

sempre que o autor ou autora for citado pela primeira vez, incluiremos seu nome completo.  
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Entre o final da década de 1950 e início da década de 1960, na França, um 

grupo de jovens, formado por garotos cinéfilos4 sob a influência do Historiador 

Langlois  que realizava sessões de cineclube na Cinemateca Francesa na qual eles 

frequentavam, possibilitou a criação de uma Revista de Cinema, a Cahiers du Cinema, 

tão logo estimulou suas produções fílmicas. Dessa forma, mobilizaram uma ruptura 

com a forma de fazer cinema apresentando-o como linguagem, pelo domínio técnico e 

olhar crítico do diretor na montagem dos filmes, assim constituindo a nova onda 

francesa Nouvelle Vague5. 

Diante do exposto, questionamos: Qual o papel de Agnès Varda na Nouvelle 

Vague? E como fruiu a dinâmica das relações de gênero no cinema da Nouvelle 

Vague e em Agnes Varda? Percebemos que parte da construção narrativa na produção 

dos cineastas cinéfilos da Nouvelle Vague, François Truffaut e Jean Luc Goddard, 

enquadram e destinam tragicamente algumas de suas personagens femininas mais 

emblemáticas do cinema tais como a Nana de Vivre sa Vie (Representada por Ana 

Karinna) e Catherine de Jules et Jim (Representada por Jeanne Moreau) ficam 

perceptíveis na produção de diretores que reproduzem um machismo cinematográfico. 

Portanto, identificamos que Agnès Varda, com sua política autoral de fazer 

cinema, provoca rupturas narrativas em regimes de prazer visual do cinema clássico 

conforme debatido por Laura Mulvey (1983). Tal como esta cineasta e militante 

apresenta com sua autoria, um cinema que pensa outras possíveis relações de gêneros, 

criando fendas dentro do machismo no mundo cinematográfico ao enquadrar as 

mulheres em primeiro plano e propiciar narrativas que pensem as mulheres pela 

perspectiva de quem está na condição feminina/feminista. 

 Nesta pesquisa, por meio de uma “etnografia de tela” (Carmem RIAL, 2004; 

Patrícia BALESTRIN, 2011), buscamos compreender de que forma os sentidos são 

postos na estética do cine-panfleto Réponse des femmes (1975) de modo a lançar luz a 

rupturas, invenções e transgressões de gênero. Juntamente com Varda, nos lançamos ao 

questionamento de “O que é ser uma mulher?”. Para tanto, com base nas reflexões de 

Laura Mulvey (1983) e nos Estudos de Gênero (Ruth SABAT, 2001; Guacira LOURO, 
 

4 Segundo Antoine de Baecquea, a Nouvelle Vague foi um movimento de juventude que começou muito 

cedo a escrever e fazer filmes e contou com a participação de diretores como Jean Luc Goddard, François 

Truffaut, Eric Rohmer, Claude Chabrol e Jacques Rivette. (MANEVY, 2012.) 
5 Laboratório por excelência de uma estética do fragmento, incorporação do acaso na filmagem, da 

polifonia narrativa e de uso de formas até então atribuídas ao documentário, as artes visuais, ao ensaio e a 

literatura (MANEVY, 2012, p. 221). 
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1997;  Tereza LAURETIS, 1987) em interface com os Estudos Culturais (Tomaz 

SILVA, 2014; Stuart HALL, 2014), propomos aqui uma análise cultural destes 

achados/capturados/sentidos no curta da cineasta, fazendo emergir novas representações 

potentes como instrumentos pedagógicos na constituição de outras subjetividades.  

 

Nadando em novas correntes: a segunda onda feminista 

  A segunda onda dos movimentos feministas aconteceu entre as décadas de 1960 

e 1980, contrapondo-se às desigualdades que as mulheres eram submetidas. A mulher 

ficou em evidência em diversos lugares no mundo, problematizando e defendendo 

assuntos referentes a direitos sexuais e reprodutivos, tais como os métodos 

contraceptivos e aborto.  

A efervescência deste movimento prima pela liberdade sexual, de ocupar cada 

vez mais o mercado de trabalho, ampliar os espaços de atuação social para as mulheres, 

assim como objetiva explicitar a relação de dominação/subordinação do homem sobre a 

mulher, visando, reconfigurar o modelo de relação de poder existente, encontrando 

caminhos para a mulher libertar-se das amarras do machismo, tal como conquistar 

autonomia para escolher sobre suas próprias vidas, sobretudo na relação estabelecida 

entre seus corpos, prazer e trabalho. 

 Destarte, culmina na França, com uma campanha pela descriminalização pelo 

Aborto no ano de 1971, diversas mulheres famosas publicaram na imprensa um 

manifesto das 343, que já teriam realizado um aborto, mesmo com a proibição pelas leis 

francesas da época. Apoiadas pelo Movimento pela Libertação do Aborto e 

Contracepção (MLAC), buscavam a distribuição gratuita de anticoncepcionais e 

descriminalização do aborto. Fato este que foi assinado por Agnès Varda, contribuições 

que serviriam para acelerar a aprovação da Lei de descriminalização do Aborto alguns 

anos mais tarde (Joana Maria PEDRO e Carla Bassanezi PINSKY, 2012; 2013) e 

reverberam como problemática em um entre seus filmes de cunho feminista L’Une 

Chante, L’autre pas (Uma canta, a outra não – Tradução nossa), ficção lançada na 

França em 1976 desvela a jornada feminista entre duas personagens Pomme (Valérie 

Mairesse) e Suzanne (Thérèse Liotard).  
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Diante do contexto da segunda onda feminista na França, podemos perceber que 

a discussão sobre direitos reprodutivos e sexuais referentes ao corpo das mulheres no 

Brasil ainda permanece em aberto e sem resolução legal e protetiva para a saúde 

feminina.  Visto que as indagações apresentadas no cine-panfleto Resposta as mulheres 

em meados dos anos 1970, permanecem bem atuais na sociedade brasileira. Portanto, 

justificamos a necessidade de evidenciarmos a nossa escolha por analisar este filme, tal 

como o feminismo influenciaram sua produção ao longo da vida. 

 

Arlette, Agnès, Varda, Mulher: as narrativas em questão  

 Como ressaltamos no ponto anterior, a segunda onda feminista teve sua 

importância ao trazer, ventilada pela agitação dos movimentos pelos direitos civis, 

pautas que não diziam respeito apenas a uma luta pela igualdade de gênero restrita às 

mulheres brancas e burguesas da sociedade. Fortalece-se, portanto, a produção de 

conhecimento, o estudo sistemático sobre desigualdades de gênero e pesquisas que 

denunciam a subordinação social e invisibilidade política da mulher (Dagmar MEYER, 

2011), ampliando o arsenal de intervenções para a mudança desta realidade.  

 Em Réponse des femmes, Agnès Varda aponta para reflexões de gênero ainda 

muito estritamente relacionadas ao corpo, especialmente produto das primeiras 

elucidações das feministas da segunda onda. Logo no início do documentário, podemos 

vislumbrar sua perspectiva de gênero quando surgem duas frases escritas de maneira 

caligráfica, indicando uma pessoalidade: “Nosso corpo, nosso sexo”. Em seguida, duas 

mulheres seguram uma placa de acrílico onde consta a frase “O que significa ser uma 

mulher?”6. A pergunta é prontamente respondida por meio da imagem de um bebê 

(Figura 1) exibindo a sua vagina e uma voz over que diz: “Ser uma mulher é ser nascida 

do sexo feminino”.  

 

 

 

 

 

 
6 Para facilitar a leitura e pelos limites deste artigo, já incluiremos as referências traduzidas das palavras, 

frases e diálogos que originalmente estão em francês.  
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Figura 1 – Ser mulher é ser nascida do sexo feminino para Agnès Varda 

 

Fonte: Print Screen do documentário (Arquivo pessoal) 

 Varda, portanto, ao sinalizar que o corpo é essencialmente determinante para a 

definição do gênero, reitera que homens e mulheres se diferenciam com base nos seus 

órgãos sexuais, estes, independentes dos sentidos atribuídos pela cultura. De acordo 

com Meyer (2011), reflexões posteriores do feminismo, notadamente o pós-

estruturalista, rompem com a ideia de um corpo como uma estrutura pré-existente à 

linguagem e aos processos de significação. 

[...] nesse contexto, o conceito de gênero passa a englobar todas as 

formas de construção social, cultural e linguística implicadas com 

os processos que diferenciam mulheres de homens, incluindo 

aqueles processos que produzem seus corpos, distinguindo-os e 

separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e sexualidade 

(MEYER, 2011, p. 20). 

 É importante destacar que um corpo é produzido por uma cultura e inscrito 

dentro de determinadas condições históricas. Ao dar seguidos enquadramentos de 

câmera na vagina e nos seios de uma mulher que constantemente se afirma como tal 

(Figura 2), Varda constrói uma ligação pedagogicamente delineada entre sua ideia de 

mulher e a anatomia. Segundo Silvana Goellner (2013, p. 31), “filmes, músicas, revistas 

e livros, imagens, propagandas são também locais pedagógicos que estão, o tempo todo, 

a dizer de nós, seja pelo que exibem ou pelo que ocultam”. Estes artefatos culturais, 

portanto, vão produzindo esquemas dotados de sentido[s] capazes de subjetivar, moldar 

comportamentos, ideias e produzir novas maneiras de ler o mundo, os corpos, o gênero. 
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Figura 2 – Vagina e seios como partes essenciais do “ser mulher” 

 

Fonte: Print Screen do documentário (Arquivo pessoal) 

 Concordamos que existe uma materialidade, um corpo com características 

visíveis, palpáveis, “reais”, porém, que carregam sentidos distintos e potências em seus 

arranjos. Fazemos coro às palavras de Louro ao dizer que  

[...] não há, contudo, a pretensão de negar que o gênero se constitui 

com ou sobre os corpos sexuados, ou seja, não é negada a sua 

biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a construção social e 

histórica produzida sobre as características biológicas (1997, p. 

22). 

Mais adiante (00:54), a cineasta exibe diferentes mulheres após a afirmação de 

que “Ser mulher é também ter uma cabeça de mulher”. Argumentamos que, mais que 

um processo de internalização ou de expressão de uma natureza interna, subjetividades 

“femininas” (ainda que diversas) são produzidas na cultura por meio de relações de 

poder que apontam para as maneiras que uma “verdadeira” mulher deve se comportar. 

Para Louro (1997), esta formulação generificada (ou o produzir a ideia de uma “cabeça 

de mulher”, conforme nossa problematização) se localiza, por exemplo, em meio aos 

currículos escolares, teorias, processos de avaliação e materiais didáticos, falando 

especificamente das escolas, um dos primeiros moldes socioculturais presentes no nosso 

cotidiano.  

Importante destacar também que estes discursos produzidos em uma sociedade 

patriarcal se materializam em práticas sociais de silenciamento destas vozes. Nesta 

mesma cena, um silêncio perturbador paira enquanto a câmera se move sobre as faces 

estáticas das mulheres, algumas destas de cabeça baixa. De repente, uma delas rompe o 

mutismo ao afirmar novamente que elas possuem “uma cabeça que pensa 
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diferentemente da do homem” (01:33) e que se sentem deslocadas em um mundo “do 

homem”, agrupando-se todas em ode à coletividade (Figura 3). 

Figura 3 – Mulheres em um mundo “de homem”.  

 

Fonte: Print Screen do documentário (Arquivo pessoal) 

Um outro debate levantado por Varda diz respeito à maternidade. Em um mundo 

dominado pelos homens, os corpos das mulheres são designados para frutificarem e 

proverem de braços o mundo. Uma pergunta salta na tela: “Todas as mulheres querem 

ser mães?”, sendo respondida prontamente por duas mulheres: uma diz que quer, a outra 

que não. Por meio de estratégias sutis e refinadas, beirando a uma naturalização, os 

indivíduos aprendem desde muito cedo, conforme Meyer (2011), a ocuparem lugares 

sociais por meio de aprendizagens diversas. E entre estas posições sociais está a de ser 

mãe.  

Ser mãe envolve, contemporaneamente, uma discursividade cada vez 

mais complexa que é amplamente produzida e divulgada em diversos 

artefatos da cultura, como poemas, canções, romances literários, 

filmes, novelas, documentários e também diferentes ciências, mídias e 

propagandas. Por estarem inseridas nesses discursos e deles serem 

sujeitos, muitas mulheres começam a ter acesso às aprendizagens 

muito tempo antes de pensarem na possibilidade de virem a tornar-se 

mães (SCHWENGBER & MEYER, p. 285, p. 2011).  

 Estes discursos reverberam-se em práticas sociais que conformam os corpos 

destas mulheres - com úteros - como naturalmente propícios à maternidade. Em um 

certo momento, em voz over, um narrador homem (em um dos poucos momentos que 

um homem cruza esta produção eminentemente feminista) afirma que “uma mulher que 

nunca conheceu a maternidade não é uma mulher real” (03:26). A partir daí, Varda 
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dispara enunciados de mulheres que questionam a imposição de regras dos homens 

sobre seus corpos, seja no que tange à maternidade, às cobranças por um peso ideal, 

bem como também à marginalização dos corpos envelhecidos. 

 Por meio do enunciado “homens não nos dão o direito de envelhecer”, a cineasta 

exibe a foto de três mulheres idosas nuas (Figura 4), travando uma disputa de 

significados em torno do que é possível, do que é permitido, do que é favorável. Tanto 

Varda, quanto as feministas da segunda onda resistiam em diversas frentes aos discursos 

de dominação masculina que buscavam regular os seus corpos, sendo a arte, aqui 

demonstrada, uma das estratégias de poder utilizadas nesta agonística, utilizando uma 

palavra muito evidenciada nos escritos foucaultianos.  

Figura 4 – “Os homens não nos dão o direito de envelhecer” 

 

Fonte: Print Screen do documentário (Arquivo pessoal) 

 

Segundo Foucault (2009):  

O que torna a dominação de um grupo, de uma casta ou de uma classe, 

e as resistências ou as revoltas às quais ela se opõe um fenômeno 

central na história das sociedades é o fato de manifestarem, numa 

forma global e maciça, na escala do corpo social inteiro, a integração 

das relações de poder com as relações estratégicas e seus efeitos de 

encadeamento recíproco (p. 249) 

Se as relações de poder presumem a possibilidade de resistência (FOUCAULT, 

2009), podemos perceber as diversas estratégias de produção de enunciados contra-

hegemônicos na obra de Agnès Varda que estamos tratando, com as mulheres 

quebrando o silenciamento do patriarcado, bradando a desejabilidade dos seus corpos, 

as múltiplas possibilidades de constituição destes, novas formas de subjetividades, etc. 

Fazendo eco ainda ao filósofo francês citado anteriormente, a recusa de subjetividades 
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delineadas pelos homens por meio de discursos diversos desponta-se em outras formas 

de ser e estar no mundo.  

Assim como Lauretis (1994): 

Ao afirmar que a representação social de gênero afeta sua construção 

subjetiva e que, vice-versa, a representação subjetiva do gênero – ou 

sua auto-representação – afeta sua construção social, abre-se uma 

possibilidade de agenciamento e auto-determinação ao nível subjetivo 

e até individual das práticas micropolíticas cotidianas […] A 

construção de gênero é o produto e o processo tanto na representação 

quanto na auto-representação. (p.216-217).  
 

As representações de gênero na produção audiovisual de Agnès Varda durante o 

período da segunda onda do feminismo contribuíram como força motriz de narrativas 

imagéticas transgressoras de realidades estereotipadas. Como percebemos, a última cena 

deste cine-panfleto mobiliza para transver 7o mundo a partir do movimento de câmera 

zoom out 8(07:23) que vai ampliando a imagem e abrindo como se também expandisse 

um horizonte de expectativas a serem construídas por este grupo de mulheres e tomam 

conta do quadro como se a câmera buscasse por algo, acompanhada pela fala de uma 

das personagens feminina que narra “(...) você vai ter que mudar seus hábitos e alguns 

dos seus gostos.” Uma outra personagem entra dentro do quadro e continua a narrativa 

que evidencia a representação e auto representação das relações de gênero como 

construção e produto de processos sociais: “E sou uma mulher. Mulheres tem que ser 

reinventadas.” Um narrador com voz over 9 diz “Então, o amor pode ser reinventado.”  

Em seguida, algumas mulheres que participam do curta metragem são 

enquadradas em um plano médio enquanto elas respondem uníssonas concordarem com 

as mudanças reivindicadas durante todo o filme. Por fim, apoiadas pela diretora que 

opta por um desfecho em aberto dando continuidade para esta narrativa, a tela escurece, 

revelando os créditos finais e em voz off10 ouvimos a voz de Varda falar “a ser 

 
7 “A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. 

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. Arte não tem pensa: O olho vê, a 

lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo” (BARROS, 1997, p. 75 – grifo 

nosso). 
8 Alteração gradual, dentro de um mesmo plano, do ângulo de visão. Chama-se zoom out quando 

aumenta. Disponível em: 

https://www.ancine.gov.br/media/Termos_Tecnicos_Cinema_Audiovisual_28032008.pdf. Acesso em 05 

nov. de 2019. 
9 É quando a voz do narrador ou da narradora conta a sequencia dos fatos sem necessariamente estar na 

cena. Também é chamada de “voz de Deus”.  
10 Narração cujo registro sonoro faz parte da cena, mas cujos limites ultrapassam uma cena em específico. 

Fonte: https://margofilmes.com.br/voz-over-voz-off-conheca-as-diferencas/. Acesso em 06 nov. 2019. 
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continuado” (07:37). Entretanto, vemos em um plano estático e espelhado da câmera – 

esta sendo operada pela diretora que deixa aparecer apenas as suas pernas vestidas em 

uma saia, em fusão com os créditos (Figura 5) – que há pernas para caminhar e 

documentar, pela produção fílmica, o fruir da luta feminista e suas subjetividades em 

Resposta as mulheres... 

Figura 5 – “A ser continuado”.  

 

Fonte: Print Screen do documentário (Arquivo pessoal) 
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