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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo explorar os diversos tipos femininos 
apresentados na obra fílmica do diretor francês Jean-Luc Godard, especificamente 
em sua primeira fase no movimento cinematográfico chamado Nouvelle Vague. 
Como fontes históricas foram selecionados três filmes: Uma mulher é uma mulher 
(1961), Viver a Vida (1962) e Bande à Part (1964), todos protagonizados pela atriz 
Anna Karina. A pesquisa possui três eixos principais: o contexto histórico da 
Nouvelle Vague e um balanço bibliográfico sobre tal movimento, considerações 
sobre pensamentos feministas sobre o cinema e sua crítica e, por fim, a análise dos 
filmes enquanto fontes históricas. O estudo compreende tais filmes dentro de um 
panorama de diversas rupturas da linguagem cinematográfica colocadas em prática 
pela Nouvelle Vague, não apenas pelas questões estéticas e de produção, mas 
também pelo deslocamento da temática das narrativas. As rupturas com as 
tradicionais formas cinematográficas de expressão são entendidas nesta pesquisa 
como a problematização de cânones então estabelecidos pelo cinema clássico 
narrativo, de caráter naturalista, simbolizado pela “linguagem” hollywoodiana. Alguns 
dos primeiros filmes de Godard utilizaram-se de gêneros cinematográficos como os 
filmes policiais e comédias musicais para questionar e reinventar um modo de fazer 
cinema, o que acaba refletindo nas narrativas e personagens dos filmes. Os filmes 
analisados mostram uma juventude urbana à margem de um padrão de 
comportamento: prostitutas, strippers, ladrões e desocupados. Sendo o foco desta 
pesquisa a representação feminina, notou-se que essas personagens estão no 
centro das narrativas, de modo que seus comportamentos, de maneira geral, estão 
em conflito com as personagens masculinas. 
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ABSTRACT 

 

This work has as its goal to analyze the diverse kinds of female characters presented 
in French director’s Jean-Luc Godard filmography, more specifically his first phase in 
the movement called Nouvelle Vague. As historical sources three movies were 
selected: A woman is a woman (1961), My life to live (1962) and Band of outsiders 
(1964), all with Anna Karina as the lead actress. The research has three major 
themes: Nouvelle Vague’s historical context and a bibliographical balance about the 
movement, considerations about feminist thoughts about cinema and its criticism 
and, at last, the analysis of the movies as historical sources. The study has these 
movies inside an outlook of multiple ruptures in the film language practiced by 
Nouvelle Vague, not only for aesthetical and productive reasons, but also for the 
displacement of the narrative themes. The rupture with the traditional 
cinematographic forms of expression are understood in this research as the 
questioning of canons then established by the classic narrative cinema, of naturalist 
character, symbolized by the “Hollywood language”. Some of Godard’s first movies 
used movie genres like crime film and musical comedies to question and reinvent the 
way of filmmaking. The movies that were analyzed show an urban youth bordering a 
behavioral pattern: prostitutes, strippers, thieves and idlers. This research focus 
being the female representation, it was noted that these characters are in the center 
of the narratives, in a way that their behavior, in general, conflict with the male 
characters. 

 

 

Key-Words: film analysis; modern cinema; gender studies. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Sempre tive a certeza de que um tema de pesquisa deve ter origem nalguma 

paixão. Passei os primeiros semestres da graduação tentando encontrar entre minhas 

muitas paixões algo com o qual eu pudesse estabelecer este relacionamento sério 

chamado academicamente de monografia. Lembrei-me de quando, por acaso, assisti Os 

Sonhadores (2003), de Bernardo Bertolucci, e imediatamente mostrei-o a uma amiga que, 

igualmente entusiasmada com aquela abordagem dos anos 1960 (uma de nossas paixões 

em comum), teve a ideia de pesquisar quais eram os filmes citados por aqueles jovens 

cinéfilos vivendo as vésperas do mês de maio de 1968. Entre as várias maravilhas 

cinematográficas descobrimos Jean-Luc Godard. Assisti a seus filmes em sequência 

cronológica, de Acossado (1960) a Sympathy for the Devil (1968), e percebi a recorrência 

com que certos atores e atrizes apareciam. O rosto de Anna Karina foi o que mais me 

chamou atenção não apenas por sua força fotogênica, mas também pelas personagens 

que interpretava, sempre no meio de algum conflito entre os homens e sua condição de 

mulher. Eu não sabia como nem por que, mas parecia haver algo mais nas imagens na 

tela e que minha atenção não foi tomada por acaso. Decidi então investigar em minha 

monografia os mecanismos utilizados nos filmes de Godard para construir com Anna 

Karina figuras carregadas de significados que refletem e pensam o papel e a presença da 

mulher, uma vez que este tema me parece ser central para compreender sua obra. 

O historiador Antoine de Baecque (2010, p. 299-331), ao explorar a prática cinéfila 

das personalidades envolvidas na Nouvelle Vague, encontra a origem de um modo de 

representação feminina deste movimento justamente na chamada “erotomania cinéfila”. 

Os críticos de cinema, alguns destes mais tarde diretores, demonstravam seu amor pelas 

mulheres dos filmes em textos dedicados aos mínimos detalhes das imagens eróticas, 

muitas vezes subliminares, como um fio de saliva na boca de Marilyn Monroe, os vestidos 

de Cyd Charisse, ou os lábios de Marlene Dietrich. O olhar cinéfilo cultuou a figura 

feminina, e esse culto transferiu-se para o olhar cinematográfico entre os autores do 

Cinema Moderno. 

Segundo o historiador, dois filmes foram basilares para uma nova forma de gerir o 

corpo feminino e o desejo na perspectiva realista na Nouvelle Vague: E Deus criou a 
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mulher, de Roger Vadim (1956) e Mônica e o desejo, de Ingmar Bergman (1954). Os 

corpos de Harriet Andersson e Brigitte Bardot, atrizes protagonistas dos respectivos filmes 

significaram a queda da sensualidade clássica hollywoodiana e deram início à 

representação da mulher moderna. Anna Karina, Jean Seberg, Bernadette Lafont, entre 

outras atrizes recorrentes, encarnam tipos de mulheres que, sendo elas próprias objetos, 

evidenciam críticas à sociedade de consumo e ao patriarcado. São, segundo Baecque, 

“mulheres-documento” de seu próprio tempo histórico, o que o leva a afirmar que essa 

característica das mulheres fixa a Nouvelle Vague de fato como um movimento imerso em 

sua contemporaneidade. 

Se essas mulheres representam seu tempo, a Nouvelle Vague desenvolveu sua 

linguagem de modo condizente, expressando o rompimento com antigos modelos e 

dialogando com o novo, com uma juventude transformadora, mas ao mesmo tempo, 

incerta e errante. Essa nova linguagem não se baseia na obviedade e na transparência: 

A mulher que aparece aqui é intangível: imprime modernidade aos filmes da 
nouvelle vague, por sua complexidade, às vezes opacidade, não raro estranheza. 
Elipses, sentidos ambíguos, flashes de memória, fragmentação das narrativas, 
olhares, câmera, dispersão dos olhares, essas figuras de estilo prendem-se a essa 
mulher que se emancipou da psicologia e dos esboços tipificados onde o cinema 
patriarcal a acuava, para se tornar uma espécie de espelho caleidoscópico que 
reflete as experiências formais dos jovens cineastas. (BAECQUE, 2010. p. 330). 

 

Para a abordagem da questão do feminino proposta neste trabalho, serão 

consideradas as ideias de Laura Mulvey, especificamente no debate levantado no texto 

“Prazer Visual e Cinema Narrativo”. Mulvey considera que o olhar cinematográfico sobre 

as mulheres está condicionado a um padrão inconsciente originário do sistema patriarcal, 

o prazer no olhar. Há uma estrutura simbólica pela qual o masculino exerce um comando 

de ordem linguística sobre o feminino, objeto de fantasias e obsessões, tornando-o 

silencioso e preso a seu significado imposto, e não ativo e produtor de significado. Esta 

teoria aplica-se majoritariamente no cinema clássico-narrativo, ou hollywoodiano: 

A magia do estilo de Hollywood, em seus melhores exemplos (e de todo o cinema 
que se fez dentro de sua esfera de influência) resultou, não exclusivamente, mas 
num aspecto importante, da manipulação habilidosa e satisfatória do prazer visual. 
Incontestado, o cinema dominante codificou o erótico dentro da linguagem da 
ordem patriarcal dominante. (MULVEY, 1983. p. 440). 
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O cinema dominante serve como espaço de reprodução deste controle masculino 

sobre o feminino, utilizando um código pelo qual o corpo feminino é objetificado para 

suprir a necessidade de satisfação do olhar masculino. 

Mulvey critica essa estrutura cinematográfica do olhar masculino e lembra que, 

apesar de dominante, é possível um modo de questionamento desta relação, 

desenvolvida pelos chamados cineastas radicais. Jean-Luc Godard, inserido no contexto 

da Nouvelle Vague, partiu da estrutura do cinema clássico-narrativo para questionar 

diversos paradigmas, entre eles as relações entre masculino e feminino e o olhar. 

Quando se fala em cinema clássico-narrativo e naturalista, deve-ser ter em 

mente o significado deste modelo de produção. Consolidado pelas produções de 

Hollywood a partir de 1914, esse sistema tem como paradigma o controle absoluto da 

produção do filme, entendido como um processo industrial. As narrativas cinematográficas 

produzidas a partir desse sistema têm como características o controle da realidade 

fabricada, de tal modo que deve-se esconder os elementos que possam evidenciar o fato 

de que aquela realidade é uma encenação diante da câmera. A diegese (o que é 

representado) deve ser verossímil, fazendo com que a plateia tenha a sensação de estar 

em contato direto com um mundo real. Para Ismail Xavier, o naturalismo no cinema 

refere-se 

à construção de espaço cujo esforço e dá na direção de uma reprodução fiel das 
aparências imediatas do mundo físico, e à interpretação dos atores que busca 
uma reprodução fiel do comportamento humano, através de movimentos e 
reações ‘naturais’ (XAVIER, 2008, p. 42). 

 

Segundo Xavier (2008, p. 46), esse modelo de discurso cinematográfico 

consolida o efeito de janela, ou seja, o filme deve ser transparente, de modo que o visto 

na tela tenha o poder de convencimento de que é semelhante ao mundo real. Ocultar 

elementos que denunciem seu caráter de ilusão se torna uma prerrogativa para o cinema 

de pretensões naturalistas. 

 

O artigo “O buraco e o zero: relações do feminino em Godard” (MULVEY, 1999) 

detém-se justamente sobre o mesmo recorte temático desta pesquisa, mas tomando 

como fontes os filmes das fases posteriores do diretor. Algumas de suas ideias presentes 



10 

 

no texto citado podem ser estendidas para a análise da fase Nouvelle Vague. Mulvey, sob 

uma perspectiva marxista, identifica na obra de Godard o esforço em desfetichizar a 

mercadoria por meio da explicitação do processo de produção do cinema. Isso se dá por 

meio da quebra dos paradigmas do cinema de cunho naturalista, em que o espectador 

sente-se imerso na narrativa transparente, pois nada o faz questionar a realidade daquele 

que se vê na tela. O cinema moderno, onde se situa Godard, problematiza essa 

transparência e coloca para a plateia o cinema enquanto construção, evidenciando que 

somos espectadores sentados assistindo a uma simples película cinematográfica sendo 

projetada numa tela por meio de uma máquina. Os filmes aqui pesquisados demonstram 

esse esforço ao nos depararmos com situações nada naturalistas: as personagens olham 

para a câmera, dirigem a palavra a nós, ouvimos sons que não condizem com a imagem 

vista, ou às vezes não ouvimos nada, colocando-nos na situação constrangedora de 

voyeurs pegos de surpresa. Desta forma, o cinema de Godard questiona as aparências 

do espetáculo cinematográfico, bem como aqueles que estão envolvidos no processo, tal 

como as personagens, tentando revelar suas essências materiais. 

Este texto apresenta primeiramente o panorama histórico em que Godard é 

situado, buscando suas raízes como diretor no contexto da atividade de crítico de cinema. 

Retoma-se também as origens dos fundamentos básicos da Nouvelle Vague enquanto um 

movimento, ou seja, que mobilizava diversas personalidades ao redor de práticas sociais 

e culturais de erudição e discussão sobre a própria história do cinema e de seus 

paradigmas expressivos. Parte-se, então, para uma seleção de três filmes de Godard 

estrelados por Anna Karina, analisados separadamente. As análises dos filmes 

compreenderão em breves sínteses narrativas e observações sobre os elementos e as 

formas de expressão narrativa, em som e imagem. Busca-se, assim, construir uma visão 

crítica sobre os filmes apoiada pelas teorias feministas. Por fim, as conclusões da 

pesquisa, cotejando as análises em busca de uma síntese. 

A metodologia de análise das fontes é baseada nas propostas de Jacques 

Aumont e Michel Marie, que afirmam que “o objetivo da análise é apreciar melhor a obra 

ao compreendê-la melhor” (AUMONT e MARIE, 2004, p, 10). Perpassando por 

considerações sobre texto, estrutura narrativa, dados visuais e sonoros e efeitos no 

espectador, espera-se levantar questões interpretativas de modo a criar uma análise que 

considere a multiplicidade de dimensões possíveis inerentes à categoria de filmes 

enquanto fontes históricas. 
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Os filmes utilizados como fontes desta pesquisa são: Uma mulher é uma mulher 

(1961), Viver a vida (1962) e Bande à part (1964). Foram escolhidos esses pois formam 

um panorama de diversidade de estilos narrativos (comédia musical, drama e policial) e 

são algumas das parcerias mais célebres entre Godard e Anna Karina. Apesar de 

cronologicamente subsequentes, no texto eles estão dispostos de forma a criar uma 

narrativa que se inicia com Bande à Part, desenvolve-se com Uma mulher é uma mulher e 

tem seu desfecho em Viver a Vida. Essa disposição dos filmes explica-se por uma lógica 

de uma espécie de ascensão e queda da representação feminina. Primeiro, há a tomada 

de consciência do potencial de mobilização em torno da figura feminina, se pensarmos na 

personagem Odile como uma moça que, ainda ingênua e presa a diversos elementos de 

uma feminilidade tradicional, tem um caráter ambíguo de servir à vontade masculina ao 

mesmo tempo em que recua e manipula a situação. Passa-se então para o 

desenvolvimento do domínio desse potencial, com o grande conflito sobre o poder de 

decisão sobre o corpo feminino de Angéla. Por último, o domínio, ainda que de certa 

forma ilusório, da mulher sobre sua própria vida, levando Nana a ser destruída pela 

consequência de suas ações. 
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2  ELEMENTOS DEFINIDORES DA NOUVELLE VAGUE 

 

 

A Nouvelle Vague pode ser entendida como um movimento cinematográfico 

francês que teve seu auge entre o final dos anos de 1950 e os primeiros anos da década 

de 1960. O historiador Michel Marie caracteriza-o como um “movimento de renovação 

temática ou estética” (MARIE, 2011, p. 10). Seu surgimento, segundo Marie, “alterou 

totalmente a paisagem cinematográfica francesa e provocou vários ‘choques’ psicológicos 

na maioria das cinematografias estrangeiras, que descobriram esses filmes com certa 

estupefação, misturada com paixões contraditórias.” (MARIE, 2011, p. 20-21). O objetivo 

deste texto é apontar algumas situações do meio cinematográfico da década de 50 para 

compreender em que contexto histórico a Nouvelle Vague surgiu. 

 

 

2.1  BATISMO E ICONOCLASTIA: A SITUAÇÃO DO CINEMA FRANCÊS 

 

 

Primeiramente, cabe avaliar o significado da expressão “Nouvelle Vague”. Marie 

indica que esta expressão “surge em uma pesquisa sociológica sobre os fenômenos de 

gerações, pesquisa lançada e popularizada por uma série de artigos de Françoise Giroud, 

publicada na revista L’Express em 1957.” (MARIE, 2011, p. 13). Segundo a pesquisa, a 

França estava prestes a ser tomada por uma nova onda da juventude, com novos 

costumes, ideias e valores. Um exemplo de expressão dessa juventude é o filme de 1956 

de Roger Vadim, E Deus criou a mulher (Et Dieau créa la femme). A personagem Juliette, 

interpretada por Brigitte Bardot, tornou-se um ícone para as jovens, que se identificaram 

com a moça em busca da liberdade sexual. 

Em 1959 o slogan é retomado para ser atribuídos a alguns dos filmes exibidos no 

festival de Cannes, como Hiroshima mon amour, de Alain Resnais, e Os 

Incompreendidos, de François Truffaut, e outros que não concorreram no festival, mas 

estrearam no mesmo ano, como Nas garras do vício e Os primos (ambos de Claude 
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Chabrol). Paralelamente ao festival ocorreu o chamado Colóquio de La Napoule, onde os 

jovens cineastas se reuniram para discutir e divulgar para os jornalistas estrangeiros os 

novos rumos que a indústria cinematográfica francesa estava para tomar. Ao contrário do 

esperado, não houve consenso sobre as novas diretrizes para o cinema, predominando 

as divergências. Michel Marie afirma que “seria inútil procurar nesses testemunhos de 

época uma definição coerente do movimento, já que o debate publicado em 1960 conclui 

que ‘a Nouvelle Vague é a diversidade” (MARIE, 2011, p. 17). Os Incompreendidos e 

Hiroshima mon amour, distribuídos após o festival, contaram com um grande sucesso 

comercial. Na temporada seguinte, em 1960, Acossado (de Jean-Luc Godard) obteve 

também sucesso, graças a um grande esquema publicitário antes da estreia. Marie 

considera este período entre 1959 e 1960 como o auge da consagração midiática na 

Nouvelle Vague. 

Apesar do sucesso comercial dos filmes, os críticos e cineastas mais antigos, 

ligados à defesa do cinema de “qualidade francesa” ou do “cinema de simples diversão”, 

criticaram violentamente a estética da Nouvelle Vague, o que fez com que os jovens 

cineastas reconsiderassem suas declarações e mudassem de estratégia, buscando 

afirmar o movimento enquanto algo coerente e original. O cinema de qualidade ao qual 

Michel Marie se refere é justamente o modelo combatido pelos críticos de cinema que 

posteriormente colocarão suas ideias em prática ao se tornarem diretores da Nouvelle 

Vague. 

 

 

2.2  UMA GENEALOGIA CRÍTICA DOS JOVENS TURCOS 

 

 

 

Uma possível história da Nouvelle Vague deve levar em consideração o processo 

de formação dentro da crítica cinematográfica dos Jovens Turcos, como eram chamados 

o núcleo de jovens cinéfilos e, posteriormente, críticos e autores. Ao estudarmos essa 

formação, deparamo-nos com duas figuras basilares na formação dos Jovens Turcos: 

André Bazin e Henri Langlois. 

André Bazin pode ser considerado "o homem-encruzilhada da cinefilia francesa" 

(BAECQUE, 2010, p. 60). Não apenas cinéfilo, mas também um militante da esquerda 
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católica, próximo ao Partido Comunista Francês, desenvolveu um trabalho junto à Travail 

et Culture, associação que tinha como meta a emancipação do homem pela cultura. 

Montou diversos cineclubes junto a associações estudantis e sindicatos, disseminando a 

cultura cinematográfica nos meios populares no período pós-guerra. Segundo BAECQUE 

(2010, p. 60), Bazin era um "apóstolo do cinema, homem capaz de ser escutado por 

todos". 

Os cinéfilos parisienses do pós-guerra, frequentadores assíduos das mais 

diversas salas e cineclubes, logo passaram a estabelecer contato e constituir núcleos, 

dentre os quais o mais notório foi o grupo do Jovens Turcos: Claude Chabrol, Jacques 

Rivette, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer e François Truffaut, que aos dezesseis anos foi 

contratado por André Bazin como secretário. 

Dentre os cineclubes formados por Bazin, destacamos o Objectif 49, criado em 

dezembro de 1948. Esse cineclube tinha como característica exibir apenas filmes novos, 

ao contrário de outros que priorizavam os filmes clássicos. O manifesto, escrito por Bazin, 

explicita que o objetivo do cineclube era aplicar a noção de vanguarda ao cinema 

comercial, ideia que será cara a Truffaut e sua Política dos Autores. Retoma-se, entre 

outros, George Méliès e D.W. Griffith como realizadores de cinema comercial e, ao 

mesmo tempo, artistas de vanguarda. Cineclube de prestígio, em 1949 organiza o Festival 

Independente do Filme Maldito, em Biarritz, onde, segundo BAECQUE (2010, p. 71), os 

Jovens Turcos eram vistos como "agitadores deslocados", marcando o nascimento desta 

geração de críticos. 

Em 1951, a revista Cahiers du Cinéma, principal órgão da cinefilia, é fundada e 

tem como um de seus principais mentores André Bazin, figura aglutinadora da nova crítica 

formada à partir de Objectif 49 e do festival de Biarritz. Gravemente doente enquanto 

trabalhou para a revista, Bazin pôde dedicar-se a suas formulações teóricas e críticas 

sobre o cinema, sistematizando em textos toda sua experiência cinéfila. Não apenas 

contribuiu para os Cahiers, mas também produziu os textos que integram o livro Qu'est-ce 

que le cinéma? Sua importância é perceptível no direcionamento que os Cahiers 

tomaram, derivado do trabalho de Bazin. 

Aos quarenta anos, em 1958, André Bazin morre. Sua morte, carregada de 

simbologia, é assim referida por Baecque: 
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[...] o mesmo número dos Cahiers du Cinéma que anuncia sua morte é também 

longamente dedicado à 'Juventude do cinema francês'. [...] Enquanto Truffaut 

imprimia os primeiros metros de Os incompreendidos, seu pai se apaga: a imagem 

não é apenas simbólica, é correta (BAECQUE, 2010, p. 81). 

 

Bazin é consagrado não só pela memória cinéfila, mas também pela 

historiografia, como o pai e mentor do que poucos meses depois seria conhecido como a 

Nouvelle Vague, sendo os cineastas seus herdeiros, aplicando muitas de suas ideias na 

prática cinematográfica. 

Outra figura de destaque para os cinéfilos é Henri Langlois, fundador da 

Cinemateca Francesa. Destaca-se na direção da instituição com a prioridade dada para a 

exibição dos filmes do acervo, constituindo um público cinéfilo e fiel defensor de sua 

proposta. As programações de Langlois incluíam filmes considerados de importância 

naquela época do pós-guerra, como Griffith e Murnau, ensinando a valorização de obras 

menores. Segundo MANEVY (2006, p. 225), “Langlois realizava colagens inusitadas em 

sua arte de programar filmes: um tipo de associação provocativa e endiabrada, que irá 

permear o modo de pensar a montagem em alguns filmes da Nouvelle Vague, em 

especial no cinema de Godard.” Os jovens turcos, frequentadores da Cinemateca, 

encontraram também uma influência na preservação e memória do cinema, tão 

defendidas por Langlois. Seu trabalho naquela instituição permitiu a sobrevivência, 

divulgação e discussão de muitas obras hoje consideradas basilares para a história do 

cinema. O conhecimento da história do cinema foi fundamental para o desenvolvimento 

da mentalidade de críticos daqueles jovens cinéfilos, e Langlois certamente está 

associado a esta questão de preservação e exibição de todos os gêneros 

cinematográficos:  

A Nouvelle Vague foi o primeiro movimento cinematográfico produzido com base 

em um interesse pela memória do cinema. Foi esse acesso a tal tradição que 

permitiu nascer, nos artigos dos futuros cineastas, a ideia cara – e clara – de 

ruptura, de novidade a afirmar. (MANEVY, 2006, p. 224). 

 

 

 



16 

 

2.3  EXPRESSÃO ARTÍSTICA E A POLÍTICA DOS AUTORES  

 

 

Grande parte dos filmes produzidos nos anos de 1950 eram roteiros feitos a partir 

de obras literárias, o que dava a garantia de sucesso nas bilheterias. Este modelo 

permitiu que o cinema francês se tornasse de fato uma indústria, movendo um sistema 

econômico de “fabricar espetáculos para distrair e de acumular lucro distraindo” (MARIE, 

2011, p. 27). Haveria, ao lado da prosperidade econômica, uma crise de criação artística 

na forma e no conteúdo dos filmes. Marie afirma que, com a Nouvelle Vague, o cinema 

deixa de ter sua função social de espetáculo e diversão, passando a ser expressão 

artística. Se, anteriormente, o que garantia a qualidade era o fato do filme ser ancorado 

pela tradição literária, os novos filmes trazem a interferência clara do diretor sobre o 

roteiro. O diretor deixa de ser apenas mais um na cadeia de produção do filme e passa a 

ser entendido como um intelectual, uma mente criativa sobre o roteiro, tornando-o uma 

peça pessoal, muitas vezes autobiográfica. 

Segundo Jean-Claude Bernardet, no livro “O Autor no cinema: política dos 

autores" (1994), a proposta desta política lançada na revista Cahiers du Cinéma teve 

alguns precedentes, com os exemplos de Jean Epstein (na década de 1920) e Alexandre 

Astruc (década de 1940), que já haviam teorizado sobre a autoria no cinema. No entanto, 

a novidade trazida pelos Cahiers era a aplicação do conceito de autor ao cinema de 

Hollywood, visto como o lugar de filmes de entretenimento, e não da arte e da autoria; em 

contraposição, o cinema francês de qualidade era constantemente degradado pela crítica. 

Apesar de amplamente divulgada, a teoria da política dos autores não foi sistematizada 

em nenhum texto programático ou manifesto, motivo pelo qual Bernardet explora os 

textos dessa crítica com o objetivo de definir o que é, dentro dessa política, um autor no 

cinema. 

A ideia de autor no cinema parte das concepções do campo literário, de modo que 

o autor seria como o escritor, e o filme seria como um livro. Essa aproximação tem o 

objetivo de comparar a criação cinematográfica ao trabalho de artista e intelectual. Os 

Jovens Turcos costumavam comparar seus diretores favoritos (Orson Welles, Alfred 

Hitchcock, Nicholas Ray) aos grandes autores da literatura, como Balzac, Camus ou Poe. 

A função dessas aproximações era "dignificar as obras dos cineastas" (BERNARDET, 

1994, p. 16), de modo a colocá-los dentro da alta cultura universal. 
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Coloca-se o cinema a par dos valores morais da literatura, mas ao mesmo tempo 

critica-se veementemente a transposição de enredos e formas narrativas literárias para o 

cinema. O discurso cinematográfico demanda uma autonomia, pois sua linguagem pode 

ser explorada de forma mais complexa que o texto literário. Essa ideia pode ser 

encontrada no texto La caméra stylo (a câmera caneta), de Alexandre Astruc, datado de 

1948. Tem-se consciência de que a aproximação autor/cineasta é possível quando se 

centraliza as funções de diretor e roteirista numa pessoa só, de modo a permitir maior 

controle e unidade sobre o processo de criação. A abordagem realizada pela política dos 

autores é "buscar a expressão pessoal do diretor em filmes de produtor, expressão do 

autor que emerge no filme de produtor, isto é, em terreno adverso" (BERNARDET, 1994, 

p. 25). Por terreno adverso entenda-se a produção hollywoodiana, que é caracterizada 

como essencialmente comercial e impessoal. 

Para encontrar nesses filmes a marca autoral, é necessária uma análise que 

transponha o roteiro, buscando repetições e similitudes, por exemplo, na montagem ou 

numa perspectiva superior à narrativa, mais abstrata. Para Bernardet, "o autor não será, 

portanto, necessariamente autor de seus roteiros, pelo menos no quadro americano. Mas 

ele altera os roteiros e os interpreta, interpretação essa que é a própria mise en scène" 

(BERNARDET, 1994, p. 31). O autor mostra em seus filmes o seu estilo de forma gradual 

e inconsciente, como uma descoberta de si mesmo. É função do crítico essa interpretação 

das obras, realizando uma análise retrospectiva, "os filmes precedentes prenunciam os 

posteriores, e estes desenvolvem e aprimoram o que já estava contido nos anteriores", ou 

seja, "tudo já está contido no primeiro filme" (BERNARDET, 1994, p. 35). Bernardet 

lembra ainda que à análise filmográfica deve-se juntar a vida do autor, buscando em suas 

declarações vestígios do que seria seu estilo. 

Sobre a oposição existente entre a Nouvelle Vague e a "tradição de Qualidade", 

vale lembrar a importância dada ao artigo escrito por François Truffaut, intitulado "Uma 

certa tendência do cinema francês", publicado em janeiro de 1954 na revista Cahiers du 

Cinéma. Antoine de Baecque afirma que "esse artigo, é a opinião mais corrente, teria 

assinado a condenação à morte de certo cinema francês, a chamada 'Qualidade 

francesa', e, na mesma penada, a certidão de nascimento de outro, a nouvelle vague." 

(BAECQUE, 2010, p. 161). O artigo traz ponderações baseadas em dez anos da 

experiência de Truffaut como expectador dos filmes franceses, passando pela chegada a 

Paris dos filmes hollywoodianos, em 1946. Trufaut inicia a articulação das ideias principais 
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do artigo a partir de 1951, quando esteve recluso numa prisão militar na Alemanha. 

Segundo Baecque, para Truffaut, "o cinema francês é um cinema de 'roteiristas' cujos 

fracassos devem ser buscados nas deficiências dos próprios roteiristas" (BAECQUE, 

2010. p. 166). Essas deficiências estariam nas modificações feitas na transição entre 

obras literárias e roteiros de cinema. Antes de publicar o artigo definitivo, escreve diversas 

críticas para o Cahiers, exercitando algumas ideias, como "a incitação lançada na direção 

dos novos cineastas para filmarem na rua, para registrarem ali não mais planos de 

raccord, mas a própria vida, inclusive as primícias de uma política dos autores'. 

(BAECQUE, 2010, p. 173). A publicação do artigo trouxe para a revista Cahiers du cinéma 

polêmicas não apenas para seus leitores, como também para os que para ela 

colaboravam. Já no editorial Jacques Doniol-Valcroze defende que as críticas são do 

autor do artigo, e não da revista como um todo, numa tentativa de preservar o prestígio 

dos Cahiers e prevendo a polêmica que Truffaut suscitaria. Baecque afirma: 

o jovem crítico herda armas forjadas pelo próprio Bazin (o questionamento da 

adaptação tradicional) a propósito de um assunto extremamente delicado no 

cinema francês: a literatura. Pois a literatura sempre foi a grande paixão intelectual 

francesa, e as batalhas entre os antigos e os modernos puderam encontrar nela 

um domínio particularmente rebelde. (BAECQUE, 2010, p. 179). 

 

Contratado pela revista Arts imediatamente após a publicação de Uma certa 

tendência, Truffaut inicia as chamadas "campanhas de imprensa". Aproveitando-se do 

caminho aberto pela polêmica de seu ensaio, publica uma série de artigos que justificam e 

dão continuidade ao seu pensamento crítico. Baecque indica que "assim se desenha a 

tática de Truffaut: trabalhar não à margem, mas em pleno cerne do sistema para fazê-lo 

implodir sob os golpes, cuidadosamente orquestrados e dirigidos, de suas campanhas de 

imprensa" (BAECQUE, 2010, p. 187). O historiador conclui que Truffaut venceu a batalha 

contra a Qualidade francesa pois, ao mesmo tempo que explicitava a precariedade 

artística da tradição, apontava os caminhos que o novo cinema deveria tomar. Lembra 

ainda a mudança ocorrida nos filmes de Claude Autant-Lara, um alvos das críticas de 

Truffaut: o cineasta parece ter, de certa forma, acatado as críticas e modificado sua forma 

de fazer filmes, dando um salto qualitativo na criação dos roteiros. 
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3  ANÁLISE DAS FONTES 

 

 

3.1  BANDE À PART 

 

 

Baseado na novela Fool’s Gold, de Dolores Hitchens e publicado em 1958 pela 

Edições Gallimard, Bande à Part narra uma aventura vivida pelas personagens Odile 

(Anna Karina), Arthur (Claude Brasseur) e Franz (Sami Frey), que se conhecem num 

curso de inglês e planejam assaltar a casa em que  Odile mora, enquanto se envolvem 

numa trama amorosa. 

 

 

3.1.1  Estrutura geral da narrativa 

 

 

A narrativa é construída linearmente e progressivamente, com interferências de 

uma voz over. Essas características, encontradas comumente em filmes considerados 

como clássico-narrativos, aqui são utilizadas como uma problemática característica na 

obra de Jean-Luc Godard no período inicial da Nouvelle Vague. 

As três personagens são apresentadas na introdução do filme, numa montagem 

rápida de planos curtos alternando closes dos rostos, ao som de uma música igualmente 

rápida. Aos poucos surgem as letras para formar o título do filme. Tal aspecto da 

montagem demonstra a rapidez com que as ações decisivas das personagens acontecem 

e demandam novas atitudes, bem como a intensidade da aventura. A câmera parece 

estar no centro do triângulo formado pelas personagens, de modo a girar e apontar 

livremente em close para o rosto de cada um. 

A sequência seguinte apresenta o cenário geral por onde as personagens 

transitarão. Ruas, automóveis e prédios nos localizam no cenário urbano de Paris, que 
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aos poucos se desloca para uma paisagem mais suburbana, onde vemos fábricas, 

descampados e casas na região conhecida como Joinville-le-Pont, onde Odile mora. 

Franz e Arthur fazem esse trajeto de carro, observando a vizinhança. 

A relação entre as personagens é explorada pela câmera na sequência da aula 

de inglês (de onde foram tirados os planos da introdução do filme), quando a montagem 

dos planos e o direcionamento dos olhares assumem uma função narrativa. A troca de 

olhares é reveladora sobre o relacionamento entre os três jovens. Arthur observa Odile, 

que lhe retribui com um olhar ingênuo. Franz, mais afastado, observa os dois de uma 

maneira um pouco incomodada. Através do olhar da câmera, o espectador assume sua 

posição no centro do triângulo das personagens, observando seus rostos e expressões 

em detalhes na tela. Simultaneamente, a professora de inglês dita um trecho de Romeu e 

Julieta que fala sobre veneno, amor e morte, o que contribui para prenunciar os rumos da 

narrativa. Nesse momento do ditado, a voz da professora se torna muito próxima ao que 

seria a voz off. Acompanha a narração uma música suave, que contribui para a criação de 

clima romântico entre os bilhetes e olhares trocados por Arthur e Odile. O trecho de 

Romeu e Julieta que é recitado é sobre um amor, “tão material quanto o ar, mais 

inconstante que o vento”, que contraria o curso dos astros e que é marcado pelo selo da 

morte, “o motivo de nosso espetáculo”. 

IMAGEM 1: Troca de olhares entre Franz, Arthur e Odile durante a aula. 
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Em seguida, eles saem para um intervalo. Franz e Arthur oferecem cigarros a 

Odile, que aceita apenas os de Arthur. Assim temos uma disputa dos dois rapazes pela 

moça, que evidencia qual é o seu preferido. Na conversa entre Odile e Arthur, ele 

demonstra ser impiedoso, enquanto ela é inocente e insegura. 

Depois da aula, o trio passeia de carro pelas ruas. A voz over menciona que 

poderia explicar os sentimentos deles, mas que prefere deixar as imagens falarem. 

Percebemos que o narrador não é de um tipo clássico, que apenas elucida a narrativa, 

mas se dirige diretamente ao espectador na sala de cinema e permite que este seja 

estimulado a organizar e compreender as personagens. 

O passeio de carro continua até as proximidades da casa de Odile. Enquanto ela 

corre para casa, os rapazes ficam próximos a um rio, onde leem nos jornais as noticias de 

crimes. Quando a garota retorna, decidem sair para traçar o plano do assalto, e neste 

momento ela olha diretamente para a câmera e pergunta: “Um plano, por quê?”. Chegam 

a um café, onde novamente ocorre uma disputa por Odile, para sentar a seu lado, e 

também a ação de oferecer cigarros. Iniciam uma dança coreografada ao som de uma 

musica que é suspensa para dar voz ao narrador, que descreve os pensamentos dos três 

jovens enquanto dançam. 

Depois de uma aposta, Odile e Arthur saem passear pelas ruas, enquanto Franz 

fica sozinho. Dentro de um trem, ela fala em casamento, e ele demonstra não gostar da 

ideia. Odile canta e num trecho específico novamente olha para a câmera, dirigindo-se ao 

espectador: “Olhar para vocês me parte a alma”. O casal vai para a casa de Arthur e 

dormem juntos. Pela manhã, assim que Odile vai embora, ele é abordado pelas pessoas 

que moram ali também: “precisamos daquele dinheiro”. 

Franz encontra Odile na escola de inglês para convencê-la a fazer o assalto 

naquela mesma noite. Odile hesita, dizendo que não será possível, pois as pessoas da 

casa já desconfiam de algo; entretanto, afirma que jamais trairia os rapazes. Novamente 

uma interação direta com a câmera quando Franz conta uma história de Jack London. O 

trio encontra-se, pegam o carro e saem pelas ruas de Paris. O narrador comenta que 

decidiram fazer o assalto durante a noite, conforme a tradição de filmes policiais B. 

Interrompem a viagem para ir ao museu do Louvre, quando ocorre a cena da corrida pelo 

museu. 
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Quando Franz e Arthur chegam à casa de Odile para realizar o assalto, ela 

demonstra arrependimento por se envolver naquela situação e facilitar a entrada deles na 

casa. Tenta dissuadi-los do roubo, e encontram fechado a chave o quarto onde está o 

dinheiro. Retornam no outro dia e deparam-se mais obstáculos: o dinheiro não está mais 

no mesmo lugar, e Dona Victoria, tia de Odile, que é feita refém e trancada dentro de um 

armário. Em meio ao nervosismo da ação mal sucedida, pois encontram pouco dinheiro e 

a tia aparentemente morre, Arthur agride Odile, mas Franz o controla. Neste momento 

parece haver uma inversão dos sentimentos que a garota tem: Franz a consola, e ela 

passa a tratá-lo de modo mais amigável.  Decidem fugir, mas Arthur volta à casa sozinho, 

dizendo que vai para verificar se Dona Victoria estava mesmo morta, mas percebe-se que 

na verdade ele havia descoberto onde estava o dinheiro e voltou para buscá-lo. 

Entretanto, aparece um homem, parente de Arthur, ocorrendo uma troca de tiros entre os 

dois, enquanto Odile e Franz observam a cena de longe. Logo em seguida chega de carro 

outro homem, possivelmente o senhor Stolz, que encontra Dona Victoria na porta da 

casa. Odile e Franz fogem definitivamente, lamentando o desfecho da ação. 

Os momentos finais do filme mostram Odile e Franz num barco, fugindo para o 

Brasil. Ele acaba por conquistar Odile: demonstram carinho um pelo outro e se tornam um 

casal, fazendo planos para o futuro. Novamente, uma intervenção do narrador 

diretamente para o espectador: anuncia que em breve haverá um filme em Cinemascope 

e Technicolor sobre a vida deles na América do Sul. 

 

 

3.1.2  O cinema clássico-narrativo problematizado 

 

 

Bande à Part possui ao menos duas características que deliberadamente são 

uma ruptura com o cinema clássico-narrativo, ambas relacionadas às suas relações com 

o espectador. No desenvolvimento desta linguagem cinematográfica convencionou-se que 

as personagens jamais deveriam olhar diretamente para a câmera, pois essa ação 

evidencia a existência do aparato cinematográfico, o que seria um problema para a 

apreensão da narrativa. O espectador, segundo tais regras, deve mergulhar na história, 
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seus olhos devem contemplar plenamente as imagens que passam na tela, de modo que 

as personagens atuem livremente como se não soubessem que estão sendo observadas. 

Em Bande à Part, essa noção é problematizada pela recorrência com que as 

personagens olham para a câmera e falam, dirigindo diretamente a palavra para o voyeur, 

surpreendido no seu ato de escopofilia. 

Segundo Laura Mulvey, discorrendo sobre o prazer visual sob uma perspectiva 

freudiana, a escopofilia é definida como “o prazer em usar uma outra pessoa como objeto 

de um estímulo sexual através do olhar” (MULVEY, 1983, p. 443). No cinema o 

espectador assume essa condição ao olhar para a tela sem ser visto pelas personagens, 

ficando escondido no outro lado da diegese. Sendo um voyeur, há o desejo de espiar e de 

saber sempre mais sobre o que se passa. Entretanto, esse esquema só é sustentado nas 

condições mencionadas acima, numa situação de cinema clássico-narrativo que não 

permite a interação direta entre personagens e plateia. Em Bande à part, a plateia é 

surpreendida, pega no flagrante, pelas personagens que olham em nossos olhos e nos 

dirigem a palavra, tendo total consciência de que estamos observando-os e esperando 

suas ações e suas consequências. 

A cumplicidade entre personagens e espectador parece ser ressaltada pela 

recorrência de planos fechados nos rostos, principalmente o de Anna Karina. Sua beleza 

e fotogenia são exploradas pela câmera de modo a percebermos os detalhes de suas 

expressões corporais. O olhar da câmera persegue seus movimentos com maior 

intensidade do que os de Sami Frey e Claude Brasseur. 

O segundo elemento de ruptura é a voz over que narra o filme. O cânone clássico 

estabelece que o narrador deva elucidar aspectos da história e ajudar a conduzi-la. 

Segundo Mary Ann Doane (1983), esse tipo de voz é carregada de autoridade, pois 

detém conhecimento sobre a narrativa por não estar necessariamente dentro dela. A 

relação entre voz over e plateia é direta, sem mediação, contribuindo para criar uma 

cumplicidade entre os dois lados. 

No filme analisado, há uma voz narradora - do próprio Jean-Luc Godard, o diretor 

- que também se dirige diretamente ao espectador. Recusa-se a falar e incita a plateia a 

perceber por si só através das imagens os sentimentos das personagens. Descreve as 

paisagens urbanas de Paris como numa narrativa literária, com uma sensibilidade 

subjetiva. A voz over é problematizada, já que ela não cumpre sua função clássica de 
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explicitação: por vezes sua intervenção suprime informações, ou acrescenta dados 

narrativamente irrelevantes para a condução da história, como as descrições das 

paisagens. Assim, a voz de Godard é uma fonte de informação para suprir a curiosidade 

do espectador, mas, sabendo disto, prefere brincar com esse desejo e detém o 

conhecimento para si mesmo, deixando as informações incertas e divagantes. 

 

 

3.1.3  Deslocamentos e ações em torno de Odile 

 

 

Atendendo a uma das características mais fortes na Nouvelle Vague, Bande à 

Part mostra ambientes urbanos e cenários naturais, por onde as personagens se 

deslocam constantemente. O trajeto entre Joinville, onde Odile mora, e Paris, onde o trio 

faz as aulas de inglês, é feito diversas vezes, de carro e de bicicleta. Franz e Arthur 

dirigem um carro conversível e estabelecem com ele uma relação de atração pela 

velocidade: ambos falam em vencer corridas em Indianápolis, e Arthur chega a mencionar 

que Franz jamais venceria uma corrida lá, sugerindo que essa vitória não é apenas a 

corrida, mas também conquistar coisas na vida, como o amor de Odile. Em oposição, 

Odile tem como meio de transporte uma bicicleta. Vemos a garota pedalando desde o 

subúrbio até a cidade, no meio do transito de carros e caminhões. 

 

 

IMAGEM 2: Odile andando de bicicleta nas proximidades de sua casa.  
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Essa dualidade entre carro e bicicleta parece representar uma oposição entre 

Odile – uma vida simples, longe do centro urbano – e a dupla Franz e Arthur – 

ambiciosos, rodeados pelos signos da cidade moderna, como máquinas, velocidade e 

crime. Pode-se dizer ainda que essa oposição entre bicicleta e automóvel seria uma 

simbologia do que é masculino e do que é feminino. Odile tem uma atitude ingênua e, de 

certa forma, infantilizada, remetendo a bicicleta a passeios descompromissados da jovem 

que ainda não sabe o que fazer da vida. Anna Karina, com cerca de 23 anos quando 

atuou no filme, impôs à personagem Odile uma jovialidade; ainda que não saibamos a 

idade da personagem, fica a impressão de que é uma adolescente, ainda sob a tutoria de 

Dona Victoria. Franz e Arthur sempre usam o carro para os deslocamentos, dirigindo em 

alta velocidade e fazendo manobras perigosas, sonhando em disputar corridas. Ambos 

parecem ter mais idade que Odille, o que não significa que levam vida de adultos: não os 

vemos trabalhando nem frequentando uma escola.  Apenas Arthur é mostrado junto a sua 

família que, assim como a dupla, parece estar ligada a crimes. Aparentemente, não 

moram num lugar tão afastado da grande cidade como Odile; Franz e Arthur pertencem a 

um ambiente essencialmente urbano. 

 

IMAGEM 3: Odille e sua bicicleta no ambiente urbano. 
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IMAGEM 4: Franz e Arthur no carro. 

O triângulo que se desenvolve na relação entre as personagens se estrutura a 

partir de Odile: os dois rapazes desenvolvem sua ação em torno dela, tanto em busca de 

sua atenção quanto como facilitadora do crime. A amizade inicial entre Odile e Franz é 

interceptada por Arthur, que consegue trazê-la para mais perto de si, enquanto Franz se 

torna o vértice mais afastado e constantemente tenciona a relação para se aproximar de 

seu ponto principal, Odile. A disputa não é apenas num sentido amoroso, mas também 

oportunista: o plano é aproximar-se da garota e o objetivo é roubar o dinheiro guardado 

em sua casa. 

A câmera, enquanto elemento observador da narrativa mostra esse triângulo de 

forma dinâmica. Como no caso da cena da aula de inglês, a câmera está no centro desse 

relacionamento e nos mostra suas sutilezas por meio da observação pausada dos rostos 

na tela, vistos em seus detalhes. Consequentemente, o olhar da câmera é o olhar de 

espectador: quem assiste ao filme é levado a admirar as imagens e delas deduzir o que 

se passa.  Outro exemplo da observação do triângulo é quando eles estão num café e 

disputam para sentar ao lado de Odile. Trocam de posição diversas vezes, sempre em 

função de estar ao lado da garota. 



27 

 

IMAGEM 5: Troca de posições na sequência do café. 

Uma característica de Bande à Part é a recorrência a cenas que pouco trazem de 

informações novas para a condução das ações das personagens, de forma que exercem 

uma função muito mais estética e problematizante da linguagem cinematográfica do que 

propriamente narrativa. Um dos exemplos é a dança no café: Odile, Franz e Arthur fazem 

uma coreografia repetidas vezes, enquanto a voz over descreve os sentimentos das 

personagens; entretanto, as informações dadas são pouco conclusivas. Outra cena 

exemplar é a da corrida pelo Museu do Louvre: o trio decide visitar o museu apenas como 

passatempo, e o fazem correndo, tentando bater o recorde de menor tempo para realizar 

a visita. Os planos dessa corrida parecem ter sido feitos de uma maneira improvisada, 

como se fosse um flagrante durante uma filmagem qualquer dentro do museu: os 

movimentos de câmera são um tanto quanto abruptos, a fotografia é escura e as pessoas 

comuns que aparecem vendo as obras de arte parecem não estar cientes da encenação. 

Essas cenas são uma espécie de suspensão do fluxo narrativo, pois não ajudam em sua 
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condução. A voz do narrador, que segundo os paradigmas do cinema clássico-narrativo 

deveria ajudar nessa tarefa e fornecer informações relevantes, oferece justamente o 

oposto: divagações inconclusivas. 

 

 

 

 

IMAGEM 6: Odille, Franz e Arthur correndo pelo Louvre. 
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IMAGEM 7: Plano da dança: suspensão da narrativa e intervenção do narrador. 

 

 

3.1.4  Papéis de gênero 

 

 

Bande à part apresenta um tipo feminino ainda um tanto quanto ingênuo, mas em 

processo de tomada de consciência de seu lugar em relação a um mundo masculino. 

Arthur e Franz tentam usar Odille para atingir um objetivo; ela interessa enquanto 

facilitadora do crime. A garota, dotada de sensibilidade, percebe que as relações 

amorosas podem servir a outros fins, bem como parece saber que exerce uma função 

significativa na trama: ela é o vértice mais forte do triângulo amoroso, de modo que as 

ações dos rapazes se desenvolvem a seu redor. 

Os sinais de uma estrutura patriarcal são evidentes nas atitudes de Arthur e 

Franz: ambos celebram elementos que denotam um tipo de masculinidade, como os 
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automóveis, a velocidade, o ambiente urbano, a competitividade e a criminalidade. Odille 

pertence a um mundo oposto: a bicicleta, o subúrbio, a preocupação com os rumos de 

sua vida e sua condição de ser tutelada pela Dona Victoria remetem a um tipo de vida 

feminino que é posto em perigo. Ao frequentar o ambiente urbano, Odille é contaminada 

pelo perigo, levando-o para seu mundo suburbano e minando a segurança de sua vida. A 

aventura faz com que os destinos se desenhem de forma inesperada: Arthur morre, 

ninguém consegue roubar o dinheiro do senhor Stolz e Odille e Franz fogem de navio 

para o Brasil. 

Com relação aos recursos de linguagem cinematográfica utilizados por Godard, 

nota-se a insistência na temática de filmes policiais, tipicamente hollywoodiana. 

Entretanto, o que prevalece é a subversão dos cânones: as personagens sabem que há 

uma plateia; a voz over se nega a fornecer informações; nem tudo contribui para a 

condução da narrativa de modo direto e objetivo, apesar de linear e progressiva. Godard 

nos oferece o oposto do que se espera. 

 

 

3.2  UMA MULHER É UMA MULHER 
 

 

Lançado em 1961, o terceiro longa-metragem de Godard mostra as discussões do 

casal Angéla (Anna Karina) e Émile (Jean-Claude Brialy) em virtude de a mulher ter a 

vontade de engravidar imediatamente. Entre eles está o amigo Alfred (Jean-Paul 

Belmondo), que mantém uma paixão por Angéla. 

 

 

3.2.1  Estrutura geral da narrativa 

 

 

A narrativa inicia com Angéla entrando num café e permanecendo ali poucos 

instantes, de onde sai rapidamente, sorrindo e piscando para a câmera. Caminha pelas 
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ruas entre as pessoas, sendo seguida de pela câmera. Chega a uma banca de revistas, 

onde trabalha seu companheiro, Émile. Enquanto o espera, folheia algumas revistas e um 

livro sobre gravidez, demonstrando interesse nas questões de maternidade. A conversa 

que eles têm mostra que são um casal com uma relação um pouco conturbada, entre 

brigas e reconciliações. Ao sair, Angéla encontra Alfred, amigo do casal. Ao se 

despedirem, Alfred olha diretamente para a câmera e diz “Ela está indo”, enquanto Angéla 

entra no cabaré onde trabalha. 

 

IMAGEM 8: Angéla na banca de revistas, folheando um livro sobre maternidade. 

Ao caminhar pelo cabaré, Angéla interage com algumas pessoas de modo que 

em alguns planos elas olham para a câmera, ou seja, a câmera assume a posição e o 

olhar da personagem. Enquanto se prepara para sua apresentação, ouvimos uma 

anunciando o show: “A gente precisa admirar a Torre Eiffel. Mas eu prefiro a Angéla...”. A 

música que a personagem interpreta fala de sua atitude cruel e manipuladora para com os 

homens, que a perdoam porque é bela. Esta performance sintetiza o modo como Angéla 

interage com Alfred e Émile para atingir seu objetivo. Ela instrumentaliza o amor que 

Alfred sente por ela para chantagear Émile, não cede em suas decisões e faz birra, 

sempre tendo em mente convencer seu companheiro a engravidá-la. 
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IMAGEM 9: Primeira performance de Angéla: o corpo feminino como objeto do olhar. 

Na saída do cabaré Alfred e Angéla se encontram novamente e caminham até o 

prédio em que ela mora. Durante o trajeto, Alfred pergunta por que ela se sente triste; a 

resposta surge num insert: Angéla está numa espécie de beco, com roupas e penteado 

diferentes, dançando e cantando que está triste porque gostaria de estar numa comédia 

musical estrelada por Cyd Charisse e Gene Kelly, com a coreografia de Bob Fosse, 

ícones de tal gênero cinematográfico. 

 

IMAGEM 10: Angéla e Alfred caminhando pela rua, seguido do insert sobre comédia musical. 
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Já em casa, Angéla manuseia um pequeno aparelho que recebeu de uma colega 

no cabaré, que serve para calcular o período fértil das mulheres. Ela percebe então que 

está no dia mais propício para engravidar. Émile chega e iniciam uma discussão, mas 

param e Angéla diz: “Antes de representar nossa pequena farsa... saudemos o 

espectador”, fazendo uma reverência. Reiniciam então a briga, chegando ao momento em 

que ela declara querer engravidar imediatamente, mas Émile diz que é melhor isso 

acontecer depois do casamento, que não há motivo para pressa. A solução encontrada é 

chamar Alfred e pedir que engravide Angéla. O amigo do casal chega e é informado da 

discussão, ficando confuso se aquilo é verdade ou uma brincadeira. Alfred e Angéla 

entram no banheiro e conversam, enquanto Émile, do lado de fora, demonstra raiva e 

certo incômodo com a situação. Uma nova discussão e Alfred e Émile saem para jantar, 

enquanto Angéla fica em casa, lamentando sua incompreensão enquanto mulher em 

relação aos homens e seu desejo de ser mãe, exemplificado nos planos em que coloca 

um travesseiro dentro da blusa e acaricia sua barriga em frente ao espelho, simulando 

seu corpo grávido. 

No dia seguinte, Angéla vai ao apartamento de Alfred, enquanto Émile vai a uma 

prostituta, para a qual confessa estar arrependido por ter se negado a engravidar sua 

companheira. Angéla encontra Émile em casa e diz ter dormido com Alfred. Émile 

demonstra arrependimento e, ao perguntar se aquilo era verdade, a resposta dela deixa 

entender que talvez nada tenha acontecido. Em meio a essa incerteza, o casal decide 

fazer sexo para, enfim, engravidar Angéla. 

 

 

3.2.2  A comédia musical problematizada 

 

 

O filme Uma mulher é uma mulher carrega em sua forma narrativa uma espécie 

de tributo ao gênero cinematográfico hollywoodiano da comédia musical: há sempre uma 

música acompanhando a ação das personagens. O gênero é referenciado especialmente 

por Angéla, como na passagem em que diz que gostaria de estar num filme com Gene 
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Kelly e Cyd Charisse, além de trabalhar dançando e cantando num cabaré, exercendo 

uma atividade que remete aos filmes musicais. 

Apesar dessa homenagem aos filmes hollywoodianos, é notável durante todo o 

filme a quebra de diversos paradigmas levantados pelo cinema clássico. O mais relevante 

é a condição da câmera enquanto olhar no espectador. Segundo o sistema clássico, 

quando as personagens olham diretamente para a câmera, a existência do aparato se 

torna evidente, causando uma desestabilização da narrativa. Em Uma mulher é uma 

mulher, o olhar para a câmera é um instrumento narrativo que coloca personagens e 

plateia num regime de cumplicidade direta. Angéla pisca para nós e nos dirige a palavra. 

Quando entra no cabaré pela primeira vez, a câmera assume a posição de seu olhar, 

caminhando e interagindo com outras pessoas, consequentemente interagindo também 

com os espectadores. Na última sequência do filme, quando Angéla chega em casa após 

se encontrar com Alfred, a câmera a persegue e se coloca em seu caminho, até a 

encurralar contra uma parede; neste momento Émile surge de trás da câmera: pode-se 

interpretar que o que foi mostrado era o olhar dele ou do espectador perseguindo Angéla. 
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IMAGEM 11: Olhar para a câmera: evidenciação do aparato cinematográfico. 

Outro elemento de ruptura é a movimentação da câmera. No sistema clássico-

narrativo, a câmera é manuseada de forma a conferir a maior estabilidade possível à 

imagem, sem sobressaltos e movimentos bruscos. Em Uma mulher é uma mulher temos 

uma câmera que se movimenta livremente pelos ambientes, de modo que parece estar 

sobre o ombro do cinegrafista, ou como nos planos iniciais em que Angéla caminha pela 

calçada a imagem não é muito estável, sendo possível deduzir que não foi utilizado um 

dolly. A movimentação de câmera também se destaca nas panorâmicas realizadas dentro 

do apartamento, sendo um recurso expressivo para suspensão da narrativa, 

acompanhado de frases na tela que explicam algo sobre a ação e sentimento das 

personagens. O formato do quadro em cinemascope parece valorizar tais movimentos, 
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dando a ilusão de maior amplitude do ambiente, além de deformar a imagem nas regiões 

próximas das bordas do quadro. 

Os cenários onde a narrativa é desenvolvida são basicamente três: o apartamento 

de Angéla e Émile, o cabaré e o trajeto nas ruas entre esses dois pontos. É notável a 

forma como as personagens transitam pelos ambientes, numa constante movimentação 

acompanhada pela câmera em panorâmicas ou deslocando-se num dolly. As sequências 

no apartamento possuem planos de longa duração nos quais o ambiente é explorado ao 

máximo pelas personagens em constante movimento, entrando e saindo de quadro, atrás 

das paredes ou da câmera, ou então presentes através de sua imagem refletida no 

espelho. Seguindo a ideia de que a câmera é o aparato mediador entre a cena e 

espectador, este último está presente no meio da encenação, tanto de forma invisível 

quanto visível (como quando os atores interagem de alguma forma com um possível 

voyeur). 

Pretendendo-se como uma comédia musical, a banda sonora de Uma mulher é 

uma mulher também é um elemento de ruptura com o sistema clássico-narrativo. As 

poucas músicas presentes no filme são repetidas várias vezes e inseridas em momentos 

improváveis e interrompidas sem motivo aparente. Um exemplo encontra-se logo nos 

primeiros planos, quando Angéla sai do café para a rua e a música é suspensa por alguns 

instantes e então retomada. As performances de Angéla no cabaré também são pouco 

convencionais: atrás das cortinas ela coloca pra tocar a fita com a música que irá 

interpretar, entra em cena e, quando canta, o instrumental é suspenso, ficando apenas 

sua voz. 

Segundo Mary Ann Doanne (1983), o som sincrônico é uma das características 

do cinema narrativo dominante: a voz necessita de um corpo de origem e de uma 

espacialização para tornar o espetáculo verossimilhante. Godard ultrapassa esses limites, 

experimentando em Uma mulher é uma mulher a inserção de vozes aleatórias, o que 

causa o efeito de estranhamento, pois elas não pertencem à diegese, não sabemos de 

quem são nem o que elas significam no fluxo narrativo. Semelhantemente, alguns trechos 

de músicas surgem aleatoriamente, sem uma função aparente. 
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3.2.3  O olhar e o controle sobre o corpo feminino 

 

 

As atividades exercidas pelas personagens são significativas para se pensar as 

relações diegéticas entre masculino e feminino. Angéla trabalha num cabaré cantando e 

dançando, ficando implícito que suas apresentações envolvem strip tease; seu sonho é 

atuar em filmes musicais. Émile trabalha numa revistaria e tem como hobby o ciclismo; 

como seu salário não é suficiente, Angéla precisa trabalhar para complementar a renda. 

Já a vida de Alfred não é muito exposta e sabe-se é um tipo malandro, evidenciado na 

cena em que é abordado por um homem que cobra uma dívida num hotel, e quando não 

tem dinheiro para pagar a conta do bar. 

Laura Mulvey (1983, p. 444) menciona o fato de que nos filmes musicais as 

performances de canto e dança interrompem a fluidez da narrativa, de modo que essas 

sequências se constituem em momentos de apreciação do corpo na tela. A confluência 

dos diversos níveis de gestão do olhar é plena quando Angéla realiza suas performances 

de strip tease: o espectador do filme é colocado num mesmo nível que a plateia mostrada 

no cabaré, vendo o mesmo show. Se os homens foram àquele cabaré para ver 

performances, semelhantemente o espectador do filme foi a um cinema para ver um 

espetáculo, suprindo um desejo de voyeur. 

A narrativa gira em torno de Angéla e seu desejo de engravidar. O conflito que 

conduz se dá a partir do momento em que Émile não compreende o desejo de Angéla e 

se nega a engravidá-la imediatamente. A autoridade da mulher sobre seu próprio corpo é 

frágil, necessitando do consentimento de seu companheiro para ter ou não um filho. 

Apesar de ter o emprego de stripper,que poderia ser um equivalente à liberdade sobre 

seu corpo, o desejo de ser mãe passa necessariamente pelo aval da figura masculina, 

que terá a decisão final. Portanto, a liberdade feminina de Angéla é relativa. A solução 

para a questão é sugeria por Émile: pedir que Alfred engravide-a. O que poderia ser uma 

jogada de Émile com o absurdo torna-se algo plausível para Angéla. Ela sabe que Alfred 

também a ama e que ter um filho com ele é uma possibilidade real. Alfred aproveita a 

situação e tenta agravar a crise do casal ao mostrar para Angéla a foto de Émile com 

outra mulher. A partir da possibilidade de estar grávida de Alfred, Angéla manobra a 
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situação para alcançar seu desejo de ter um filho com quem realmente ama, de forma a 

colocar Émile numa situação de arrependimento por ter causado a confusão. 

 

IMAGEM 12: Angéla simulando sua gravidez diante do espelho. 

O desejo de Angéla de engravidar coloca em questão um modelo familiar em que 

a criança deve vir de uma relação heterossexual, formalizada no matrimônio. Angéla e 

Émile vivem juntos, mas não são formalmente casados, o que faz com que ele tenha a 

necessidade de regularizar essa questão. Para Angéla, o importante é ter um filho, não 

importa em que circunstância, se dentro do matrimônio institucionalizado ou não, se com 

seu companheiro ou se com seu amigo.  

A personagem Angéla é colocada como centro da narrativa, de forma que é ela 

quem a câmera acompanha, explorando sua imagem. O fato de trabalhar como stripper 

ressalta na narrativa a mulher como “para ser olhada”, suprindo a necessidade masculina 

da escopofilia sobre o corpo feminino. Curiosamente, no filme Angéla nunca está nua, 

como poderia se esperar de uma stripper: ela aparece com roupas de baixo, ou enrolada 

numa toalha, mas seu corpo permanece coberto. A erotização em potencial é neutralizada 

pelo fato de que seu corpo feminino se mostra como algo não-sensualizado. Deste modo, 

o olhar do voyeur, interessado no corpo objetificado, parece ser direcionado para a 

personalidade e sentimentos de Angéla. 

 Em diversos momentos Émile perde a paciência com Angéla, ameaçando-a ou 

agredindo-a tanto verbalmente como fisicamente. Émile qualifica a mulher negativamente, 

enquanto que características masculinas são colocadas como o padrão ideal. Em face 
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dessas atitudes misóginas, Angéla parte em defesa do feminino, considerando suas 

especificidades, como na cena que, durante a discussão Émile grita com ela e a faz 

chorar, ou quando afirma que as mulheres também tem o direito de mudar de assunto. 

Percebe-se que Émile é incapaz de compreender o mundo feminino de Angéla, 

considerando inferior e denegrindo-o. 

 Uma mulher é uma mulher, ao retratar a incompreensão dos homens sobre o 

mundo feminino, coloca a mulher no centro de seus desejos e vontades próprias, de 

modo que sua liberdade de decisão influencia na convivência entre masculino e feminino. 

O empoderamento da mulher ameaça a estabilidade do masculino e a estrutura patriarcal. 

IMAGEM 13: Agressões contra Angéla. 
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3.3  VIVER A VIDA 

 

 

Quarto filme de longa metragem de Jean-Luc Godard, Vivre sa Vie narra a vida de 

Nana Kleinfrankenheim (interpretada por Anna Karina), uma jovem mulher que, buscando 

independência e uma chance de se tornar atriz, acaba se envolvendo no mundo da 

prostituição para sobreviver. 

 

 

3.3.1  Estrutura geral da narrativa 

 

 

O filme inicia com imagens do rosto de Nana, de perfil e de frente, enquanto 

passam os créditos e ouvimos a música tema, composta por Michel Legrand. A fotografia 

dessas imagens, em contra luz, é bastante escura e marcante, ressaltando os traços de 

Nana, cuja face séria e triste parece enfrentar o espectador. Esse clima é ressaltado pela 

música tema de Nana: triste, introspectiva. Esta sequência da apresentação, em que 

Nana é mostrada como numa ficha criminal, remete à sequência posterior em que ela 

depõe na delegacia, sendo acusada de roubo. Ela é apresentada para o espectador 

diretamente como criminosa, mas a estética desses planos sugere uma melancolia e uma 

profundidade psicológica desta mulher apresentada. 
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IMAGEM 14: Closes do rosto de Nana nos planos de abertura do filme. 

Após esta sequência inicial há a transição para o chamado primeiro quadro 

(tableaux), recurso narrativo que divide o filme em 12 unidades com conteúdos 

especificados nas cartelas de transição.  A situação geral da vida de Nana é apresentada 

já no primeiro quadro. Ela está no balcão de um bistrô, conversando com Paul, seu ex-

marido. A construção do espaço fílmico desta sequência é curiosa: Nana e Paul estão de 

costas para a câmera, mas um espelho permite que vejamos o rosto de Nana. Eles 

discutem sobre os motivos da separação do casal e como ela pretende seguir sua vida 

em busca da fama como atriz. No terceiro quadro vemos a gravidade da situação de 

Nana: como não tem dinheiro para pagar o aluguel, ela não pode entrar em casa, pois as 

chaves estão em posse de uma espécie de zeladora, ou síndica, do prédio. Em seguida, 

Nana vai ao cinema e assiste ao filme A paixão de Joana D’Arc, de Dreyer (1928). A cena 

mostrada é de Joana D’Arc recebendo a notícia de que sua condenação será a morte na 

fogueira, e o diálogo é sobre a redenção pela morte. A encenação dramática da atriz 

Maria Falconetti, ressaltada pelos closes, é colocada em paralelo com o close de Nana, 

que chora ao assistir a cena. 
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O quadro cinco mostra a mudança na vida de Nana e a solução encontrada: a 

prostituição. Nana caminha pela calçada, cabisbaixa, até que um homem a aborda. Vão 

para um quarto de hotel, onde percebemos o nervosismo dela diante do primeiro cliente. 

A insegurança de Nana mostra-se, por exemplo, quando o cliente pergunta o preço do 

programa e ela não faz ideia do valor, assim como sua resistência aos beijos do homem – 

plano significativo, pois mostra a violência com que a ela inicia sua vida na prostituição. Já 

nos quadros seis e sete Nana estabelece contato com o proxeneta Raoul, por intermédio 

de Yvette, amiga de Nana que também se prostitui. Raoul coloca Nana dentro de um 

esquema de prostituição institucionalizada, onde há regras de comportamento, direitos e 

deveres, como apresentado na oitava parte do filme. 

Há uma notável mudança de comportamento de Nana a partir do oitavo quadro, 

quando ela passa a se prostituir sob o comando de Raoul. Nana, antes mais retraída e 

envergonhada, passa a ter mais desenvoltura e domínio de seu poder de sedução sobre 

os homens. Um exemplo é a cena do salão de bilhar, no quadro nove. Ela lança olhares e 

dança em volta do jovem para seduzi-lo. 

O nono quadro apresenta uma nova mudança de comportamento: Nana 

demonstra ter experiência na prostituição, mas parece entediada ou aborrecida. Em 

seguida, Nana entra num restaurante e inicia uma significativa conversa com um filósofo: 

discorrem sobre a necessidade do silêncio e da fala para a expressão dos pensamentos. 

No décimo segundo quadro vemos o mesmo rapaz do salão de bilhar lendo para 

Nana um trecho do conto “O retrato oval”, de Edgar Allan Poe. O texto lido enfatiza a 

tentativa de fazer uma obra de arte tão ou mais bela que o real a ponto de levar à morte o 

objeto real. Em seguida, Raul obriga Nana a acompanhá-lo de carro até uma rua deserta, 

pois ela será vendida para um grupo de homens. Raoul recebe o dinheiro, mas percebe 

que ainda falta parte do combinado, fazendo de Nana uma refém e exigindo a parte 

restante. Um dos homens atira e acerta Nana, que cambaleia até o carro de Raul, que lhe 

dá outro tiro. Raoul entra em seu carro e sai, assim como o grupo que comprou Nana, 

deixando-a sozinha no meio da rua e ferida, possivelmente morta. 
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3.3.2  A busca pela independência 

 

 

Viver a Vida pode ser entendido como uma continuidade da proposta da Nouvelle 

Vague em mostrar a vida nas ruas, desta vez mostrando algo característico deste 

ambiente: a prostituição. Nana abandona a vida regular de mãe e esposa em busca de 

um objetivo: ser independente, conhecida, famosa, por meio do teatro ou do cinema. Ao 

tentar uma vida sozinha e independente, enfrenta dificuldades financeiras, pois seu 

salário de vendedora na loja de discos não é suficiente e a oportunidade de ser atriz não 

aparece. A solução encontrada é dedicar-se à prostituição, que seria uma espécie de 

antítese de seu sonho de ganhar a vida por meio de seu corpo e sua beleza. Se por um 

lado ela não se torna atriz de fato, há muito de encenação em prostituir-se: ela precisa 

comportar-se de determinada maneira, desenvolver na calçada uma personagem para 

atrair atenção dos clientes; seus gestos e roupas, como afirma Raoul, devem evidenciar 

os motivos por ela estar ali. 

Nana deixa o ambiente familiar em busca de uma realização pessoal. Ruas, cafés 

e restaurantes são os lugares onde sua vida acontece. Há apenas duas sequências em 

que ela é mostrada próxima do ambiente domiciliar: quando tenta entrar em casa e é 

impedida por estar com o aluguel atrasado, e quando Raoul leva-a para vender. Em 

ambos os casos não vemos Nana de fato em sua casa, mas sim no pátio, área de 

circulação dos moradores. Também os dois planos mostram agressividade: ela não pode 

entrar em casa e, depois, não quer sair e é retirada a força por seu cafetão. Estar em 

casa, no ambiente privado, está associado a uma violência contra o desejo de Nana, que 

se vê obrigada a estar sempre na rua, no ambiente público. 

A fotografia do filme, em preto e branco, contribui para acentuar uma melancolia 

presente na atuação de Anna Karina. Se o espectador vê um mundo sem cores, isto 

parece coincidir com a vida de Nana, que sorri poucas vezes e tem poucos amigos. Ela 

afirma, ao conversar com Yvette, que se deve procurar beleza em tudo; mas ela própria 

parece não agir desta forma. Os planos do filme estão sempre muito próximos do rosto de 

Nana, permitindo que vejamos com clareza suas expressões e seus olhares de medo, 

sedução, desprezo, tristeza e alegria, sendo um recurso dado logo nos primeiros planos, 

ainda nos créditos do filme. Os closes estão intimamente ligados à fotogenia: mostrar em 
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detalhes o belo rosto da atriz pode significar suspender a narrativa para oferecer ao 

espectador o prazer de olhar o belo. 

IMAGEM 15: Expressividade do rosto em destaque: alegria, medo, desprezo e sedução. 

 

 

3.3.3  O martírio e a busca pelo registro do belo: referências a outras narrativas 

 

 

A narrativa de Viver a Vida sofre intervenção pela referência de outras duas 

narrativas, que agregam determinados sentidos: o filme A Paixão de Joana D’Arc, de Carl 

Theodore Dreyer, 1928, e o conto O Retrato Oval, de Edgar Allan Poe, 1842. 
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3.3.3.1  Nana e a Joana D’Arc de Dreyer 

 

 

O filme de Dreyer e Viver a Vida possuem uma estética cinematográfica 

semelhante: a valorização das expressões faciais por meio de planos muito próximos aos 

rostos. A interpretação dramática de Maria Falconetti demonstra uma Joana D’Arc com 

expressões que denotam a loucura e, ao mesmo tempo, a santidade: o olhar 

esquizofrênico divide espaço com o olhar de piedade tão característico da iconografia 

católica. A montagem dos planos aproxima as duas mulheres, intercalando trechos do 

filme de Dreyer com a imagem de Nana assistindo a este filme e identificando-se com a 

história, chorando ao ver a sentença de D’Arc: a morte na fogueira. Há a intenção de 

aproximar não apenas esteticamente, mas também narrativa e moralmente as histórias. 

Se D’Arc é acusada e não aceita confessar sua heresia, também Nana é acusada de 

descumprir o trato dela com Raoul, de aceitar qualquer cliente desde que pague. Ambas 

têm consciência de que seus atos estão contestando uma ordem, mas não se 

arrependem, pois têm certeza absoluta de que estão fazendo o que é certo. D’Arc prefere 

aceitar a morte na fogueira a confessar seu crime, uma vez que as ordens de Deus são 

superiores à Igreja Católica. Nana afirma que aceitar qualquer homem é, muitas vezes, 

nojento: ela quer escolher seus clientes, uma vez que nem todos são atraentes para ela. 

Raoul a acusa e, assim como na história de Joana D’Arc, há uma punição para o crime: 

ser vendida para outro cafetão, o que culminará com sua morte. 
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IMAGEM 16: Nana e Joana D’Arc: identificação pelo martírio. 

 

 

3.3.3.2  Capturar a beleza é encontrar a morte: Nana e O retrato oval de Poe 

 

 

A sequência em que o jovem lê para Nana trechos do conto O Retrato Oval pode 

ser interpretada como uma referência à própria relação entre Godard e Nana/Anna 

Karina. O texto de Poe narra a história de um pintor que decide fazer um retrato de sua 

companheira. No processo de produção do quadro o pintor acaba se dedicando tanto à 

pintura que se esquece de sua modelo, que definha no canto do quarto enquanto posa 

pacientemente para seu amado. O quadro finalizado é uma obra de indescritível 

perfeição, de modo que o pintor afirma que aquilo retratado é a própria realidade. 

Finalmente, ao voltar seus olhos para sua modelo, vê que ela está morta. No filme, o 

rapaz que lê em voz alta o conto de Poe é ouvido atentamente por Nana, mostrada em 

closes, de modo que A narração sobre a beleza da jovem do quadro parece descreve a 

própria beleza de Nana. A sequência seguinte é o desfecho do filme, com a morte de 

Nana. 
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IMAGEM 17: Leitura do conto O retrato oval. 

Godard, ao discutir Viver a vida, faz uma ligação entre a pintura de retratos e a 

observação dos rostos no cinema: 

Los cuadros más bellos son los retratos. Ahí está Velázquez. El pintor que quiere 
expressar un rostro expressa únicamente el exterior de la gente; y, sin embargo, 
ahí pasa algo más. Es muy misterioso. Es uma aventura. La película era uma 
aventura intelectual [...] (GODARD, 2004, p. 118) 

A analogia sugerida é que, enquanto companheiro de Anna Karina, Godard 

colocou-a no papel de Nana para sugerir que sua admiração por ela era expressa em sua 

obra, tornando-a sua musa, explorando sua beleza feminina nas narrativas. Em Viver a 

Vida, Nana/Anna Karina têm sua beleza explorada tanto no sentido de apreciação dos 

espectadores quando dentro da narrativa o sentido de exploração seja o sexual, pela 

prostituição. Assim como Poe sugere que o pintor tirou a força vital de sua amada e 

colocou-a no quadro, a vida de Nana é explorada pelo homem, até o momento final da 

narrativa, que coincide com o momento da morte, solitária e absurda. 

IMAGEM 18: Sequência final do filme: a morte de Nana. 
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4  CONCLUSÃO 

 

 

A observação do feminino nos filmes demandou a análise da linguagem 

cinematográfica para sua melhor compreensão. Godard propõe nas suas obras a 

problematização do sistema clássico-narrativo e da transparência do discurso 

cinematográfico. Se os cânones defendiam uma atuação naturalista, seus principais 

paradigmas foram deliberadamente subvertidos por Godard. Suas narrativas não-

objetivas, com personagens conscientes de sua condição de objeto do olhar do 

espectador, refletem o conhecimento dos mecanismos mobilizados na construção 

cinematográfica. Originado da prática cinéfila e crítica, esse conhecimento permitiu ao 

diretor implodir o cinema clássico-narrativo em pontos nevrálgicos, para então reconstruir 

um novo modo de narrar. Segundo o próprio Godard, há uma continuidade entre a crítica 

e a prática cinematográfica: 

En tanto que crítico, yo ya me consideraba como cineasta. Hoy em dia sigo 

considerándome como crítico, y, em cierto sentido, lo soy todavia más que antes. 

En lugar de hacer una crítica, hago uma película, dispuesto a introducir em ella la 

dimensión crítica. Me considero como um ensayista, hago ensayos en formas de 

novelas o novelas em forma de ensayos: sencillamente lo que hago es filmarlos 

em lugar de escribirlos. (GODARD, 2004, p. 97). 

 

A compreensão do feminino nos filmes analisados transpassa pela 

investigação do olhar, identificando sua gênese e seu destino: de quem para quem? 

Recorrendo ao ensaio de Laura Mulvey sobre o prazer do olhar, consideramos que a 

linguagem cinematográfica do sistema clássico-narrativo está fundamentada numa prática 

de origem patriarcal, em que o olhar da câmera é, via de regra, equivalente ao olhar 

masculino que, na busca do prazer visual, fetichiza o corpo feminino, tornando-o objeto da 

escopofilia. Sendo o olhar da câmera o que permite ao espectador o contato com a 

diegese, há um mecanismo que permite que a plateia assuma sua condição de voyeur, ou 

seja, observe a narrativa de sua existência seja ignorada pelas personagens. 

Godard rompe novamente com o clássico-narrativo justamente nas questões 

apontadas acima: as personagens desenvolvem suas ações, mas têm consciência de que 

há uma plateia observando atentamente o desenrolar da história. Quando olham 
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diretamente para a câmera, olham diretamente para os espectadores, o que causa uma 

espécie de constrangimento no voyeur, flagrado em seu desejo de observar. 

Para Laura Mulvey, romper com essa tradição é um ato radical que explicita a 

realidade material do cinema: 

o primeiro golpe em cima dessa acumulação monolítica de convenções 
tradicionais do cinema (já levada a cabo por cineastas radicais) é libertar o olhar 
da câmera em direção à sua materialidade no tempo e no espaço, e o olhar da 
plateia em direção à dialética, um afastamento apaixonado. Não há dúvidas de 
que isto destrói a satisfação, o prazer e o privilégio do ‘convidado invisível’, e 
ilumina o fato do quanto o cinema dependeu dos mecanismos voyeuristas 
ativo/passivo (MULVEY, 1983, p. 453). 

 

Compreendemos que as personagens de Anna Karina são mostradas ao 

espectador dentro do sistema patriarcal mencionado anteriormente. Seu corpo é 

fetichizado, colocado em frente à câmera para ser apreciado como algo belo. Se a plateia 

deseja ver esse corpo feminino, Anna Karina oferece-se para ser admirada. Entretanto, 

suas personagens não estão completamente passivas, aceitando sua condição de fetiche 

para a satisfação do prazer visual. Odile, Angéla e Nana são mulheres em conflito com as 

intenções das personagens masculinas, que têm seus desejos e objetivos próprios.  

Em Bande à Part, Odile é usada por Franz e Arthur como elemento facilitador 

do crime, ao mesmo tempo em que disputam por sua atenção e amor. A linguagem 

cinematográfica proposta por Godard nesse filme coloca Odile como o vértice mais 

estável do triângulo amoroso: os rapazes movimentam-se em função dela, que hesita, 

resiste ou cede às vontades e situações que surgem. Ingênua, arriscando-se numa 

aventura amorosa e criminosa, Odile passa de seu mundo suburbano e tranquilo, sob a 

tutela de Dona Victoria, para uma vida em fuga, longe da obviedade. Se durante o filme 

ela é cortejada pelos dois rapazes e escolhe Arthur, a obviedade de um final em que tudo 

é solucionado conforme vinha sendo apresentado é minada pelo acaso: Arthur morre e 

Odile foge com Franz para o Brasil, sem o dinheiro do roubo. 

Uma mulher é uma mulher apresenta o conflito entre o masculino e o feminino 

de modo mais direto. Angéla deseja engravidar, mas seu companheiro Émile não 

consegue compreendê-la, recusando-se a atender sua vontade. Ambos são 

intransigentes em suas decisões, o que leva a conflitos e agressões. Angéla quer ter 

domínio sobre sua vida e seu corpo, mas isso ultrapassa os limites de sua individualidade, 

afetando Émile em sua essência masculina e dominadora. Agravando a situação, ele 

propõe que ela engravide de Alfred, que sente atração por ela. Num desfecho ambíguo, 
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Angéla sugere que fez sexo com Alfred, deixando Émile na situação incômoda de ter sido 

tão intransigente a ponto de sua esposa ter considerado a proposta de engravidar de 

outro homem. A personagem de Anna Karina tem um objetivo claro e é capaz de 

manipular a situação extrema em que se encontra, fazendo com que o homem 

reconsidere sua posição. 

Em Viver a Vida, Nana é uma mulher que deseja ter uma vida independente, 

abandonando seu marido e seu filho em busca de seu sonho de tornar-se uma atriz 

famosa. Morando sozinha e enfrentando dificuldades financeiras, decide tornar-se 

prostituta. Ambicionando ganhar mais dinheiro, ela aceita trabalhar para o proxeneta 

Raoul, que acaba por vendê-la e matá-la. Neste filme, a busca pela independência 

feminina é concretizada, mas conduz a mulher a um ambiente hostil quando se está 

sozinha. Optando pela associação a Raoul, Nana acredita estar dando um mais um passo 

dentro da independência, mas na verdade entra numa armadilha. Estar sob os olhos de 

um proxeneta é tornar-se uma mercadoria em seu sentido mais material: ela vale uma 

determinada quantia em dinheiro, podendo ser vendida quando for necessário. Não 

apenas seu sexo tem um preço, mas também sua vida, que é algo descartável. O último 

plano do filme apresenta a morte de Nana, uma mercadoria que não é mais útil, um corpo 

morto abandonado no meio de uma rua deserta. 

A participação de Anna Karina na obra de Godard representa muito mais do 

que a relação profissional. Durante seis anos eles formaram um casal que, segundo 

Michel Marie (2011, p. 99), remete à uma tradição de cumplicidade entre diretor e atriz, 

como Joseph Sternberg e Marlene Dietrich. Godard explora a fotogenia de Anna Karina, 

colocando seu corpo diante dos espectadores para compartilhar sua beleza. 

Godard considerava fundamental realizar filmes contemporâneos, mostrando 

no calor da hora a juventude propagandeada pelos artigos de Françoise Giroud, 

mencionados nas primeiras páginas desta pesquisa. Anna Karina deu vida às 

personagens propostas por seu marido, transformando-se numa espécie de encarnação 

da nova onda de mulheres francesas, com seus costumes e comportamentos 

potencialmente renovadores. Entretanto, para Antoine de Baecque (2010, p. 329), essa 

juventude é desorientada, errante, fragmentada, intangível e mergulhada na incerteza, 

com dificuldades para se comunicar. Essa dificuldade de comunicação parece ser bem 

ilustrada por Nana, especialmente na conversa com o filósofo: ela pensa, mas na hora de 

falar as palavras somem, ou não dão conta de exprimir os pensamentos. Em todos os 

filmes analisados, as personagens de Anna Karina dizem “je ne sais pas”  - “eu não sei”. 
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Elas não sabem o que sentir, pensar, dizer ou fazer. As incertezas são constantes, como 

se houvesse algo de misterioso e incompreensível. Para Baecque, esse mistério é “uma 

espécie de ‘mulher-mistério’, figura estranha que, por si só fez a nouvelle vague alcançar 

a modernidade” (BAECQUE, 2010, p. 330), o que remete à Simone de Beauvoir, “que 

explicava que ser mulher nos termos de uma cultura masculinista é ser uma fonte de 

mistério e de incognoscibilidade para os homens” (BUTLER, 2003, p. 7).  
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