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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo traçar uma cartografia afetiva de Retrato de uma Jovem em

Chamas, sob o aporte dos estudos culturais (KELLNER, 2001), estudos feministas

(LAURETIS, 1987) e dos estudos sobre lesbianidades (RICH, 2010). Compreendemos que a

narrativa do filme reivindica o direito de aparecer e manifesta uma potência afetiva; como

modos de encontros, de relações entre mulheres; de afetos entre mulheres. É a partir do pano

de fundo dos afetos mobilizados pela intimidade entre mulheres que o trabalho se constitui.

Daquilo que passa de um ao outro, que emerge dos encontros entre sujeitos – o poder

humano de afetar e ser afetado. A análise foi feita em duas etapas e contribui para o avanço

das discussões no campo da Comunicação Social, terreno importante para as negociações e

materializações das relações. Em um primeiro momento, foi feita a decomposição das cenas e

a sua descrição. Posteriormente, buscou-se compreender a relação entre as partes

decompostas, ou seja, a interpretação dessas partes (PENAFRIA, 2009). A discussão articula

gênero e sexualidade e olha para as mulheres em sua complexidade. Ao final, concluímos que

o filme revela uma representação que se constitui enquanto fuga do imaginário daquilo que é

histórico, cultural e politicamente sedimentado no inconsciente e consciente coletivo no que

diz respeito às mulheres lésbicas. A construção da representação, alinhada às memórias das

experiências femininas e apoiada nas lacunas deixadas pela história, fabula imagens que

faltam na história e pinta os mais lindos afetos e os mais brutos sistemas.

Palavras-chave: Lésbicas, afetos, retratos, intimidade, audiovisual.



ABSTRACT

This work aims to trace an affective cartography of Portrait of a Lady on Fire, based on

cultural studies (KELLNER, 2001), feminist studies (LAURETIS, 1987) and lesbianity

studies (RICH, 2010). We undestand that the film’s narrative claims the right to appear and

manifests an affective power; as forms of encounter, of relationships between women; of

affection between women. It is from the backdrop of the affections mobilized by the intimacy

between women that the work is constituted. From what passes from one to another, which

emerges from the encounters between subjects – the human power to affect and be affected.

The analysis was carried out in two stages and contributes to the advancements of discussions

in the field of Social Communication, an important field for negotiations and materialization

of relationships. At first, the decomposition of the scenes and their descriptions was carried

out. Subsequently, we sought to understand the relationships between the decomposed parts,

that is, the interpretation of these parts (PENAFRIA, 2009). The discussion articulates gender

and sexuality and looks at women in their complexity. In the end, we conclude that the film

reveals a representation that is constituted as an escape from the imagination of what is

historically, culturally and politically sedimented in the collective unconscious and conscious

with regards to lesbian women. The building of the representations, aligned with the

memories of women’s experiences and supported by the gaps left by history, fables images

that are missing in history and paints of the most beautiful affections and the most brutal

systems.

Keywords: Lesbians, affections, portraits, intimacy, audiovisual.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A primeira questão que se coloca, ao começar a apresentação deste trabalho, é sobre o

meu desejo em fazê-lo. Encontro, em uma página do livro A vida submarina de Ana Martins

Marques aberta ao acaso, um sentido comum que embala algumas de minhas escolhas: “Os

olhos não retêm/ a memória das imagens/ indecifradas / Com a lembrança pousada / na praia

antiga de um beijo, / procuro / desatenta / traçar o mapa do desejo, / sua secreta geografia”1.

Ao desviar o olhar do poema, vejo um retrato pintado, sou eu. Percebo que olhos, nariz, boca,

manchas e contornos não estão delimitados e suponho que, em um retrato, os traços afetivos e

amorosos também nos fazem pertencer à imagem, ter um rosto ainda que inventado.

Desconfio de que essas questões podem ser uma chave de compreensão para a memória de

uma história de amor. Sobretudo para os amores dissidentes, que percorrem tortuosos

caminhos para deixarem seus traços de visibilidades e identificação.

Este trabalho é uma travessia, caminhei em busca das pistas, dos desejos. Um jeito,

quem sabe, de apreender o amor. A pesquisa ganhou vida arrastando-me para lugares brutos e

sublimes. A escrita deste trabalho é a tentativa de dar materialidade a uma experiência que

acontece na subjetividade. O que se faz aqui é inventar um modo de compartilhamento de

uma experiência estética dos afetos. E os afetos fazem com que uma imagem possa retornar

qualquer coisa perdida, inclusive o desvelar das secretas geografias.

O retrato apresenta uma coexistência de opostos, que simultaneamente, apontam para

o seu referente e para a falta dele. Diante de um retrato, nos deparamos com a presença

ilusória de alguém que, no entanto, não está realmente ali. Por mais que a pessoa retratada

esteja fixada na tela, ou pareça estar, a imagem é um elo para aquilo que está longe. A

experiência estética se constitui também por aquilo que nos escapa. A percepção da presença

no retrato revela uma ausência, guarda uma lonjura. O resultado final, que é dado a ver desse

processo, chega endereçado pelo caminho do corpo e é conjuntural ao campo do sensível. Um

retrato permite sentir a ausência da pessoa retratada ao mesmo tempo que materializa o outro

perto de nós.

Em um retrato, algo além dos traços, atrelado à experiência pessoal e ao processo de

criação, contribui para que a imagem estabeleça ou não semelhança ao referente. Além disso,

o retrato parece escapar ao tempo, ou seja, subverte a linearidade cronológica. Passado,

presente e futuro se entrecruzam. São essas as questões amalgamadas que mobilizam a

1 MARQUES, Ana Martins. Memória I. In: A vida submarina, São Paulo: Companhia das Letras, 2021, p. 96.
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análise, realizada neste trabalho, do filme Retrato de uma jovem em chamas2 (2019), de

Céline Sciamma. O filme apresenta o processo de composição de um retrato, circunscreve

uma história de amor e revela uma rede íntima de afetos. Tudo, porém, vai sendo entregue a

cada pincelada: é de pouquinho em pouquinho que o amor aparece.

O universo criado pela diretora apresenta momentos fugazes de afinidade que

costumam ser interrompidos ou não concretizados plenamente. O romance se engendra, com

uma data de término previamente estabelecida, enquanto duas mulheres se conhecem e se

conectam a partir de escolhas feitas dentre as opções delimitadas por autoridades patriarcais.

A criação de retrato, objeto que por muito tempo foi elemento sine qua non para o

matrimônio, é o tempo de realidade suspensa de intimidade e desejo de entre elas.

Sciamma constrói o filme em torno da memória, definindo toda a ação como uma

lembrança, que vem à tona em uma aula de pintura quando Marianne (Noémie Merlant) vê

um retrato, por ela feito, de uma mulher em chamas. Na França do século 18, Marianne é

contratada para pintar o retrato de Héloïse (Adèle Haenel), depois do suicídio da irmã, pois a

jovem precisa substitui-la em um casamento arranjado e a pintura será enviada para assegurar

a união com o pretendente. A artista, que tem certa independência e liberdade, chega à ilha

onde irá desempenhar o trabalho em um barco, nele há remadores cujos corpos estão fora de

foco. No filme, os homens são quase inexistentes; para além da cena no mar, surgem poucos

indícios da presença masculina, como o futuro marido nunca visto, o retrato borrado feito

pelo precursor de Marianne, as menções ao pai da pintora e alguns visitantes da exposição

nas cenas finais. O único homem que de fato marca presença é o que busca o retrato pronto.

Sua chegada aponta para a separação do casal. As personagens masculinas são cenários de

paisagem; de acordo com Teresa de Lauretis (1994) existem mas não importam, em

detrimento dos espaços monossexuais protagonizados pelas mulheres - uma subversão a uma

situação que Lauretis aponta como imposta às mulheres em cena pelo cinema patriarcal

burguês masculino.

Héloïse é contrária ao casamento, não aceita posar para nenhum artista antes da

chegada de Marianne, por isso a pintora se passa por companheira de passeios até a praia

durante o dia, enquanto de noite pinta o retrato através da memória e em segredo. No

primeiro passeio das duas, Héloïse corre na falésia à beira-mar. Assim como na cena em

questão, no romance entre elas não há aprisionamento, mas descoberta, afetos, desejos e

sutilezas. A Condessa (Valeria Golino), mãe de Héloïse e cúmplice dos padrões patriarcais,

2Elogiado pela crítica, o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema de Cannes em 2019 e
foi indicado para 10 prêmios César, o equivalente francês do Oscar, em 2020.
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se ausenta por alguns dias da casa, que passa a ser habitada neste período por Marianne,

Héloïse e uma criada chamada Sophie (Luàna Bajrami). Em isolamento, as três podem

experimentar a liberdade, e é a partir dela que o filme denuncia e resiste às imposições feitas

pelo patriarcado sobre as mulheres.

A liberdade no filme não está atrelada ao espaço exterior, ainda que no início Héloïse

demonstre prazer na fuga, mas na possibilidade de realizar desejos. Para além do casamento

forçado, a obra reivindica a maternidade como escolha ao retratar o tema do aborto sob a

mesma abordagem esteticamente poética. As três mulheres se acomodam em uma rotina

suspensa: jogam cartas, cozinham, lêem e debatem a história de Orfeu e Eurídice. O impacto

desses momentos é ainda maior pela maneira que são filmados, interpelam ritmos cotidianos

sem pressa.

O filme atua na dobra da cultura, se faz nas brechas e aponta para lugares dissidentes.

O processo de composição do retrato é a abertura para a intimidade de Marianne e Héloïse. À

medida em que as duas se apaixonam, aflora um impulso artístico pessoal, ao invés do

conjunto de regras que reduzem o processo criativo à mecanização. Afastando-se da

formação que teve, Marianne faz uma interpretação sensível de Héloïse, que captura uma

essência desafiadora e valoriza a inteireza do sujeito. Por meio das trocas de olhares,

sobretudo, os afetos vão dando contornos para o retrato. A obra é composta por uma série de

não ditos, daqueles que colocam em cheque a linguagem, - os diálogos são abruptos e o corpo

de cada personagem cria seu próprio idioma.

Neste trabalho, partimos da hipótese que, durante o processo criativo da pintora, o

filme revela uma representação de mulheres lésbicas que se constitui enquanto fuga do

imaginário daquilo que é histórico, cultural e politicamente sedimentado no inconsciente e

consciente coletivo no que diz respeito às categorias gênero e sexualidade. A construção do

filme é alinhada às memórias das experiências femininas, apoiada nas lacunas deixadas pela

história quanto à intimidade e desejo das mulheres. Sciamma apoia-se na ideia de que quando

não há arte, não há memória. Um dos motivos pelos quais o filme se passa no passado é para

eventualmente criar um novo material memorialístico - a memória de uma história de amor.

Nesse sentido, Retrato de uma Jovem em Chamas é uma obra contemporânea, pois fabula

imagens que faltam na história.

Quase inexistente nos produtos midiáticos, o relacionamento lésbico é comumente

apresentado pela nuance do conflito, o que resulta em diálogos sem profundidade, mulheres

que não conseguem lidar com a sexualidade, marcas expressivas de heterossexualidade e a

impossibilidade da relação, muitas vezes dada por lésbicas mortas. Em entrevista para o
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jornal The New York Times3, Céline Sciamma afirmou que há sempre uma narrativa em

torno da homossexualidade e da lesbianidade, que supõe que os desviantes deveriam se sentir

culpados. Sciamma questiona, “por que essa narrativa sempre nos foi dita? Eu não me lembro

de ter tido esse momento do “o que aconteceu conosco”?. Eu sempre estive consciente do

que estava acontecendo”, afirmou a diretora.

Em Retrato de uma Jovem em Chamas, no entanto, Céline Sciamma faz com que as

expectativas sejam subvertidas, Marianne e Héloïse não parecem surpresas com suas

aspirações. Elas têm seus desejos realizados uma na outra, uma experiência erótica que revela

a arte como método para validar e preservar os afetos depois que um romance termina.

Sciamma constrói um relacionamento no qual há igualdade entre as duas mulheres. Nos

relacionamentos queer, as suposições de dominação e submissão não têm um lugar óbvio

para aparecer - “reside aí o perigo das nossas histórias”, salientou Sciamma4, e por isso elas

são apagadas. Nas palavras da diretora, “definitivamente há espaço para igualdade, espaço

para invenção”. E completa, “existe sempre essa surpresa que mente sobre a equidade, que é

a nova tensão. Você não sabe o que está acontecendo se não for sobre a hierarquia social,

dominação de gênero ou dominação intelectual”, concluiu.

Dentro das convenções patriarcais, o corpo da mulher é tradicionalmente superficial e

desumanizado pelos padrões sociais, que agenciam discursos misóginos, os quais permeiam a

sociedade ocidental. No contexto contemporâneo da cultura de massa, a ausência de imagens

de mulheres lésbicas está em consonância com o discurso do cânone, tendo em vista a

heteronormatividade compulsória instaurada no terreno do imaginário coletivo. Ainda que as

convenções patriarcais estejam representadas no filme, os afetos que mobilizam a narrativa

fílmica de Retrato de uma Jovem em Chamas propõem agenciamentos distintos, rompendo

com algumas tradições culturais.

Os estudos feministas garantem contribuições definitivas para a metodologia analítica

desta pesquisa, suscitando diálogos contextuais com questões relevantes da comunicação e

dos estudos da cultura em geral. A discussão articula gênero e sexualidade e pretende olhar

4 “There’s all this surprise that lies within equality, that’s the new tension. You don’t know what’s going to
happen if it’s not about the social hierarchy, gender domination or intellection domination”. Disponível em
https://www.nytimes.com/2020/02/13/movies/portrait-lady-fire-celine-sciamma.html. Acesso em 22 de março
de 2022

3 “There’s always this narrative around homosexuality and lesbianism, that it should be guilty,” she said. “Why
are we always being told this narrative? I don’t remember having this ‘What’s happening to us?’ moment. I was
always aware of what was happening”. Disponível em
https://www.nytimes.com/2020/02/13/movies/portrait-lady-fire-celine-sciamma.html. Acesso em 22 de março
de 2022.

https://www.nytimes.com/2020/02/13/movies/portrait-lady-fire-celine-sciamma.html
https://www.nytimes.com/2020/02/13/movies/portrait-lady-fire-celine-sciamma.html
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para as mulheres em sua complexidade dada também pela interseccionalidade5. É necessário

atentar para que não ocorra um engessamento reduzido à descrição de marcadores de

diferença, mas que possa ser cada vez mais uma estratégia para abrir espaços para alianças e

coesões políticas inesperadas e potentes. Os modos de existência e sociabilidade das

mulheres lésbicas, representados pelo audiovisual, precisam ser investigados, compreendidos,

até mesmo cartografados, dada a baixa atenção que recebem, em contraposição à importância

que demonstram ter.

Este trabalho contribui para o avanço das discussões no campo da Comunicação

Social, terreno importante para as negociações e materializações das relações. A pesquisa

insere-se na longa tradição dos estudos feministas que identifica e denuncia as imagens pelas

quais a cultura patriarcal constrói as mulheres. A construção clássica da mulher como

imagem na pintura é uma matriz das políticas de olhar, atualmente constituída também pela

fotografia, pelo cinema, pelas redes sociais, pela publicidade e por uma série de dispositivos

escópicos, aponta para lugares de subalternidade e passividade. Problematizar essa convenção

se constitui como um exercício de deslocamento epistemológico. Em um primeiro momento,

o processo criativo de Marianne está ancorado na forma como a arte enxerga uma mulher em

sua condição de uso pela cultura. Para a tradição patriarcal, o retrato de uma mulher é

necessário para que ela fique eternizada na casa onde deverá servir de objeto de um

casamento: indício da imaginação misógina acerca do feminino, por meio de uma

objetificação desumanizadora, a qual contribui para a invenção do real sobre a mulher.

O objetivo deste trabalho é traçar uma cartografia afetiva de Retrato de uma Jovem

em Chamas, sob o aporte dos estudos culturais, estudos feministas e dos estudos sobre

lesbianidades. No que tange aos estudos culturais, a cultura da mídia, segundo Douglas

Kellner (2001), refere-se à cultura originada no cerne das produções da indústria cultural e

aos modos como ela é produzida e distribuída através das tecnologias da comunicação.

Considerando, portanto, a ‘cultura’ e a ‘comunicação’ como partes de um mesmo processo.

Para o autor, a mídia atua de modo onipresente em nosso cotidiano e participa na constituição

das subjetividades e no modo como nos relacionamos com o mundo. Os produtos culturais

“contribuem para nos ensinar como nos comportar e o que pensar e sentir, em que acreditar, o

que temer e desejar – e o que não” (KELLNER, 2001, p. 10). Ou seja, a cultura veiculada

5 Os vários eixos de poder, tais como raça, etnia, gênero e classe se estruturam em termos sociais, econômicos e
políticos, por meio dos quais “[...] as dinâmicas do desempoderamento se movem” (CRENSHAW, 2002, p.177).
Baseando-se na interseccionalidade, busca-se capturar “[...] a forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a
opressão de classe criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias,
classes e outras” (Crenshaw, 2002, p.177).
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pelas mídias orquestra a formação das identidades dos sujeitos, assim como também fomenta

o debate público, uma vez que “a cultura veiculada pela mídia fornece o material que cria as

identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas sociedades tecno capitalistas

contemporâneas, produzindo uma nova forma de cultura global” (2001, p. 9).

O autor aponta que a mídia é um instrumento que ajuda os indivíduos a formarem

identidades – sobretudo aquelas que agregam à cultura dominante, apagando traços ou

enfrentando as resistências: “as narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os

símbolos, os mitos e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum para a maioria

dos indivíduos em muitas regiões do mundo de hoje” (2001, p. 9). De acordo com ele, a

análise e a interpretação desses produtos culturais, o exame das modalidades de representação

na cultura contemporânea, sob a ótica dos estudos culturais, “exigem métodos de leitura e

crítica capazes de articular sua inserção na economia política, nas relações sociais e no meio

político em que são criados, veiculados e recebidos” (2001, p. 13). Os produtos audiovisuais

produzem significados, que nos ajudam a conferir sentido à nossa experiência e nos ajudam a

transitar pelas complexas redes contemporâneas de instituições, papéis e subjetividades.

Simon During (2010) reforça que o campo dos Estudos Culturais se debruça sobre o estudo

da “cultura contemporânea”. E refletir sobre a cultura e seus processos é entender que o

campo cultural, por assim dizer, não é uma dimensão fechada, tampouco determinada: é um

local de diferenças, conflitos e resistência. Conforme diz Berenice Bento (2010), as

interpelações discursivas dos produtos audiovisuais, caracterizadas por sua linguagem

própria, não antecedem significados, mas os produzem, reforçam-nos, materializam-nos e

“ajuda a conformar nossa visão de mundo, a opinião pública, valores e comportamentos,

sendo, portanto, um importante fórum do poder e da luta social”  (BENTO, 2010, p. 54).

O audiovisual é um instrumento que atualiza os repertórios de representação, ao

fornecer um mapa cognitivo que nos situa em relação às representações dos afetos e que, ao

mesmo tempo, nos afeta. Retrato de uma Jovem em Chamas, bem como as demais obras

audiovisuais, pode ser compreendido como um discurso, que opera, seja em seu sentido

denotativo ou conotativo, com o intuito de tornar seus enunciados materializados e

inteligíveis. A veiculação de ideias que estão imbricadas nos filmes faz com que não seja um

simples conjunto de imagens e diálogos na tela, é o produto final de um processo que envolve

uma rede de relações de poder juntamente com as condições sociais que propiciaram o seu

surgimento. O cinema produz imaginação, cria afetividade e significação. Ao mostrar

mulheres estereotipadas, são tolhidos os processos de identificação e subjetivação das

espectadoras, reforçando a anulação de seu lugar de sujeito ativo, o que reforça sua condição
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de objeto aos olhos do desejo patriarcal. Em suma, o cinema é, por excelência, uma

tecnologia social, como sugere Teresa de Lauretis (1987), que negocia com o desejo; é

máquina, instituição, um aparato que produz imagens e significados para a contemplação de

um sujeito e junto com ela.

Para Lauretis (1987), o cinema tem sido, ao longo dos anos, uma mídia de matriz

patriarcal e ascendência masculina. A mulher é o “objeto e suporte de um desejo que,

intimamente ligado ao poder e à criatividade, é a força motriz da cultura e da história”

(LAURETIS, 1987, p. 97), ao mesmo tempo em que ainda está ausente na narrativa, como

está sempre ausente da história e processos culturais. De acordo com a autora, a mulher está

ausente do discurso cinematográfico como sujeito teórico e prisioneira como sujeito histórico.

Guacira Lopes Louro (2000) explica que o cinema hollywoodiano, uma indústria

poderosa, sustentada por grandes estúdios, pretendia, desde o início, ser construída para ser

universal. Seus personagens, as histórias narradas, a estética e ética das produções eram

construídos com estrutura para serem largamente distribuídos e consumidos. Ao contrário de

muitos filmes hollywoodianos, Retrato de uma jovem em chamas não foi produzido por

grandes estúdios e apresenta um amor que se distancia do que é normalmente veiculado, foge

das concepções padrões de amor.

Na tese “Encantamentos de corpo e alma: representações do amor de Jane Austen no

audiovisual”, Karina Barbosa (2014) sugere que o amor romântico, fenômeno histórico

construído culturalmente na sociedade ocidental, não possui uma bibliografia com definições

exatas. Em sua pesquisa, a autora se aproxima do conceito de amor romântico a partir de

análises fílmicas que revelam representações do amor na obra audiovisual derivada de Jane

Austen. Barbosa (2014) percebe os sinais de encantamento presentes na contemporaneidade

árida da racionalidade e nota, a partir disso, como o amor encantado é uma alternativa viável

para os sujeitos amorosos. Diante das características deste universo, o amor austeniano é

fortemente pedagógico (o que o habilita, mais claramente, a transitar pelo audiovisual

hollywoodiano, também pedagógico): as narrativas audiovisuais ensinam quais as

codificações amorosas eficazes; encorajam determinadas condutas (boas), incentivam a

adoção de uma sensibilidade discreta em contraposição à grandiloquência de gestos da

sensibilidade romântica; demonstram a importância do autoconhecimento do sujeito amoroso

para conquistar o afeto desejado.

Retrato de uma Jovem em Chamas é um filme de período histórico parecido ou

análogo ao período histórico retratado nas produções derivadas de Austen, mas não é esse
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tipo de codificações amorosas que percebemos. O filme parece trazer um amor mais

complexo, que não é óbvio. Toda a pedagogia inerente ao cinema austeniano é alterada por

Céline Sciamma. Dentro da narrativa da diretora percebemos as histórias que Jane Austen

não contou. E encontramos um amor que pode ser melhor entendido a partir de bell hooks

(2006). No texto Vivendo de Amor, a autora chama a atenção para a potência do amor e o

define como “a vontade de se expandir para possibilitar o nosso próprio crescimento ou o

crescimento de outra pessoa", sugerindo que o amor é ao mesmo tempo "uma intenção e uma

ação”. Assim, entende-se que o amor pode ser expresso por meio da união do sentimento e da

ação.

Na obra Tudo sobre o Amor, bell hooks (2021) explica que o amor é uma emoção

participativa. Para ela, quando nos engajamos no processo de amor-próprio ou de amar os

outros, devemos nos mover além do reino sentimental para tornar o amor real. Em meio a tal

amor não precisamos temer o abandono, “este é o presente mais precioso que o amor

verdadeiro nos oferece: a experiência de saber que sempre fazemos parte” (hooks, 2021,

p.197). A autora acrescenta que o amor verdadeiro nem sempre leva ao viver felizes para

sempre, mas tem como essência o reconhecimento mútuo, ou seja, dois indivíduos que veem

um ao outro como realmente são. hooks (2021) salienta que o amor verdadeiro é uma

revolução pessoal. O amor presente em Retrato de uma Jovem em Chamas nos convoca,

ainda, para o que Judith Butler (2019) chama de assembleia. Quando os corpos se unem em

assembleia para expressar sua indignação, representando sua existência plural no espaço

público, eles estão reivindicando o direito de aparecer, de ter liberdade, de serem

reconhecidos e valorizados. Buscam uma vida que possa ser vivida com dignidade, respeito,

sem preconceito e sem qualquer forma de violência (BUTLER, 2019).

Nesta pesquisa, compreendemos que a narrativa de Retrato de uma Jovem em Chamas

reivindica o direito de aparecer e manifesta uma potência afetiva; como modos de encontros,

de relações entre mulheres; de afetos entre mulheres. Este trabalho tem por objeto de análise

uma obra audiovisual e como tal necessita de métodos de análise que dêem conta de suas

especificidades. Várias são as formas de olhar para um filme, dentre elas a análise fílmica,

que também oferece diversas possibilidades. Para Jacques Aumont e Michel Marie (2004),

um filme é uma obra artística, autônoma, suscetível de engendrar um texto (análise textual)

que fundamente os seus significados em estruturas narrativas (análise narratológica) e em

dados visuais e sonoros (análise icônica), produzindo um efeito particular no espectador

(AUMONT; MARIE, 2004, p. 10). Sendo assim, podemos compreender o filme como algo
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que contém uma narrativa convertida em aspectos visuais e sonoros que promovem algum

efeito em quem o assiste. É sobre esse conjunto audiovisual que a pesquisa se constitui.

A análise fílmica, que desconstrói o objeto em busca de reconstruí-lo a partir das

perspectivas analíticas lançadas sobre ele, é nossa ferramenta. Aumont e Marie (2004)

definem a análise de um filme como “aplicação, desenvolvimento e invenção de teorias e

disciplinas” (2004, p. 8), ou seja, apropriação de outros campos de acordo com o enfoque

dado pelo pesquisador. Neste trabalho, a análise foi feita em duas etapas: consiste em um

primeiro momento na decomposição da película em quadros e a sua descrição.

Posteriormente, buscou-se compreender a relação entre as partes decompostas, ou seja, a

interpretação dessas partes, como propõe Manuela Penafria (2009). Uma atividade que separa

elementos e, após identificá-los, percebe-se a articulação entre os mesmos. Ao realizar uma

reconstrução, é possível captar de que modo os elementos da obra cinematográfica foram

associados (PENAFRIA, 2009). A análise fílmica possibilita olhar para cada elemento

separadamente, identificando quadro por quadro, buscando as peculiaridades que podem

passar despercebidas caso não sejam observadas dessa maneira. Assim, é possível desvendar

o que o produto oferece e fazer interpretações que, no entanto, não se esgotam.

A trajetória de análise

Para fluir neste ambiente composto por muitas palavras e imagens, foi necessário

fazer uma revisão bibliográfica para que pudesse assistir Retrato de uma Jovem em Chamas a

partir da perspectiva de um modelo de análise, o qual vê o produto cultural para além das

superfícies, a partir das intertextualidades com outras realidades e contextos. Além disso, foi

preciso habitar este espaço e utilizar o corpo. O meu corpo. Corpo é terreno abundante de

afetividades. Para Guacira Lopes Louro (2016), as formas de se experimentar e exercer o

corpo são sugeridas, através da promoção social dos usos dos corpos, ora reprimidas, ora

“condenadas ou negadas” (LOURO, 2016, p. 10).

A linguagem deste trabalho é a dos afetos, a escolha das cenas e abordagem

metodológica são feitas a partir das minhas afetações diante do filme. Essa perspectiva dos

afetos não oferece um modelo, mas sim outras maneiras de ver e investigar. Quando os afetos

nos invadem, eles apontam para subjetividades, estruturas, histórias, imaginações individuais

e coletivas. Promovem, portanto, uma abordagem para práticas metodológicas. É a partir do

pano de fundo dos afetos mobilizados pela intimidade entre mulheres que este trabalho se

constitui. Daquilo que passa de um ao outro, que emerge dos encontros entre sujeitos – o
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poder humano de afetar e ser afetado. Entendemos, a partir de Vera França (2016), que

através de uma rede de afetividades e codificações a narrativa sugere, contém ou revela algo

além dela mesma. Orquestra e faz circular sentidos ideológicos, morais, identitários,

subjetivos. A afetividade nos conecta com a presença direta da vida.

Os afetos nos dizem que algo está em jogo e que este algo exprime em nós desejos

diversos uma vez que desestabilizam as definições instaladas e apontam para uma capacidade

corporal, relacionada às relações de forças sempre modulares. Afinal, como sinaliza

Merleau-Ponty (1947), somos um corpo imerso no mundo, aberto para os sentidos e

sensações. Jean-Luc Moriceau e Carlos Mendonça (2019), no texto Afetos e experiência

estética: uma abordagem possível, afirmam que o afeto nos força a pensar, a criar novos

conceitos ou novas atitudes, nos expõe ao devir. Pensar é recomeçar a sentir, deixar se afetar

e produzir sentidos em todas as direções. Para Moriceau e Mendonça (2019), esse

pensamento brota no coração da experiência por causa de seu nascimento fincado no presente

e interpessoal.

Os afetos deixam transparecer, por exemplo, construções identitárias diante dos

discursos percebidos. Com isso, para descobrir o motivo de uma experiência nos afetar é

preciso encarar os principais quadros políticos e levantar questões sobre gênero, sexualidade,

etnia, idade, classe social e política, por exemplo. “Nossa ligação com as forças políticas não

é apenas de cunho cognitivo, ela é presente e afetiva, nossa existência está contaminada e já

engajada nessas relações políticas” (MENDONÇA; MORICEAU, 2019, p. 89). A estética,

portanto, é também política.

A percepção afetiva fornece uma abordagem sensível contaminada, e por isso não

deve apenas descrever a experiência, mas também restituir um tecido de afetos, das

percepções e dos conceitos. Deve ser retransmitida, compartilhada e repleta de potencial

educativo. Os produtos audiovisuais contêm narrativas convertidas em aspectos sensoriais

que afetam quem os assiste, e por isso o intuito deste trabalho de mapear camadas de

significado que emergem dos afetos, a metodologia também passa pela junção entre narrativa

e a cartografia.

A cartografia permite mapear as sensibilidades, o que é visível e, principalmente, o

que é invisível no corpo que vive, no corpo que se movimenta. Desta forma, a cartografia

acontece de fato no corpo, nossa matéria prima de criação, onde se inscrevem os saberes, as

experiências, a memória e os afetos. Milton Santos (1996) diz que na cartografia existe a

formação de uma espécie de atlas em que as falas se oferecem ao mapeamento: “o território

são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço
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habitado” (SANTOS, 1996, p. 13). Sendo tarefa do cartógrafo dar língua para afetos que

pedem passagem, dele espera-se basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de seu

tempo e que, atento às linguagens que encontra, devore as que lhe parecem elementos

possíveis para composição da cartografias que se fazem necessárias.

Como sinaliza Vera França (2016), ao analisar os produtos audiovisuais é possível

fazer determinada leitura de um determinado fenômeno, tentando ir ao encontro de suas

organizações, processos, significados e sentidos. As redes de afetos, por meio e através das

quais os sujeitos carregam e constroem sentidos, afetando e sendo afetados, não são

totalmente claras, tampouco fixas. Para dar conta dessa investigação, a análise fílmica

realizada é híbrida e apoia-se, em um primeiro momento, na análise de conteúdo proposta por

Manuela Penafria (2009). Para a autora, este tipo de análise considera o filme como um relato

e tem apenas em conta o tema do filme (PENAFRIA, 2009). A aplicação deste tipo de análise

implica, em primeiro lugar, identificar-se o tema do filme. Isso foi importante para a escolha

dos textos que compõem, principalmente, o Capítulo 1.

Em seguida, foi feita uma adaptação da análise de narrativa complexa sugerida por

Letícia Capanema (2016). Para ela, os aspectos da narrativa complexa parecem atuar num

mesmo território, ainda que de maneiras diferentes. A autora propõe observar a

complexificação da narrativa através de um modelo composto de três instâncias: 1. O

conteúdo ficcional, ou seja, a história ainda dissociada da forma e do código; 2. A forma, isto

é, a organização estrutural narrativa – o modo, a ordem e o ponto de vista em que a história é

contada. 3. O código ou linguagem utilizada como meio para expressar a narrativa

(CAPANEMA, 2016). As três categorias foram observadas para embasar, no entanto, a

realização de um movimento de cartografia, que se constitui enquanto um visionamento

disciplinado e afetado pela sujeita de pesquisa; por mim. Assim, a cada ponto desse mapa

afetivo acionei os achados de inspiração da análise fílmica.

A investigação se instrumentaliza por meio de quatro categorias ou atos: tempo,

mergulho, retratos e intimidade, e na última sugere três gestos amorosos: olhar, beijar e tocar.

As sequências foram escolhidas a partir da minha afetação ao assistir o filme; repito,

ancorada em Moriceau e Mendonça (2019) que os afetos deixam transparecer as construções

identitárias diante dos discursos percebidos e o motivo de uma experiência nos afetar aponta

para questões frutíferas acerca do pensamento das mídias e das artes.
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Quadro 1: Minutagem das sequências escolhidas.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Estruturalmente, o trabalho está dividido em três capítulos: O Capítulo 1, Algumas

teorias: feminismos e lesbianidades, apresenta a operação conceitual que trama a pesquisa.

No Capítulo 2, Permanência no Tempo, Mergulho e Retratos, são analisadas algumas

sequências que engendram discussões sobre lembranças, camadas submersas da narrativa e

pensamentos que emergem dos retratos e as questões que envolvem suas imagens. O Capítulo

3, Intimidade, encerra este percurso que acompanha parte da minha formação em

Jornalismo, apresenta alguns códigos amorosos do filme, percebidos pela formação da

intimidade.
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CAPÍTULO 1: ALGUMAS TEORIAS: FEMINISMOS E LESBIANIDADES

1.1 Feminismos e cinema

No livro Problemas de Gênero, escrito originalmente em 1990, Judith Butler (2019)

analisa as categorias de gênero e sexo como produtos do contrato sexual heterocentrado,

aponta para uma performatividade normativa inscrita como verdade biológica. Esta

performatividade tão bem estabelecida pode parecer naturalizada no corpo das mulheres, mas

ela é ensinada. Para a autora, o gênero é um significado cultural que se assume pelo corpo e a

noção de homem/mulher é fabricada. Butler afirma que o termo mulher não é suficiente para

abarcar todas as experiências, pois o gênero não se constitui de maneira coerente ou

consistente nos diferentes contextos históricos. Acrescenta que se estabelercermos as

necessárias intersecções com raça, classe, etnias, sexo e identidades, o resultado é que a

noção de gênero não pode ser separada da política e da cultura onde ela é produzida e

mantida (BUTLER, 2019, p. 20). Para Maria Luisa Femenías (2007), a interseccionalidade

aponta para um paradoxo importante: se, por um lado, o feminismo destes locais solicita a

igualdade frente às culturas hegemônicas, e se pretendia ser único e integrador de todas as

mulheres de forma horizontal; por outro, é necessária a distinção, para que se reconheça e se

torne visível a interseção do feminismo com outros marcadores importantes, como raça,

classe e sexualidade. Assumir a diferença, portanto, para construir a igualdade.

Teresa de Lauretis (1987) também prefere não se ater à diferença sexual binária ao

propor a construção do gênero por meio de algumas tecnologias, ou seja, o gênero é tanto o

produto como o processo de construção por meio de representações. A construção do gênero,

bem como a construção da sexualidade, pode ser entendida, de acordo com Lauretis (1987)

como “um conjunto de efeitos produzidos”. Desdobramentos inter-relacionais exercidos por

“uma complexa tecnologia política” (LAURETIS, 1987, p. 208). Os produtos artísticos “são

registros dessas construções” bem como suas operacionalizações práticas (1987, p. 209) e

fazem parte de “um sistema de representação que atribui significado (identidade, valor,

prestígio, posição de parentesco), estatuto, dentro da hierarquia social, a indivíduos dentro da

sociedade” (1987, p. 216). A autora complexifica o gênero para além das diferenças sexuais e

lembra que outras categorias atravessam o gênero, tornando o sujeito generificado como uma

experiência não unificada, mas múltipla, não literal, mas também contraditória.
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Para que seja possível começar a especificar este tipo de sujeito e articular
suas relações com um campo social heterogêneo, necessitamos de um
conceito de gênero que não esteja tão preso à diferença sexual a ponto de
virtualmente se confundir com ela, fazendo com que, por um lado, o gênero
seja considerado uma derivação direta da diferença sexual e, por outro, que
o gênero possa ser incluído na diferença ser incluído na diferença sexual
como um efeito de linguagem, ou como puro imaginário – não relacionado
ao real. Tal dificuldade, ou seja, a imbricação de gênero e diferença(s)
sexual(ais) precisa ser desfeita e desconstruída. (LAURETIS, 1987, p. 123)

Cada cultura constitui diferentes significados sobre o gênero, e de acordo com

Lauretis (1987) essa concepção está geralmente associada a valores socioeconômicos e

políticos de cada sociedade. Trata-se, portanto, de um sistema que confere significado e

posiciona os indivíduos dentro da sociedade, significados esses de status social, identidades,

valores, entre outros. A construção do gênero é ao mesmo tempo o produto e o processo de

sua própria representação. Ainda que o gênero seja uma representação que se retroalimenta,

todas as pessoas se encontram interpeladas pelo mesmo. As noções de homem e mulher

passam por um controle político, econômico e cultural em que, algo que se molda conforme

as situações históricas e maneiras distintas de como se estrutura cada sociedade. A autora

critica o entendimento de gênero comumente associado aos sexos femininos e masculinos,

designando mulheres e homens, categorias nas quais os sujeitos são enquadrados.

O que a sabedoria popular percebe, então, é que gênero não é sexo, uma
condição natural, e sim a representação de cada indivíduo e predicada sobre
a oposição “conceitual” e rígida (estrutural) dos dois sexos biológicos. Essa
estrutura conceitual é o que cientistas sociais feministas denominaram “os
sitema sexo-gênero”. (LAURETIS, 1987, p. 126)

A desigualdade nas concepções de feminino e masculino, seja no cinema ou em

outros discursos, é atravessada por relações de poder, as quais integram esferas múltiplas de

opressão sexual e de gênero. A autora aponta que uma mudança efetiva deve se pensar o

gênero (homens e mulheres) de outra forma e para (re)construí-lo em termos outros que

aqueles ditados pelo contrato patriarcal. Os estudos feministas atuam nesse cenário teórico

contribuindo com ferramentas de análise que não situam a mulher/feminino enquanto

comparação ou a partir do universal masculino, seja no pensamento intelectual e nos mais

diversos campos de saberes, assim como na produção e prática culturais.

Atentar para essa comparação com o universal masculino é importante, pois ao longo

da história social das mulheres, a posição que ocupavam, frequentemente, era de

inferioridade em todo o mundo. Embora haja controvérsias sobre quando exatamente o
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feminismo surgiu, já que algumas pautas existiam antes de ser um movimento organizado,

pode-se apontar sua emergência nos séculos XIX e XX. Antes mesmo dos pensamentos

acerca do gênero como conceito, as discussões sobre as diferenças estabelecidas a partir do

que se entendia por feminino e masculino já vinham sendo levantadas em diversos espaços.

Desde as relações de submissão entre mulher e homem presentes nas civilizações

grega e romana, passando pela influência do cristianismo, a caça às bruxas durante a Idade

Média, o Renascimento e as diversas revoluções que se deram, a disputa pelo sufrágio

universal, até os dias atuais, a história feminina é marcada pela luta contra uma visão

patriarcal que subjuga as mulheres ao poder dos homens. Algumas dessas condições

vivenciadas pelas mulheres durante o processo histórico que nos trouxe à versão atual de

nossa sociedade permanecem no imaginário social, ainda que encontrem outras formas de

expressão.

O movimento feminista, de acordo com Margareth Rago (2001), “ao lado da

crescente entrada das mulheres no mundo público, questionou categorias de significação e

explicação sociais amplamente aceitas, mostrando sua dimensão falocêntrica” (RAGO, 2001,

p. 61). Ao longo da história, a teoria feminista traçou seu caminho dialogando com a

movimentação política em torno dos direitos das mulheres. Diante de tantas vertentes, é

impossível falar de um único feminismo, assim como seria uma contradição afirmar a

“mulher” como sujeito unívoco. É importante destacar que as experiências sociais das

mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres brancas, mulheres assexuais, mulheres

transexuais, mulheres cis, são diferentes entre si. O espaço e tempo também são fatores que

moldam experiências distintas. Por consequência, há diferentes visadas sobre diferentes

experiências do “ser mulher” e essas diferentes perspectivas fazem com que nem mesmo o

próprio movimento feminista possa ser compreendido como unificado, mas como um

movimento de muitas frentes que, às vezes se combinam, às vezes entram em conflito.

Reconhecer não somente o contexto histórico e cultural de uma sociedade, mas

também identidade híbrida do movimento feminista, faz-se necessário para o entendimento

da situação da mulher em sua condição social e cultural específica. É importante mencionar

também que a busca por emancipação das mulheres, até os dias de hoje, é, a cada nova

conquista, contra-atacada na tentativa de manter a mulher aprisionada, e por consequência

mais distante de um reconhecimento social. De acordo com Simone de Beauvoir (1970), os

homens encontram-se em vantagem histórica, “o presente envolve o passado e no passado

toda a história foi feita pelos homens”, em geral brancos, burgueses e heterossexuais

(BEAUVOIR, 1970, p. 15). Judith Butler (2019), citando Beauvoir, desenvolve a ideia de que
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o sexo é parte da posição histórica de alguém: não se nega o sexo na construção do gênero,

mas o seu significado é questionado, visto que o sexo designado não determina o tipo de vida

que a pessoa terá. A construção, portanto, é histórica, social e biológica e, ainda, formas de

poder nos precedem:

Somos designados com um sexo, somos tratados de maneiras que
transmitem as expectativas de um gênero ou de outro, e somos conformados
dentro de instituições que reproduzem nossas vidas através de normas de
gênero. Portanto, somos sempre “construídos” de maneiras que não
escolhemos. Mas ainda buscamos construir uma vida em um mundo social
em que as convenções estão mudando, e em que lutamos para nos encontrar
dentro dessas convenções que existem e que evoluem. Isso nos sugere que
sexo e gênero são “construídos” de uma maneira que é nem completamente
determinada nem tampouco escolhida, mas sim enredada na tensão
recorrente entre determinismo e liberdade. (BUTLER, 2019, p. 1)

No correr dos anos, o movimento feminista incorporou diversas frentes de luta,

abrangendo temas como a saúde da mulher, a ideologia, a sexualidade, a violência, a

formação profissional e a participação no mercado de trabalho. De acordo com Cynthia Sarti

(2004), “as questões que tangem mais diretamente o feminismo, como a relação da mulher

com o homem, a sexualidade, o casamento como meio de vida e o significado e a vivência da

maternidade, são experiências com fortes marcas culturais” (SARTI, 2004, p. 44).

Na primeira onda, o movimento feminista surgiu como a luta liberal pelo direito

político, civil e educativo das mulheres. No final do século XIX e início do século XX, as

mulheres se estabeleceram como categoria e instauraram o movimento sufragista como uma

das principais bandeiras do feminismo. Em seus estudos, Simone de Beauvoir (1970) trouxe

uma perspectiva estruturalista do gênero para os estudos feministas, isto é, o sujeito “mulher”

visto como um constructo. De acordo com Alves e Pitanguy (1985), é nesse período que o

feminismo é tido como um movimento de massas que passa a se constituir com “inegável

força política e com enorme potencial de transformação social” (ALVES; PITANGUY, 1985,

p. 58). Segundo Laura Mulvey (1983), por exemplo, é nesse contexto que as mulheres

passavam cada vez mais a participar ativamente na construção de um cinema que rompe com

a linguagem carregada de um olhar tradicionalmente masculino (MULVEY, 1983).

De acordo com Heloísa Buarque de Hollanda (2020), o panorama político desta

segunda década do século XXI é tão inesperado quanto assustador: “o momento é de

profunda crise do capitalismo global, de falta de políticas efetivas de controle de uma crise

ambiental sem precedente, e é marcado pelo desgaste inédito das formas de democracia
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representativa” (HOLLANDA, 2020, s.p). O sujeito social luta por direitos fundamentais, e

tal linguagem política é a manifestação da quarta onda do feminismo.

A marca do movimento feminista atual, por sua vez, é a demanda das múltiplas

identidades pelo lugar de fala. De acordo com a autora, “no campo da produção de

conhecimento, a interpelação das epistemologias heteronormativas e coloniais entram como

agenda feminista prioritária” (HOLLANDA, 2020, s.p). E sinaliza duas tendências como

alternativa para o feminismo hoje: feminismo decolonial e a crítica a um feminismo de acento

individualista e neoliberal.

O feminismo neoliberal é um movimento vindo dos Estados Unidos, “enfatizando

desigualdades sociais e preocupado com a colonialidade do poder, nos alerta sobre o limite do

campo de atuação das políticas feministas neoliberais” (HOLLANDA, 2020, s.p). Neste

trabalho o feminismo decolonial será pano de fundo da análise, uma vez que aponta caminhos

frutíferos para os estudos de gênero e sexualidade. O movimento “investe em

contraepistemologias situadas para enfrentar o império cognitivo europeu e norte-americano”

(HOLLANDA, 2020, s.p). Tal movimento privilegia a contestação à colonialidade do saber e

“propõe uma revisão epistemológica radical das teorias feministas eurocentradas, o que inclui

o fim da divisão entre teoria e ativismo, característica de nossos feminismos desde sempre”

(HOLLANDA, 2020, s.p). A concentração de poder no campo de atuação dos conhecimentos

acerca dos feminismos ainda é a tônica dominante, aqueles que desconsideram seus

privilégios de raça, classe, heterossexualidade, cisgeneridade e geopolítica. Para bell hooks

(2006), no patriarcado capitalista da supremacia branca, já assistimos à mercantilização do

pensamento feminista (hooks, 2006).

O passo dado pelo feminismo decolonial foi o de perceber o gênero como elemento

estruturante da colonialidade, ou seja, é uma categoria criada pelo vocabulário colonial.

Aníbal Quijano (2002), mediante o conceito de colonialidade de gênero, esclarece que:

Ao trazer a colonialidade do gênero como elemento recalcitrante na
teorização sobre a colonialidade do poder, abre-se um importante espaço
para a articulação entre feminismo e pós colonialismo cujas metas são, entre
outras, lutar por um projeto de descolonização do saber
eurocêntrico-colonial através do poder interpretativo das teorias feministas
(QUIJANO, 2002, p. 4).

Assim, o feminismo decolonial denuncia a imbricação estrutural das noções de

heteronormatividade, classificação racial e sistema capitalista. Ou seja, para operarmos na

chave decolonial é necessário trazer para o centro nossas noções de origem, de tradição, de
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pureza e binarismos. A partir dessas contribuições, categorias-chave do feminismo foram

problematizadas por partirem de uma universalização e da subordinação das mulheres ao

considerarem apenas os problemas de gênero. Elas foram problematizadas pela generalização

existente em conceitos como patriarcado, mulheres e divisão sexual do trabalho, que

desconsideram experiências de mulheres afetadas pelo racismo, o classismo, a

heterossexualidade e a geopolítica.

O sistema de gênero moderno/colonial, segundo María Lugones (2008), afeta as

interpretações, teorizações, investigações, metodologias e muitas das práticas políticas do

feminismo, reproduzindo assim o racismo e a colonização. De acordo com a autora:

O homem europeu, burguês, colonial moderno tornou-se um sujeito/agente,
apto a decidir, para a vida pública e o governo, um ser de civilização,
heterossexual, cristão, um ser de mente e razão. A mulher europeia burguesa
não era entendida como seu complemento, mas como alguém que
reproduzia raça e capital por meio de sua pureza sexual, sua passividade, e
por estar atada ao lar a serviço do homem branco europeu burguês. A
imposição dessas categorias dicotômicas ficou entretecida com a
historicidade das relações, incluindo as relações íntimas (LUGONES, 2008,
p. 936).

O que nos interessa no pensamento de Lugones (2008) são as possibilidades de

resistências a partir das perspectivas das relações de gênero, principalmente quando a

tomamos como um aspecto imposto pela colonialidade. Dessa forma, considerar as fraturas

nos lócus são possibilidades de refletir outras formas de quebrar com determinados padrões

ou binarismos impostos por esse sistema.

Com influência do movimento feminista, diretoras ocupavam o mercado

cinematográfico com filmes cujos temas abordavam a situação da mulher em sociedade.

Simultaneamente, as mulheres passaram a questionar e a estudar a representação de seus

corpos e identidades em outros produtos culturais e artísticos. As primeiras críticas feministas

se ancoraram em análises sociológicas para explorar os papéis assumidos pela mulher nas

artes, logo após a semiologia e a psicanálise se fizeram presentes em seus estudos, de modo

que se passou a questionar não só o papel da arte como forma de expressão, mas também o

modo como se cria o significado nas obras e, mais especificamente, no cinema.

O movimento feminista trouxe à tona questionamentos que refletiram no cinema e,

para além, permitiram que o cinema se tornasse um espaço de discussão das divisões de

papéis sexuais, do patriarcado e do falocentrismo, bem como de inúmeras questões que

começavam a ser incorporadas nos debates feministas. Teóricas e críticas do cinema discutem
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temas variados, como a presença do olhar masculino na linguagem narrativa convencional, a

construção de ideologias através do cinema, a representação feminina nos filmes e a

possibilidade de um cinema alternativo feito por mulheres. Com teorias que passaram pela

psicanálise, pela semiótica, teorias sobre representação e ideologia e debates sobre o

essencialismo6, entre outras possibilidades, a crítica feminista colocaria em xeque a situação

das mulheres dentro dos produtos cinematográficos.

Essas autoras discutem temas variados, como a presença do olhar masculino na

linguagem narrativa convencional, a construção de ideologias através do cinema, a

representação feminina nos filmes e a possibilidade de um cinema alternativo feito por

mulheres. Elas têm pensamentos que distinguem entre si em alguns aspectos, porém todas

discutem a necessidade de um olhar que se diferencie da linguagem do cinema dominante,

tradicionalmente imbuída de uma visão masculina. Laura Mulvey (1983) aponta que as

mulheres ocupam o lugar objetos “para serem olhados”, sem poder de conduzir a narrativa,

privilégio reservado aos personagens masculinos. A autora relaciona o prazer de olhar com

uma estrutura de poder delimitada pelo sexo reproduzida no cinema: quem olha

(ativo/masculino) e quem é olhada (passivo/feminino). Assim, o cinema recria e reforça o

papel feminino de manter seu corpo (ou a imagem dele) sujeito, acessível e a serviço do

prazer masculino.

Além disso, Laura Mulvey (1983) evidencia como o contexto audiovisual é

dominado por uma lógica masculina do olhar, que sensualiza o corpo feminino para satisfazer

ao desejo escópico. Para a autora, a mulher existe na cultura patriarcal como o significante do

outro masculino, presa por uma ordem simbólica na qual o homem pode exprimir suas

fantasias e obsessões através do comando lingüístico, impondo-as sobre a imagem silenciosa

da mulher, ainda presa a seu lugar como portadora de significado e não produtora de

significado (MULVEY, 1983).

A autora observa que o cinema, enquanto sistema de representação, incita questões

sobre os modos de constituição da visão e do prazer visual. É interessante ressaltar que, no

cinema, outros recursos expressivos estão conectados às imagens na constituição da diegese,

e, portanto, o prazer visual pode ser associado a uma construção que não é apenas visual. A

composição e duração das sequências, ângulos, cores, trilha sonora, são outros recursos

6O termo aparece de forma recorrente no debate feminista e refere-se ao gênero como algo intrínseco à natureza
humana. As discussões sobre gênero dentro dos feminismos apontam, na maioria das vezes, para outro lugar
desassociado do fator biológico e atrelado a um constructo. Ou seja, entendem gênero como o conjunto distinto
de normas que define funções sociais apropriadas para cada sujeito. A partir delas são associados papéis
distintos que normatizam a posição que cada indivíduo vai ocupar na sociedade, como será sua formação e quais
espaços ocupará.
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expressivos que dizem respeito não somente à estética, mas também ao posicionamento do

cineasta frente ao conteúdo transmitido, evidenciando que a forma do filme é parte integrante

da construção de significados. As postulações da autora demonstram que as representações

das mulheres construídas pelo cinema dominante funcionam como uma forma de opressão,

pois transformam esses sujeitos em objeto e recalcam seus papéis sociais. Além disso,

importante pontuar que sob a lógica binária e heterocentrada do prazer visual, tal como

postulado, a lésbica nem mesmo existe. Dessa forma, podemos analisar estruturas do

patriarcado através de um instrumento que nele mesmo foi originado.

A aplicação da semiologia e da psicanálise no estudo do cinema por autoras como

Laura Mulvey (1983) foi significativa na construção de uma lógica que pudesse entender os

processos de reconhecimento e identificação do espectador com o filme. Ao aprofundar o

debate em torno da “representação da mulher” no cinema, a autora recebeu várias críticas do

movimento feminista, e tendo sido acusada de estabelecer uma análise centrada no olhar

masculino (male gaze) e não considerar o olhar feminino nem interseccionalidades como as

de raça ou sexualidade, Mulvey revisou sua teoria e aventou posteriormente a possibilidade

de um olhar feminino não colonizado.

Ann Kaplan (1995), ao perguntar sobre o cinema se o olhar é masculino, amplia a

discussão sobre a política do olhar. A autora argumenta que as fantasias sexuais tanto de

mulheres quanto de homens estão sempre enquadradas dentro do padrão

dominação/submissão, sendo que mulheres, bem como todos os corpos que não performam o

masculino hegemônico, frequentemente estão em posições submissas. Kaplan (1995)

aprofunda o pensamento por meio da psicanálise e explica como a mulher aprende, de certa

forma, a se colocar como objeto passivo do olhar e do desejo masculino. Com isso, a mulher

é capaz, devido ao seu posicionamento, de sentir prazer em sua própria condição de “para ser

olhada”. Ela entende que o prazer sexual feminino “não poderia ser um prazer que vem do

desejo pelo outro (posição de sujeito) – isto é, seu desejo é ser desejada” (KAPLAN, 1995, p.

126).

Claire Johnston (2000), por sua vez, analisa como o mito, enquanto discurso, é o

principal meio de representação da mulher no cinema. Nesse sentido, é capaz de naturalizar a

ideologia sexista, na medida em que a transmite, transforma e, ao mesmo tempo, oculta seu

discurso dentro da narrativa. Nas palavras da autora, “apesar da enorme ênfase posta na

mulher enquanto espetáculo no cinema, a mulher enquanto mulher é amplamente ausente”

(JOHNSTON, 2000, p. 25). Uma ação revolucionária proposta seria desafiar a representação

da realidade, uma vez que não é suficiente discutir a opressão da mulher dentro do texto do
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filme. Para a autora, não é suficiente analisar e criticar "imagens de mulheres" produzidas por

homens ou produzir filmes protagonizados por mulheres; as mulheres deveriam, portanto,

romper com o efeito de realidade, propondo um contracinema, capaz de superar os padrões

clássicos do cinema habitual,  em grande parte hollywoodiano.

Em geral, o contracinema está mais interessado no protagonismo feminino como

criador do discurso e organizador da narrativa, tomando o posto narrativo. A forma como as

narrativas cinematográficas são recepcionadas e ajudam a organizar os modos de

compreensão das relações de gênero, ultrapassada a fase inicial das discussões feministas em

torno do cinema, caracterizada por um certo essencialismo que esquecia a produção e a

autoria. Além das autoras já mencionadas, cada vez mais mulheres passaram e passam a

escrever sobre o audiovisual e questionar os olhares tradicionais.

1.2 Lesbianidades

Os subsídios teóricos feministas cartografados até aqui apontam para considerações

importantes a respeito também das lesbianidades. É importante visibilizar a

heterossexualidade e as práticas sexuais enquanto um sistema historicamente construído. Tal

fenômeno aponta para a emergência de outras corporalidades, afetos e desejos que escapam à

norma vigente. Ao refletirmos sobre a mulher lésbica, todos os fatores de invisibilidade e

subalternidade mencionados são ampliados, tendo em vista que duas categorias reforçam

determinadas estigmatizações que incluem a a abjeção, o desvio e, por conseguinte o

silenciamento desses sujeitos: o primeiro ser mulher e o segundo ser lésbica.

Para Monique Wittig (1978), ser lésbica é um ato político, vai além das relações

afetivas e sexuais e, portanto, as lésbicas não são mulheres, pois vão contra o que se espera

delas como tais. Nas palavras da autora:

O que é a mulher? Pânico, alarme geral para uma defesa ativa. Francamente,
este é um problema que as lésbicas não têm por causa de uma mudança de
perspectiva, e seria incorreto dizer que as lésbicas se associam, fazem amor,
vivem com mulheres, pois “mulher” tem significado apenas em sistemas de
pensamento heterossexuais e em sistemas econômicos heterossexuais. As
lésbicas não são mulheres. (WITTIG, 1978, p.57)

Neste sentido, o uso da palavra ‘lesbiana’ é interessante, faz referência à Safo de

Lesbos, que organizou a primeira academia de mulheres. As mulheres da ilha eram

conhecidas por seu companheirismo e estudavam tanto quanto os homens. Lesbiar era “imitar
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as mulheres de Lesbos”, ou seja, recusar esse poder exclusivo dos homens, deixar o ambiente

domiciliar e adentrar o mundo da cultura, debate e sexualidade.

Na antiguidade, muitas citações sobre as relações afetivas/ sexuais entre pessoas do

mesmo sexo podem ser encontradas – como os rituais religiosos no Código de Hamurabi

(1750 a.c.), pederastia na Grécia (469 – 399 a.c.) e textos de Safo de Lesbos (630 a.c), por

exemplo. Safo, citada por Sócrates e Aristóteles, não era recriminada por seus amores, ainda

que desqualificada por sua condição de mulher. As religiões de matriz judaica deram corpo à

ideia da sexualidade ligada à reprodução, e consequentemente, o sexo não reprodutivo

anormal e pecaminoso. Por consequência leis criminalizavam a prática homossexual. Os

primeiros castigos e leis proibitivas a relações homossexuais instaurados pela igreja

prosseguiram por vários séculos. Em 1791, a França, país onde Retrato de uma Jovem em

Chamas foi produzido, posicionou-se como o primeiro país a descriminalizar a

homossexualidade. Alguns países nunca criminalizaram as relações entre pessoas do mesmo

sexo, no entanto, isto se mantém como crime em alguns países até os dias de hoje.

Nos conceitos teóricos sobre a lesbianidade, encontramos possibilidades vigentes: a

primeira trata-se o desejo afetivo-sexual, atrelado ao gênero e corpo sexuado; a segunda

consiste no ato político feminista; e a terceira por sua vez é a identidade, que reune as duas

categorias anteriores. Em Retrato de uma Jovem em Chamas predomina a lesbianidade como

desejo afetivo-sexual. O romance é o que nos faz reconhecer a existência de lesbianidades na

narrativa. O ato político feminista consiste nas mulheres lésbicas que produzem o filme, elas

ocupam espaços onde predominam homens e precisam lutar para marcar seu lugar de

trabalho e resistência.

A produção de mulheres lésbicas atravessa os tempos pelo caminho da contracultura,

paralela à história geral ocidental. Harmony Hammond (2019), no seu texto intitulado

Artistas Lésbicas, publicado na antologia História das mulheres, Histórias feministas:

antologia, afirma que não temos uma história e salienta que não somos visíveis umas às

outras. Em sua pesquisa, a autora busca mulheres que recusavam papéis femininos e se

dedicavam à arte, mas só encontra palavras omitidas. Hammond (2019) sinaliza que há um

tempo, um espaço e um silêncio entre lésbicas, uma vez que o patriarcado se apoderou desses

sujeitos. A autora afirma que a sensibilidade lésbica não precisa ser delimitada, uma vez que

de maneira explicita ou implicita ela se revela. Para ela, a realidade cultural é formada

também por realidades individuais. A artista conta que revelou-se lésbica por meio de seu

trabalho, antes mesmo de se deitar com uma mulher ela já se sabia e indentificava como



32

lésbica. Ela relata que em seu trabalho pode dar forma aos pensamentos, medos, fantasias e

ideias. No entanto, ser artista lésbica, assim como ser feminista não constitui uma bolha

fechada, mas uma posição de compromisso, energia, prioridade e interesse. Hammond (2019

salienta que a escolha de onde colocar a energia criativa é política e por isso é importante

criar uma narrativa e dar visibilidade para ela. “Como não temos história, podemos começar a

pintar, desenhar, tecer, escrever nossa própria história” (HAMMOND, 2019, p.83).

De acordo com Adrienne Rich (2010), a destruição dos traços, das memórias e das

letras atestando a realidade da existência lésbica deve ser levada em conta seriamente como

meio de preservar a compulsão à heterossexualidade (RICH, 2010. p. 40). A autora busca um

reconhecimento dos textos especificamente lésbicos, dentro dos pensamentos feministas, que

não tratasse a existência lésbica como um fenômeno marginal. Mulheres que amam mulheres

têm em comum a luta contra o perigo de serem esquecidas, engolidas por essa estrutura que é

tanto heterocentrada quanto racista e colonial. Ainda de acordo com ela, os engendramentos

dessas relações fazem com que em determinadas situações a mulher seja subjugada.

A habilidade dos homens ao negar a sexualidade das mulheres ou ao
forçá-las a isso; ao comandar ou explorar o trabalho delas a fim de controlar
sua produção; ao controlá-las ou roubá-las de suas crianças; ao confiná-las
fisicamente e privá-las de seus movimentos; ao usá-las como objetos em
transações masculinas; ao restringir sua criatividade; ou quando as retiram
de amplas áreas de conhecimento e de realizações culturais da sociedade
(RICH, 2010, p. 23).

A relação estrutural das diferenciações sociais dos papéis de gênero implica que

mulheres e homens são categorias políticas que devem ocupar lugares estabelecidos. As

lésbicas ocupam um lugar outro, apontam para novas possibilidades para a própria construção

social dos sujeitos. Ser lésbica, enquanto identidade estratégica política, é compreender

nossas corporalidades de forma localizada em relação aos marcadores sociais que nos

complementam. As relações afetivas e sexuais entre mulheres são enquadradas em

determinados imaginários que tendem a ser apropriados pela lógica colonial e patriarcal, uma

vez que as lésbicas rompem com a estrutura de dominação ao se colocarem à parte da relação

social particular com um homem.

A heterossexualidade compulsória, explicada por Adrienne Rich (2010), demonstra

como as relações de gênero e o apagamento social agem sobre as lésbicas como um fio

condutor com características atribuídas ao binarismo de gênero. Para a autora, a idealização

do amor romântico e do casamento heterossexual são formas de controle de consciência que
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fazem as mulheres acreditarem no casamento e na orientação sexual voltada para homens

como componentes inevitáveis de suas vidas.

O regime heterossexual, da maneira como é instaurado, é violento com aquelas e

aqueles que rompem com as normas das performances de gênero e sexuais. A

heterossexualidade tem como pano de fundo a consolidação do patriarcado, uma vez que está

pautada em uma relação de dominação e a exploração dos homens sobre as mulheres (RICH,

2010). Para além de relações afetivas e sexuais, é um regime político de controle, submissão

e apagamento. Adrienne Rich (2010) complementa que a “heterossexualidade compulsória”

implica não só apagamento da existência lésbica de certa literatura feminista, mas também

uma posição antilésbica. A autora incentiva que a heterossexualidade seja entendida também

como instituição política e não somente como opção pessoal. Da mesma forma, é visada

também a aproximação entre as mulheres lésbicas e feministas, juntamente com suas

diferenças e para além da heterocentricidade. Para Adrienne Rich (2010),

[...] o problema que as feministas devem tratar não é simplesmente a
“desigualdade de gênero”, nem a dominação da cultura por parte dos
homens, nem qualquer “tabu contra a homossexualidade”, mas, sobretudo, o
reforço da heterossexualidade para as mulheres como um meio de assegurar
o direito masculino de acesso físico, econômico e emocional a elas. Um dos
muitos meios de reforço é, obviamente, deixar invisível a possibilidade
lésbica, um continente engolfado que emerge à nossa vista de modo
fragmentado de tempos em tempos para, depois, voltar a ser submerso
novamente. A pesquisa e a teoria feminista que contribuem para a
invisibilidade ou marginalidade lésbica estão realmente atuando de modo
contrário à libertação e ao empoderamento das mulheres como um grupo
(RICH, 2010, p. 18-19)

Rich (2010) defende um continuum lésbico como forma de sororidade e

companheirismo entre mulheres, como relações de apoio que transcendem o desejo sexual.

Ou seja,

a existência lésbica sugere tanto o fato da presença histórica de lésbicas
quanto da nossa criação contínua do significado dessa mesma existência.
Entendo que o termo continuum lésbico possa incluir um conjunto – ao
longo da vida de cada mulher e através da história – de experiências de
identificação da mulher, não simplesmente o fato de que uma mulher tivesse
alguma vez tido ou conscientemente tivesse desejado uma experiência
sexual genital com outra mulher (RICH, 2010, p. 32).
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Este continuum seria a união política de mulheres que não se identificam com a

heteronorma, como um modo de luta organizada e resistência feminista: “Há um conteúdo

politico-feminista nascente no ato de escolher uma mulher como amante ou companheira

diante da heterossexualidade institucionalizada” (RICH, 2010, p. 43). Tal apontamento inclui

uma gama de experiências identificadas com mulheres – na vida de cada mulher e ao longo

da história – não simplesmente pelo fato de que uma mulher tenha tido ou desejado

conscientemente uma experiência sexual genital com outra mulher, mas inclui o

compartilhamento de uma vida mais profunda e rica, a união solidária contra a tirania

masculina, dando e recebendo apoio prático e político (RICH, 2010, p. 67).

O conceito de lésbica de Teresa de Lauretis (1987) consiste na pessoa excêntrica, ou

seja, fora do regime heterocentrado. Este deslocamento do lugar de mulher para outro lugar,

tanto política como sexualmente. A autora propõe que o conceito de gênero não esteja preso à

diferença sexual nem seja confundido com esta. Que derive da diferença, mas também possa

ser incluído nesta diferença como imaginário ou efeito de linguagem, não pertencente ao

corpo.

Poderíamos dizer que, assim como a sexualidade, o gênero não é uma
propriedade de corpos nem algo existente a priori nos seres humanos, mas,
nas palavras de Foucault, ‘o conjunto de efeitos produzidos em corpos,
comportamentos e relações sociais’. (LAURETIS, 1987, p. 208)

Segundo ela, o gênero constrói esta relação entre entidades, com a atribuição de

pertencimento e posição do indivíduo dentro de alguma categoria. O conceito de gênero que a

autora propõe não é algo estático. Ou seja, há um movimento entre a representação ideológica

e aquilo que esta representação exclui – entre o espaço proporcionado pelo discurso

hegemônico e o espaço social e discursivo que está às margens. Nas palavras dela:

O sistema de sexo-gênero, enfim, é tanto uma construção sociocultural
quanto um aparato semiótico, um sistema de representação que atribui
significado (identidade, valor, prestígio, posição de parentesco, status dentro
da hierarquia social etc.) a indivíduos dentro da sociedade. Se as
representações de gênero são posições sociais que trazem consigo
significados diferenciais, então o fato de alguém ser representado ou se
representar como masculino ou feminino subentende a totalidade daqueles
atributos sociais. Assim, a proposição de que a representação de gênero é a
sua construção, sendo cada termo a um tempo o produto e o processo de
outro, pode ser reexpressa com mais exatidão: a construção do gênero é
tanto o produto quanto o processo de sua representação. (LAURETIS, 1987,
p. 212)
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Entre o olhar masculino e a percepção feminista hegemônica, a lésbica existe como

como aquilo que não pertence, o exótico que perturba a configuração social. A lesbiandade é

sempre questionada e invisibilizada aos olhos do mundo. Como argumentam Alessandra

Brandão e Ramayana Lira de Souza (2019),

por um lado, as imagens da lésbica são quase invisíveis, operando à margem
da representação da heteronormatividade (e mesmo da homossexualidade
masculina); por outro lado, essa mesma invisibilidade pode ser entendida
como a imagem de uma latência ou de uma ausência, a cada instante pronta
para ser (de)codificada. (BRANDÃO e SOUSA, 2019, p. 280)

O cinema lésbico, ou o lugar da lésbica no cinema, de acordo Alessandra Brandão e

Ramayana Lira de Souza (2019), passa necessariamente por um reconhecimento da figura da

lésbica no corpo social. O cinema alternativo, nesse sentido, abre espaço para que possa

existir um cinema que desafie a ordem dominante. Alessandra Brandão e Ramayana Lira de

Souza (2020) aprofundam a discussão ao dizerem que:

A lésbica não é tornada exótica apenas pela lente do diretor homem
cisgênero que a fetichiza e muitas vezes pune, mas pela máquina mesma de
olhar, que constrói as narrativas fílmicas sob a égide da heterossexualidade
compulsória, a instituição política e ideológica que atravessa e pauta as
relações intersubjetivas e sexuais a partir do domínio do homem sobre o
corpo e o desejo da mulher (SOUSA; BRANDÃO, 2020, p. 106)

A presença de mulheres lésbicas na produção de Retrato de uma jovem em chamas

(2019) oferece um espaço de imaginação para uma cartografia de novos afetos e aponta para

uma nova configuração, que é traçada pelos próprios sujeitos, neste caso pelas mulheres,

pelas lésbicas. Na medida em que a obra é a materialidade daquilo que é rejeitado pelo

imaginário social, colonial e patriarcal, ao passo que constrói própria política da imagem, ela

atua nas pregas e nas dobras de um tecido sensível, nas quais se juntam e disjuntam afetos.

Desviando-se da máquina que constrói narrativas fílmicas ancoradas na heterossexualidade

compulsória.
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CAPÍTULO 2: PERMANÊNCIA NO TEMPO, MERGULHO E RETRATOS

2.1 Permanência no tempo
Teu corpo silencioso repousa a meu lado

numa praia anterior à separação.
A todas as separações.

Ana Martins Marques7

A opressão às mulheres enquanto uma estratégia para manutenção de grupos

hegemônicos ressoa com os passados subalternos mencionados anteriormente, atenuados

também pelo apagamento das vivências lésbicas e transexuais na construção do imaginário

dos eventos que compõem nossas histórias. Retrato de uma Jovem em Chamas atua como

abertura aos passados de uma tradição de mulheres silenciadas, que ainda buscam por serem

fabulados. Talvez por isso, o começo do filme com uma tela em branco de maneira literal

apresente o primeiro gesto de um esboço. Há austeridade e silêncio também. Contada quase

unicamente pela voz do patriarcado, a história apagou de suas páginas a participação de

mulheres lésbicas. Desconhecer a própria história é como andar no escuro. A primeira cena

do filme, no entanto, propõe visibilizar memórias que nos ajudam a percorrer nossos

caminhos. Gayle Rubin (2017) faz lembrar que há camadas sedimentares de saberes queer

esquecidos (RUBIN, 2017). Em Calibã e a Bruxa (2017), Silvia Federici fala sobre sua busca

por “uma história oculta que necessita se fazer visível” (FEDERICI, 2017, p. 27), qual seja, o

grande genocídio de mulheres que ocorre na transição do modelo econômico servil ao

modelo do capitalismo.

Essa produção acadêmica confirmou que a reconstrução da história das
mulheres, ou o olhar sobre a história por um ponto de vista feminino,
implica uma redefinição fundamental das categorias históricas aceitas e uma
viabilização das estruturas ocultas de dominação e exploração. (FEDERICI,
2017, p. 29)

No artigo intitulado Porque não houve grandes mulheres artistas? (2016), Linda

Nochlin argumenta que as imagens traduzem narrativas de poder ou, sintomaticamente, de

ausência deste. Narrativas da invisibilidade da mulher, ou da sua passividade, do seu silêncio

e da sua “fraqueza”, a sua identificação com a natureza e o doméstico, a sua existência em

função do “outro”, isto é, enquanto objeto do olhar artístico e não como agente, e não como

7 MARQUES, Ana Martins. Uma praia. In: A vida submarina, São Paulo: Companhia das Letras, 2021, p. 135.
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sujeito e criadora (de arte) – lugares aqueles tidos como óbvios e irrefutáveis, parte da

“ordem natural e eterna das coisas” que constituem um subtexto que identifica a maioria das

imagens através das quais as mulheres são representadas (NOCHLIN, 2016). O estudo da

autora evidencia as marcas de poder patentes no discurso dominante no que diz respeito à

representação da imbricada teia de relações entre o gênero e a ideologia dominante, e

desmascara o véu de invisibilidade e o discurso de (suposta) legitimação que reveste essas

mesmas marcas do poder.

A história de Sciamma é contada a partir de uma memória. A memória possibilita

interpretar, pensar e configurar um passado a partir do presente. Quando se lembra de algo no

tempo presente, utiliza-se de discursos e referências atuais para pensar e ofertar um novo

sentido ao passado. Um conhecimento em disputa, um conflito de narrativas e discursos de

uma época que traz um novo olhar sobre o que passou. Segundo Michael Pollak (1992),

existem quatro elementos que constituem a memória: em primeiro lugar, são os

acontecimentos vividos pessoalmente. Ocupam o segundo lugar os acontecimentos vividos

pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. Em terceiro, Pollak cita

que a memória é constituída por personagens, que personificam a memória sobre algo, como

faz Marianne. Por último, o autor menciona que existem lugares de memória, lugares

particularmente ligados a uma lembrança. Assim, consideramos, a partir do autor, que os

retratos do filme são também lugares de memória.

Percebemos que a memória em Retrato de uma Jovem em Chamas é acionada por um

retrato. Em uma aula de pintura, a professora, Marianne, que é também modelo, exige que as

alunas observem contornos e silhuetas. Os olhares para cima e para baixo são parte da busca

na qual essa situação nos leva: dinâmica entre pintora e modelo. O olhar vai e vem. O desejo

por ver quem dita as ordens se mantém enquanto somente alunas aparecem em cena.

Marianne aparece sentada e continua dando ordens; olhando para ela, nós, espectadores,

também recebemos orientações para observá-la. Quando o olhar da professora alcança uma

tela, suas mãos ficam tensas. “Quem colocou aquele quadro ali?”, questiona apreensiva e

todas as alunas olham a obra misteriosa; a curiosidade delas desperta em nós a vontade de

olhar também. John Berger (1999), na obra Modos de ver, afirma que o olhar chega antes das

palavras, ou seja, é uma instância primária do conhecimento do mundo. Segundo o autor, as

imagens possuem um caráter absoluto que nenhuma palavra é capaz de abarcar em totalidade.

O olhar é interpelado durante todo o filme, tanto no espaço diegético, quanto fora dele – o

que promove a questão do olhar como tema central para compreensão da obra. De acordo
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com Berger (1999), o olhar é fundamental para a relação amorosa, uma vez que a

insuficiência das palavras também pode ser percebida no olhar dos amantes.

A criação imagética é um processo realizado por um indivíduo ou conjunto de

indivíduos que são portadores de valores, concepções e sentimentos, em determinada época e

lugar. É nesse contexto que os modos de ver se tornam relevantes para compreensão fílmica,

uma vez que o olhar amoroso interfere no modo de retratar. A pintora foi antes uma

observadora. A partir de Jacques Aumont (2012b), percebemos que a imagem é sempre

modelada por estruturas profundas, ligadas ao exercício de uma linguagem, assim como à

vinculação a uma organização simbólica (AUMONT, 2012b). O autor complementa que uma

imagem é universal, mas sempre particularizada. A narrativa de Retrato de uma Jovem em

Chamas promove um exercício de linguagem através da particular observação de Marianne.

Na continuação da cena, vemos a obra misteriosa desfocada, ao fundo, atrás da aluna que a

levou até ali. O primeiro travelling do filme nos aproxima da pintura homônima ao filme:

nela uma jovem está em chamas.

Aqui compreendemos a memória, a partir de Walter Benjamin (2005) como aquilo

que permanece no tempo. Nas Teses sobre o conceito de história , o autor afirma em sua

concepção de passado um índice de futuro que busca a sua realização no presente. Ou seja, o

passado é um campo de possibilidades em aberto e não um depósito morto de fatos que já

ocorreram. De acordo com Benjamin (2005), esse tipo de articulação entre passado e presente

abre caminho para uma experiência de redenção: “o passado leva consigo um índice secreto

pelo qual ele é remetido à redenção” (BENJAMIN, 2005, p. 48). Para além, o autor

compreende que o passado vem até nós, percebemos a materialidade dessa afirmação no

filme quando o quadro da jovem em chamas vai até Marianne.

Na cena seguinte, o flashback é intensificado pela agitação do mar aberto. Marianne

navega em um barco com outros homens, quatro deles estão sentados remando e um, em pé,

olha a paisagem. A posição da câmera cria uma divisão entre eles e ela. Não há diálogo, o

que escutamos é o som da água, do vento e da madeira do barco. A caixa com os materiais de

pintura cai no mar e, para recuperá-la, a pintora pula na água. Ela pula na água e o filme pula

com ela. Esse primeiro mergulho é um convite para adentrarmos em uma lembrança.
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Figura 1: Marianne recupera a caixa no mar.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Marianne volta ao barco e um novo elemento sonoro, somado aos outros, se mantém

por alguns segundos: a respiração ofegante. A pintora chega a uma ilha, o plano aberto da

cena revela a sintonia entre a diretora de fotografia, Claire Mathon, e a natureza. Marianne

torce o vestido ainda encharcado, ouvimos o som agitado do mar e dos pássaros. Um dos

homens deixa os pertences dela na costa e informa que para chegar a seu destino é necessário

que ela suba algumas rochas. Acompanhamos um plano-sequência, no qual Marianne adentra

a ilha e nos atentamos a sua fisicalidade. O figurino, a partir das camadas e subcamadas de

tecido, remete a alguma, dentre tantas, opressão que recai sobre as mulheres. Com o mesmo

figurino durante todo o filme, Marianne encontra sua liberdade, sua abordagem própria diante

das imposições patriarcais.
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Figura 2: Marianne chegando na ilha.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Ela chega em uma casa. Uma nova dinâmica de plano-sequência, movimentação e,

sobretudo, de som começa. Um rosto, imediatamente agradável, surge abrindo a porta, é

Sophie. Marianne se apresenta e entra. Os ecos de passos nos conduzem por um local escuro,

iluminado por velas. Assim como a pintora, que observa os cômodos da casa, queremos olhar

para os cantos do lugar, a busca por aquela história pulsa. Marianne e Sophie param em uma

sala que se tornará central, a maior parte do filme se passa lá, o futuro ateliê e quarto da

pintora. Enquanto Sophie acende uma lareira, conta que o lugar antes era uma sala de

recepção nunca usada. Não há muitos ornamentos no local, nada de mundano.

Marianne fica sozinha. A construção sonora dispensa muitos elementos, durante o

filme quase não há música. No entanto, há o som do vento, do mar e do fogo. Com o corpo

nu, ela abre a caixa resgatada e tira as telas também molhadas. Essa cena, em oposição ao

plano-sequência anterior, mostra o corpo de Marianne sem opressão do figurino, nos

atentamos à sutileza dos contornos salientados pelo contraste do fogo. Sentada entre as telas e

de frente à lareira, Marianne fuma um cachimbo. De acordo com Butler (2019), corpo e

gênero são constituídos pelos seus atos, gestos e desejos, que produzem o efeito de um núcleo

ou substância interna na superfície do corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que

sugerem, mas nunca revelam, o princípio organizador da identidade como causa. Esses atos,

gestos e desejos são performativos e, de acordo com a autora, o fato de o corpo gênero ser

marcado pelo performativo sugere que ele não tem status ontológico separado (BUTLER,
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2019, p. 194). Sendo assim, os conceitos de corpo e de gênero são construtos atrelados à

performatividade da realidade, amparados por discursos estabelecidos nas relações de poder.

De acordo com Guacira Louro (2000), as exclusões, pressões e apagamentos dos

sujeitos, normalmente, recaem sobre a materialidade do corpo por meio de performatividade

– que se dá a ver como uma constante “reiteração de uma norma ou de um conjunto de

normas” (LOURO, 2000, p. 121). A disseminação das heteronormatividades são percebidas

situações cotidianas, em falas como: “Pode ser lésbica, mas não precisa parecer homem” e

“Tudo bem ser gay, mas não não precisa ficar desmunhecando”. A sexualidade, enquanto

dispositivo disciplinar dos corpos e comportamentos, é utilizada baseando-se nos discursos,

visões e culturas patriarcais presentes na sociedade. Tais cerceamentos são, nesse sentido,

exercidos por meio das relações de poder estruturadas socialmente. Ainda de acordo com

Louro,

Os grupos sociais que ocupam as posições centrais, "normais" (de gênero,
de sexualidade, de raça, de classe, de religião etc) têm possibilidade não
apenas de representar a si mesmos, mas também de representar os outros.
Eles falam por si e também falam pelos "outros" (e sobre os outros);
apresentam como padrão sua própria estética, sua ética ou sua ciência e
arrogam-se o direito de representar (pela negação ou pela subordinação) as
manifestações dos demais grupos. Por tudo isso, podemos afirmar que as
identidades sociais e culturais são políticas. As formas como elas se
representam ou são representadas, os significados que atribuem às suas
experiências e práticas é, sempre, atravessado e marcado por relações de
poder. (LOURO, 2000, p. 9-10).

A autora sugere que os corpos são determinados pelas relações de poder e reiteram,

por consequência, as mesmas relações, uma vez que os discursos utilizados como referência

estão presentes em diversos âmbitos sociais. A autora evoca que “na constituição de mulheres

e homens, ainda que nem sempre de forma evidente e consciente, há um investimento

continuado e produtivo dos próprios sujeitos na determinação de suas formas de ser ou ‘jeitos

de viver’ sua sexualidade e seu gênero” (LOURO, 2000, p. 17). Dentro desta lógica,

podemos inferir que as mulheres, enquanto detentoras de gestos e anseios, estão envoltas, sob

influências que exercem poder, e na construção dos pensamentos e dos comportamentos a

respeito dos seus próprios corpos. O caráter pedagógico de todas essas instâncias fortalece a

crença em uma ideologia limitada das diversas liberdades de expressões, e consolida cada vez

mais uma cultura conservadora, violenta e descomedida.

Na atualidade, a difusão dos meios de comunicação promove uma série de

ferramentas de controle social. O cinema, por exemplo, é uma mídia poderosa na construção
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e veiculação da representação do corpo, que materializa definições de, por exemplo, de

saúde, postura, estética e força, definindo o corpo como objeto do e para o consumo. Segundo

Teresa De Lauretis (1984), a representação do corpo feminino no cinema é construída para

que o mesmo seja olhado e desejado pelo sistema machista que opera no planeta. Os produtos

audiovisuais, nesse sentido, são preparados para representar, sobretudo, os regimes de

equivalência com o que já se manifesta no dia a dia. Com isso, muitas representações

censuram os corpos feminino de forma tal que apenas as versões sexualizadas são visíveis.

Segundo Guacira Louro (2000), nós “treinamos nossos sentidos para perceber e

decodificar essas marcas e aprendemos a classificar os sujeitos” a partir das mesmas

(LOURO, 2000, p. 8). Tais classificações acerca dos corpos instituem, a partir de um

preconceito estruturado e velado, as possíveis maneiras de se controlar corpos, identidades e

sujeitos. As representações estereotipadas das mulheres e das feminilidades são reflexo

daquilo que nos é apresentado na cotidianidade. No entanto, as sequências de nudez em

Retrato de uma Jovem em Chamas apresentam corpos à vontade, sem desconforto ou

imobilizações.

Apesar disso, as personagens de Retrato de uma Jovem em Chamas detêm alguns

privilégios, são mulheres cis, brancas, magras, jovens e, exceto Sophie, são privilegiadas

também pela classe. Segundo bell hooks (2000), o feminismo é conhecido e retratado a partir

de uma visão atravessada pela cor e classe. A luta feminista baseada na igualdade social com

homens de uma mesma classe, coincide com o “capitalismo supremacista branco e patriarcal”

(hooks, 2000, p. 40). Enfrentar as desigualdades é imprescindível na luta feminista, tendo em

vista que “só poderíamos tornar-nos irmãs em luta confrontando as formas como mulheres –

através do gênero, classe e raça – dominam e exploram outras mulheres, criando uma

plataforma política que abordaria essas diferenças8” (hooks, 2000, p. 3).

Os privilégios envoltos nas questões da raça e classe, apesar de latentes, não são os

únicos que moldam a forma com que os corpos são vistos, a magreza feminina também

funciona como um dispositivo de controle social. Os padrões estéticos e a sexualidade são

incorporados e coagidos socialmente tendo em vista que o patriarcado teme a perda do poder,

como sugere bell hooks (2000), restringindo a liberdade dos corpos femininos. A visão de

subalternidade dos corpos impera mediante a ideologia da dominação patriarcal e colonial.

8 No original: we could only become sisters in struggle by confronting the ways women - through sex, class, and
race - dominated and exploited other women, and created a political platform that would address these
differences.
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Figura 3: Marianne fuma em frente à lareira.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Na cena seguinte, Marianne veste uma roupa clara de algodão mais leve e caminha

pela casa, em sua mão uma vela. Ao descer as escadas, ela chega à cozinha. No filme, as

atrizes estão sempre acompanhadas de uma luz que as segue. Os ambientes são pouco

iluminados, mas sempre há a presença do fogo. A cena se desenvolve a partir do ritmo do

som dos passos de Marianne, que ao encontrar alimento senta-se em uma grande e simples

mesa. Ela come um pedaço de pão e parte um pedaço de queijo, a personagem demonstra

sentir muita fome. Sophie chega na cozinha. Marianne pede desculpas por ter servido-se e

pergunta se tem vinho. Sophie responde que sim e oferece a bebida.

Em plano médio percebemos a horizontalidade que ocorre entre as personagens

muito rapidamente. As conversas são francas e diretas, o filme resolve não reafirmar classes e

hierarquias. É uma dinâmica que permanece a partir da fraternidade, da amizade. A

personagem de Sophie é uma serviçal que não age como uma. Ela só aparece quando tem

algo a dizer. Nós a vemos pensar, nunca é um objeto, uma decoração. Sophie conta para

Marianne que Heloise chegou há pouco tempo na casa, morava nas beneditinas9.

Marianne: Como é sua jovem patroa?
Sophie: Não sei muito, a conheço pouco.
Marianne: Mas está aqui há três anos.
Sophie: Ela só chegou aqui há poucas semanas.

9A Ordem de São Bento ou Ordem Beneditina é a mais antiga ordem religiosa católica de clausura monástica
que se baseia na observância dos preceitos destinados a regular a convivência social.
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Marianne: Onde ela estava?
Sophie: Nas beneditinas.
Marianne: Ela largou o convento?
Sophie: Tiraram-na do convento. Porque a irmã dela morreu.
Marianne: Era ela quem deveria se casar? A doença a levou?
Sophie: Não. Acha que conseguirá?
Marianne: Conseguirei o quê?
Sophie: Pintá-la.
Marianne: Por que essa questão?
Sophie: Houve outro pintor antes de você. Ele não conseguiu.

Voltamos com a pintora para o ateliê, por meio de um plano fechado observamos um

pano sendo puxado e uma tecla da espineta tocada. A descoberta da decoração parece ser

feita com base em duas tradições, a do videogame nos anos 90, na qual o toque é importante,

e do cinema fantástico, com efeitos de espelhos e perspectivas. Essa última característica

aponta para uma certa tradição literária: o gótico. O gênero é uma adequação do romance

tradicional e, além de uma reação aos ideais iluministas, se afirma como projeto estético que,

desde sua origem no século 18, explora ansiedades e interditos culturais. É válido salientar

que a expressão feminina se fez fundamental para a consolidação do gênero. O gótico coloca

em cena as vulnerabilidades do tecido cultural e codificações saturadamente simbólicas, por

meio das denúncias de contradições e fissuras.

A escrita gótica, para Rogério Sáber (2020), “é modulada em tom pessimista,

constrói universos literários que se orquestram por uma cosmovisão trágica do ser humano”

(SÁBER, 2020, p. 12). Além disso, segundo o autor, explora ficcionalmente a dissolução de

categorias epistemológicas e ontológicas supostamente estáveis, é um instrumento simbólico

que coloca em cena as múltiplas formas de opressão e revela a dinâmica pela qual operam

discursos e constructos sociais. Retrato de uma Jovem em Chamas, assim como o gênero,

explora categorias estáveis expondo, sobretudo, as mazelas da engrenagem heterossexual que

se mantém em funcionamento às custas da repressão e do apagamento da subjetividade dos

indivíduos. O filme manipula os elementos da ficção gótica à sua maneira, embora se

conservem subjacentes (às várias possibilidades de arranjo) imagens e conteúdos do domínio

gótico. Na cena em que Marianne vê o fantasma de Héloïse, o que alcança o olhar é

incorporado ao real e entra em choque com ele, o desafia e o contradiz. Além disso, outros

aspectos do filme tangenciam com as características do gênero, como o cenário, por exemplo

– o filme é ambientado em um castelo e as cenas nas escadas e corredores são visualmente

marcadas por sensações claustrofóbicas e oníricas. Os elementos estéticos que interferem na

capacidade de percepção e discernimento racional correspondem também às principais
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predileções do gótico canônico para o estabelecimento do sentimento de medo. Quando

vemos o fantasma de Héloïse tememos a sua morte, e, de acordo com Sáber (2020), o mito

insistentemente trabalhado pela ficção gótica é o da contradição entre a vida e a morte, evento

último inexplicável e incapaz de ser controlado.

O tema morte, evocado com elementos da estética gótica, também pode ser pensado

especificamente com a produção dos retratos, principalmente os que foram feitos para

permanecer entre as amantes após o fim do romance, uma morte já anunciada. Um retrato

está sempre relacionado com uma ausência, que pode ser devido à morte, ou mesmo um

distanciamento, como acontece em Retrato de uma Jovem em Chamas. De acordo com

Jean-Luc Nancy:

O retrato é feito para guardar a imagem na ausência da pessoa, seja essa
ausência um afastamento ou a morte. Ele é a presença do ausente, uma
presença in absentia que não é portanto somente encarregada da reprodução
dos traços, mas de apresentar a presença enquanto ausente: de evocá-la (e
mesmo de invocá-la) e também de expor, de manifestar a retirada onde se
mantém esta presença. (...). É assim que o retrato imortaliza: ele se torna
imortal na morte10” (NANCY, 2000, p. 53-54).

A lenda de Dibutade11 sobre a origem da pintura, contada por Plínio o Velho no 35°

livro das Histórias Naturais confirma que eternizar uma pessoa amada é a intenção primeira

do retrato: uma moça considerando que seu prometido partiria em para uma longa viagem,

aproveita a sombra projetada do rosto do rapaz na parede para marcar com um carvão sua

silhueta, pois, sabendo de sua ausência futura, ela queria conservar algum traço de sua

presença. No mito, assim como em algumas pinturas do filme, o retrato nasce da necessidade

de uma mulher construir uma imagem de alguém que irá se ausentar. Se uma pessoa falta, e

não há como tê-la de volta, coloca-se em seu lugar uma imagem, seu retrato, como que para

preencher sua falta, e assim, materializar sua perda.

Figura 4: Joseph-Benoît Suvée, The Invention of Drawing, 1791 (a esquerda) e David Allan, A origem da

pintura, 1745 (a direita).

11 Encontram-se referências sobre essa lenda em DEBRAY, 1994, p. 38, DUBOIS, 2008, p.117-122, e AZARA,
2002, p.53.

10 No original: “Le portrait est fait pour garder l’image en l’absence de la personne, que cette absence soit un
éloignement ou la mort. Il est la présence de l’absent, une présence in absentia qui n’est donc pas seulement
chargée de la reproduction des traits, mais de présenter la présence en tant qu’absente: de l’évoquer (voire de
l’invoquer), et aussi d’exposer, de manifester le retrait où se tient cette présence. [...] C’est ainsi que le portrait
immortalise: il rend immortel dans la mort”.
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Fonte: Elaboração própria.

Na cena seguinte, Marianne retira o tecido de alguns móveis, isso aguça em nós o

desejo por objetos inanimados, e encontra um espelho. Vemos a personagem através desse

espelho, que reflete também uma tela virada – um jogo de olhares dentro do filme, e de

dentro para fora do filme. Uma coreografia entre a respiração e os passos de Marianne que se

aproxima da obra. Mais um travelling em direção a uma tela, desta vez ainda mais misteriosa.

A pintora vira o quadro: um retrato sem rosto. O suspense, algo do gótico, funciona como um

plano de ligação para a próxima cena. O mesmo vestido do quadro sem o rosto definido surge

em sequência. Começamos a criar desejo em descobrir o rosto da jovem misteriosa. Os

planos são longos e ajudam neste efeito de ansiedade, suspense e mistério. Acompanhamos

passos e a barra do vestido verde. Sophie carrega a peça para que Marianne veja e se prepare

para o trabalho, e argumenta: “Não tem muita escolha, na verdade só há este. Ela ainda não

tem roupas, usa as do convento”. Marianne confirma se a modelo tem cabelos loiros e diz que

é uma boa roupa. Sophie coloca o vestido na cama.
Figura 5: Sophie mostra o vestido para Marianne.
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Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Não vamos nos deter à análise da cena em sequência, mas o acordo firmado nela é

importante para a compreensão do próximo tema, intitulado Mergulho. Trata-se de uma

conversa entre Marianne e a Condessa, mãe de Héloïse, na qual fica definido que Marianne

será companheira de caminhada da filha, omitindo que é pintora. Apesar de demonstrar

autoridade, a personagem da Condessa não é uma mulher perversa, contudo o pacto que ela

propõe faz com que a história seja perigosa, cuidadosa e, sobretudo, com muitas regras.

Somente depois do acordo firmado, que determina a atuação de Marianne como dama de

companhia, pintora e modelo se encontram. A relação entre a Condessa e Marianne parece

ser de cumplicidade, pista falsa até mesmo para as personagens, agenciada pela promessa de

uma carreira – a Condessa diz ter um próximo trabalho para a pintora. Uma história um tanto

clássica, abandonada muito rapidamente.

2.2 Mergulho

Chego à praia e vejo que sou eu
o dia branco

Sophia de Mello Breyner Andresen12

Os primeiros encontros de Heloise e Marianne são na praia, lugar que se apresenta

como o fim para Héloïse. Temos sempre a impressão de que ela está chegando ao fim de seu

12 ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner. Coral. In: Obra Poética. Lisboa: Assírio & Alvim, 2015, p. 232.
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mundo. Tal sensação é demarcada, por exemplo, na primeira vez em que vemos o rosto da

personagem após ela correr até o penhasco. As falas entre as personagens são pontuais,

Marianne guarda um segredo e Héloïse apresenta resistência à própria vida, tendo em vista

que sua opinião acerca das decisões sobre a vida dela pouco importa. Ouvimos a voz de

Héloïse quando manifesta um desejo: “Gostaria de nadar”, ela diz. Marianne recomenda:

“Quando o mar estiver mais calmo”. Após alguns passeios nas falésias e muito do retrato já

feito, percebemos as primeiras cenas de intimidade entre as duas personagens. Vemos uma

rachadura na máscara de resistência de Héloïse, a figura começa a desmoronar em alguns

pontos.

O contato entre as duas apresenta confrontos sobre o que cada uma pensa. Uma

espécie de emotividade começa a surgir, mesmo que ambas personagens demonstrem

auto-controle. Já no final do trabalho, Marianne tem um momento no qual consegue pintar

durante a luz do dia, enquanto Héloïse vai sozinha para a missa. A culpa pelo segredo se

mostra a todo vapor. Após retornar, Héloïse vai ao encontro de Marianne e diz: “Senti na

solidão a liberdade de que me falou. Mas também senti sua falta”. Uma convergência

intelectual entre elas, o filme é cheio delas. No jogo do segredo está o jogo da admissão

amorosa. Quando o retrato fica pronto não é enquadrado ao centro, como uma obra

importante seria. Em segundo plano, o quadro fica embaçado, ali é a vocação do trabalho de

Marianne que importa Outra explicação para a falta de nitidez é que o quadro, enquanto

retrato "clássico" não contenha a ausência que o retrato se propõe a conter, porque não

"retrata" Héloïse de fato.

Quando uma narrativa é construída a partir de um segredo a verdadeira questão é o

momento da revelação. Alguns filmes dependem inteiramente da descoberta da verdade.

Neste, a personagem opta por revelá-lo. A partir daí começa a subversão da história do

segredo. A tensão do conflito é resolvida de maneira diferente. Mas não é feita sem antes

demonstrar a culpa de Marianne. Neste ponto de virada do filme, a história convencional

ganha uma nova perspectiva. Na tela, vemos Marianne colocar o quadro no chão, apoiado na

parede, vemos também uma janela coberta com um tecido de algodão. A captação da cena é

feita à noite, o ambiente é escuro, com pouca iluminação. Marianne percorre com a vela

acesa o quadro feito pelo pintor anterior. Em plano detalhe, a luz do fogo ilumina cada traço

feito por ele, o trajeto começa pelo rosto encoberto por uma tinta marrom, desce para o

pescoço, olhamos para o vestido percorrendo os braços e as mãos sobrepostas.

A luz nos guia por outra direção, levanta nosso olhar para o tórax. A tela pega fogo.

Há uma imagem literal de um coração em chamas. Nos efeitos de câmera percebemos a
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alteração da linguagem primitiva. E a linguagem primitiva é uma nova linguagem. Vemos o

contra-plano, o olhar assustado de Marianne, iluminado também pelo fogo, que queima em

sua frente. Um travelling faz com que vejamos a tela inteira, o fogo arde. Novamente, no

contra-plano, o olhar de Marinne, desta vez a boca cerrada nos faz perceber que ela também

sente raiva. Vemos a pintora por trás, observando o quadro, que agora queima por completo

na lareira. Nesta cena, o filme nos convida à uma imersão no sombrio da mentira, sentimos

com Marianne a angústia da culpa.

Figura 6: Quadro pega fogo.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Na cena seguinte, Marianne e Héloïse sentadas na praia. A dinâmica da verdade se

instaura. A luz do dia ilumina a expressão tensa da pintora, enquanto Héloïse lê um livro.

Ouvimos o barulho do mar enquanto observamos o vento forte através do movimento do

cabelo das personagens. O momento da revelação é gravado em primeiro plano.

Marianne: Sou pintora. Vim aqui para pintar seu retrato. Terminei
seu retrato ontem à noite.
Héloïse: Agora entendo por que falou do charme do exílio. Sente-se
culpada. Está indo embora?
Marianne: Daqui a pouco. Junto com sua mãe.
Héloïse: Então hoje entrarei no mar.
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Marianne espantada observa Héloïse se levantar. Um plano médio, com predomínio

da cor azul, mostra Héloïse de costas tirando o vestido. Ela está de frente para o mar. Três

linhas no horizonte formadas pelos limites do céu, da água e da areia dividem a tela, enquanto

Héloïse é o elemento vertical, ao centro. Antes mesmo de entrar na água seu corpo ocupa o

espaço do mar. Marianne parece estar incomodada, abaixa a cabeça e depois olha novamente

para o horizonte. O vestido na praia, Héloïse veste uma roupa fina e branca e adentra o mar

caminhando. Ela deixa para trás o fim do seu mundo na ilha, já que este mundo está

definitivamente terminado. Héloïse mergulha nesta e em águas outras. A ausência de

mentiras promove a possibilidade de invenção. Percebemos na vida submersa novas

alternativas, conheceremos a partir daí camadas mais íntimas e subjetivas das personagens.

Esse segundo mergulho é um convite para adentrarmos em uma  história de amor.

Em A flecha do tempo e o rio do tempo – pensar o futuro, Francis Wolff (2013)

propõe a imagem do tempo enquanto rio: o futuro parece vir até nós. Águas que se

aproximam até o ponto que se tornam tempo presente, e seguem, se afastando e virando

passado. O tempo, para o autor, é uma correnteza e nosso corpo é a referência de sua

passagem em direção ao passado. Nesta cena podemos traçar também, a partir da ideia das

águas, uma outra imagem para o tempo, formada no movimento das ondas do mar, que vem

até nós quando estamos na praia. O corpo é atravessado pela maré. Não é uma correnteza que

passa, mas são águas que vêm até nós, ondas do futuro que se aproxima e do passado que, por

meio de nossas memórias, chega até nós – em referência ao passado benjaminiano.

Figura 7: Héloïse no mar.
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Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Héloïse volta para a orla. Marianne não observa a chegada, olha triste para o mar. Na

realidade do frio, Héloïse geme e treme. Nesta cena, esperamos que Héloïse demonstre mais

seus sentimentos. A revelação de um segredo, que se aproxima de uma mentira, provoca em

nós o desejo de indignação por quem foi enganada. O filme nos faz esperar um conflito, ao

não revelar tudo tão rápido. As personagens também levam tempo para refletir. O amor

parece surgir, mas é negado.

Marianne: E então, sabe nadar?
Héloïse: Continuo não sabendo se sei. Você me viu?
Marianne: Você boiou. Vamos para casa.
Héloïse: Então seus olhares eram pra isso.

Figura 8: Héloïse ao sair do mar.
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Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Na cena seguinte, o quadro pintado. Não era amor, ainda. Essa sequência é o

momento em que o filme muda para outra língua. Héloïse olha para o retrato, primeiro de

perto e depois se afasta. No ateliê, a modelo e a pintora conversam sobre a obra. Marianne

aparenta estar curiosa.

Marianne: Nada a dizer?
Héloïse: Sou eu?

A pintora afirma que sim, é um retrato de Héloïse e argumenta que o resultado

daquela obra não é só ela que vê, mas também a forma como as regras, convenções e ideias

enxergam a modelo. O borrão material futuro é o rasgo simbólico nessas/dessas regras. A

retratada questiona:

Héloïse: Quer dizer que não há vida, presença?
Marianne: Sua presença é construída de estados passageiros,
aspectos momentâneos que se aproximam da verdade.
Héloïse: Nem tudo é passageiro. Alguns sentimentos são profundos.

A partir dessa cena percebemos que a semelhança não é um dado exato, ela se

constrói também de resquícios que estão além ou aquém da exatidão das formas físicas.

Embora Roland Barthes (1984) tenha como objeto de análise o campo da fotografia, suas

discussões são pertinentes para pensar também os retratos pintados. Barthes (1984) diz que

algo a mais ultrapassa a semelhança formal dos retratos, uma vez que esta o deixa

insatisfeito. Em seus estudos o autor quer é encontrar o ser por inteiro, em essência, que

escapa à fotografia enquanto reflexo e reprodução de uma imagem. O autor chama esse algo

que escapa à reprodução técnica de ar. O ar não é um dado esquemático, intelectual, como

uma silhueta, nem tampouco uma simples analogia, como a semelhança. Nas palavras do

autor,“[...] O ar é essa coisa exorbitante que induz do corpo à alma [...] pequena alma

individual [...]” (BARTHES, 1984, p. 159). Essa pequena alma individual exprime o sujeito,

e faz coincidir o retrato ao retratado.

Barthes chama de ar o que vai permitir a identificação do modelo em uma foto: o que

ele busca nas fotografias é justamente o que salva o modelo da morte e da fixidez em que a

fotografia o insere. E complementa:

[...] ao refletir sobre isso, sou obrigado a me perguntar: quem parece com
quem? A semelhança é uma conformidade, mas a quê? A uma identidade.
Ora, essa identidade é imprecisa, imaginária mesmo, a ponto de eu poder
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continuar a falar de “semelhança”, sem jamais ter visto o modelo. [...]
Vejo-os todos, posso espontaneamente dizer que são “parecidos”, já que
estão conformes ao que espero deles (BARTHES, 1984, p. 150).

De acordo com o autor, essa identidade é imprecisa, uma vez que cada um constrói

uma identidade para o outro de acordo com a relação que se tem com esse outro. É a

convivência e as experiências vividas que permitem constituir o sujeito não só por suas

características próprias, mas também a partir do nosso olhar e da nossa percepção em relação

a ele. Fica claro que a semelhança está envolvida numa rede intrincada de percepções e na

dependência de aspectos muitas vezes mutáveis. Uma mesma pessoa pode ser retratada mais

de uma vez e ter retratos completamente distintos entre si, como acontece com os retratos de

Heloise. Um rosto não é uma imagem sempre igual. Ele configura inúmeras variações – que

vão depender de diferentes expressões. E um retrato capta somente algumas dessas variações.

De todas as reações previstas para Héloïse, a menos esperada por nós, espectadores, e

por Marianne é que ela seja crítica do trabalho. Ao não perceber semelhança entre ela e a

pintura, a retratada manifesta uma falta do “ar” proposto por Barthes e denuncia as limitações

da relação entre elas. A conversa descrita anteriormente termina quando Marianne diz: “Eu

não sabia que você era crítica de arte”, Héloïse responde: “Eu não sabia que você era

pintora”. O diálogo é intelectual, crítico e sentimental, ele marca o início de uma nova

dinâmica entre as personagens. A partir do momento em que o segredo é revelado, elas

manifestam com mais determinação as suas opiniões. Um novo capítulo se inicia. É o fim da

filmagem sobre mulheres autossuficientes. É o fim do idílio entre as duas personagens.

Héloïse sai do ateliê e vai chamar a mãe para ver o retrato. Ela anda com tanta força que a

câmera treme. Ouvimos os passos fortes e o bater da porta. Marianne parece estar com raiva,

olha para o retrato e destrói o rosto pintado.

Quando chegam ao ateliê, Condessa e Héloïse olham para a obra, que não poderá

cumprir seu legado. O estrago no quadro tem uma estética similar às obras de Helene

Delmaire, verdadeira pintora dos quadros de Retrato de uma Jovem em chamas. No trabalho

da artista o assunto é muitas vezes escondido por seu ambiente pictórico; truncado ou

apagado com um toque do pincel. O rosto e os olhos são desviados ou mascarados, voltados

para um mundo interior que nunca pode ser totalmente comunicado a outro. O retrato

corrompido por Marianne também não pode se comunicar com o futuro pretendente de

Héloïse, mas enuncia uma abertura ao fora das regras.

Figura 9: Héloïse  e o retrato borrado.
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Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Figura 10: Retrato feito por Helene Delmaire e a artista.
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Fonte: Elaboração própria, 2022.

Marianne justifica seu ato para a Condessa afirmando que não estava bom o

suficiente. Mãe e filha estão uma de frente para a outra. A sensação que temos é de

enfrentamento. A Condessa diz que a pintora deve ir embora. Com as duas ainda em quadro

ouvimos ouvimos uma terceira voz fora do quadro:

Héloïse: Ela vai ficar. Posarei para ela.

Neste momento Héloïse toma a única decisão sobre seu futuro. A Condessa se

aproxima da filha, ambas ficam de perfil, se encarando. Héloïse é mais alta do que a mãe, o

que contribui para a ideia de autoridade da filha na cena. Na conversa entre elas, a Condessa

diz que ficará fora de casa por cinco dias, este é o tempo de feitura do novo retrato e ordena

que Héloïse se despeça como quando era pequena. A invenção de um beijo que remonta à

intimidade do passado entre mãe e filha.

Marianne muda a decoração, ela agora tem a modelo como modelo. Héloïse aparece

pela primeira vez com o vestido verde, ela se senta no banco, que Marianne colocou sobre

uma estrutura de madeira, e se posiciona a partir das orientações da pintora. Marianne vai

para perto da tela e diz: “Olhe para mim”. Por um raccord entendemos que elas trocam

olhares, uma olha e o plano seguinte diz para onde ela olhava. Nós também olhamos, são

olhares que perfuram, concentrados, mas que também apresentam um certo distanciamento.

O filme revelará essa figura central do olhar, responsável pela inspiração e o contraplano da

modelo e da pintora. Essa cena filma o desejo, ou a materialidade dele. Usa o cinema para

filmar o desejo antes do amor, a tormenta do afeto. Ela termina com os primeiros traços do

novo retrato e com o olhar de Marianne.

Figura 11: Héloïse posa para Marianne.
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Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Figura 12: O desejo no olhar de Marianne.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

2.3 Retratos

Ao sentir a presença suscitada pelo retrato, estabelecemos uma relação entre este e a

pessoa retratada – relação que passa pela questão da semelhança. A cena anteriormente

analisada nos faz questionar como se dá a semelhança nos retratos, tendo em vista que a

modelo não se identifica com a obra. É suficiente a cópia dos traços físicos do modelo, ou é
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necessário captar algo a mais? Retrato de uma Jovem em Chamas nos diz que algo a mais é

necessário para sair de uma convenção pictórica realista ou naturalista. É importante dizer

que as considerações aqui apresentadas não têm como objetivo se aproximar de uma crítica

da arte, mas sim cartografar os afetos, que como percebemos nesta análise extrapolam e

modificam a produção artística.

A expectativa quando se faz um retrato é a de que ele tenha alguma semelhança com a

pessoa retratada. Esta é uma das suas primeiras condições, como nos mostra Jean-Luc Nancy

(2000). O retrato pode aparecer como o único gênero da pintura que teria uma finalidade

prática bem determinada: “a semelhança imperiosamente desejada com a singularidade

individual13” (NANCY, 2000, p. 38). Nas primeiras cenas, durante o processo de criação do

primeiro quadro pintado por Marianne, acreditamos que a cópia com habilidade técnica

garante ao retrato a verossimilhança desejada. O comentário de Héloïse sobre a obra revela

que a semelhança não é determinada, mas escapa à técnica. A semelhança está envolvida

numa rede intrincada de percepções e na dependência de aspectos muitas vezes de difícil

apreensão. A cartografia do que extrapola o traço dos retratos e que emerge durante a feitura

deles em Retrato de uma Jovem em Chamas permite vislumbrar aquilo que é da ordem dos

afetos. E talvez o que mais interesse em uma história de amor.

Quando Marianne retrata Héloïse desprovida de regras e convenções – patriarcais, o

encantamento pela modelo desempenha um papel crucial para a construção de uma atmosfera

permeada por sensações intensas, que caracterizam a dinâmica da paixão, para a revelação

dessa presença que extrapola o traço material do pincel. A experiência dos afetos representa

quase que o próprio cerne da revolução interior atravessada pelas personagens. Uma

revolução permeada por emoções extremas que condenam e que salvam. Marianne ao retratar

Héloïse tira duas presenças para fora, a da modelo e dela própria; é como se esses momentos

nos quais são produzidos os retratos mais íntimos pudessem comunicar tudo que o retrato

com rosto borrado não pode fazer.

O retrato que dá nome ao filme, por sua vez, parece ser a tentativa de retirar a

presença de uma ausência. Entendemos que, ao fixar a lembrança, através de um quadro, ela

faz o romance permanecer. Seria uma vontade de eternizar a pessoa amada? De prorrogar o

romance, de tê-la de novo? A escolha dos poetas? A primeira cena da sequência analisada

neste tema é ambientada na cozinha, espaço doméstico do cinema que está vinculado

13 No original: “La ressemblance impérieusement desirée avec la singularité individuelle”.
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normalmente a experiências femininas. O plano-sequência começa com o preparo de um chá

abortivo para Sophie, que após beber pendura-se no teto com a ajuda de Marianne.

A pintora desloca-se para perto de Héloïse e senta ao lado dela. Sobre a mesa: um

livro, uma vela, fonte de luz para a cena gravada à noite, e um cachimbo. Marianne acende o

cachimbo e Héloïse pergunta se ela também já tinha abortado, a resposta que ouvimos é sim.

Uma outra pergunta é feita por Héloïse: “Você conheceu o amor?”. Pela expressão e silêncio

da pintora, parece ser mais difícil responder, ouvimos novamente um “Sim”. Héloïse não se

acanha e questiona:

Héloïse: Como é?
Marianne: Difícil dizer.
Héloïse: Quero dizer, o que ele faz?

A tensão e novamente o silêncio nos fazem entender que Marianne poderia dizer amor

é o que estava acontecendo ali, mas Sophie cai e não temos resposta. Na cena seguinte,

também um plano-sequência, Héloïsee Marianne carregam Sophie desacordada para a cama

do ateliê. As velas parecem ser um grande desafio na continuidade dessas cenas. Após

acender a lareira, a pintora caminha para perto das outras duas mulheres. Héloïse dorme.

Marianne a observa, tira os sapatos e pega algumas velas, no estilo Arte Povera, posicionadas

em um suporte de madeira – uma anacronia em relação a esta pequena aristocracia da

Bretanha. A pintora pega também papel e lápis. Ela faz alguns esboços da modelo dormindo.

É continuação da clandestinidade, mesmo após o fim do segredo. Uma

clandestinidade oportuna, possibilitada pela intimidade nascente entre as duas mulheres. O

retrato de Héloïse dormindo foi feito, segundo Helene Delmeire em comentário do material

extra do filme, com a técnica sanguínea, que era popular na época. A técnica dos “três lápis”

como é chamada, neste caso as cores escolhidas são vermelho ocre, preto e branco. A cena

propõe a ideia de um provável hábito dos pintores da época, ter consigo lápis e algumas

folhas de esboço, isso porque os lápis são mais fáceis de serem transportados do que as tintas.

Figura 13: Desenho com a técnica dos “três lápis”.
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Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Enquanto Marianne desenha Héloïse, a retratada acorda e novamente um segredo é

revelado. Elas se olham. Percebemos o relaxamento de Héloïse ao abrir os braços. As duas

sorriem. Apenas a intimidade do momento e a troca de confiança importam. Quando

pretendemos abordar a problemática da intimidade, nas suas múltiplas expressões – amor,

paixão, casamento, sexualidade, vida privada, isto é, relações afetivas de uma forma geral –

naturalmente utilizamos códigos. O sentimento amoroso é quase absoluto naquilo que ele

contém, mas as formas e as categorizações próprias do amor dependem de uma semântica

própria. No trabalho de Karina Barbosa (2014), podemos perceber alguns códigos que a

autora encontra nas representações do amor de Jane Austen. Em Retrato de uma Jovem em

Chamas, apreendemos a partir de cenas como essa a linguagem do amor de Marianne e

Héloïse. No capítulo seguinte, desenvolvemos três deles a partir de outras sequências

selecionadas. Mas sem dúvida, o olhar é o código que elas mais utilizam.

Na cena seguinte, o rosto pintado de Héloïse fica por algum tempo na tela. Marianne

olhando para o retrato se queixa: "Não consigo fazer você sorrir. É como se eu conseguisse,

mas ele desaparece”. A pintora ao centro da tela conversa com a imagem, mesmo com a

modelo no mesmo ambiente. A cena incita que a semelhança do retrato com Héloïse modelo

é tanta que, nos momentos que se seguem à conclusão da pintura, Marianne refere-se ao

quadro como se fosse também a modelo. Esse fragmento mostra a força de um retrato e como

ele se confunde com a modelo, sendo tratado quase como se fosse a própria pessoa. Essa

força é tamanha que, na ficção de Sciamma, vai levar a uma troca entre ambos.
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Figura 14: Héloïse ao acordar.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Figura 15: Retrato de Héloïse.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Marianne olha para Héloïse, a real.

Héloïse: – A raiva acaba sempre vencendo.
Marianne: – Com você, com certeza. Não quis magoá-la.
Héloïse: – Você não me magoou.
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Marianne: – Sim, eu percebo. Quando se emociona faz assim com a
mão.
Héloïse: – Mesmo?
Marianne: – Faz sim. E quando fica embaraçada, morde os lábios. E
quando fica chateada, não pisca.
Héloïse: – Você sabe tudo.
Marianne: – Perdoa-me, não gostaria de estar no seu lugar.
Héloïse: – Nós duas estamos no mesmo lugar. Exatamente no mesmo
lugar. Venha cá. Venha.

Marianne se aproxima de Héloïse.

Héloïse: – Chegue mais perto. Olhe. Se você olha para mim, para
quem estou olhando? Quando não sabe o que dizer, abaixa a cabeça e
toca a testa. Quando perde o controle levanta as sobrancelhas. E
quando está perturbada, respira pela boca.

Figura 16: Marianne e Héloïse.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Marianne volta para perto do quadro. Única vez que Marianne é enquadrada assim,

observada em sua fragilidade pela modelo. Percebemos nessa cena aquilo que perpassa a

materialidade dos corpos, mas que não pode ser apreendida por ela: a presença íntima. O

movimento de câmera passa a marcar a dinâmica de plano e contraplano do filme, dos efeitos

sonoros da sensibilidade das atrizes. É uma cena de montagem porque trata-se da elaboração

da mudança do plano para o contraplano. A cena nos faz questionar: Qual é o poder de quem
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olha? Quem olha para quem? O que a atenção no olhar nos revela da relação entre Marianne

e Héloïse?

A nossa relação com o mundo é física e, ainda que as imagens povoem também um

lugar invisível, elas tendem a tomar formas visíveis, assim como aquelas na qual nosso

mundo se constrói. São muitos os retratos que aparecem no filme, cinco deles são pintados

por encomenda patriarcal, cuja finalidade é o arranjo do casamento. Em quatro deles a

retratada é Héloïse, no outro a modelo é Condessa, sua mãe. No texto Ofélia morta – do

discurso à imagem, Márcia Tiburi (2010) sugere que o cânone instrumentaliza um culto à

passividade feminina, estetizando a mulher morta como índice dessa representação (TIBURI,

2010). A imagem é metonímia para a mulher. A mulher é vista como imagem, de acordo com

a autora isso é também um modo de matar outra coisa que ela possa ser, sobretudo seu

potencial político. A principal imagem de uma mulher, bem como a essencial imagem “da

mulher” na história patriarcal moderna, é a imagem de uma mulher morta.

As pinturas cuja finalidade é o casamento eliminam a reflexividade, não há nada mais

a contar sobre aquela mulher. Nela se cala aquilo que a tragédia queria calar ao criar um

discurso imagético. Não sendo mais nada a contar, mas demonstração, a pintura define a

estase do corpo feminino, um corpo sem narrativa, sem história, corpo reduzido à notícia de

sua morte; aquilo que permite sua configuração como objeto, fetichizado da contemplação

que em seu extremo é a morte. Também essa morbidez é ocultada nos traços, nas cores e

claro na produção dócil da feminilidade. O feminismo, nesse sentido, é uma leitura que abre o

que é visível com total descompromisso com a lógica das representações.

Em contrapartida, retratos como o feito na sequência da cena do aborto têm outras

motivações e por consequência outras interpretações, suponho que o desejo de afronta e

subversão do controle social do corpo feminino seja o principal motivo daquela pintura, além

da ruptura com o cânone técnico e estético patriarcal. Não só fizeram como retrataram, para

que aquilo perdurasse no tempo. Elas parecem querer pintar por quererem assumir seus

lugares e contar suas histórias. Do outro lado da tela, retratos como esse provavelmente foram

esquecidos pela História da Arte, uma cena da qual não há vestígios em museus. Ele nunca

seria exibido, como um retrato ou uma cena mitológica; não havia espaço para este tipo de

pintura na época – até os dias de hoje esses espaços apresentam resistência para o tema.

Os esboços de Héloïse, geralmente miniaturas ou desenhos, são feitos ainda por outra

motivação: manter em imagem o amor, ou a presença do outro. O retrato em miniatura foi

uma prática popular na Europa dos séculos XVI ao XVIII, surgiu como prática da realeza e,

aos poucos, foi ganhando outros públicos. As imagens tinham vários usos, dentre elas, a



63

manutenção da proximidade, para serem deixadas para aqueles que ficam. Os homens quando

iam viajar, por exemplo, deixavam o seu retrato com a família no intuito de diminuir a

distância por meio da imagem. Houve também o hábito de trocar miniaturas, de dar o seu

próprio retrato e receber o do outro. A partilha de imagens é algo que permaneceu ao longo

do tempo, hoje é feita em ampla escala, com a postagem de fotos nas redes sociais.

Os retratos em miniatura também inauguraram um novo modo de olhar, por serem

pequenos, o olhar é mais individual e, por consequência, mais intimista. Eles organizam o

modo de olhar e também o espaço. Segundo a pesquisadora Hanneke Grootenboer (2012), o

espaço parece contrair-se ao redor da miniatura, não se apresentando em proporção com o

mundo exterior. A dimensão da imagem é, por consequência, a dimensão do afeto. Nas

palavras da autora:

Assim, em contraste com uma ideia de gigantesco, a miniatura em geral
remonta à origem da história privada e individual. Comparando-a com seu
oposto, com o gigantesco – de onde surge a história natural e pública –, a
miniatura evoca a tranquilidade. Ela projeta o mundo em escala ordinária
para fora de seu espaço. (...) Com efeito, as pinturas a óleo figuram homens
de estado, políticos, herdeiras, matronas e afins, ao passo que as miniaturas
retratam um amante, um irmão, (...) uma futura noiva (GROOTENBOER.
2012, p. 54).

Mais do que preservar a memória através das imagens, Marianne ao retratar, de

maneira precoce à distância, deseja uma uma restituição do acontecimento, ou ainda, dos

vínculos e afetos traçados nos acontecimentos. Com a ausência do outro não se trata apenas

da imagem, mas do gesto, da memória que não quer ser memória. A materialidade do retrato

pertence a um território complexo, em que ora vemos o rosto amoroso e ora vemos um a

ausência do outro. Em Retrato de uma Jovem em Chamas, percebe-se nas imagens o traço

amoroso, perdido enquanto partilha, mas perene na imagem. Percebemos retratos que

guardam um rosto, um rosto que guarda memória e uma memória que espalha um amor, e a

falta dele.
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CAPÍTULO 3: INTIMIDADE

Em Retrato de uma Jovem em Chamas o protagonismo feminino é elucidado não

somente pelas mulheres em cena, mas também pela narrativa, construção visual e pelos afetos

– que reforçam alguns dos modos de as mulheres estarem no mundo e se relacionarem. É um

filme sobre afetos entre mulheres, amor, amizade, e, sobretudo, sobre intimidade. E da

intimidade, figura profunda, não se oculta nada, como disse Bachelard (2008 [1978]). A

intimidade criada pelo morar compartilhado e pelas identidades construídas diante do amor

no filme revelam emoções e subjetividades de um relacionamento lésbico, ambas escassas do

cinema.

O conceito de intimidade reúne práticas socioculturais que incluem o discurso sobre

compartilhar sentimentos, emoções e pensamentos inscritos na experiência cotidiana, nas

relações afetivas e tudo aquilo que se encontra sob o domínio do privado e do que é restrito a

um grupo de pessoas afins. Nas palavras de Anthony Giddens (1993):

intimidade significa a revelação de emoções e ações improváveis de serem
expostas pelo indivíduo para um olhar público mais amplo. Na verdade, a
revelação do que é mantido oculto das outras pessoas é um dos principais
indicadores psicológicos capaz de evocar a confiança do outro e de ser
buscado em retribuição (GIDDENS, 1993, p. 153 e 154).

Para o autor, a intimidade preenche os vazios e torna inteiros os indivíduos

fragmentados – é um “encontro de almas que tem caráter reparador” (GIDDENS, 1993, p. 56).

É sobre disponibilidade, equilíbrio de abertura, vulnerabilidade e confiança. A partir dessa

ideia, é possível afirmar que a intimidade concerne a uma dimensão relacional que surge a

partir dos vínculos sociais que o indivíduo estabelece com seus pares e em uma dimensão

universal caracterizada pelo tempo, local e contexto em que se estabelecem. A História nos

mostra que a intimidade nem sempre existiu da forma como a concebemos nos dias de hoje.

Seu papel na dinâmica das relações sociais tem passado por inúmeras transformações ao

longo dos anos. O que significa ressaltar a dimensão fortemente histórica do íntimo e do

privado, algo muitas vezes negligenciado.

No filme a intimidade se estabelece em um ambiente doméstico. Denilson Lopes

sugere que o lugar doméstico, normalmente frequentado em maior parte do tempo pelas

mulheres ao longo da história, é modificado pela intimidade ali formada (LOPES, 2006). O

autor ressalta que não se tratam de grandes feitos, como viagens e guerras, mas do cotidiano;
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de algo que emerge onde antes aparentemente “só havia silêncio e opressão”. A exposição

das miudezas cotidianas coloca em evidência a intimidade, uma estratégia discursiva entre

outras, para demonstrar o poder revolucionário dos afetos.

Os ideais de domesticidade, assim como de intimidade, são uma invenção da

sociedade burguesa que instituiu mudanças arquitetônicas, por exemplo, com a criação dos

quartos privados. Nesses recintos, separados da intromissão de outros, os indivíduos

encontravam condições ideais para produzirem as próprias subjetividades. Sobre isso,

Fernanda Bruno (2004) define que:

Quando o olhar do outro, do coletivo está dado, tal como na modernidade, a
intimidade, a interioridade, ainda que sejam atravessadas por ele, ocupam
muitas vezes o lugar do segredo, do recolhimento, da verdade que em
alguma medida pode escapar à observação alheia. Daí a intimidade e a
interioridade, enquanto domínios privados, serem muitas vezes associadas à
liberdade, ao que pode resistir ao olhar normalizador do coletivo e à luz da
opinião pública (BRUNO, 2004, p. 118).

Tanto o espaço público quanto o privado são constituídos por suas próprias funções,

regras e rituais. Enquanto as fronteiras eram prudentemente respeitadas, o espaço público

compreendia tudo aquilo que ficava do lado de fora quando a porta de casa se fechava. O

espaço privado, por sua vez, era um convite à introspecção e intimidade. Atualmente as

fronteiras entre o público e o privado não estão mais delimitadas e, de acordo com John B.

Thompson (2008), a mídia foi uma das principais responsáveis pela reconfiguração desses

domínios. Se antes a manifestação dos indivíduos, ações ou eventos limitava-se à partilha de

um lugar comum, percebe-se que, do surgimento da imprensa à expansão da internet, novas

formas de visibilidade passaram a organizar a vida social.

É comum, nos dias de hoje, que o quarto, ambiente anteriormente citado como abrigo

da privacidade, seja exposto nas redes sociais, o que configura novas maneiras de

compreender esses espaços e, por consequência, a intimidade. O mundo contemporâneo

revela indícios de que a intimidade está deixando de ser atrelada ao secreto e ao privado para

se converter numa experiência cada vez mais pública. De maneira curiosa, quanto mais a vida

cotidiana é ficcionalizada e estetizada com recursos midiáticos, maior é a demanda por uma

experiência autêntica ou verdadeira. Busca-se algo que não é encenado, ou que pelo menos

não pareça ser. Talvez por isso Retrato de uma Jovem em Chamas ganhe os nossos olhares, é

uma narrativa do cotidiano midiatizada, no entanto, a história não parece ser ficcionalizada,

ao passo que, em determinados momentos, as personagens parecem compartilhar conosco
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uma verdadeira intimidade, que não demonstra ser forjada. Desconfio que ao explorar esse

tipo de intimidade em cena, Sciamma potencialize a capacidade do produto nos afetar.

O apelo realista não é exclusivo de Sciamma, de acordo com Ilana Feldman (2008), as

inovações tecnológicas dão suporte ao desenvolvimento de gêneros do real. A autora ainda

comenta que a vida cotidiana agora é muito valorizada. Trata-se, na verdade, de um

investimento que serve à dinâmica do próprio capitalismo, ou seja, a vida é expropriada de

sua existência propriamente política para se converter em um capital pessoal a ser

cuidadosamente administrado, atualizado e, se possível, tornado visível. Desta forma, não

basta exibir a intimidade. É preciso mostrá-la de um jeito particular, com um olhar atento às

sutilezas que transformam a banalidade em poesia, isto é, um olhar próprio de quem confere

importância às coisas que, a princípio, poderiam passar despercebidas.

Ilana Feldman (2008) diz que “o apelo realista seria, então, a expressão estética desse

regime biopolítico em que a vida não só ocupa uma centralidade estratégica como em que

está em jogo a convergência dos regimes de visibilidade, de sensibilidade e de verdade”

(FELDMAN, 2008, p. 66). A autora completa que, além disso, a popularização das

ferramentas digitais de captação e edição de imagem e som deram origem a novas narrativas

do espetáculo, não só as cinematográficas e televisivas, mas aquelas que circulam em redes

sociais e sites de compartilhamento de arquivos. Nessa perspectiva, as tendências de exibição

da intimidade que proliferam nos meios de comunicação constituem novos modos de afetar e

de fazer afetar.

Dada a complexidade da intimidade, propomos um recorte, cujo enfoque está no

aspecto relacional das interações e as nuances dos processos de troca simbólica, caminho que

parece indicar um desfecho para o tratamento do tema neste trabalho. O cotidiano, fonte

inesgotável para a criação artística e intelectual, apresenta possibilidades para uma história

poética, de resistência, inserida nos contextos midiáticos e das afetividades. Olhamos para a

experiência como algo que ultrapassa a produção cultural, mas que, ao mesmo tempo,

sustenta o lugar da arte como forma de conhecimento para além de sua consideração como

simples mercadoria – emana o íntimo de um sentimento amoroso.

3.1 Olhar

Uma das linguagens do filme que sinaliza o sentimento amoroso é o olhar. O tema do

olhar fica evidente logo na primeira cena do filme quando a pintora interpela nosso olhar para

ela. Nesta sequência de análise, as cenas acontecem na cozinha. O nosso olhar é fisgado pelo
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toque doce de Sophie em um buquê de outono. Uma natureza morta que neste momento é

muito viva. As flores são modelo de seu bordado, o mesmo com o qual ela perfura o tecido

com a agulha reforçando o pertencimento dessa atividade à esfera das mulheres no tempo

diegético em que se passa a história. O close de mãos cosendo linha. A costura como

atividade doméstica feminina é um tema recorrente no audiovisual. Uma arte tipicamente

feminina relegada ao posto de artesanato, para obviamente minimizar o talento e a

contribuição das mulheres nas artes que lhes foram autorizadas.

Para as burguesas, esses trabalhos manuais, “tricô ou bordado, as ‘pequenas coisas’

do cotidiano as ocupam e as justificam” (PERROT, 2007, p. 117). Neste, e em outros

momentos da obra, a costura é agenciada pelas mulheres que desafiam a ordem patriarcal, e

fazem com que os sentidos tradicionais da costura sejam sobrepostos por uma nova trama. Os

entrelaçamentos feitos em Retrato de uma Jovem em Chamas criam discussões sobre a

memória de um amor. Tecer e amar são verbos que juntos, desde a antiguidade, ajudam-nos a

pensar na materialidade das teias que percorrem as histórias. Ao retomar o fio de Penélope,

por exemplo, percebemos uma figura que sofre, anseia pelo retorno da pessoa amada e centra

toda sua existência na memória. Em certa medida isso se atualiza na obra de Sciamma, sua

arte é uma linha que nos guia por um labirinto que lembra um amor sáfico, a fim de enfrentar

dilemas mais urgentes do nosso tempo, a partir de texturas antigas.

Fazer e desfazer. Idas e voltas. Dia e noite. O universo referencial sugere o modo

como o filme esgarça uma estrutura mítica – coloca o presente em perspectiva e nos abre

caminho para olhar o passado com outros olhos. A continuação da sequência do bordado

sugere um olhar menos demarcado por hierarquias. Em plano médio, vemos, na cena

seguinte, uma mesa, ao fundo uma lareira. Imagens que exploram a inversão dos papéis

sociais e o bem-estar que advém disso. Percebemos a tela dividida verticalmente em três: no

canto direito Sophie sentada à mesa, continua bordando. Marianne chega com um vinho e três

taças e se posiciona ao centro e serve a bebida. No canto esquerdo, alguns alimentos são

preparados por Héloïse, a última a entrar em cena. Enquanto as três habitam a casa, o lugar

não é espaço de opressão, desigualdade e nem de confinamento.

A próxima cena também se passa na cozinha, desta vez à noite. O fogo na lareira

queima forte, desfocado, atrás de um close de mãos que seguram um livro. Héloïse lê o mito

de Eurídice e Orfeu, ouvimos apenas sua voz e o estalar do fogo que queima perto da

personagem. As três personagens se concentram na história, em plano fechado, cada hora

uma aparece em cena e trocam argumentos sobre a ficção. Mais uma vez uma história mítica,

desta vez, uma referência importante para pensarmos a questão do olhar, sobretudo quando
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reinterpretado por feministas como Monique Wittig. A história de Eurídice e Orfeu propõe o

olhar masculino como aquele que mata, um olhar limitador e condicionante. O mito se

desenrola na narrativa permitindo a ligação entre as duas ideias principais que estão

presentes: o amor e a memória de um amor. As futuras aparições de Héloïse como fantasma

são as impressões futuras ou impressões já vividas desse mito. Morrer duas vezes é o destino

de uma mulher. Desde a Antiguidade até os nossos dias vemos o olhar ser apresentado como

um instrumento de conhecimento e de revelação, mas, também, como um perigo − o olhar

possibilita, simultaneamente, sair de si e trazer o mundo para dentro de si. Entre os antigos,

como Aristóteles e Platão, encontramos a relação do olho com o fogo interno, com o desejo.

Após a morte de Eurídice, Orfeu desce ao mundo dos mortos para buscá-la, e

consegue a permissão de trazê-la de novo à vida com a condição de não olhá-la durante a

travessia entre os dois mundos. Já quase no final do trajeto ele não resiste e volta o olhar para

ela, que no mesmo instante desaparece. Olhar para Eurídice era uma tentativa de apreendê-la,

e ela não era para ser apreendida. Sua presença dependia de não ser vista, dependia de sua

invisibilidade, que é também uma forma de ausência. Ela está morta. Orfeu só dispõe dela em

imagem, aquela imagem onírica, que não pode ser fixada, uma imagem que não volta à vida

real que tinha antes, por mais que se deseje isso. Orfeu a perde quando a olha, quando, ao

olhá-la, deseja tê-la de novo, da forma como era antes, e ela escapa. Ao final da leitura as três

conversam. Um dos julgamentos a Orfeu, nesta cena, é feito por Sophie, que critica a

impaciência do amante. Na opinião de Marianne, por sua vez, Orfeu na verdade queria

Eurídice em imagem, inalcançável. Héloïse, ao final, propõe a ideia de que Eurídice pode ter

sido responsável pela própria morte, ao interpelar o olhar de Orfeu.

Sophie: – Que horrível. Coitada, por que ele se virou? Disseram-lhe
para não se virar e no último momento ele faz isso sem motivo.
Marianne: – Há motivos.
Sophie: – Você acha? Leia novamente.

Héloïse lê novamente a história e a conversa entre elas continua.

Sophie: – Não. Ele não deve olhá-la porque tem medo de perdê-la. O
motivo não se explica. Foi exatamente a instrução que deram.
Héloïse: – Ele está louco de amor. Não resistiu.
Marianne: – Acho que Sophie não está errada. Ele podia resistir. As
razões não fazem sentido. Talvez ao se virar ele fez uma escolha.
Sophie: – Que escolha?
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Marianne: – Ele escolheu a lembrança de Eurídice e por isso se
virou. Não fez a escolha dos apaixonados e sim dos poetas.

Marianne escolhe uma interpretação para o mito que diz respeito a sua própria decisão

no filme: a escolha dos poetas. Nesta cena há uma validação do debate: ninguém está certa.

Ninguém está errada. A discussão é levada adiante. Héloïse lê mais um trecho da história e

depois de um breve silêncio corrompido pelo som do fogo diz:

Héloïse: – Talvez tenha sido ela que disse: “Vire-se”.

Na cena vemos Marianne se despir do leve sorriso e ficar tensa ao pensar na

possibilidade de que Eurídice tenha interpelado o olhar de Orfeu, atitude tantas vezes feita

pela pintora na feitura do retrato. Em uma análise cromática, as cores do figurino também

apontam para o lugar que cada uma ocupa na história mitológica, Héloïse usa vestidos com as

mesmas cores das vestimentas Eurídice em algumas representações e Marianne com as cores

de Orfeu. Como exemplo, podemos olhar para a obra de Edward John Poynter (1862), na

qual Eurídice usa branco e verde e Orfeu veste uma roupa com a cor terracota. Ou para a

pintura de de Marianne, exposta nas cenas finais do filme. No mito podemos relacionar a

morte com o outro, um objeto fascinante. E nesse jogo mortal da imagem com o real, o olho

ocupa o lugar de destaque, por ser o meio que registra e instaura a ilusão. O olhar, ao invés de

revelar o real, cria o desejo pela ilusão, pela imagem que se faz do real. Ou seja, o amor como

um estado de admiração, como quando se está impressionado por alguém.

https://pt.wahooart.com/Art.nsf/Art_PT?Open&Complex&Query=(([Champ31]=1850)%20AND%20(%22Edward%20John%20Poynter%22,%22%22,%22%22,%22@Landscape@%22,%22AAAA55%22))
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Figura 17: Comparação entre os figurinos e as cores da obra de Edward John Poynter.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Figura 18: Comparação entre os figurinos e o quadro pintado por Marianne.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

A cena seguinte se passa no anoitecer, fora da casa, as três personagens caminham por

uma planície. Vemos apenas as silhuetas, um estímulo para aguçar a curiosidade de nós,

espectadores, que, assim como Orfeu, desejamos ver um algo a mais. O único som que

ouvimos é do vento. Marianne, Héloïse e Sophie chegam a um lugar até então desconhecido.

As três personagens, agora iluminadas pelo fogo, se aproximam de outras mulheres. Muitas.
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Sophie conversa com uma delas, que toca sua barriga. É uma abortadeira. O filme tangencia

com discussões contemporâneas acerca do controle do próprio corpo; de um lado, as

feministas encaram o tema como questão de saúde pública. O aborto não é um bem em si

mesmo. Admitindo-se a dignidade humana e os direitos fundamentais da mulher,

considerando-se que a vida do feto, em geral, deve ser protegida e reconhecendo que a

educação na área da sexualidade e da reprodução é comprovadamente a única política pública

que apresenta resultados satisfatórios na redução da incidência do aborto, conclui-se que

qualquer legislação que vise a diminuir a realização de abortamentos deve ser preventiva e

não punitiva.

Do outro o vínculo da moral cristã exalta pautas conservadoras de cunho moralistas e

patriarcais, entre as quais podemos destacar os projetos para proibir o aborto em quase todas

as circunstâncias. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo de

extrema-direita liderado por Jair Bolsonaro, Damares Alves, por exemplo, trabalhava para

resgatar os valores cristãos principalmente no papel reprodutivo da mulher. Em 2019, em

evento da ONU14 – a sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher – ela demarca em seu

discurso a sua posição contrária ao aborto, ao dizer que defende “com o mesmo empenho a

inviolabilidade do direito à vida prevista na Carta Magna brasileira. [...] o direito à vida, no

entendimento do atual governo brasileiro, significa proteção da vida desde o momento da

concepção”.

Discutir o direito ao aborto desconstrói o paradigma hegemônico da maternidade

compulsória. Quando o debate sobre a legalização ou descriminalização do aborto passou a

envolver outros atores, essa desconstrução foi ressignificada, e a defesa do direito ao aborto

passou a ser percebida também como um posicionamento solidário com as inúmeras

mulheres que abortam na clandestinidade, em situação de ameaça à sua integridade física,

psíquica e mesmo à sua vida. Não vamos nos aprofundar na discussão sobre aborto, mas

essas considerações são importantes para entender que o filme produz imagens escassas no

audiovisual hegemônico e não se posiciona na dualidade que parece inerente ao tema, “a

favor” ou “contra”. Percebemos mulheres que resolvem entre si o que querem para suas

vidas, livres de julgamentos e imposições.

14 JORNAL O SUL. Na ONU, a ministra da Mulher do Brasil discursou contra o aborto e disse que os direitos
da mulher são prioridade. Disponível em:
https://www.osul.com.br/na-onu-a-ministra-da-mulher-do-brasil-discursou-contra-o-aborto-e-disse-que-os-direit
os-da-mulher-sao-prioridades/. Acesso em: 15 de maio de 2022.
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Sophie: – Ela disse que eu ainda estou grávida e que voltasse daqui
dois dias.
Marianne: – Eu virei com você.

Temos a sensação de que o fundo é uma vegetação. A profundidade da imagem

ilumina a névoa. É uma cena menos monocromática para manter as nuances das cores. A

iluminação é uma mistura de luzes artificiais com a luz do fogo. As fontes artificiais

permitem regular a direção da iluminação dos rostos, mantendo a suavidade. As chamas

emitem uma luz dura e também tornam possível limitar a variação de brilho das chamas.

Ouvimos neste cenário, a primeira trilha sonora, composta para o filme. Polirritmia,

polifonias e um nível altíssimo de batidas para evocar um transe. A cena começa com uma

espécie de evento cotidiano com a ideia de que eventualmente as mulheres se reúnem ao

redor do fogo para beber e conversar, quase um coven. É amizade o que talvez chamamos de

bruxaria. E então a imaginação é evocada por meio da música. Um som que não é realista,

não tiveram medo de ousar. Essa cena de coletividade também é uma cena de amor. O canto

das mulheres acompanha uma troca de sorrisos entre as duas personagens. A expressão em

latim se aproxima de uma frase que diz que “quanto mais nos elevamos, menores parecemos

para aqueles que não podem voar”.

Figura 19: Mulheres.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.
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Plano e contraplano. Marianne e Héloïse. A imagem desejada literalmente incendeia a

personagem. Novamente voltamos para a questão do olhar. Todas as mulheres se

movimentam, exceto pintora e modelo. Uma música, a única feita para o filme, começa. É

característica marcante da obra a ausência de trilha sonora. Enquanto muitos casais do cinema

são facilmente identificados por uma música-tema, em Retrato de uma Jovem em Chamas

não há canção para acompanhar o primeiro beijo ou a primeira relação sexual de Marianne e

Héloïse. Outro código, no entanto, que é um ponto de encontro entre produções, está presente

no filme em análise: o olhar. O olhar é, a partir da tradição discursiva ao longo da história,

uma das instâncias instauradoras do amor. Em filmes nos quais os encontros são escassos

com raros momentos de intimidade, amantes se comunicam pelo olhar. De acordo com

Karina Barbosa (2014), a relação entre os amantes, ou os que se tornarão ainda, começa com

o primeiro olhar – uma vez que algum tipo de ligação, ainda que não a romântica, se

estabelece entre eles no primeiro vislumbre que têm um do outro. A codificação visual, nesse

sentido, opera como dispositivo de comunicação que desvela o que os outros sentidos

escondem, nas palavras da autora:

Quando a fala é interditada, o olhar sussurra ou grita, e quando somos
incapazes de ouvir, o olhar escuta o amado, e o que não nos é dado tocar, os
olhos afagam (ou esbofeteiam). Pelos olhos, podemos revelar sensações e
sentimentos que o resto do corpo sente-se incapaz ou é impedido de
externar. Tudo que os sentidos escondem, os olhos desvelam; para isso,
basta que abramos os olhos, que tomemos a decisão de olhar (BARBOSA,
2014, p. 182).

Como complemento para a discussão, Jacques Aumont (2012b) propõe que a decisão

de olhar é perpassada pelo que sabemos do mundo ou aquilo que nos impele a ele, nesse

sentido, estão em jogo crenças, afetos, conhecimentos, todos eles condicionados

contextualmente; emana do sujeito que percebe, de modo ativo e deliberado (AUMONT,

2012b). Essa rede de atravessamentos é contextualizada durante todos os olhares, mas um

deles é o que mais evoca a paixão. Ao som da música tema, um olhar que incendeia. O fogo

da paixão visível também ao nosso olhar. Marianne e Héloïse são filmadas em plano fechado

na dinâmica plano e contraplano. Olhar e ser olhada. As duas sorriem. A imagem de

Marianne é nítida enquanto a de Héloïse desfocada, as faíscas de fogo em torno da modelo,

assim como o som, dão movimento e ritmo para a cena.

Em um plano aberto, Héloïse está atrás da fogueira. É como se tivéssemos entrado no

olhar de Marianne, vendo tudo através dele. Héloïse caminha, uma jovem em chamas com

seu vestido queimando. A música pára, ouvimos o famigerado estalar do fogo. Na tela,
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Héloïse olha para o vestido e depois nos olha. Ela cai e duas mulheres chegam com um pano

para apagar o fogo. Marianne corre, estende as mãos. Um close, faz com que vejamos apenas

as mãos dadas. Ao sair da imagem fechada, vemos outro ambiente durante o dia, as mãos

permanecem dadas. O movimento de câmera e a montagem constroem juntos um espaço

cenográfico fora-de-campo. Cria uma tensão entre os lados do quadro, entre as duas

realidades que se sucedem uma após a outra.

Figura 20: Héloïse em chamas.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

3.2 Beijar

O encaixe da mão estendida nos transporta para outro espaço-tempo. O salto é algo

raro em Retrato de uma Jovem em Chamas, já que no geral as cenas são lineares – alguma

coisa se torna outra coisa. A cena do primeiro beijo, nesse sentido, é distinta, vamos de uma

cena para a outra em uma elipse radical. Percebemos resquícios do frame anterior, como a

música e as mãos dadas. Na praia, Héloïse e Marianne ajudam-se a atravessar algumas

rochas. Um close mostra as mãos se soltando. O travelling lento pelas rochas e o plano de

ligação dos passos nos mostram que elas caminham até uma caverna.

Vemos Marianne de perfil, com um um lenço enrolado na cabeça cobrindo sua boca.

Mais a frente, dentro de uma caverna está Héloïse, também usando um lenço. Os lenços

provavelmente foram planejados para esta cena, trata-se de renovar a figura do beijo e propor
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o erotismo do consentimento. O movimento dos tecidos nos lábios revela a respiração pesada.

O trabalho de som reforça os batimentos cardíacos na maré crescente e nos faz pensar que

ambas estão com borboletas no estômago. Elas se aproximam com respiração ofegante, juntas

retiram os lenços das bocas e beijam-se. Esta cena aciona outros beijos e rostos cobertos por

nós já conhecidos – o véu do casamento, por exemplo, no qual normalmente o noivo retira o

tecido. Mas na história de Sciamma, a lógica patriarcal não opera. Percebemos o desejo pelo

beijos nas duas personagens. Após o beijo, Héloïse sai. Olhamos para Marianne ainda na

praia, ouvimos o forte barulho do vento.

Figura 21: Marianne e Héloïse com lenço.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.
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Figura 22: Primeiro beijo.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

O ambiente muda, a câmera provavelmente posicionada na entrada da casa capta a

pintora chegar. Muitas árvores e folhas no ambiente, ouvimos novamente o som do vento.

Mais uma vez o vestido de Marianne pesa, ela segura com dificuldade a roupa enquanto

caminha. A partir desse momento o filme muda para um novo ritmo. Um novo capítulo, nele

o tempo passa de forma diferente. Novamente com plano-sequência, o filme cria novas

pulsações. Mesma gramática, regras diferentes. Dentro da casa, Marianne encontra Sophie na

cozinha. Há três lugares postos, mas Sophie serve apenas dois pratos. As duas sentam na

mesa.

Marianne: – Héloïse não vem?
Sophie: – Ela está se sentindo mal, não quer jantar.

Anoiteceu. Marianne sobe as escadas segurando velas, o seu vestido pesa e sua

expressão revela uma angústia. Ouvimos os passos na madeira. Já no corredor ela vira-se e vê

uma imagem ilusória de Héloïse, provavelmente vista por nós através de efeitos de câmera.

O fantasma desaparece, preocupa e alerta sobre a morte do romance, da futura ausência de

Héloïse. Lentamente, a pintora caminha até o ateliê. Vemos primeiro a cama, em seguida a

lareira e por fim Héloïse, que está à espera de Marianne. A pintora apoia a cabeça nos ombros

da amada e é abraçada. É uma citação de outras obras cinematográficas, mas a sensação de

quem ama é que sempre está inventando algo novo. Sussurrando as personagens conversam:
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Marianne: – Pensei que você não teria medo.
Héloïse: – Você tem razão. Estou com medo. Todos os amantes
sentem que estão inventando alguma coisa? Conheço os gestos.
Imaginei todos enquanto estava à sua espera.
Marianne: – Sonhou comigo?
Héloïse: – Não. Eu pensei em você.

Figura 23: Segundo beijo.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Elas se beijam novamente. Na cena seguinte, já amanheceu e as amantes estão

deitadas na mesma cama, sem roupas e cobertas por um lençol branco. Sophie bate na porta,

preocupada se terá companhia, e acorda o casal. Em um momento de intimidade entre as

personagens, Marianne e Héloïse sorriem. No filme, percebemos a intimidade surgir, ao passo

que, quando se instaura, também somos íntimos do romance. De acordo com Edgar Morin

(2011), o beijo no audiovisual representa um tipo sintético e total de amor, ao mesmo tempo

espiritual e carnal (MORIN, 2011, p. 128). Trata-se do encontro “de Eros e Psyché: o sopro,

nas mitologias arcaicas, é a sede da alma; por outro lado, é a boca que se fixa sensualmente

primeira, ligada à absorção e assimilação” (MORIN, 2001, p. 134).

Manifestações do sentimento amoroso, como o beijo, são importantes de serem

cartografadas em relacionamentos lésbicos, uma vez que essas representações são quase

inexistentes nos produtos audiovisuais. Ou seja, se constitui em uma experiência fundante, de

encontro, configurando-se como uma produção cujo estilo se assenta numa experiência que é

estética, cultural e política. A visibilidade à existência da intimidade e do afeto entre lésbicas

em Retrato de uma Jovem em Chamas insere o debate na trama social e ilumina os problemas
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enfrentados ainda hoje – a manifestação aberta de práticas sexuais dissidentes é um dos

grandes campos de disputa na mídia. Conforme Louro, “salvo raras exceções, o/a

homossexual admitido/a é aquele ou aquela que disfarça sua condição, o/a enrustido/a”

(LOURO, 2000, p. 29-30).

Fernanda Nascimento (2015) ao se debruçar sobre as representações de

homossexualidade que são mediadas e disponibilizadas para circulação social, afirma que os

modelos de ser lésbica são reduzidos a personagens que apresentam uma performatividade

(BUTLER, 2013) cuja feminilidade é exacerbada. A autora complementa que não há

demonstrações de afeto entre amantes (NASCIMENTO, 2015). A reivindicação por

visibilidade de afetos sáficos, em detrimento da invisibilidade, orbita em torno de

atravessamentos identitários que relegam algumas vozes à subalternidade. Para Denise

Portinari (1988), “o silêncio da lesbianidade faz parte de um silêncio maior que recobre o

universo feminino como um todo” (PORTINARI, 1988, 43).

A discussão pode ser situada historicamente como um dos pilares da produção

da identidade política lésbica. No jogo de tensionamentos entre visivel e invisivel, a

construção de novos códigos e narrativas como faz Retrato de uma Jovem em Chamas são

importantes, afinal, a cultura da mídia “modela e conforma certas identidades e põe em

circulação um material cuja adoção poderá enquadrar os diversos públicos em determinadas

posturas” (KELLNER, 2001, p. 200).

3.3 Tocar

A pele, maior órgão do corpo humano, é o principal sistema sensorial das trocas entre

nós. O toque tem importância em todo conjunto de uma relação amorosa. De acordo com

Regina Navarro Lins (2012), “o tocar e o acariciar representam modos primários e essenciais

de conhecer e de amar” (LINS, 2012, p. 166). A autora afirma que o tato é a linguagem do

sexo, e este é a forma completa do toque. O toque, talvez mais que qualquer outro sentido,

tem grande importância nas representações de amores lésbicos, pois trata-se de uma sensação

partilhada por quem que já viveu a experiência de burlar as armadilhas vigilantes dos desejos

dissidentes para que ele acontecesse. Mais que aliviar o desejo por representação, filmes

como o de Sciamma alargam as possibilidades de ação dos corpos lésbicos no mundo.

Para Karina Barbosa (2014), a relação entre mulheres e sexo no cinema apresenta uma

dicotomia de papeis que fortifica um imaginário amoroso que só abriga o sexo autorizado

(BARBOSA, 2014, p. 228). Em uma perspectiva, estão as heroínas virgens que amam os
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heróis. Em outra, estão aquelas que experimentam o sexo fora dos limites impostos pelas

fronteiras do socialmente aceitável, como aquelas que rejeitam a heteronormatividade.

Retrato de uma Jovem em Chamas, nesse sentido, revela mulheres que estão na segunda

perspectiva, a obra coloca em cena sensualidade, afeto e subjetividade, ao mesmo tempo que

explode as fronteiras do que é aceito – revela o sexo lésbico. Na relação entre

transformações sociais e a representação da mulher no cinema, há uma permanência da

visão patriarcal nas produções. A autora afirma que é comum que os significados trazidos

por  sujeitos  à  margem  não  sejam  devidamente  contemplados,  ou  mesmo ignorados.

O filme em análise é um produto que não está livre de certas amarras, os corpos

apresentados atendem a um padrão estabelecido pelo poder hegemônico, são mulheres

brancas, burguesas, magras e que performam feminilidade. No entanto, utiliza uma

linguagem que não está subscrita aos códigos e símbolos tradicionais, uma vez que excede e

problematiza o horizonte do patriarcado e da heterossexualidade. A primeira sequência com

sexo do filme começa pelo olhar de Marianne, que vai e vem, ora tela, ora modelo. Um

singelo sorriso da pintora. Percebemos que é correspondido quando Héloïse sorri também – a

dinâmica do enviar e receber sinais ensinado pela tradição da linguagem audiovisual. O

sorriso de Héloïse aumenta e Marianne pede para que ela pare. Héloïse não obedece e

continua sorrindo. A pintora aproximando-se da modelo diz: "Fique séria. Não mexa mais” e

beija Héloïse.

Na cena seguinte, elas aparecem deitadas na cama, sem roupas. Os corpos expostos

são representação íntima de nudez e sexualidade. A cena, apesar de dar centralidade aos

corpos, campo de batalha onde o social e o individual se chocam e negociam, é muito

intelectual. Impele uma ruptura epistemológica e de práticas diante das diferentes formas de

manifestar o sexo. Héloïse e Marianne encarnam no corpo, a partir de uma abertura aos

afetos, a reconfiguração de gestos e roteiros. O erótico ali exposto pode ser compreendido

pela defição de Audre Lorde (1984), como uma declaração da nossa força vital. Para ela, o

erótico é um sentido interior de satisfação que tem a ver com a afirmação da nossa

capacidade de prazer. Um sentimento de prazer que não exige o impossível, porque não se

trata do que se faz, mas quão inteira se sente nesse fazer. Percebemos nas cenas em análise

deste tópico que as personagens parecem estar inteiras no que fazem. Na tela, Marianne e

Héloïse conversam sobre a substância em um pote que está sobre a barriga de Héloïse.

Marianne retira a tampa e olha curiosa.
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Héloïse: – Comprei de uma mulher na festa. É uma planta. Ela disse
que é para voar. Vai me fazer tentar?
Marianne: – Nunca. Você quer? Agora?
Héloïse: – Ela me disse que isso alonga o tempo.

Héloïse passa a substância na axila dela e depois na de Marianne. O close da mão

enquanto ela manipula a erva nos remete à penetração, uma ilusão que provoca humor e cria

novas possibilidades de representação para o sexo. Normalmente as cenas de sexo em filmes

exploram a performatividade heterossexual, muito difundidas pelos materiais pornográficos.

Laura Mulvey (1983) afirma que “o cinema dominante codificou o erótico dentro da ordem

patriarcal dominante” (MULVEY, 1983, p. 440), ou seja, o resultado do que se vê nas telas é

uma “obsessão psíquica da sociedade que o produziu” (MULVEY, 1983, p. 439). Ainda para

a autora, o principal objetivo dessas representações é manter a caracterização dos corpos das

mulheres enquanto modelos para erotização visual, e portanto objetos a serem olhados.

Figura 24: Axila de Marianne.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Em contrapartida ao que afirma a autora, Retrato de uma Jovem em Chamas exibe um

erotismo que foge dessas configurações que a linguagem audiovisual normalmente apresenta.

A penetração na axila, por exemplo, acrescenta um tipo de humor que muitas vezes está

ausente das cenas de sexo, uma vez que, geralmente, elas são realizadas da maneira literal

como fazemos. A construção de Sciamma é uma espécie de demonstração da interligação

entre erotismo e intelecto nas cenas de sexo. A substância usada faz com que os olhos de
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Héloïse mudem de coloração. Marianne vai até a cozinha e pega um copo de água, na outra

mão a pintora segura uma vela. O fogo se faz presente até os últimos minutos do filme.

Voltando para o ateliê ela vira-se novamente e vê a imagem ilusória de Héloïse. Ela chega

até o quarto e beija Héloïse, que está deitada na cama. Novamente um raccord nos faz

acompanhar o olhar de Marianne, que fixa no retrato de Héloïse quase pronto e estático no

mesmo ambiente que elas.

Sciamma utiliza de um pastiche para reinaugurar a linguagem do sexo no filme. Para

além do recurso estilístico, há uma nova possíbilidade de compreensão sobre o sexo. No texto

intitulado Corpo-atritável ou uma nova epistemologia do sexo, Adriana Azevedo (2020),

afirma que há um saber sobre o sexo, eurocêntrico, construído ao longo de muitos anos, que

protege, sobretudo, o funcionamento do patriarcado e da heterossexualidade, sua instituição

fundamental. As lésbicas, para a autora, são uma espécie de ponto cego neste sistema, ou

seja, são locais discursivos e corpóreos, com relações discursivas e corpóreas, em que a

linguagem da instituição heterossexual não chega em totalidade. Para Teresa de Lauretis

(1987), não basta reconhecer a opressão da sexualidade e a combater na vivência, é preciso

fazer uma extensa reavaliação conceitual do mundo social, deixar o lugar estabelecido –

fisicamente, emocionalmente, linguisticamente, epistemologicamente, por outro lugar

desconhecido.

Isso se faz necessário porque o sexo lésbico é de outra ordem. Ainda que nele exista a

possibilidade, dentre tantas outras, de penetração – do pênis, caso a relação sexual envolva

uma mulher trans que não tenha passado por redesignação de gênero –, de dildos, de dedos,

da língua, entre outros, Adriana Azevedo (2020), a partir da fórmula “penetrar versus atritar”,

proposta por Valeria Flores (2003), sugere uma nova epistemologia, com fabulações outras,

mobilizações de desejo inscritas nos corpos fora do falocentrismo e da dicotomia

pênis-vagina, presença-ausência, completude-falta. A proposta abarca apontamentos

importantes que abrem caminhos para travessias mais longas e distantes do sistema

heterossexual. A lógica falocêntrica eurocentrada só reconhece o sexo quando envolve a

penetração do pênis na vagina – penetrar um ânus é socialmente condenável e sexo sem

penetração é uma impossibilidade dentro dessa perspectiva limitada. A autora sinaliza que,

quando o sexo é entendido sem as amarras da penetração, é preciso pensar através de outra

perspectiva. Com isso, ela sugere pensar no corpo-atritável. O atritar como uma outra

economia que pensa a superfície da pele em sua totalidade, uma dimensão erótica que vai

além da centralidade genital.
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Sem a centralidade na penetração, Azevedo (2020) sinaliza que o sistema categorial

heteronormativo se desmonta, “o atrito nos possibilita outra forma de ver o sexo, mas

também as relações humanas, os afetos, as relações de poder, os projetos de dominação”

(AZEVEDO, 2020, p. 309). Isso acontece porque a fricção é produzida em mutualidade de

prazer, um gozo que foge do roteiro heteronormativo. O corpo-atritável pode ser entendido

como uma escavação por meio da qual pensaríamos em referenciais corpóreos, conceituais,

que pertencem ao exercício de descolonização do pensamento e do corpo.

As mulheres lésbicas promovem rasuras e uma reavaliação cultural. Elas

desobedecem às normas heterossexuais ao utilizarem termos como “cola-velcro”, expressão

informal para se referir às lésbicas, discurso desviante e insubmisso à cultura heteropatriarcal.

Ou ao disseminarem, nas brechas das normas, nos entre-lugares sociais, o termo “rebuceteio”,

por exemplo, que nomeia uma rede sexual e afetiva de algum círculo social lésbico no qual

há alguém que já transou com outra, que já transou com outra. Fenômeno que subverte as

normas civilizacionais pacatas cristãs. O sexo e os afetos lésbicos colocam em evidência o

prazer da mulher. De acordo com Azevedo (2020), produzir visibilidade neste ponto cego que

é a lesbianidade gera ranhura na heteronormatividade erótica, o que denuncia sua

artificialidade. O corpo-atritável é um modo de existir de mulheres que escapam da estrutura

de sujeição dos corpos, uma fuga pela brecha que se abre a partir do atrito.

Na sequência uma grande cena de diálogo, um conflito diante do fim, da pintura e por

consequência do romance. É dia e as duas estão diante do quadro mexendo com as tintas.

Héloïse conta que desta vez gostou do quadro.

Héloïse: – Desta vez gostei dele.
Marianne: – Talvez porque eu a conheça um pouco melhor.
Héloïse: – Talvez porque eu mudei.
Marianne: – Talvez.

Um plano médio mostra o rosto das duas bem próximos, ambas sorriem, mas

rapidamente ficam tensas. Marianne comenta que gostaria de destruir o retrato, assim como

fez com o anterior, para assim poder pintar outro. Elas se afastam. Héloïse fica de costas para

a câmera. Ela se movimenta em um impulso rápido, com os olhos lacrimejando.

Héloïse: – Isso é horrível. Como agora me possui um pouco, está me
culpando?
Marianne: – Não.
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Héloïse: – Está sim.Você sabe que sim. Não está mais do meu lado.
Me culpa pelo que vem depois. Meu casamento. Não está mais
solidária comigo.
Marianne: – Tem razão.
Héloïse: – Vamos logo, diga o que sente. Achei que era mais
corajosa.
Marianne: – Também achei que você era mais corajosa.
Héloïse: – Chegamos ao ponto, me acha dócil. Pior, acha que sou
cúmplice. Imagina meu prazer.
Marianne: – É uma forma de não ter esperanças.
Héloïse: – Imagine-me feliz ou infeliz, se isso te conforta. Mas não
me imagine culpada.
Héloïse: – Você prefere que eu resista?
Marianne: – Prefiro.
Héloïse: – É o que está me pedindo? RESPONDA!
Marianne: – Não.

Figura 25: Héloïse chorando.

Fonte: Captura de tela Retrato de uma Jovem em Chamas, 2019.

Os debates do filme mostram personagens que se ouvem, que expõem suas ideias. As

cenas de diálogo, de oralidade, são também um dos prazeres do filme. Durante esse diálogo,

Héloïse se expressa e deixa revelar tudo que sente, por meio do tom de voz, das lágrimas e

dos movimentos. Marianne é estável durante a maioria das cenas, e nesta não é diferente, ela

mantém-se moderada: não chora, usa poucas palavras e quase não se movimenta. Marianne

não entrega tudo, até sua última fala é ambígua, ela não está pedindo que Héloïse resista? Ou

não vai responder?
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Após a conversa, Héloïse sai do ateliê. As flores que são modelo para o bordado de

Sophie, agora são uma natureza morta um pouco mais morta. Evocam a passagem do tempo.

O bordado avança, e sua exuberancia produz em nós sensação de vaidade. O ritmo dos

passos, de Marianne que procura por Héloïse, faz um anúncio, como em outras cenas.

Marianne: – Viu Héloïse?
Sophie – Não. Ela não está no quarto. Temos notícias. A Condessa
volta amanhã de manhã.
Marianne: – Muito bem.
Sophie: – Está pronta?
Marianne: – Sim.

Marianne vai para as falésias. Um tempo depois de nenhuma cena externa, vemos o

mar, ouvimos o seu barulho e acompanhamos Marianne correr. Ela avista Héloïse, que

observa o mar. O som das ondas é forte e o da respiração ofegante de Marianne também. Ao

se aproximar, Marianne abraça Héloïse. Há tensão e entrega. Após a última efusão com as

ondas do mar, o som é escasso. O silêncio no cinema não existe. Ele é preenchido, neste

filme em especial, de várias maneiras. Nesta cena o silêncio dá lugar aos corpos das

personagens, as emoções são ouvidas. A capacidade de escuta do vazio gera concentração aos

afetos. É a cena mais devastadora para a personagem de Marianne, com muito choro.

Momento em que a personagem mais expõe suas emoções no filme. Ela pede perdão para

Héloïse.
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Figura 26: Marianne e Héloïse na praia.

Fonte: Elaboração própria, 2022.

De volta ao ateliê, Marianne finaliza a pintura. Terminar o retrato grande é o

equivalente de Marianne dizer a Héloïse "vire-se", porque ao completar o quadro – a escolha

do poeta da artista, ela demarca a perda da outra. Podemos compreender a parte do

sentimento amoroso de Marianne, que faz a escolha do poeta, a partir do que diz Roland

Barthes (1994)

Basta que, num lampejo, eu veja o outro sob a forma de um objeto inerte,
como empalhado, para que eu transfira meu desejo, desse objeto anulado,
para meu próprio desejo; é meu desejo que desejo, e o ser amado nada mais
é que seu agente. Eu me exalto ao pensar numa causa tão grande, que deixa
atrás de si a pessoa da qual fiz o pretexto (pelo menos é o que me digo, feliz
de me elevar rebaixando o outro); sacrifico a imagem do Imaginário. E se
chegar o dia em que eu tiver que decidir renunciar ao outro, o luto violento
que toma conta de mim então, é o luto do próprio Imaginário: era uma
estrutura querida, e choro a perda do amor, não de fulano ou fulana
(BARTHES, 1994, p.23).

O retrato está pronto, mas a história continua com um novo retrato. Novamente as

personagens estão no ateliê. Há algo contemporâneo nesta cena: elas estão com os cabelos

soltos, sem os vestidos que datam a história. Não sabemos mais de que época se trata. Um

jogo da temporalidade, do amor entre mulheres fora do tempo, ou atravessando tempos.

Marianne pinta o mesmo retrato do quadro em miniatura para guardar de lembrança. Héloïse,

assim como Orfeu e Marianne, também deseja uma imagem para guardar. Marianne faz um
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autoretrato, olhando seu reflexo em um espelho posicionado no corpo de Héloïse. O desenho

é feito na página 28 de um livro, código que ao final do filme nos conta que a lembrança da

história também permanece no correr do tempo para Héloïse.

Na sequência, uma cena de despedida, antes da despedida. Há um grande vínculo e

muita sedução entre as duas, que estão deitadas na cama. É um plano do alto, quase um ponto

de vista divino sobre essa intimidade. O filme escolheu contar a história de um amor possível,

mesmo com o fim anunciado e próximo do romance percebemos no centro do quadro uma

possibilidade que falta no cinema hegemônico: de o amor lésbico existir, ainda que por dias.

No fim, talvez seja isso o que significa escrever personagens femininos – colocar no centro o

desejo delas, inscrevê-las como sujeitos de desejo, conforme Lauretis. O término do filme é

trágico, político e íntimo. A linguagem do amor de Retrato de uma Jovem em Chamas é um

idioma que o espectador aprende e traduz até o último minuto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar a relação entre mulheres e mídia é, também, questionar e historicizar a

representação dos corpos femininos no cinema. Como visto no primeiro capítulo, o

movimento feminista trouxe à tona questões importantes para que o cinema se tornasse um

espaço de discussão das divisões de papéis sexuais, do patriarcado e do falocentrismo. A

crítica feminista até os dias de hoje coloca em xeque a situação das mulheres dentro dos

produtos cinematográficos. Percebemos, a partir de Laura Mulvey (1983), que ao longo do

tempo o cinema recria e reforça o papel feminino de manter seu corpo (ou a imagem dele)

sujeito, acessível e a serviço do prazer masculino. Tanto no cinema dominante, como na

indústria da propaganda, quanto na arte, as representações dos corpos das mulheres quase

nunca são elaboradas para que simbolizem os desejos femininos. As recentes representações

produzidas e conduzidas pelos anseios das mulheres são reflexo prático das discussões

feministas.

No segundo tópico do capítulo, olhamos especificamente para a situação das mulheres

lésbicas e concluímos que as poucas representações delas existentes ou atravessam os tempos

pelo caminho da contracultura, paralela à história geral ocidental, ou são adaptadas de acordo

com a norma hegemônica, o que resulta em péssimas representações. Para Adrienne Rich

(2010), mulheres que amam mulheres têm em comum a luta contra o perigo de serem

esquecidas, engolidas por essa estrutura que é tanto heterocentrada quanto racista e colonial.

As relações afetivas e sexuais entre mulheres são enquadradas em determinados imaginários

que tendem a ser apropriados pela lógica colonial e patriarcal. Entre o olhar masculino e a

percepção feminista heterossexual, a lésbica existe como como aquilo que não pertence, o

exótico que perturba a configuração social. A lesbianidade é sempre questionada e

invisibilizada aos olhos do mundo. Nesse sentido, o filme, e por consequência esta pesquisa,

são materiais importantes para o reconhecimento da figura da lésbica no corpo social. Retrato

de Uma Jovem em Chamas é a materialidade daquilo que é rejeitado pelo imaginário

dominante, a obra constrói a própria política de representação nas quais se juntam e

disjuntam afetos.

No segundo capítulo, a discussão sobre o passado nos faz perceber que o filme atua

como abertura aos passados de uma tradição de mulheres e relações silenciadas, que ainda

buscam por serem fabulados. Ao manipular e se apropriar do gótico, Retrato de uma Jovem

em Chamas, assim como o gênero, explora categorias estáveis expondo as mazelas da



88

engrenagem heterossexual que se mantém em funcionamento às custas da repressão e do

apagamento da subjetividade dos indivíduos. Neste trabalho compreendemos a memória, a

partir de Walter Benjamin (2005), como aquilo que permanece no tempo. A narrativa do

filme promove um exercício de linguagem através da particular observação de Marianne

sobre um amor que permanece no tempo. O amor é uma categoria essencial para a

(re)configuração de toda a estrutura social e política e no filme é a ação transformadora que

costura a narrativa. A partir do amor, Retrato de uma Jovem em Chamas reforça alguns dos

modos de as mulheres estarem no mundo e se relacionarem. É um filme sobre afetos entre

mulheres e, sobretudo, sobre intimidade.

Como vimos no terceiro capítulo, da intimidade, figura profunda, não se oculta nada

(Bachelard, 2008 [1978]). A intimidade criada pelo morar compartilhado e pelas identidades

construídas diante do amor no filme revelam emoções e subjetividades de um relacionamento

lésbico. Quando Marianne retrata Héloïse desprovida de regras e convenções – patriarcais,

por exemplo, o encantamento pela modelo desempenha um papel crucial para a construção de

uma atmosfera permeada por sensações intensas, que caracterizam a dinâmica da paixão, para

a revelação dessa presença que extrapola o traço material do pincel. Concluímos nesta

cartografia que a experiência dos afetos representa quase que o próprio cerne da revolução

interior atravessada pelas personagens. Este trabalho permite vislumbrar aquilo que é da

ordem dos afetos por meio de um olhar político, moldado no primeiro capítulo.

Olhamos para a intimidade das personagens, nas suas múltiplas expressões – amor,

paixão, casamento, sexualidade, vida privada – a partir de códigos. O sentimento amoroso é

quase absoluto naquilo que ele contém, mas as formas e as categorizações próprias do amor

dependem de uma semântica própria. Uma das linguagens do filme que sinaliza o sentimento

amoroso é o olhar. O olhar é, a partir da tradição discursiva ao longo da história, uma das

instâncias instauradoras do amor. O tema do olhar em Retrato de uma Jovem em Chamas

permeia a feitura dos retratos e o acontecer da paixão. A história de Orfeu e Eurídice nos faz

perceber a ligação entre as duas ideias principais deste trabalho: o amor e a sobra imagética

de um amor. Ao revisitarmos o mito de Penélope, temos uma figura que espera pelo retorno

da pessoa amada e centra toda sua existência na memória. Em certa medida isso se atualiza

na obra de Sciamma, é uma linha que nos guia por um labirinto que lembra um amor sáfico, a

fim de enfrentar dilemas mais urgentes do nosso tempo, a partir de texturas antigas.

Outro código amoroso explorado é o beijo, a partir de Edgar Morin (2011),

compreendemos que o beijo no audiovisual representa um tipo sintético e total de amor. A

visibilidade desse código em Retrato de uma Jovem em Chamas insere o debate na trama
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social e ilumina os problemas enfrentados ainda hoje – a manifestação aberta de práticas

sexuais dissidentes é um dos grandes campos de disputa na mídia. Além disso, o filme renova

a figura do beijo ao propor o erotismo do consentimento. O sentimento amoroso também é

percebido pela linguagem do toque. Para além de satisfazer o desejo por representação, o

filme alarga as possibilidades de ação dos corpos lésbicos no mundo. O erótico exposto,

estimula uma ruptura epistemológica e de práticas diante das diferentes formas de manifestar

o sexo. Héloïse e Marianne encarnam no corpo, a partir de uma abertura aos afetos, a

reconfiguração de gestos e roteiros do sexo. As mulheres lésbicas reais e as ficcionais de

Retrato de uma Jovem em Chamas promovem rasuras e uma reavaliação na cultura.

Contudo, o filme não está livre de certas amarras, os corpos apresentados atendem a um

padrão estabelecido pelo poder hegemônico, são mulheres brancas, burguesas, magras e que

performam feminilidade.

A obra escolheu contar a história de um amor possível, vemos uma possibilidade que

falta no cinema hegemônico: de o amor lésbico existir e ser representado. O universo criado

pela diretora apresenta momentos temporários de afetividade. O romance que se engendra,

enquanto duas mulheres se conhecem e se conectam a partir da criação de retratos, é o tempo

de realidade suspensa de intimidade e desejo de entre elas. Concluímos que, durante o

processo criativo da pintora, o filme revela uma representação que se constitui enquanto fuga

do imaginário daquilo que é histórico, cultural e politicamente sedimentado no inconsciente e

consciente coletivo no que diz respeito às mulheres lésbicas. A construção do filme, alinhada

às memórias das experiências femininas e apoiada nas lacunas deixadas pela história, fabula

imagens que faltam na história e pinta os mais lindos afetos e os mais brutos sistemas.
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