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DUAS HORAS NA VIDA DE UMA MULHER  

Título original: Cléo de 5 à 7 

Realização: Agnès Varda (França, 1962)  
 

1. AGNÈS VARDA 

Agnès Varda é indiscutivelmente um 
caso aparte na história do cinema 
mundial. Ceio existirem muito 

poucas vozes tão originais como a 
sua, acompanhada por uma 
necessidade de experimentação 

sempre rigorosa e uma sensibilidade 
ímpar. Nascida em Bruxelas, Bélgica, 
em 1928 (30 de maio), conta mais 

de 90 anos, dos quais muitos foram 
passados nas suas tarefas de 
fotógrafa, realizadora, argumentista, 

montadora, atriz acidental, 
produtora, artista plástica, sobretudo 
na área das performances, e muito 

mais.   
Arlette Varda (assim se chama na 
sua cédula de nascimento), é filha de 

uma mãe francesa e de um 
engenheiro, oriundo de família grega. Frequentou o Lycée Victor-Duroy e a Sorbone, onde se 
diplomou em literatura e psicologia. Não foram felizes os seus primeiros anos em Paris, que 

considerou uma “cidade cinzenta, desumana e triste". Nem a Sorbonne a seduziu: não gostava da 
maioria dos colegas e achava as aulas “estúpidas, antiquadas, abstratas e escandalosamente 
inadequadas para as elevadas necessidades que alguém tinha nessa idade". 

Como pretendia tornar-se curadora de museus, estudou história da arte na École du Louvre, mais 
tarde frequentou a escola de fotografia Vaugirard, e depois cursou história da arte e fotografia na 
École des Beaux-Arts. Por essa altura começou a conviver do um grupo de artistas e intelectuais 

da Rive Gauche (margem esquerda) de Paris, a que pertenciam, entre outros, Alain Resnais, 
Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Chris Marker, Jean Cayrol ou Henri Colpi. Muito ligados ao 
“nouveau roman”, muito empenhados politicamente, resolutamente de esquerda, este grupo seria 

associado ao aparecimento da “nouvelle vague”, mantendo, no entanto, alguma diferenciação e 
individualidade.  
Os primeiros trabalhos profissionais de Varda são como fotógrafa: "Comecei a ganhar a vida com 

a fotografia, tirando fotografias triviais de famílias e casamentos. Mas imediatamente quis fazer o 
que chamei de 'composições'." Em 1951, Jean Vilar abriu o Théâtre National Populaire e contratou-

a como fotógrafo oficial. Ela já tinha trabalhado para o Festival de Teatro de Avignon, e em seguida 
manteve-se no TNP durante dez anos, de 1951 a 1961, o que lhe permitiu reconhecimento como 
fotojornalista em França e na Europa. A ligação entre a fotografia e o cinema fez-se de forma 

natural: "Eu fotografo ou faço filmes. Ou coloco filmes nas fotos ou fotos nos filmes". 
Foi assim que surgiu o seu primeiro filme, em 1954, produzido em cooperativa de amigos, 
interpretado por quase desconhecidos (entre eles Philippe Noiret e Silvia Monfort), muito anterior 

ao aparecimento oficial da “nouvelle vague”. Varda explica: "Quando fiz meu primeiro filme, “La 
Pointe Courte”, fi-lo sem experiência, sem ter sido assistente antes, sem ter ido para uma escola 
de cinema: tirei fotos de tudo o que queria filmar, fotografias que são quase modelos de filmes. E 

 



comecei a fazer filmes com a única experiência da fotografia, isto é, onde colocar a câmara, a que 
distância, com qual lente e quais luzes?" Este é um daqueles filmes que faz a ligação entre o 

neorrealismo italiano e a “nouvelle vague”. Cenários naturais, atores não profissionais, um estilo 
de rodagem livre, e algum empenhamento social.  
Em 1958, conheceu o seu marido, Jacques Demy (1931-1990), também realizador e um dos 

grandes nomes do cinema francês. Estiveram juntos até à morte de Demy. Varda tem dois filhos: 
uma filha, Rosalie Varda, resultante de uma ligação anterior com o actor Antoine Bourseiller, e um 
filho, Mathieu, do seu casamento com Demy.  

Depois de “La Pointe Courte”, que é comummente aceite como um pré-nouvelle vague, Varda dirige 
um belíssimo conjunto de curtas metragens onde vai definindo e apurando um estilo e um olhar: 
“L'opéra-mouffe”, “La cocotte d'azur”, “Du côté de la côte” ou “Ô saisons, ô châteaux”. Daí em 

diante, não mais deixou de assinar curtas-metragens, mas vamos deter-nos sobretudo nas longas-
metragens.  
De “Cléo de 5 à 7” (Duas Horas na Vida de Uma Mulher), filme de 1962 que a revela 

internacionalmente como uma autora indiscutivelmente a ter em conta, falaremos mais adiante. 
Seguem-se o belíssimo “Le Bonheur” (A Felicidade), que tive o prazer de estrear no Apolo 70, “Les 
Créatures” (Páginas Íntimas), “Loin du Vietnam” (Longe do Vietnam), “Lions Love”, 

“Daguerreótipos”, “L'Une chante, l'autre pas”, “Mur murs”, “Documenteur”, “Sans toit ni loi” (Sem 
Eira Nem Beira), “Jane B. par Agnes V”, “Jacquot de Nantes”, uma obra que evoca a vida, a morte 
e a obra de Jacques Demy, “Les demoiselles ont eu 25 anos”, o admirável “Les Glaneurs et la 

glaneuse” (Os Respigadores e a Respigadora), “Les plages d'Agnès” (As Praias de Agnès) e “Visages 
Villages” (Olhares Lugares). Neste omento termina “Varda by Agnès”, um novo documentário de 

longa-metragem. Grande parte destas obras foram produzidas pela “Cine-Tamaris”, uma produtora 
fundada pela própria Varda, em 1977, para assim conseguir uma maior liberdade e domínio sobre 
o seu trabalho.  

 
2. DUAS HORAS NA VIDA DE UMA MULHER 

  
“Cléo de 5 à 7” é um filme invulgar sob diversos pontos de vista, mas é, mesmo assim, um dos 
trabalhos mais “normais” de Agnès Varda, uma realizadora que cruzou o seu percurso com a 
nouvelle vague francesa, mantendo todavia uma originalidade de olhar e de estilo inusitada. 

Escrito e realizado por Varda, em 1962, “Duas horas na vida de uma Mulher” acompanha o trajeto 
pessoal e o estado de alma de Cleo, “petit nom” que vem de Florence? (Corinne Marchand), durante 
um dia, precisamente 21 de junho de 1961, entre as 5 e as 7 da tarde. Esta cantora pop, 

relativamente frívola, espera os resultados de uma biópsia que lhe irá revelar se tem ou não cancro. 
O resultado ser-lhe-á entregue perto das 19 horas, no hospital Pitié-Salpêtrière.  
Li em tempos, não sei precisar onde, Varda explicar que durante os primeiros 45 minutos do filme, 

Cleo é vista pelos outros e que nos restantes 45 é ela que olha os outros (o filme na realidade tem 
90 minutos e não as duas horas que anuncia no título). Varda filmou a obra de uma forma 
cronológica, seguindo o trajecto de Cleo pelas ruas de Paris, pelos cafés e bistros, pelas lojas, pelo 

seu apartamento, pelos jardins da cidade, até chegar ao exterior do hospital.  
Aparentemente nada de muito significativo se passa. Ela deambula sem uma finalidade precisa, 
“fazendo horas” para saber os resultados de uma análise laboratorial que pode transformar para 

sempre o seu futuro. Sente-se a angústia, o medo, a expectativa de esperança, o enganar o tempo, 
o olhar furtivo, a inquietação. Todas estas emoções, contraditórias, são dadas pelo olhar de Cleo, 
pelo olhar de quem com ela se cruza, pelo ambiente de uma cidade em plena Primavera (por isso 

Varda fazia questão de filmar o dia 21 de março, o que afinal só acontece no guião, as filmagens 



decorreram a partir de 21 de junho e noutros dias e em horas diversas: filmou várias vezes às 6 
da manhã para dar a ideia da luz das 18 horas da tarde).  

Dividido em treze capítulos, pontuados pela hora certa e pelo nome de uma personagem que irá 
ser preponderante nesse lapso de tempo (Cléo, Angèle, Bob, Dorothée, Raoul, Antoine…), Varda 
vai sobrepondo camada sobre camada de emoção, inicialmente acompanhando uma mulher 

aparentemente descontraída, depois cada vez mais tensa, finalmente apaziguada, sobretudo 
depois do encontro com o soldado que vai partir para a guerra. 
Iniciada a cores, na mesa de uma cartomante que deita cartas para saber o futuro de Cleo, a 

rodagem de “Duas horas na vida de uma Mulher” prossegue depois a preto e branco, numa 
magnífica fotografia de Jean Rabier, acompanhado por uma excelente partitura de Michel Legrand, 
que aparece pessoalmente no filme, como o pianista privativo de Cleo, com quem ela ensaia novos 

temas. Há esse aspecto curioso e significativo, de este ser um filme de amigos. Foi Varda quem 
disse que esta obra era “uma lembrança que simboliza a “Nouvelle Vague”. Tal como a vivemos na 
altura, a imaginação ao poder e a amizade em acção”. 

Isso mesmo se descobre num pequeno filme burlesco que um projecionista que Cleo visita está a 
projectar num cinema. O filme chama-se “Les Fiancés du pont Macdonald” e é interpretado por 
amigos da realizadora: Anna Karina é a noiva e Jean-Luc Godard o noivo, e surgem ainda, noutros 

pequenos papéis, Émilienne Caille, Eddie Constantine, Sami Frey, Georges de Beauregard, Danièle 
Delorme, Yves Robert, Alan Scott e Jean-Claude Brialy.  

 

DUAS HORAS NA VIDA DE UMA MULHER  
Título original: Cléo de 5 à 7 

Realização: Agnès Varda (França, 1962); Argumento: Agnès 
Varda; Produção: Georges de Beauregard, Carlo Ponti; Música: 
Michel Legrand; Fotografia (p/b e cor): Paul Bonis, Alain Levent, 

Jean Rabier¸ Montagem: Pascale Laverrière, Janine Verneau; Design 
de produção: Jean-François Adam; Direcção artística: Bernard 
Evein; Guarda-roupa: Alyette Samazeuilh; Maquilhagem: Aïda 

Carange; Direcção de Produção: Jean-François Adam, Bruna Drigo, 
Claude Laporte, Edith Tertza; Assistentes de realização: Marin 
Karmitz, Bernard Toublanc-Michel; Som: Julien Coutelier, Jean 

Labussière, Jacques Maumont; Companhias de produção: Ciné 
Tamaris, Rome Paris Films; Intérpretes: Corinne Marchand 
(Florence 'Cléo' Victoire), Antoine Bourseiller (Antoine), Dominique 

Davray (Angèle), Dorothée Blanck (Dorothée), Michel Legrand (Bob, 
o pianista), José Luis de Vilallonga (o amante), Loye Payen (Irma, a 
cartomante), Renée Duchateau, Lucienne Marchand, Serge Korber, 

Robert Postec, Arthur Brunet, Jean-Claude Brialy (o enfermeiro), Emilienne Caille (a noiva), 
Raymond Cauchetier (Raoul, o projecionista), Jean Champion (dono do café), Eddie Constantine 
(o aspersor), Georges de Beauregard (o condutor da ambulância), Danièle Delorme (a vendedora 

de flores), Fernande Engler (rapariga no café), Sami Frey (croque-mort), Jean-Luc Godard (o 
homem dos óculos pretos), Anna Karina (Anna, a rapariga loura), Yves Robert (o vendedor de 
lenços), Alan Scott (o marinheiro), Jean-Pierre Taste (o rapaz no café), etc. Duração: 90 minutos; 

Distribuição em Portugal: Midas Filmes; Classificação etária: M/ 12 anos. 
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E TUDO O VENTO LEVOU  

Título original: Gone with the Wind 
Realização: Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood (EUA, 1939) | 

Duração: 238 minutos |  M/12 
 


