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Ana Paula Oliveira da Silva, Renata Lima Holanda, Saulo Silva Monteiro, Daniela Duarte
Dumaresq

O  cOaLHO  –  Coletivo  de  Pesquisa  em  Cinema  e  Audiovisual  desenvolve
pesquisas  relativas  ao  campo  do  documentário  e  suas  relações  com  outras
linguagens  audiovisuais.  O  coletivo  permite  que  paralelamente  à  pesquisa
desenvolvida, os alunos tenham liberdade de desenvolver projetos individuais que
são  orientados  e  desenvolvidos  dentro  do  grupo.  Carta  à  Agnès  é  um  projeto
proposto pela aluna Renata Lima Holanda, que foi  usado também como Trabalho
de Conclusão de  Curso,  orientado e  desenvolvido  coletivamente  dentro  do  grupo
de  estudo  nos  anos  de  2015  e  2016.  A  obra  Carta  a  Agnès  se  propõe  a  refletir
sobre o trabalho dos catadores de resíduos sólidos recicláveis no estado do Ceará
a partir de uma reflexão disparada pela obra de Agnès Varda: Os Catadores e Eu
(Les Glaneurs et la Glaneuse, 2009). A primeira tentativa de execução do projeto,
não  concretizada  por  motivos  ligados  à  produção,  seria  um  documentário
tradicional.  O projeto  é  retomado no ano de 2015 a orientação da Profa.  Daniela
Dumaresq como projeto de pesquisa no cOaLHO e a partir dos estudos realizados
nesse período ganha nova forma, passa a ser uma vídeo-carta. À medida em que
executamos  a  pesquisa  de  campo  e  do  encontro  com  a  Rede  de  Catadores  de
Resíduos  Sólidos  Recicláveis  do  Estado  do  Ceará,  percebemos  que  apenas  uma
tela  de  exibição  faria  o  trabalho  perder  potência.  Decido,  dessa  forma,  dividir  o
trabalho em três vídeos distintos e exibí-los em TVs de tubo juntamente com uma
carroça  e  o  áudio  da  carta  direcionada  à  Agnès  Varda.   Lista  de  materiais
necessários: 4 aparelhos de DVDS 4 Fones de ouvido

Palavras-chave: Documentário. Video-instalação. Audiovisual.
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