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Mesmo o plano mais parcial e mais fragmentário (...) 
apresenta ainda um pedaço completo de realidade. 

Christian Metz 
 
 
 Nós sabemos, desde André Bazin, que a tela de cinema não funciona como a 
moldura de um quadro, mas como “uma máscara que mostra apenas uma parte do 
evento.” O espaço do quadro é centrípeto, o da tela é centrífugo. (Desde André Bazin, é 
verdade, o espaço do quadro sofreu, ele próprio, modificações sob a influência 
manifesta do cinema, e certos pintores, como Schlosser, Cremonini, os hiperrealistas, 
simulam em suas composições a existência de um espaço off.) O campo visual se 
duplica sempre de um campo cego, a visão é senão necessariamente partidária, pelo 
menos, sempre parcial. Os objetos do cinema se comportam como o bisbilhoteiro da 
canção: eles passaram por aqui, eles voltarão a passar por lá. O suspense e o erotismo 
encontram aqui a sua pedra angular, por evidentes razões. 
 
 Entretanto, o que faz a regra do jogo cinematográfico é essa visão parcial, que é 
essencialmente a da câmera e corresponde a cada um de seus enquadramentos, a cada 
uma de suas posições sucessivas – e sendo, de direito, móvel, pode assumir várias – se 
duplica com o que é dos espectadores, uma visão bloqueada, correspondente ao 
dispositivo da tela e da projeção. Os objetos, os seres de toda natureza que evoluem na 
tela são, com efeito, livres, de direito, de passar por aqui, de voltar a passar por lá, a 
câmera é livre de segui-los ou não, de reagarrá-los ou não, mas o espectador, ele, tem 
apenas um único direito, o de permanecer com os olhos fixos na tela ou de sair. 
 
 Essa situação específica (diante da televisão, por exemplo, pode-se sempre 
baixar o som, aumentar a cor ou mudar de canal) encontra voluntariamente em se 
representar na própria tela. O espectador de cinema é menos o prisioneiro da caverna de 
Platão do que o doente de Janela indiscreta ou o herói de Laranja mecânica1, amarrado 
em sua poltrona e constrangido a ter os olhos abertos diante de uma tela onde desfilam 
abominações (É verdade que o espectador de cinema tem a distração de fechar os olhos 
diante de visões verdadeiramente críticas). Se o cinema tem uma relação privilegiada 
com o erotismo por causa da visão parcial (voyeurismo e fetichismo), ele tem uma 
relação privilegiada com o horror, por causa da visão bloqueada.  
 
 Merleau-Ponty sugere que o espetáculo cinematográfico implica uma percepção 
mutilada de uma dimensão fundamental da experiência perceptiva, uma pseudo-
percepção. “Quando, num filme, a câmera se dirige a um objeto e se aproxima dele para 
nos oferecê-lo em primeiro plano, nós podemos muito bem nos lembrar que se trata do 
cinzeiro ou da mão de um personagem; nós não o identificamos efetivamente. É que a 
tela não tem horizontes.”2 O horizonte ou os horizontes, nessa acepção fenomenológica, 
seria no fundo a reserva de ‘perfis’ do objeto que se poderiam oferecer sucessivamente a 
                                                        
1 Rear window (EUA; 1954) de Alfred Hitchcock e A clockwork orange (EUA; 1971) de Stanley Kubrick 
(N. do T.). 
2 Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Éditions Gallimard, 1945, p. 82. 
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uma identificação efetiva, enquanto que o objeto na tela é como que congelado, tomado 
na massa do registro cinematográfico. Nesse sentido, a profundidade de campo, isso que 
se chama, no sentido corrente, os vastos horizontes de uma planície de western, por 
exemplo, não podem ser considerados o horizonte real de um objeto filmado ao 
primeiro plano, eles são já apreendidos e filmados como um objeto, já congelados em 
coisa. A tela não é uma janela aberta sobre o mundo, mas uma superfície de registro. A 
profundidade de campo não é um horizonte aberto, é um agenciamento de planos. O 
olhar crê penetrar aí, crê percorrer um espaço aberto e livre, como poderia abranger, do 
alto de um balcão, uma paisagem, mas faz, na realidade, apenas varrer uma superfície 
limitada – a da tela – a partir de um ponto de vista rígido e bloqueado. Então, não se 
identifica “efetivamente” os objetos no cinema, e sabe-se, com efeito, que todo o espaço 
do cinema é um espaço fundamentalmente truncado, e que mesmo quando não se o 
adultera por “efeitos especiais”, mesmo quando não se deve falar propriamente em 
trucagens, a mise-en-scène é sempre mais ou menos constrangida em “dissimular” a 
perspectiva, de reaproximar ou de reerguer certos elementos do cenário ou mesmo os 
personagens na borda do quadro, por exemplo, ou ainda de ignorar ou de dissimular 
elementos particulares, inclusive nos documentários. A realização de filmes consiste 
sempre, no detalhe, em “dissimular”3 (é um termo de jargão técnico, que se emprega 
nesse sentido transitivamente: “dissimular a mesa, o armário”, etc.). Essa 
“dissimulação” é precisamente autorizada enquanto que “a tela não tem horizontes”.4  
 
 É talvez esse fato que parece macular em todos os níveis o cinema de uma 
espécie de inautenticidade ou de mentira que se associa à simulação, à histeria (assim, 
pôde-se ver, ao curso de seu processo, Qiang Jing gritar a uma de suas testemunhas de 
acusação: “pare o seu cinema!” enquanto que lhe lembrava que ela própria fora, sob o 
pseudônimo infamante de Maçã Azul, atriz de filmes antes de ser a companheira do 
Grande Timoneiro).  
 
 Toda a relação do cinema com a realidade, com efeito, é envenenada. Ela o é em 
dois sentidos: da tela em direção ao público (a realidade é truncada, dissimulada) e da 
câmera em direção aos “temas”. O cinema não pode, se ele quer oferecer alguma coisa 
ao público, deixar a realidade tranqüila. Ele deve intervir, e freqüentemente de modo 
catastrófico; L’Arroseur arrosé seria, por exemplo, a primeira e a mais gentil dessas 
intervenções. André Bazin muito bem mostrou, a propósito de certos documentários 
turísticos, políticos ou, simplesmente, jornalísticos, o caráter propriamente mortífero do 
cinema. A partir do momento em que a película é concebida como uma descamação de 
realidade (o termo é de Bazin), o rosto do mundo se transforma de maneira hedionda. A 
propósito de O continente dos deuses5 e de outros filmes exóticos do mesmo gênero, 
André Bazin fala de violação, como se a “realidade” selvagem estivesse forçada e 
desfigurada. “Uma mulher violada permanece bela, mas não é mais a mesma mulher”.6 
Do mesmo modo, a presença do “olho sem alma” da câmera torna catastrófica, mortal, a 
aposta estúpida de Valentin, o homem-pássaro: “Se tivessem apenas testemunhas 

                                                        
3 No original, tricher, que também possui o sentido de trapacear. (N. do T.). 
4 “Então há uma coisa que todo cineasta deveria admitir, é que, para obter o realismo no interior do 
enquadramento previsto, precisará eventualmente aceitar uma grande irrealidade do espaço circundante: 
por exemplo, um primeiro plano de beijo entre dois personagens, reputados a manter de pé, será talvez 
obtido deslocando os dois personagens de joelhos sobre uma mesa de cozinha.” Truffaut, in Le cinéma 
selon Hitchcock, Éditions Seghers, p. 296. 
5 Continente perduto (Itália; 1954) de Enrico Gras, Giorgi Moser e Leonardo Bonzi (N. do T.). 
6 André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma? (ontologie et langage), p. 57. 
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humanas, uma sábia covardia sem dúvida o apossaria”.7 Enfim, a propósito da série 
norte-americana Porque nós combatemos, Bazin põe em causa a montagem pela qual, 
“longe de oferecer às ciências históricas um progresso em direção à objetividade, o 
cinema lhes dá, por seu inerente realismo, um poder de ilusão suplementar”.8 
 
 O que se passa? É que o cinema, em tais filmes, finge perceber o mundo e 
simplesmente lhe dar a perceber, enquanto que ele o transforma. O público crê perceber, 
por intermédio do cinema, a realidade, o mundo, enquanto vê apenas pedaços de 
eventos equívocos. O cinema demanda assim uma segunda percepção, o cinema começa 
verdadeiramente quando se começa a tomar em consideração “os meios da mise-en-
scène”. É preciso sempre passar para além da imagem, e mais ainda se esta imagem se 
dá pela realidade mesma, e é preciso refletir sobre o agenciamento, ou seja, sobre o ato 
que comporta o registro aparentemente passivo do evento. Sempre há montagem, e o 
lugar da própria câmera no campo, porque ela decupa de modo interessado um pedaço 
do espaço visual, já é montagem. Eisenstein fez apenas tirar as conclusões radicais 
dessa constatação. O cinema, anotava ele num texto intitulado “Fora de quadro”, é arte 
japonesa. O academicismo ocidental figurativo consiste em copiar laboriosamente um 
busto de gesso, uma tediosa cariátide, em reproduzir de modo dedicado as sombras, o 
relevo, mas os japoneses vão logo ao essencial: eis um ramo de cerejeira, uma árvore, 
um pássaro – escolha o seu enquadramento! 
 
 André Bazin tirou conclusões diametralmente opostas, aparentemente, às de 
Eisenstein (“montagem proibida”), de constatações de início equivalentes. O mal, para 
Eisenstein como para Bazin, é o naturalismo, a ilusão do natural, a ilusão de realidade. 
O cinema não reflete a realidade, ele a inventa. A profundidade de campo não é um 
horizonte aberto, é um agenciamento de planos. Bazin viu muito bem isso. Se ele milita 
contra a montagem de Porque nós combatemos, é na medida que essa montagem 
pretende refletir a realidade do evento histórico e não interpretá-lo. Se ele fala de 
“montagem proibida”9 é em função de um tipo particular de evento, a co-presença de 
um homem e de um animal selvagem: o que ele condena é a montagem com raccord no 
eixo, ou seja, a montagem naturalista que quer fazer crer à realidade de um evento lá 
onde há somente a colagem de dois planos; o que Bazin visa é a ilusão naturalista 
induzida pelo efeito Kulechov. 
 
 Nesse sentido, se cometeria o enorme erro em opor, mecanicamente, a teoria 
baziniana da montagem proibida e da profundidade de campo à teoria eisensteineana da 
montagem intelectual e patética. Até o fim de sua vida, Eisenstein lembrou que não 
podia eliminar a montagem, que era um erro crer em ter terminado com a montagem, 
que tudo, no cinema, era montagem, inclusive a cor. O verdadeiro trabalho exige pensar 
a cor também como montagem, pensá-la inicialmente como destacada do objeto. A 
montagem assim concebida não se reduz à colagem de um pedaço de película com 
outra, ela é interior à criação cinematográfica, a montagem é “intelectual”, ou seja, ela 
está no olho, no pensamento; a mise-en-scène é montagem. O que é primeiro, no 
cinema, é a montagem. 
 
 Nesse sentido, a profundidade de campo deve também ser considerada como 
uma montagem, é um agenciamento de planos na filmagem. Bazin escreve: “O plano-
                                                        
7 Id ,ibid, p. 41-42. 
8 Id ,ibid, p. 36. 
9 Id ,ibid, p. 117. 
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seqüência em profundidade de campo do metteur-en-scène moderno não renuncia a 
montagem – como poderia sem retornar ao balbucio primitivo - ele o integra à sua 
plasticidade”. Simplesmente, o alvo buscado seria outro, mesmo inverso ao da 
montagem “à soviética”: trata-se, não de marcar as significações sem ambigüidades que 
exigem o sentido da História e as necessidades da propaganda, mas, ao contrário, de 
“reintroduzir a ambigüidade na estrutura da imagem”. Diz Bazin: “Por isso não é um 
exagero dizer que Cidadão Kane10 só pode ser concebido em profundidade de campo. A 
incerteza em que permanecemos da chave espiritual ou da interpretação está, a 
princípio, inscrita no desenho mesmo da imagem”. 11 
 
 Essa interpretação é engenhosa, mas não absolutamente convincente. O próprio 
Bazin nota que, pelo menos no que concerne à profundidade de campo wyleriana, ela é 
utilizada nos filmes que “quase não são ambíguos”. Sobre a profundidade de campo 
wellesiana, em Cidadão Kane notadamente, se toma o famoso plano em profundidade 
de campo do suicídio fracassado; não há nada de ambíguo aí. O copo vazio, com a 
colher mergulhada dentro, e o frasco de pílulas no primeiro plano, a forma deitada da 
infeliz Suzan em segundo plano, os golpes batidos na porta e, posteriormente, a porta 
arrombada por Kane dizem tudo numa única imagem em lugar de dizê-la em várias, 
mas sem a menor ambigüidade. Se há ambigüidade em Cidadão Kane, está, 
precisamente, na interpretação a dar de um primeiro plano – que é mesmo o “contrário” 
da profundidade de campo -, o primeiro plano do trenó onde o nome de rosebud acaba 
de se dissolver ou da bola de vidro com a casa na neve, símbolo da infância perdida. É 
antes no neo-realismo que se deveria buscar uma utilização ambígua da profundidade de 
campo, a ambigüidade querendo dizer, na ocorrência, a recusa de uma interpretação 
unilateral do conteúdo da imagem, ou melhor, a constituição de um estilo de imagem 
onde o sentido, como miraculosamente (dimensão cristã do neo-realismo, identificada 
por Bazin na arte de Rossellini), se extrai do acaso dos eventos. A ambigüidade: o 
mistério. “A preocupação de Rossellini diante do rosto da criança de Alemanha ano 
zero12 é justamente oposta a de Kulechov diante do primeiro plano de Mosjukine. Trata-
se de conservar seu mistério”.13  
 
 O mal, para Bazin, é o efeito Kulechov, ou seja, a forma a mais baixa da crença 
realista, a realidade na melhor conta, tanto para o realizador quanto para os 
espectadores. O efeito Kulechov é o menor denominador comum entre a passividade 
tranqüila do espectador e a preguiça criativa do realizador. É o princípio de inércia do 
cinema. O efeito Kulechov viola a ambigüidade do real, ele lhe injeta à força uma 
causalidade unilateral. É o efeito Kulechov que é visado, tanto no artigo a propósito da 
série Porque nós combatemos quanto sobre O Continente dos deuses, ou no célebre 
“Montagem proibida”. O efeito Kulechov é menos o cinema soviético que o cinema 
norte-americano, é o cinema da decupagem, do campo-contracampo e do raccord no 
eixo: tudo que produz um semblante de realidade a partir da inclinação mais baixa, a da 
síntese perceptiva automática. É essa crença ingênua, automática, do público médio, na 
realidade contínua dos eventos parciais e descontínuos raccordés pela montagem que 
parece a Bazin perigosa, propícia à todas as manipulações mercantis, pornográficas ou 
políticas. Se há, em certos eventos particulares do cinema (essencialmente a 
representação do ato sexual e da morte), uma espécie de “obscenidade ontológica”, sua 
                                                        
10 Citizen Kane (EUA; 1941) de Orson Welles (N. do T.). 
11 Id ,ibid, p. 144. 
12 Germania anno zero (Itália; 1947) de Roberto Rossellini (N. do T.). 
13 Id ,ibid, p. 145. 
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manipulação pela montagem acrescenta à esse toque de obscenidade uma forma de 
pornografia. “Eu imagino a suprema perversão cinematográfica como sendo a projeção 
de uma execução ao inverso, assim como vemos nessas atualidades burlescas o 
mergulhador saltar da água em direção para o trampolim”.14 
 
 

Então, a questão essencial é, para além da impressão de realidade, a do uso das 
imagens. É uma grande questão política, mas também ética. É duvidoso que um 
Eisenstein tivesse visto na manipulação aqui imaginada por Bazin um escândalo, a 
fortiori um escândalo “ontológico”. Isso porque Eisenstein é plenamente um criador, ele 
não tem piedade. A realidade que o cinema impressiona, trata-se para ele de dobrá-la na 
forma e no sentido desejados, o cinema é cosa mentale. Bazin é um espectador, há 
piedade nele. Por mais que o cinema toque a realidade, lhe toma alguma coisa 
(descamação, diz Bazin), ele deve então tocar com respeito. Ele deve “restituir à 
realidade sua continuidade sensível”. Todo grande filme, toda grande ficção é um 
prosseguimento da arte documentária. Bazin fala de A paixão de Joana d’Arc de 
Dreyer15 como um “documentário de rostos”. A propósito de uma montagem de 
documentos históricos, Paris 1900 de Nicole Vedrès16, ele põe assim a questão: “Eu me 
endereço agora aos metteurs-en-scène: por que chora precisamente quando se destitui 
um oficial de polícia e quando Déroulède pronuncia um discurso? Por que o céu se põe 
sozinho ao uníssono do evento mais corretamente que o mais sutil ambiente de estúdio? 
Numa palavra, como em cem, por que o acaso e a realidade têm mais talento que todos 
os cineastas do mundo?”17 
 
 É preciso, bem entendido, preservar à questão sua abertura irônica. Não há 
resposta, é simplesmente assim. Responder (pela Providência por exemplo) seria ainda, 
de novo, fazer montagem, ou seja, violar o mistério das coisas. Deus é o autor dos 
documentários (como o disse Hitchcock a Truffaut), mas sua impressão sobre a face das 
coisas deve permanecer um mistério. Então, Bazin reivindica, no fundo, a “visão 
bloqueada”, a visão parcial e passiva do espectador, mas como uma abertura sobre o 
mistério das coisas. Tudo se passa como se a mise-en-scène devesse descer em direção a 
essa humildade, se despojar de seus poderes manipuladores para se fazer, por sua vez, 
humilde espectadora das coisas. Tal é o sentido da célebre frase de Rossellini: “As 
coisas estão aí, para que manipulá-las?” Nessa fórmula, há toda uma dissimulação 
histérica: a mise-en-scène se esforçando a imitar o espetáculo passivo, voltando-se 
gentilmente para a realidade nua. Nos filmes de Rossellini, há tais paralisias histéricas, 
mas basta olhar atentamente a famosa seqüência da pesca de atum, por exemplo, para 
perceber a parte de mise-en-scène, mesmo de uma montagem “à Kulechov” (montagem 
dos olhares de Ingrid Bergman e do pescador, manifestamente fora do registro 
documentar da pesca). 
 
 A realidade da qual fala Bazin, a realidade segundo Rossellini, não é nem 
importa qual realidade, é uma realidade miraculosa, uma realidade que dá conta do 
“mistério de nossa condição”, se desejar. A arte de Rossellini é, fingindo descer 
humildemente a nível das coisas, fingindo “deixá-las ser” (para utilizar aqui uma 
célebre fórmula heideggeriana), de fazer surgir ao meio delas o evento miraculoso, a 

                                                        
14 Id ,ibid, p. 70. 
15 La passion de Jeanne d’Arc (França; 1928) de Carl Theodor Dreyer (N. do T.). 
16 Paris 1900 (França; 1948). (N. do T.). 
17 Id ,ibid, p. 43. 



 6 

ponta da graça ou da providência (o milagre no fim de Viagem à Itália, a graça em 
Europa 51, em Stromboli18). O realismo rosselliano tem sentido somente se a realidade 
é milagrosa. Desde que cessa de vibrar essa corda, cai no didatismo, na pedagogia 
histórica. 
 
 As coisas não estão aí a priori. É preciso ir buscá-las, é preciso produzi-las. 
Todo o cinema parece ter-se voltado, em 1968, para a questão da produção das imagens. 
À fórmula de Rossellini responde a de Godard: isso não é uma imagem justa, é justo 
uma imagem. Tudo se passa então como se as coisas, a realidade e a crença que elas 
implicam tivessem sido subitamente evacuadas em proveito de uma interrogação sobre 
a imagem, sobre as “relações de produção” da imagem. A imagem godardiana não é 
mais (se ela jamais o foi) transparente às coisas, ela se opacifica e simplifica 
perigosamente para não mais significar senão a si mesma. A montagem retorna à ordem 
do dia, mas sob uma forma interrogativa que jamais lhe deu Eisenstein, e que está mais 
próxima de Vertov. É a época do “Grupo Dziga Vertov”. 
 
 Tudo se passa como se o cinema, desde então, tivesse explodido. Viu-se 
retornar, de modo vingativo, o realismo sob as formas cada vez mais triviais, cada vez 
mais baixas: o cinema que escoa atualmente para a maior parte do público é um cinema 
de miserabilismo estético cuja vulgaridade enjoa. 
 
 Resta o cinema minoritário, o cinema moderno. Ele se caracteriza geralmente 
por uma perda de confiança nas virtudes do realismo ou por uma constatação de seu 
esfalfamento. Tudo se passa no período recente como se, ao contrário do que desejava 
Bazin, o cinema moderno fosse no sentido de um irrealismo cada vez mais acusado, 
como se a imagem, desde Godard, se afirmasse resolutamente falsa.  
 
 
 O uso moderno do plano fixo, do plano-seqüência, do primeiro plano e da 
profundidade de campo não releva essa preocupação de “restituir à realidade sua 
continuidade sensível” que foi, pelo menos, a de Bazin e a do neo-realismo, que foi 
ainda, em menor parte, a de uma parcela da Nouvelle Vague (precisaria fazer a análise 
da Nouvelle Vague como um fenômeno sincrético). Ao contrário, os cineastas modernos 
enfatizam freqüentemente a descontinuidade. A textura mesma da imagem é atingida 
(incrustações de Godard, transparências frontais “anti-perspectiva” de Syberberg). As 
técnicas modernas, compreendido o vídeo, não parecem ir no sentido das leis da 
perspectiva clássica que a câmera reproduz em sua estrutura. O som é descentrado, ele 
não é mais ou somente preso às bocas nem difundido nos ambientes (Duras). O trabalho 
sobre a cor, sobre a profundidade, sobre os planos, reencontra de modo diverso, e mais 
ou menos selvagem, as teorias de Eisenstein sobre o fragmento, sobre o conflito, menos 
o otimismo do sentido.  
 
 Houve, depois da guerra, uma querela do realismo. O neo-realismo representou 
uma contestação minoritária, mas decisiva, da decupagem narrativa clássica à 
americana. A Nouvelle Vague se definiu inicialmente pelo realismo de seus temas e de 
sua linguagem, em oposição ao artifício das palavras de autor, das intrigas, da 
representação e da realização afetadas da “qualidade francesa”. Mas, rapidamente, e 
graças essencialmente a Godard, essa reivindicação de um cinema mais em contato com 

                                                        
18 Viaggio in Italia (Itália; 1953), Europa 51 (Itália/França; 1951) e Stromboli, terra di Dio (Itália; 1949) 
(N. do T.). 
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a vida (então mais realista) se transformou numa reivindicação da liberdade de escrita, 
da liberação dos meios da mise-en-scène em relação ao tema, ao roteiro, à própria 
realidade. Godard muito rapidamente tomou essa virada, desde seu terceiro filme 
(Acossado e O pequeno soldado permanecem ainda muito próximos de um thriller 
clássico19). O jogo das “citações” nos filmes da Nouvelle Vague implicava já, pelo 
menos virtualmente, uma virada do cinema sobre si mesmo, uma realização cujo objeto 
não é mais somente a representação da realidade, mas também a do próprio cinema. 
 
 Tudo se passa nos filmes modernos como se eles criassem seu próprio plano de 
continuidade, sem referência à percepção natural, sem dramatização das condições da 
percepção como no cinema norte-americano, sem desdramatização como no neo-
realismo, mas criando um jogo de tensões no interior de um espaço abstrato, como pôde 
ser o caso, em Hollywood, no domínio da comédia musical. É por isso que a comédia 
musical norte-americana permanece o ponto de referência mais vivo, freqüentemente, 
desse cinema: referência freqüente em Godard nos anos sessenta (Uma mulher é uma 
mulher, O demônio das onze horas20), objeto mesmo do trabalho de Demy, é também a 
referência implícita de um Jancsó, por exemplo: um filme como Electra, meu amor21 é 
um avatar modernista apenas mais “sério” que as mises-en-scène delirantes em plano-
seqüência de Busby Berkeley. 
 
 Por que a comédia musical? Não somente porque ela opera num espaço de pura 
convenção, propício à estilização mais extrema, mas também por causa da especificação 
do plano musical, do plano sonoro. É apenas de pouco, no fundo, que se advertiu que o 
som tinha, de algum modo, subjugado o cinema falado – subjugado à palavra, aos 
ambientes – e que essa submissão era a do próprio cinema. Hitchcock já o dizia: há 
somente um cinema, o cinema mudo, as palavras deveriam ser somente ruídos que 
saíssem da boca. Que ao som se tenha dado uma função informativa e narrativa 
significou um empobrecimento global do cinema. Liberando a banda-som de sua dupla 
função realista e narrativa, liberando-a como “ruído” – o que foi notadamente o trabalho 
de Godard, mas também, no extremo oposto, numa espécie de mística do som direto, de 
Straub -, liberou-se do mesmo golpe o cinema do realismo, destruiu-se o plano unitário 
de realidade sobre a visada da qual Bazin imaginava “a evolução da linguagem 
cinematográfica”. Destruição não sem riscos, entre outros do ponto de vista do público, 
da audiência. Mas destruição fatal desde que se tratasse para o cinema continuar a viver, 
ou seja, a se inventar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
19 À bout de souffle (França; 1959) e Le petit soldad (França; 1961/3) (N. do T.). 
20 Une femme est une femme (França; 1961) e Pierrot, le fou (França/Itália; 1965) (N. do T.). 
21 Elektra szerelmen (Hungria; 1974) (N. do T.). 
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