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RESUMO 

Relações  de/no  cinema:  os  filmes  de  Eugène  Green  como  fonte  do

invisível

Parte-se  de  uma  caracterização  do  cinema  como  uma  “arte  das  relações”.  Isso  é

conseguido graças a uma leitura heterodoxa da historicidade em Hegel. Depois, passa-

se à historicidade específica da obra fílmica, para em seguida uma análise de caso, a

saber,  A ponte das artes (2004), de Eugène Green. Buscam-se elementos cênicos que

apontem a relação entre o visível (a presença da obra) e o invisível (conceitos/valores).

Para tanto, se traça um paralelo com um de seus antecessores, Robert Bresson. 

Palavras-chave:   Eugène Green – Robert Bresson – cinema – imagem – historicidade

RESUMÉ

Des relations de/ dans le cinéma: les films d’Eugène Green comme source

de l’invisible

On part de la caractérisation du cinéma comme un «art des rapports». On y arrive grâce

à une lecture heterodoxe de l’historicité en Hegel. Puis, on essaye de cerner l’historicité

propre aux oeuvres filmiques, pour ensuite analyser un cas concret, à savoir, Le pont des

arts (2004),  d’Eugène  Green.  On  cherche  des  éléments  scèniques  pointant  vers  le

rapport entre le visible (la présence de l’oeuvre) et l’invisible (des concepts/valeurs). Pour

ce faire, on trace un parallèle entre ce réalisateur et l’un de ses prédécesseurs, Robert

Bresson.
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Introdução

Fazendo-nos valer das conclusões de nosso doutoramento1, trazemos a compreensão

da história como uma “relação”: de atividades,  de tempos, de culturas, de ritmos, de

acontecimentos, de técnicas e de registros do vivido. Uma determinação ou “fórmula”

filosófica que nos parece suficientemente indeterminada para ligar um “passado plástico”

a um “futuro inesperado” parece nos ser a categoria de “relação”. Articulando a narrativa

de historiadores ou a observação da realidade, a ideia de relação pretende mostrar: 1)

que nenhuma existência é autossuficiente, pois sempre se encontra em um “mundo”; 2)

exposta à alteridade, tal existência necessariamente se porá em movimento, mudando e

sendo mudada. A este duplo regime de influência denomina-se “determinação recíproca”.

Nossa ideia é trazer tais considerações para o cinema, pensando-o como um grande

sistema de articulação de relações, de técnica do movimento simbólico da realidade,

reunindo heterogeneidades.  Não se trata de transpor mecanicamente um domínio ao

outro, nem tampouco de compreender a arte como um reflexo imediato dos movimentos

de uma época. Utilizamos o termo relação como sinônimo de “abertura constitutiva” de

existências  reais.  Ademais,  o  funcionamento  intrínseco  da  sétima  arte,  indo  da

montagem e da adição de faixa sonora às referências a outros filmes e artes, são a

manifestação clara do princípio de “relação”. 

Havendo, como era de se esperar, um grande número de relações possíveis acarretadas

pelo universo cinematográfico (elementos internos, demais filmes, demais artes, técnica,

vida), limitamos nosso escopo a um autor-realizador; e, dentro dele, a uma relação –

talvez a mais fundamental, pois estruturante, aquela entre o visível e o invisível. Neste

sentido,  os  filmes  de  Eugène  Green  são  verdadeiras  “lentes”  (ou  mediações)  desta

relação  específica,  bem como o  “lugar”  em que  visível  e  invisível  renegociam seus

limites.  Uma obra do diretor,  para efeitos ilustrativos deste  projeto,  será realçada:  A

ponte das artes, de 2004.

Relações Perigosas: da História ao Cinema (e vice-versa)

Avançaremos a tese segundo a qual o cinema é a arte da relação. De quê com o quê? 

Para Alain Badiou, existirá filosofia enquanto existirem “relações paradoxais”; houve falha

na conexão, ou se chegou a algo não aguardado. Uma conexão qualquer, de antemão

legitimada,  torna  vã  a  filosofia:  “A filosofia  é  a  violência  feita  pelo  pensamento  às

relações  impossíveis”  –  ou  seja,  violência  conceitual,  ou  “torsão”,  posterior  a  uma

violência  real.  Claro  está,  sentencia  Badiou,  que  o  cinema  é  prenhe  de  relações

paradoxais, o que só faz corroborar o interesse crescente da filosofia pela sétima arte.

Pensar o cinema nada mais é do que “forçar uma relação” e estabelecer conceitos “[…]

sob o constrangimento  de filmes reais,  mudar  as  regras estabelecidas  da conexão”.
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Outros  filmes  são  possíveis.  Depois  da  tragédia  ática  e  da  religião,  escreve  o

comentador,  o cinema é a terceira grande tentativa histórica,  em escala humana, de

“subjugação espiritual do visível”, disponível, potencialmente, a todos.2

Algumas duplas surgem para desempenhar o papel de operadores no interior da relação,

do estar  juntos:  cinema e filosofia,  sétima arte  e  demais artes,  imagem e realidade,

espírito e matéria, técnica e percepção, trabalho e natureza, parte e todo, elementos no

quadro e conjunto de quadros.

Desde já uma questão de método nos interpela: por que a história e não antes outra

coisa? À luz dessa pergunta, nossa hipótese de trabalho se sustenta graças a uma certa

compreensão  do  que  é  a  história.  Diferentemente  do  “historiador  de  ofício”  com  a

pesquisa de arquivos e a reconstrução, sempre parcial, do fato empírico, a compreensão

filosófica da história se dá como relação (o “ter sua morada no outro”, segundo Hegel3). É

histórico aquilo que se transforma e, nesse movimento, contrai e descontrai relações –

não sendo, portanto, incondicionado, ainda que imprevisível posto que distinto da razão.

Sumariamente, antes de traçarmos algumas linhas acerca da definição da história e de

afastarmos  os  perigos  do  mecanicismo4,  nos  é  pertinente  inferir  as  seguintes

considerações:  posto  que  o  horizonte  do  pensamento  é  histórico  (as  existências

particulares se relacionam), também a sétima arte é incluída (ou, antes, pode se incluir)

na apreciação sob fundo da historicidade. 

O giro  das relações (operações)  estéticas (internas)  do cinema é  atravessado pelas

relações “não cinematográficas”, que lhes são exteriores. De posse dessa ferramenta,

abordamos  o  cinema  como  um  conjunto  ou  estrutura  de  relações  paralelas,  em

diferentes níveis e com relativa autonomia umas para com as outras.5 Quais sejam: 1)

relação  entre  seus  elementos  internos  (a  obra);  2)  relação  com sua  própria  história

(reflexividade);  3) relação com as demais artes (definição da imagem em movimento

acompanhada por sonoridade); 4) relação com sua exterioridade material e simbólica

(determinação técnico-social e história).

Alguns  autores  serão  privilegiados,  haja  vista  nossa  visada historicizante.  Pensamos

notadamente em Jacques Rancière, cuja importante obra começa a ganhar traduções e

a  formar  leitores  no  Brasil.  Sua  caracterização  do  cinema como arte  de  ruptura  da

representação rompe com a linearidade da ação dramática de cunho aristotélico. Neste

contexto, a imagem não é mais, desde o século XIX e com a ajuda decisiva de Flaubert 6,

a codificação de um pensamento, mas, antes, uma linguagem das coisas, sua “palavra

muda”7. O filósofo francês afirma, no livro As distâncias do cinema, que sua relação com

o cinema não  passa  de  um “jogo  de  encontros  e  distanciamentos”,  tanto  no  plano

pessoal quanto no que concerne o exercício do pensamento: ao se relacionar com arte,

política e teoria, o cinema se relaciona com esses termos, lhes atribui uma medida e –

fatalmente – é agraciado por nova distância, distinta da anterior. Suas considerações,

sob o vocabulário da “distância”, podem ser reapropriadas em nossa “teoria da relação
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fílmica”.  O cinema é entendido como “um sistema de afastamentos irredutíveis  entre

coisas que levam o mesmo nome sem serem membros de um mesmo corpo”; ou, ainda,

a arte dos “desvios”.8 

Por que Green

A obra de Green, praticamente ignorada nas salas e locadoras brasileiras, carece de

modelos explicativos.  Afora isso,  nossa leitura é de que seus filmes são verdadeiros

“acontecimentos” no domínio da arte. Um inaudito golpe que silenciosamente se espalha

e  que  carregamos conosco  ao  longo  do  tempo.9 No  terreno  das  “relações”  ao  qual

referenciamos esta  pesquisa,  o  lugar  ocupado por  Green não é dos mais  fáceis  de

discernir. Parece-nos todavia patente que se estabelece uma relação entre o visível do

cinema e o invisível da ideia. Isto é tanto mais impactante na medida em que a ideia

emana da obra, não sendo acrescentada artificial e exteriormente. Na articulação das

relações, aquela entre o visível e o invisível nos parece ser a dominante.

O plano é achatado, não há fuga, a atenção se concentra; os personagens olham, sem

temor,  para  a  câmera,  nos  convidando  à  partilha  de  algum mistério.  A revelação  é

artística: o filme se dá a ver, não com citações, mas com procedimentos internos de

mostragem. É, por exemplo, na película  A religiosa portuguesa que a personagem da

atriz define sua atividade como a “verdade mostrada por meio de coisas irreais”.10 Logo

no início do filme somos advertidos por um funcionário de hotel que não se trata de filme

comum. O que não está presente – os mortos – bem como aquilo cuja presença jamais é

positiva ou empírica – as relações intersubjetivas – é captado em seu rastro – no outro

que é a imagem.11 O princípio do religare se realiza menos num ato de conversão do que

num gesto de pertencimento à vida. É o invisível dos valores que nos une. O peso dos

corpos, nunca inteiros, e a fixidez da câmera contrastam com a fala de outro mundo, que

atravessa os personagens. Esta fala filmada é absolutamente dissemelhante ao teatro:

sua  potência  só  é  bem  sucedida  pelos  procedimentos  de  atuação  para  a  câmera,

enquadramento e montagem. O estatuto da conexão, como propunha Badiou, deve aqui

ser repensado, pois um aparelho do visível e uma obra da visibilidade trazem à tona da

tela novos elementos.

Historicidade da Contingência

Em Hegel,  vemos o espaço,  em meio a disputas teóricas sobre seu legado,  para a

fundação da historicidade por meio da “mediação” ou da reflexividade. Da relação entre

dois termos, surge o espaço para o desenrolar da contingência; ou, ainda, uma vez a

“tese” tendo chegado cedo demais para provocar algum tipo de reação, uma repetição

faz com que o sujeito chame a si a situação e portanto exerça a “reflexão”.12 Em seu

jargão, Hegel afirma que a figura da necessidade de uma relação (em última instância, a
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relação da não-relação) tem como correlato a necessidade da contingência, figura do

absoluto. Consequentemente, a  Doutrina da essência desempenha papel central (mais

especificamente, a seção sobre a efetividade) para essa apropriação.

Um “sistema da contingência” é viável com o aparato hegeliano? Diz-nos a Ciência da

lógica que a positividade  do  ser  passa  pela  mediação  da negatividade  e depois  se

determina como “positividade devinda da realidade”; ou ainda: a exterioridade do ser

passa  pela  interioridade  da  essência  e  “aparece  na  realidade  como  exterioridade

devinda”. Pode-se depreender este movimento como indo do positivo ao positivo via o

negativo, do imediato ao imediato pela mediação, do exterior ao exterior pelo interior.13

Em vista disto, o “absoluto” em questão ergue-se como o “terceiro excluído” das coisas

existentes  no  mundo.  Os  liames  estabelecem-se  ao  gosto  da  união  de  um espaço

determinado e do acaso característico de toda exterioridade, fundando o que se escoa

no tempo: a autonomia da contingência só é adquirida nas relações de alteridade, cuja

coerção transforma um ente no outro de si (graças às nossas relações com os outros).

Essa dinâmica é denominada por Hegel como uma “determinação de reflexão” – onde o

“interior” da filosofia sente-se em casa em seu “outro”, a “exterioridade” do mundo.

A dualidade da história  em Hegel  pode ser  percebida segundo duas tendências –  o

estranhamento  e  a  interiorização.  Desta  orientação  decorre  outro  dualismo  do

movimento – uma autoprodução que se exterioriza (a autoapresentação da substância

ou a realidade efetiva como verdade e certeza) e a sua apresentação “sob a forma do

devir livre e submetido ao acaso”, ou o estranhamento do espírito junto aos entes – ainda

uma produção,  mas sob regime de alteridade.14 Segundo Marcuse,  ambas acepções

confrontam as  duas tendências  encontradas em Hegel:  uma para  a  imobilização  da

história (interiorização determinada pelo saber absoluto que finda com o movimento) e

outra que visa a manter a historicidade (estranhamento na contingência).15 

História e Relação nos Filmes

Se a história “cria” ou dá ensejo ao cinema, o cinema mostra a história,  recriando-a

(senão efetivamente, ao menos simbolicamente e por certo em potência). Duas camadas

de interpretação podem ser evocadas: por um lado, o filme de tema, cujo filão histórico é,

ao  abordar  o  passado,  o  filme  de  época,  e,  ao  imaginar  futuros,  gera  as  “ficções

científicas”; por outro, a simples existência da obra fílmica, necessariamente emergente

de um contexto, fala mais de seu tempo do que a sua visada temática. Nosso programa

de trabalho exclui o gênero documentário, limitando-nos assim à ficção. Não que não

haja  formas  híbridas,  como  Cabra  marcado  para  morrer,  de  Eduardo  Coutinho,  o

cotidiano entrevisto e recriado pelos Straub e Ozu, as narrativas sem atores de Joris

Ivens e o fascínio vertoviano pelo poder de visão do aparelho cinematográfico. Insistimos

somente no fato de que, no documentário, por vezes, o desejo de remontar ao passado

histórico  é  o  que  enseja  e  move  todo  esforço  criativo,  convertendo,  quase
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imediatamente, o cinema em “lupa” ou arquivo para o cientista social. Se o “impensado”

da  ficção  é  a  história,  ou  com  ela  se  liga,  podemos,  inversamente,  afirmar  que  o

impensado do documento é a “fabulação”, como explicitou Paul Ricœur.16 As categorias a

serem desenvolvidas  são  da  ordem do  “sintomático”:  o  sintoma  irrompe  um estado

presente e com este se liga, forçando a ambos um movimento. Pode-se privilegiar tanto

uma determinação passada quanto a presença de uma diferença que se faz ver. Mesmo

em termos  pragmáticos,  as  condições  não  são  desprovidas  de  efeito;  tampouco  se

podem ignorar as posições de fala. Ora, claro está que o “aparecer” relacional, quer seja

do sintoma quer seja da imagem, não pode ser compreendido como uma identidade do

passado que se impõe aos elementos e condições presentes. 

Nesse  sentido,  ao falar  de  outro,  fala-se  (também) de si  –  não mais  nos  limites da

redundância,  do solipsismo fechado ou da exaltação de si  típica do narcisismo, mas

adotando um dos pilares do hegelianismo, a saber, a chegada à identidade por meio do

outro (a morada no negativo que faz com que as diferenças se aproximem e renegociem

suas posições,  eis  o  que  nos  diz  a  metáfora  espacial).  Trata-se  de  uma identidade

atingida no seio de um movimento processual; ademais, uma vez tal posição tendo sido

adquirida  no  regime  de  contingência,  ela  mesma não  se  exclui  da  contingência,  do

tempo, daquilo que cambia. O primeiro termo, o imediato do qual se parte, nunca é todo,

também ele  se  expondo ao desconhecido  e  assim se determinando,  sem cessar.  O

absurdo lógico (dialético) de Hegel, segundo o qual “A=B” (ao invés da tautologia A=A) é

metaforizado  pelos  versos  de  Rimbaud,  em sua  “temporada  no  inferno”:  “Eu  é  um

outro”.17

No que concerne à sétima arte, nosso exemplo de “determinação pelo outro” reside na

obra de Eugène Green. Nela, se o verbo não se faz carne 18, ao menos cria imagens com

seu rastro – o que afasta esta produção do “teatro filmado” (ao menos de boa parte do

teatro  ocidental  transposto  às  telas,  haja  vista  a  admiração  do  diretor  pelo  período

barroco e pelo teatro Nô). 

De  posse  destes  argumentos,  nos  é  permitido  chegar  a  algumas  generalizações.  O

cinema é: 1) relação temporal imediata (o filme tem um tema e situa sua narrativa no

tempo); 2) relação temporal da mediação fílmica: o filme não apenas “se situa”; mais

fundamentalmente, ele “é situado” no curso de sua apresentação sensível. A imagem,

posta  em movimento e  montada (junto  com seus pares),  não é mera “objetividade”,

diferenciando-se de si e dos outros. A distância a si é conquistada na relação com os

outros; reciprocamente, a distância com os outros é atingida na volta a si que se chama

“obra”.19 Evidencia-se  um  regime  de  determinação  recíproca.  Pode-se  falar,

paradoxalmente, de um processo de apagamento da imagem – não em prol de um logos

onisciente, mas, antes, em nome das “distâncias” da imagem, para retomar um termo

caro a Jacques Rancière. Tal regime de imagens proporciona não uma adesão, mas um

processo de “desidentificação”,  graças à  sua opacidade.  O pensamento é  assim um

convidado. 
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Assim, o presente fala de si no outro. Todavia, a dinâmica da determinação progressiva e

da fundação regressiva inverte a relação linear entre causa e efeito: o efeito, o produto,

se torna também causa. Dito de outro modo, o outro se faz visível – não como evidência

ou simples presença evocada pela magia, mas como revelação (ou, retomando o termo

referenciado anteriormente, como emergência, a posteriori). A própria presença se furta à

intenção,  à  redução  da  experiência  sensível  a  um conceito  separado  e  exterior  ao

movimento.  A  presença  se  mostra  como  ausência,  pois  é  movimento,  fugidia.

Evidentemente que a fala sobre o outro não nos é indiferente, mesmo porque não se

trata  de  “filosofia  pura”,  mas  de  questões  estéticas.  O  presente  sem  falhas  (ou  a

intenção) se perde – e se cria – em seu próprio ato de enunciação. Na indeterminação

ocasionada pelo desenrolar do filme, o desafio é captar menos o tema intencionalmente

expresso do que o Outro que atravessa a experiência de apresentação de uma obra.

Para Rancière, o pensamento sobre o cinema impõe a equação entre dois movimentos

distintos, mas ligados: “o desenrolar visual das imagens que é próprio ao cinema e o

processo de exposição e de dissipação das aparências que caracteriza amplamente a

arte dos enredos narrativos”.20

Fechando esta parte da apresentação, parece-nos oportuno retomar o sentido forte da

ligação entre cinema e história, o que esperamos apontar com as definições de “relação”.

Onde nos leva uma “relação”? Não necessariamente a um happy ending, mas, isto sim,

a uma “situação”, a um “visível-possível”.  O que faz ela ver? De que forma o “meio”,

onde  estão  dispostos  os  encontros,  suspende  as  identidades  agora  em  choque,

dispostas em presença? O que atrai e afasta em tal medium? E isso em duas acepções:

“o” meio, ou seja, “o” cinema (mediação técnico-simbólica entre homem e mundo); e “os”

meios, no plural, ou seja, “os” filmes (experiência intervalar doadora de sentido ou ritmo).

De que maneira específica o cinema tem a potência de mostrar a realidade? A relação

entre os homens e seu meio deve aqui ser filmada. Mecânica e simbolicamente fomos

dotados de um acesso outro ao mundo.

A teoria da historicização dos fenômenos para além do empirismo não é exclusividade de

uma linha de pensamento ou de um pensador. Trata-se de uma verdadeira constelação

de pensadores agenciados de maneira que as “impurezas do branco”, parafraseando o

poeta de Itabira, cheguem à tela. As “distâncias” de Rancière, as “visitações” de Badiou21

e os “sintomas” althusserianos:  cada um desses universos teoréticos se submete ao

exercício de abrir o fenômeno do cinema à significação pela forma, para além do fascínio

tecnológico (determinante, mas de maneira alguma exclusivo).22 Dito de outro modo, o

cinema se apresenta, quando efetivado ou posto em questão, como um “medidor” de

especificidades, tanto narrativas e estilísticas quanto em contraste com as demais artes;

por outro lado, redistribui o sentido já existente graças à capacidade técnica de fazer

passar, criando um lugar sensível para a construção subjetiva da ideia.
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A imagem fílmica é seu próprio referente, não sendo imagem da coisa – mas a coisa da

imagem. Isto, contudo, não a dota de superpoderes ou de magia. Não se contorna a

figura da subjetividade: se a imagem não é necessariamente imagem de algo, é imagem

para  alguém,  oferta  aos  sentidos,  contudo  bruxuleante.  Em  potência,  somos  todos

“videntes”.  Podemos propor uma distinção entre uma “imagem reprodutiva” (conteúdo

mental, rememoração – modelo e imagem em relação de semelhança) e uma “imagem

produtiva” (algo aparece, o mundo ou arte se nos dão a ver).23 

Há imagem quando uma significação é suspensa. Mas o que acontece quando a própria

experiência se põe a fabricar imagens? O cinema é uma “arte ontológica”, afirma Badiou.

A arte fílmica sustenta a insustentável relação entre artifício e realidade; a possibilidade

de cópia da realidade e de uma imagem absolutamente artificial caminham a pari passu.

O cinema resolveu, e de maneira imediata, acredita o autor, o antigo paradoxo entre ser

e aparência.24 A pensadora americana Susan Buck-Morss é também enfática ao apontar

para  o  sentido  imposto  pela  realidade  da  imagem:  “Tanto  o  evento  real  quanto  o

encenado estão ausentes. Sua aparência de estar presente é igualmente simulada”.25

Se Bergson compara a jovem sétima arte com o “pensamento vulgar”  que encadeia

causas e  efeitos  sem se  unir  ao  princípio  do  movimento26,  outras  leituras  são  mais

generosas com o cinematógrafo. O cinema seria uma “máquina do tempo”, modulando

experiência conforme cada criação. Neste sentido, Santo Agostinho talvez tivesse algum

apreço pelas salas de exibição, na medida em que ele concebia o tempo dentro de uma

relação do movimento: não existiria tempo em si, mas apenas relações e passagens,

próximo assim, paradoxalmente, ao comentário de Alain Badiou. O que Bergson não via

senão como uma reprodução e uma separação  físicas pode levar  às  distenções da

alma.27

O Cinema Segundo Jacques Rancière, Fábula das Distâncias

O cinema ocupa um lugar próprio no pensamento de Jacques Rancière. Sendo mais do

que a técnica de reproduzir  o real  por meio da junção de fotogramas (ou  frames),  o

cinema erigiu-se como arte. Até aqui, não superamos a generalidade. A sétima arte se

insere no que autor define como “regime estético das artes”, em oposição ao “regime da

representação”,  ao classicismo das  Belle-lettres e  à poética aristotélica.  Para melhor

discernir a especificidade do cinema, cremos ser proveitoso retomar sucintamente este

percurso.

A poética aristotélica privilegia o muthos (a fábula), em detrimento da opsis (espetáculo),

uma  vez  que  o  princípio  de  verossimilhança  impera:  “O  espetáculo,  ainda  que  sua

natureza seja a de seduzir o público, consiste em tudo aquilo que existe de estranho à

arte e menos próprio à poética”.28 Para o espanto do Rancière comentador, a “ficção

racional”, tal como definida por Aristóteles, seria superior à história. Esta última seria um
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apanhado organizado do caos empírico, o que mostra a marca indelével desta teoria

para o pensamento ocidental. 

Passemos  ao  outro  campo.  Partindo  da  premissa  de  que  o  conhecimento  e  o

estabelecimento do que é visível dependem da sensibilidade, o regime estético das artes

entende o sensível como uma unidade de contrários: saber e não saber, logos e pathos.

Neste contexto, as formas de arte podem se aproximar de objetos não nobres, como o

cotidiano.29 Nesta grade, o cinema é compreendido como a arte da “punção”, da retirada

– do francês prélèvement. Sua eficácia própria, maquínica e simbólica, é negociada com

as  demais  artes:  música,  dança,  pintura,  escultura,  teatro  e  literatura.  A  ideia  da

suspensão da ação é ressignificada, a “reviravolta” aristotélica não detém um telos fixo.

Se o cinema engendra “fábulas”, como sugere o título de um dos estudos de Rancière,

ele o faz a partir  de “punções” (aproximações) de outras artes, estabelecendo novas

fronteiras (distância fluida). O passado é reinventado no presente. O que está em jogo

não é uma “intriga”, mas as relações entre o visível e o dizível. É, portanto, uma fábula,

sim, mas uma “fábula contrariada”, como atesta o título do primeiro capítulo do livro em

questão.  Contrariada,  pois,  a  continuidade  com  as  antigas  expressões  artísticas  se

mantém, malgrado sua ressignificação. A desfiguração das imagens em movimento (e

com som) não se separa da imitação clássica, bem como a obra acabada “filme” não

mantém  relação  estanque  com  o  cotidiano,  com  os  elementos  “não  artísticos”.  A

passividade da câmera, instrumento “natural” do cinema, pode trazer a ilusão da ação

onipotente sobre a matéria  inerte,  típica do regime da representação. Contra isso,  o

papel  do  diretor  é  essencial,  desnaturalizando  o  procedimento  técnico.  Contrariada,

ainda, pois o visível nunca corresponde ipsis litteris ao narrado.

Não  nos  situamos  numa  perspectiva  evolucionista,  partindo  do  menos  complexo  e

destinado  necessariamente  a  um ponto  derradeiro.  Há  intermitências,  permanências,

imprevistos  e  guinadas  –  impurezas.  Com isto  queremos  dizer  que  o  cinema pode

expressar uma variada gama de percepções e ideais – inclusive aquelas do “regime da

representação”. A jovem arte se tornou cão de guarda das velhas relações entre causa e

efeito, devido ao que se fez de redundante no contexto de sua imensa capilaridade, seu

caráter de massa. De tal maneira que personagens típicos e intrigas previsíveis povoam

telas,  pequenas,  grandes  ou  portáteis,  com códigos  e  gêneros  bem delimitados.30 A

reprodutibilidade técnica, sob a hegemonia de um padrão facilmente identificável, afasta

o mundo que outrora prometera.

Casos Singulares: Bressonismo e Além, Green e o Invisível

A perspicácia de Rancière o faz afirmar que uma imagem não é mera referência ao

outro. Isto implica em definir este outro.31 Caso contrário nos situamos numa perspectiva

pagã de  evocação daquilo  que está  distante  por  meio  de  simples  comando mental-

intencional.32 No regime estético, as imagens de Bresson, por exemplo, são mais do que
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os  elementos  figurativos  ou  visuais  (icônicos),  mas  uma  sucessão  de  operações

concomitantemente  técnicas  e  artísticas,  de  aproximação  e  distanciamento  de

elementos, que “vinculam e desvinculam o visível e sua significação”.33 

O cinema, com Bresson, eleva a fala para além da vulgaridade de um teatro incapaz de

trazer para o palco as forças que atravessam seus personagens. A literatura liberou a

fala do recital,  pois um romance mostra falas dissimuladas e sem sentido. A fala, tal

como elaborada pela  literatura,  não é mera  mimesis da vida.  O caso de  Mouchette,

adaptação de romance de Bernanos, é um exercício de invenção na fronteira entre as

artes.34 Sabe-se que o “enredo”, qualquer um, é incapaz de substituir a experiência da

obra.  Porém,  para  efeitos  de  estudo,  trata-se  de  uma  pré-adolescente  pobre  e

interioriana, com problemas na família e isolada na escola. É estuprada por um caçador.

Depois, suicida-se. Curiosa e paradoxalmente, em Bresson, os filmes são mais literários

do que os romances “originais”. Ao comentar Diário de um pároco de aldeia, André Bazin

conclui que o cinema, por ser imediata e essencialmente visual, deve reduzir o excesso

descritivo da literatura, cujo papel é o de fazer com que imaginemos cenas. A literatura

chega  a  seu  grau  máximo  de  abstração  na  distância  provocada  pela  prática

cinematográfica.35 Ambos  os  procedimentos,  sensorialidade  da  descrição  e  narrativa

descontínua, suspendem o sentido da ação. 

Os planos econômicos são verdadeiros dispositivos de “captura da verdade”, entrelaçada

na  mise-en-scène do  diretor.  O  ator  é  figura  central.  Diferentemente  da  tradição

platônica,  onde  seria  mero  hypocrites,  mentiroso,  Bresson  o  eleva  à  condição  de

“modelo”.36 Um modelo não representa, é “um corpo diante de uma câmera”. Repetições

e encenações criam um “autômato”,  destinado a revelar  sua verdade.  O diretor  não

pode,  digamos,  “adiantar”  a  verdade  de  seu  personagem/modelo.  Isto  virá  com  a

imagem, quando o saber da palavra enunciada corresponder ao não saber da situação.

O espírito é liberado pela mecanização dos gestos, para além da forma teatral, acredita

Rancière.  O  corpo  de  Mouchette  é  “síntese”  do  que  lhe  acontece,  e  de  seu  rosto

resplandecem medo do pai, admiração pela mãe enferma, raiva das colegas e fantasia

amorosa com o caçador. Em suma, próximo a Bergman, Bresson faz do rosto de seus

modelos um “rosto-tela”, uma “superfície de inscrição de sinais”. Automatismo e partes

do  corpo  constroem uma “performance”,  onde  os  modelos  falam não mais  a  língua

escrita,  mas a  língua das  imagens:  tal  revelação irrompe com o encadeamento  das

ações parciais, a própria mise-en-scène bressoniana.37

Para  Susan  Sontag,  o  envolvimento  propiciado  pelos  filmes  de  Bresson,  e,

acrescentamos, aos “filmes transcendentais” em geral, é sempre retardado, adiado. O

que não redunda em “frigidez”. Muito pelo contrário. Entrar na obra por sua forma é uma

maneira de tonificar seu sentido. Os filmes parecem obedecer a um plano, o que tornaria

os improvisos do primeiro Godard absolutamente impensáveis. O gesto brechtiano do

distanciamento  é  retomado:  sabemos  que  para  o  dramaturgo  alemão  o  ator  é  um

“demonstrador”,  efeito  análogo  ao  buscado  pela  direção  de  não-atores  por  parte  de
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Bresson. Todo “acessório” é eliminado da imagem, o que faria de sua arte “o encontro do

necessário”.38

Passagens

Neste ponto temos um “diferendo” em relação a Bresson. Ou melhor, em relação à crítica

de cinema. Explicamo-nos. É o dever, e o desafio, de todo crítico responsável retirar

interpretações de seu objeto particular. Esta a razão pela qual teremos o cuidado de não

transpor sem o devido cuidado o comentário de Bresson para o mundo de Green. A

nosso ver, Green é anti-brechtiano, na medida em que só há compreensão no interior da

arte e em que a atuação é primordial à expressão fílmica. Isto é dito pela personagem

Sarah, ao fim da obra de título arqui-sugestivo A ponte das artes. O autômato greeneano

necessita da câmera, fala ao vazio. Seu vazio é distinto do niilismo da descrença, que,

ao fim e ao cabo, acomete a todos, humanos, demasiado humanos que somos. O vazio

desenvolvido (e devolvido) por Green é a disponibilidade para o encontro com o outro,

subjetividade que interpreta e acolhe acontecimentos. Este encontro pode não ocorrer –

ou só ocorrer no tarde demais característico do fazer artístico. 

Os filmes de Bresson fazem parte de um certo “modernismo do cinema”, quando os

realizadores alcançavam limites até então interditos à sétima arte. Malgrado a fortuna

crítica  gerada  por  suas  obras,  acreditamos  que  sua  filmografia  é  ainda  em grande

medida tributária da representação. Ainda é pautado pela ação, mesmo que “limpa”, e

assim pela  verossimilhança.  Por  outro  lado,  para  além da  “ação  necessária”,  Green

oferta uma visível “dicção possível”. Explicamo-nos: quando os procedimentos técnicos

constituintes  da  linguagem  cinematográfica  são  deixados  de  lado,  a  ideia  foge  da

imagem (e portanto, da obra), refugiando-se quer seja na intenção do autor quer seja em

algum “tema” ativado por conhecimento prévio. Isto é válido tanto para as metonímias do

corpo em Bresson quanto para o cotidiano em Ozu.39 Se é verdade que Bresson escreve

que “montar um filme é ligar as pessoas umas às outras e aos objetos pelos olhares”40, é

com Green que  o  olhar  é  obsedante  e  convida  para  outra  dimensão.  Em Green,  a

câmera insiste, e as partes corporais ganham efetivamente autonomia. O realismo em

Bresson é ainda patente, malgrado as limpezas do campo, bem como em Rohmer, cujos

personagens são demasiadamente senhores de si, sem laivos de dúvida. Ao passo que

os personagens de Green olham fixamente para a câmera, nos convidando a sermos

testemunhas de uma revelação. Não há comentário que o explique, ou as famigeradas

“placas”  com  o  decorrer  do  tempo  cronológico  como  em  Rohmer.  Confia-se  no

espectador, um ato de coragem. Tais falas e olhares são irreais, apenas presentes na

arte  (nesta  arte).  A “sensorialidade  indeterminada”41 que temos nos  filmes de  Green

mostra personagens inexistentes em pleno voo de pensamento. 
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A ponte das artes ou da Necessidade da Arte (Cinética)

A película tem cerca de duas horas. Não substituiremos a narração pela obra, mas nos

permitimos traçar algumas linhas gerais. Duas existências separadas, com o único traço

comum de serem jovens e parisienses, “encontram-se”. Nada banal, tal encontro só é

possível graças à arte; melhor, é a realização da arte. Sarah e Pascal, homônimo ao

filósofo Blaise Pascal.42 O filme é recheado de repetições, como se as ideias chegassem

ou cedo ou tarde demais em relação aos acontecimentos. Apenas na revivência é que se

confere um sentido. Pois bem, o filme começa com o Sena, trilha sonora de O lamento

da ninfa,  de Monteverdi,  e uma tomada da ponte das artes, muda na agitada capital

francesa.

Sarah  é  uma  musicista  que  vive  comodamente,  às  margens  do  rio  Sena,  com seu

esposo,  um profissional  liberal,  Emmanuel;  estudante  de  filosofia,  Pascal  divide  um

pequeno apartamento, um studio, com sua namorada, a também universitária Christine.

Os pares serão desfeitos, as relações vão de mal a pior.

Christine quer acordar seu par para alguma aula. Pascal vocifera, ainda sonolento, que

prefere dormir. Não aprendeu a viver?, espanta-se Christine. Ele já vive, responde. Não

quer  terminar  a  dissertação?  Ora,  para  a  moça,  literalmente,  viver  é  escrever  a

dissertação.  Pascal  confessa  não  saber  o  que  é  viver.  Bastante  incomum antes  do

desjejum, convenhamos. A cada fala, um plano fixo. Estamos ali.

A situação de Sarah e Emmanuel não é menos periclitante. Enquanto ela se esmera para

interpretar  a  primeira  voz de  uma peça do barroco  italiano,  seu esposo  parece  não

alcançá-la.  Diferença  de  hábitos?  Talvez.  O  chefe  da  musicista  é  um  tipo  áspero

conhecido como “O Inominável”. Nenhum esforço parece ser suficiente para agradá-lo.

Em  um  final  de  tarde,  Pascal,  após  uma  aula  em  que  a  professora  confessa,

teatralmente, apenas poder imitar o silêncio do surrealista Jacques Vaché, vai a um bar.

A postura de Pascal é digna do Adorno de Dialética negativa. O frankfurtiano se insurge

contra o mutismo de Wittgenstein, para quem “sobre aquilo de que não se pode falar,

deve-se  calar”.  Tal  posição  cômoda,  explica  Adorno,  legitima  a  injustiça  e  nega  ao

pensamento participação na realidade. Enfaticamente, ele retorque que é preciso dizer.

Este esforço de dizer  é a filosofia que, por meio do conceito, do ato de nomear, visa

chegar ao não conceitual da vida43 – sabendo que o perde mas restituindo um símbolo.

Pascal  não  se  animou,  pois  nada  trouxe  consigo  sobre  Vaché.  No  mesmo

estabelecimento surge a bela Sarah, desapontada com o parecer do “Inominável”. Seus

colegas não conseguem olhar para a câmera, pois olham para ela; ela recita o mote

“amor”. O sempre compenetrado empregado Cédric passa ao primeiro plano e chora,

tentando desviar o olhar. “Não muito ruim”, sentencia o regente. 

Ela vai ao bar. Sequer se cruzam, são estranhos. O plano da cena ganha profundidade

com o jogo de luzes, que ilumina o primeiro plano com uma luz roxa. Separados no
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mesmo  quadro,  são  tão  solitários  quanto  os  anônimos  retratados  nos  quadros  do

americano Edward Hopper, devidamente “puncionado”.

Emmanuel percebe que Sarah está distante. Há um sonho. Ao fim, o corte leva a câmera

para Sarah, ainda que o personagem tenha sido Emmanuel. Não há certeza. É noite.

Emmanuel se encontra à beira de um rio, de onde surge uma embarcação, conduzida

por um gondoleiro. Atravessam as águas. Não há ponte?, espanta-se o jovem. Não, de

pronto rebate a fantasmagórica criatura. Desejo ir ao outro lado. Não há nada. Nada?

Apenas  água.  O  diálogo  nos  remete  ao  desespero  bergmaniano  de  O sétimo  selo,

quando o cavaleiro Bloch joga xadrez com a ceifadeira na praia. Sabemos também que

no diretor sueco é a trupe circense e o malabarista visionário, Jonk, que se salvarão. Em

uma palavra, a arte.

No segundo ensaio, Sarah é simplesmente execrada pelo “Inominável”. Ao invés do bar,

o esvaziamento de si após tal violência simbólica a leva para a ponte das artes. Ela se

abaixa,  deixando  um  livro  de  partituras  (ainda  uma  vez,  o  livro  de  arte  como

permanência). Close nos pés que deslizam em balé fatal. Joga-se na natureza muda. 

As “vidas” de Sarah e Pascal parecem estar ligadas. Também desiludido profissional e

amorosamente,  o  rapaz não se  projeta  no futuro.  Ele  sai  da quitinete  e  se  dirige  à

padaria ao lado. Ele pede um favor: que a padeira vá ao seu apartamento dentro de

trinta minutos, desligar o forno; a porta estará aberta. Vou partir, houve um imprevisto. A

senhora  é  gentil.  É  normal,  responde  a  comerciante,  no  sentido  de  que  não  há

problemas. A resposta é surrealista: “Nada é normal, minha senhora”, proferida em tom

de normalidade. É corrente em língua francesa o uso da expressão “c’est normal” para

indicar que tudo está bem. A disposição da cena é, por si só, expressiva: ao enquadrar a

interlocutora do protagonista, lê-se, no segundo plano, um cartaz com a palavra Nature,

natureza. A natureza é indiferente. Eis um tema eminentemente pascalino. Vejamos.

Em pleno século XVII, o pensador grita diante de uma natureza muda e da perda da

presença  diante  do  avanço  das  ciências  a  desencantar  o  mundo.  Há,  todavia,  uma

chance de logro neste espanto: “a verdadeira natureza estando perdida, tudo se torna

sua natureza  e  seu  bem”.44 Ele  então  se  indaga,  “o  que  é  o  homem no interior  da

natureza?”.  Ele  mesmo  responde  que  “ideia  alguma  se  aproxima  disso”.  Cosmos  e

tradições da revelação não lhe tocam mais. Daí Pascal chegará à formulação de sua

“aposta  razoável”,  seu  “salto”:  assumindo  o  mundo  histórico  da  contingência,  ela

apostará no sentido. Não em nome de Deus, “escondido”, mas justamente por conta de

sua ausência – de onde podem emergir os encontros possíveis. 

Mais  uma  vez,  leva-se  tempo.  Ele  se  põe  no  forno,  e  depois  coloca  um disco  de

Monteverdi,  cantado por uma desconhecida, Sarah. Os pés caminham sem rumo, ao

abismo, é o que sugere o plano fechado no piso de tacos. A sincronia com a canção

enquadra o forno com os versos “amor”; ele, ou melhor, sua mão, uma parte de seu “eu”
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liga  vorazmente  o  gás,  como  quem aumenta  o  volume  de  um rádio.  O  barulho  do

escapamento do gás é acompanhado com um “não me atormente mais” de Monteverdi.

Corte para a porta, que permaneceu aberta. A mulher da padaria não veio (a natureza é

muda), mas vemos uma mão trêmula invadir o campo de visão, intrusiva, trazendo o

inesperado.  O  jovem  tosse,  chora  e  chega  a  rir.  Olha  para  cima.  Corte  para  uma

travessia, banal – inconsciente –, pela ponte das artes. Novo corte e ele aprecia o disco

que ouvira, Sarah Ducruon, repete.

Aficionado pela voz que lhe salvou a vida, Pascal chega ao endereço de Sarah, onde

continua morando Emmanuel. O diálogo é de amizade. Sim? Procura alguém?, pergunta

polidamente ao abrir a porta Emmanuel. Sarah. Ela não me conhece. Quem é você? Um

amigo? Amigos que não se conhecem?! Emmanuel o convida para entrar, e lhe revela a

verdade, que se suicidou. 

A simplicidade dos diálogos depõe a favor do enredo. Parece-nos que Green se esmera

na arte de reduzir o mundo para melhor dizê-lo. Ninguém se mata assim, apenas por um

mau ensaio, lamenta-se o viúvo. Geralmente, morre-se por nada, mas é sempre muito

importante,  atesta,  com  conhecimento  de  causa,  seu  interlocutor.  Olhos  nos  olhos.

Pascal  recusa  ver  uma foto  da  “amiga”.  O filme se  furta  a  mostrar  a  imagem para

prolongar  seu  sentido  intelectual.  Emmanuel  lhe mostra  então a  partitura  achada na

ponte.  A arte,  o  que  fica.  Para  onde  foi  sua  música?,  desconsola-se  Emmanuel.  A

música, só, se cala; necessita de uma vida humana, explica o estudante. 

Nada, ou pouca coisa, acontece, e as discussões não são meramente “documentadas”,

como  o  criticamos  em Bresson  e  Rohmer.  Nada  acontece  no  acontecimento  que  é

esperar  Godot.45 Processos  de  pensamento  são  possíveis,  e  visíveis,  graças  às

operações sensíveis no filme. O olho no olho, insustentável no cotidiano, rebatido pela

câmera  e  aliado  ao transe da  fala  realiza  a  atmosfera de sonho.  Há uma “ética  da

imagem”, postula Nelson Brissac-Peixoto, que respeita o que os olhos podem ver. Para

sair do dinamismo que se instaurou como segunda natureza é preciso de tempo. Tempo

para ver o vento soprar e a graça de uma mulher levantar a mão. Este “imperceptível” é

o alimento da arte: “É preciso ter tempo para ver os rostos e as paisagens. Para se

evidenciarem a força e a atmosfera que eles emanam. O drama interior das pessoas, a

serenidade dos lugares. Tudo aquilo que não se estampa de imediato”.46 

Chega  o  verão  e  a  tradicional  “Festa  da  Música”,  onde  as  pessoas  comuns  se

apresentam no meio da rua em toda França. Pascal vai a uma Igreja. Eis que chega, e o

espectador o  sabe,  o “Inominável”,  para tocar  em um velho cravo.  Assim como não

chegara  a  conhecer  Sarah  e  era  seu  “amigo”,  percebe  de  imediato  a  presença  do

regente.  Reconhecido,  será  agora  nomeado.  Não  mais  onipotente,  se  vê  visto  –

realmente (pela câmera). Conhecem-se? Pascal se apresenta como amigo de Sarah, ao

que o músico solta um “oh”! A onomatopeia é típica deste personagem47, que não articula

palavra, não fala – em suma, é um animal, com um som imediato da pulsão que não

Relações de/no cinema: os filmes de Eugène Green como fonte do invisível · Gustavo Chataignier

54

V
is

o
 · C

ad
e

rn
o

s d
e

 es
té

tica
 ap

lica
d

a
 n

.1
3

jan
-ju

n/2
01

3



chega ao outro senão como violência.  Verdades são ditas.  Pascal,  agora destemido,

afirma que “sua música não tem sentido”. Surge o discurso de autoridade, tradicional às

elites do “você sabe com quem está falando?”, um grande regente. Como alguém que

não  conhece  Frescobaldi  ousa  falar  de  igual  para  igual?  Conheço  música.  Não  o

barroco. Conheço o rock, e frequentava um bar rock. Com maestria, Green embaralha,

pela fala, os signos de alta e baixa cultura, dizendo-os de outra forma. “Antes de ser

músico, é preciso ser homem, ou mulher”. O “Inominável” toma isto como um insulto:

“você insinua que sou os dois? Vou lhe mostrar”. Se lhe faltasse algo concreto, você faria

plástica e compraria, continua Pascal. Sempre vai lhe faltar algo. Você é inominável não

por ser severo, mas porque não tem nome, conclui o jovem. O nome chega aqui ao seu

próprio sentido. O adjetivo “inominável” é menos um atributo do que uma posição de fala

impossível,  onde  a  realidade  deve  ser  reduzida  à  vontade  do  cogito.  Por  meio  da

repetição, chega-se ao que se é.

Pascal erra à beira do Sena. Um cântico árabe chega aos seus ouvidos.  Uma linda

mulher, sozinha e a caráter, cruza com ele. Na conversa, descobre que canta em curdo,

e que a moça canta apenas para ser ouvida. Mais um encontro nos leva à reflexão. O

que procura? Uma mulher que canta. Ora, esta é uma mulher que canta. Mas não a

desaparecida. Disponível para o outro, pode também escolher. 

Finalmente encontra Sarah. Procurar é esperar, sussurra a aparição, numa ponte súbito

ensolarada e sem o ruído usual. Por você, que escutou, sou Sarah, confessa. Não nos

separarão, pois aqui estamos juntos – aqui, e não em outro lugar. O real me diz que

estou vivo e falo com uma morta. Este é o real da inteligência, explica a acolhedora

alma. No intervalo entre audições, conhecem-se pessoas. Foi o caso. O filme termina

com a travessia, desta feita consciente, da ponte das artes, até que a indiferença da

imagem o faça desaparecer ao longe. Paris continua uma festa.

Conclusão

Não vemos tanto os corpos (suas partes) e seu movimento (relativo e limitado), mas,

sensivelmente, na tela, o que os anima. O cinema, como Kracauer escreve, “insiste em

fazer visível o que é comumente afogado em agitação interior”48, invertendo assim as

perspectivas de dentro e fora. A plateia de cinema passa por uma experiência paradoxal.

Não  encadeando  as  imagens,  como  no  registro  subjetivo  da  imaginação,  somos

anestesiados  ao  receber  imagens.  Este  argumento  é  benjaminiamo  e  retomado  por

Susan Buck-Morss. A conclusão que ela tira em termos de conhecimento via imagem,

não obstante,  é inovadora.  Ver uma imagem quer dizer  entrar  em contato com uma

simulação: os corpos da tela estão ausentes. Aliada à anestesia, a ausência nos permite

operações cognitivas inauditas diante da presença dos corpos – inauditas para situações

em cena e para nós mesmos: “Precisamente porque os corpos dos seres que habitam a

tela  estão  ausentes,  os  espectadores  do  cinema  podem  realizar  certas  operações
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cognitivas que de outra forma seriam humanamente intoleráveis – intoleráveis para os

corpos do cinema assim como para seus espectadores”. Assim, a tela-prótese permite

um “olhar estranhado e contemplativo”.49 Não se trata de saudosismo do referente, mas

de  adesão  à  obra,  o  que  só  pode  ser  conseguido  ou  com  fenômenos  de  massa,

análogos à despersonalização, ou à intimidade do quadro, o que acreditamos ser o caso

de Eugène Green: pensa-se com ausências, realçadas pelos procedimentos de captura

da fala.

O  transcendental  é  incarnado,  não  sendo  mero  conjunto  de  operações  lógicas,

disponíveis à inteligência para aplicação em um mundo transparente. Trata-se da vida,

em seu incalculável movimento, que nos liga com as manifestações do mundo e assim

torna o conhecimento possível.50 O que vemos, graças à socialização dos sentidos e à

simbolização da experiência de se estar no mundo, é mais do que “um outro visível

possível”  ou  um  “possível  visível  para  um  outro”:  nossos  atos  são  inteligíveis

(transcendentes), deixam marcas; sua presença independe de objeto. O visível, por isto,

segundo Merleau-Ponty, é sempre “in-visível”, pois depende da formação simbólica; é

ainda invisível,  pois primeiro  vemos, depois  sabemos o que vemos.51 Este  dualismo,

entre  visível  imediato  e  invisível  da  percepção  ou  mediação,  segue  a  estratégia

expressiva  de  Green:  ver  os  mortos  e  a  música  está  sempre  dentro  de  nossa

experiência.  Incorporamos vozes,  necessariamente  vindas  do  Outro.  Até  o  ponto  de

esquecê-las,  na  passagem à  arte.  Caso  contrário  seria  a  loucura  experenciada  por

Pascal em A ponte das artes, depois da desistência do suicídio, quando afirma de fato

namorar Sarah, aqui uma voz morta com o peso do concreto.

O  cinema em geral,  mas  particular  e  especialmente  a  obra  de  Eugène  Green,  são

portadores de uma pedagogia:  a imagem traz para perto a realidade jamais visitada,

numa  “demonstração  ética”  de  que  transformamos  e  somos  transformados.  Nesse

sentido, uma “crítica do visível” nos proporciona um “ver mais”.52 Inclusive o invisível.

* Gustavo Chataignier é professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-RIO.

1 Trata-se de trabalho realizado na Universidade de Paris 8,  com o título  Temps historique et
immanence: les concepts de possibilité et de nécessité dans une histoire ouverte. O resultado foi
publicado pela editora L’Harmattan (Paris, 2012).

2 BADIOU, A. “Cinema as a Democratic Emblem”. In:  Parrhesia Journal, n°6, 2009. Tradução de
Alex Ling e Aurélien Mondon. Disponível em <www.parrhesiajournal.org>, acesso em 20/10/2013,
pp.1, 2 e 5.

3 HEGEL,  G.  W.  F.  Phénoménologie  de  l’esprit  I.  Tradução de  Jean  Hyppolite.  Paris:  Aubier-
Montaigne, 1975, p. 343. O privilégio da figura relacional não é exclusividade de Hegel. Nietzsche
escrevera que a história de uma coisa é a história de sua dominação, das apropriações pelas quais
passou (NIETZSCHE, F. La généalogie de la morale. Tradução de Patrick Wotling. Paris: Livres de
Poche, 2008, pp. 152-153).
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4 À “necessidade da relação” é impossível gerar “relações necessárias” (o necessário decorre tão
somente da irreversibilidade do tempo e da presença real  ou da realidade de efeitos).  Nesse
sentido,  um  hegelianismo  imanente  conjuga  dois  movimentos:  determinação  progressiva  e
fundação  regressiva.  Isso  expurga  a  filosofia  dos  mandatos  de  adequação  ao  real,  onde  o
acontecimento seria idêntico ao pensamento. Em termos contemporâneos, para Alain Badiou, a
filosofia é um procedimento de enquete subjetiva  post fatum, de quatro naturezas: arte, ciência,
política  e  amor.  A filosofia  não  produz  verdades.  Pode  ela,  na  melhor  das  hipóteses,  extrair
relações de objetos,  aprioristicamente impossibilitados de serem “puros”. Limitemos ainda mais
nosso escopo: pioneiros em suas verdades, tais objetos, ou melhor, objetos postos em situação,
são emergentes e necessariamente raros; sua aparição modifica as possibilidades do aparecer e a
ordem  do  visível  (BADIOU,  A.  L’être  et  l’événement.  Paris:  Seuil,  1988,  pp.  23-24).  Tais
apontamentos não são tão distantes quanto se imagina de Hegel, para quem a “coruja de Minerva
só empreende seu voo na irrupção do crepúsculo” (HEGEL, G. W. F. Principes de la philosophie du
droit. Tradução de Jean-François Kervégan. Paris: PUF, 1998, pp. 87-88). 

5 O  modelo  althusseriano  de  “sobredeterminação”  ou  de  “dominância”  deve  ser  saudado.
Influenciado pela psicanálise, pelo estruturalismo, pela epistemologia francesa e até por Mao-Tse-
Tung, o filósofo francês Louis Althusser sacudiu o sono das ortodoxias ao tomar a si o desafio de
ler Marx enquanto filósofo. Ele parte de uma constatação pouco explorada sistematicamente pelo
próprio  Marx,  a  saber,  de que há  uma “autonomia  relativa”  entre  os  fenômenos culturais  e  a
economia, ou, se adotarmos o discutível modelo piramidal da base e da superestrutura, a relação é
entre a estrutura econômica e a superestrutura ideológica ou cultural.  Passaremos em pouco,
ainda nesta nota, a tal ponto. Saído do mundo da produção, cada fenômeno tem eficácia e história
próprias. Cada elemento é desigual, inclusive a respeito da determinação econômica, presente e
contudo rearticulável.  Isso  posto,  existe  uma contradição  principal  ou  estrutural  e,  ao  mesmo
tempo,  contradições  secundárias.  As  contradições  trocam  de  papel,  se  “deslocam”.  No  “todo
complexo”, sempre anterior aos casos particulares (o mundo é anterior ao homem, a família ao
indivíduo, o modo de produção à relação de produção), a estrutura funciona regularmente, sem
abalos, operando por identidade. Até que haja fusões, deslocamentos e irrupções de contradições
secundárias.  Há,  contudo,  retroalimentação:  se  o  econômico  determina  o  ideológico,  este
determina  aquele.  Caso contrário,  deve-se  aguardar  a  “maturidade”  das  forças  produtivas  em
adequação com as “relações de produção”, como denunciam Michel Vadée e Daniel Bensaïd. Esta
seria  a  postura  do  “cientificismo  teórico”,  igualmente  tributário  do  pensamento  de  Althusser
(VADÉE, M.  Marx penseur du possible. Paris: L’Harmattan, 1998, p. 398; BENSAÏD, D.  Marx o
intempestivo.  Tradução de Luiz Cavalcanti de M. Guerra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1999,  pp.77-78;  80;  107).  A respeito da “sobredeterminação”,  ver  ALTHUSSER, L.  Pour Marx.
Paris: Maspero, 1966, pp. 104-106; 111-113; 117-120; 121-123; 124-126. Luiz Eduardo Motta, da
UFRJ,  acaba  de  publicar  detalhado  ensaio  sobre  o  tema:  “O  (re)começo  do  marxismo
althusseriano”. In: Revista Crítica Marxista n° 35. São Paulo: Editora Unesp, 2012, pp. 73-89. 

6 Se a imediaticidade da imagem eleva à enésima potência os efeitos da experiência estética de
um filme, os deslocamentos de sentidos empreendidos pela Sétima Arte já eram moeda corrente
antes mesmo de seu advento. Ora, “o cinema como ideia da arte preexistiu ao cinema como meio
técnico e arte particular” (RANCIÈRE, J.  La fable cinématographique. Paris: Seuil, 2001, p. 12).
Segundo Rancière, o grande modelo veio da literatura. A ação substituída por encadeamentos de
percepção e ocasionando um “curto-circuito” nas expectativas foi técnica introduzida por Flaubert.
Uma mesma fala, um mesmo personagem, um mesmo gesto, dependendo da situação, assegura
ou desliga  o  sentido  em curso:  “o  poder  de  antecipar  um efeito  para  melhor  contradizê-lo”  é
quinhão da arte romanesca (Idem, O destino das imagens. Tradução de Mônica Costa Netto. Rio
de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 14). 

7 Ibidem, p. 22. A oposição e distinção entre “o regime da representação” e o “regime das artes”
são mais bem desenvolvidas em outras obras, La fable cinématographique (op. cit.) e Le partage
du sensible (Paris: La Fabrique, 2000). De todo modo, podemos adiantar que o regime estético
“desfigura”.
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8 Idem. As distâncias do cinema. Op. cit., pp.10; 14-16. 

9 A ambiência drummondiana se faz presente: “Como esses primitivos que carregam por toda parte
o maxilar inferior de/ seus mortos,/ assim te levo comigo, tarde de maio,/ quando, ao rubor dos
incêndios  que  consumiam  a  terra,/  outra  chama,  não-perceptível,  e  tão  mais  devastadora,/
surdamente lavrava sob meus traços cômicos,/ (...)” (“Tarde de Maio”. In:  Poesia e Prosa (Claro
Enigma). Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1979, pp. 276-277).

10 Hegel, em Fé e saber, aponta como programa da filosofia a reconquista da liberdade absoluta,
em oposição tanto ao ser empírico quanto à instância lógico-formal:  será em uma “Sexta-feira
santa  especulativa”,  outrora histórica,  que  o conceito  ganhará  carne,  ressurgindo no  domingo
(HEGEL,  G.  F.  W.  Foi  et  savoir.  In:  Premières  publications.  Tradução  de  Marcel  Méry.  Paris:
Ophrys, 1964, p. 298). O sentido é uma construção, é  a posteriori (no processo dos índices de
sexta  até  o  concreto  “domingo”,  aproveitando  a  metáfora)  e  exige  uma  “travessia”  por
intranquilidades  (cuja  figura  limite  é  a  morte):  o  espírito  olha  para  seu  passado  e  então  se
reconhece sob outras roupagens; o sujeito  se constituiu,  ele é um ponto para olhar,  não sem
espanto – a si e ao mundo. O sujeito é hiato – não é senão em ato. E aqui, ato de cinema. 

11 No domínio da historiografia, Ricœur busca auxílio na categoria do “rastro”, visando sanar a
distância entre uma história efetiva e seu registro documental. Uma vez que não há fusão entre
tais elementos, é preciso buscar uma relação entre ambos: justamente o “rastro”. Visível e contudo
inapreensível,  foi  deixado  por  alguma  presença,  erguendo-se  como  uma  “indicação  sem
demonstração”. Algo ocorreu e deixou uma marca; o que a ação fez não é mais, e no entanto seu
rastro perdura. Eis a razão pela qual a dinâmica da “passagem” diz melhor as questões de uma
presença passada cujas testemunhas são fósseis: “assim, o rastro indica aqui, portanto no espaço,
e agora, portanto no presente, a passagem passada dos vivos” (RICŒUR, P.  Temps et récit III.
Paris: Seuil, 1985, pp. 175-176).

12 O ato de reflexão reativa o passado, trazendo à tona a dimensão de um “passado-presente” cujo
estatuto é “intemporal” (MARCUSE, H. L’ontologie de Hegel et la théorie de l’historicité. Tradução
de Gérard Raulet e Henri-Alexis Baatsch. Paris: Gallimard/Tel, 1991, pp. 203-205). 

13 HEGEL,  G.  W.  F.  Science de la  logique,  livro  II,  primeiro  tomo,  “La doctrine de l’essence”.
Tradução" de Pierre-Jean Labarrière e Gwendoline Jarczyk. Paris: Aubier-Montaigne, 1982, p. XIII.

14 HEGEL, G. W. F.  Phénoménologie de l’esprit II.  Tradução de Jean Hyppolite.  Paris:  Aubier-
Montaigne, 1983, p. 311. 

15 MARCUSE, H. Op. cit., pp. 319-320. Marcuse acredita que relacionar a “ideia de conhecimento”
com a “ideia de absoluto” pela mediação da vida rompe com a concepção de absoluto em termos
de fechamento.  Ocorre  que na  Lógica a  história  é,  quando muito,  o  acúmulo  de  estados  de
conhecimento,  ao contrário das mudanças dos entes na  Fenomenologia.  Se a  Fenomenologia
pede a organização ontológica da Lógica, a Lógica por seu turno se vê revigorada com o princípio
de ser como mobilidade disposto na  Fenomenologia: o ser efetivo e positivo é “cindido”, o que
implica a compreensão do ser-aí como “inegalidade” ou desigualdade. Em outras palavras, a vida
entendida como fenômeno historicizado é eleita o fundamento do Ser, em detrimento do Eu dotado
de pensamento. O “retorno à oposição primordial de subjetividade e da objetividade” é a instância
que permite a compreensão de uma história não fatalista. A “unidade simples” da qual fala Hegel
nada mais é do que a relação negativa que supõe um espaço para si junto à alteridade: a vida se
apresenta como “meio” para as diferenças, sempre relativas (e não absolutas) (Ibidem, pp. 210;
211; 198; 203-205). O conceito de vida aparece na seção B da Fenomenologia do espírito (sobre a
“Consciência de si”) e em seguida nas passagens consagradas à “razão observadora” (pp. 215-
216; 249). Por via de consequência, a razão será a doadora de sentido ao objeto que, segundo a
percepção, não passava de uma coisa sensível – mas isto ao preço da própria razão se fazer
coisa.  Esse  conteúdo  ontológico  está  presente  na  Fenomenologia e  atravessa  a  Lógica –
ensejando uma nova leitura desta última. A “categoria simples” exterioriza o “ser para si e o ser
para um outro” como “uma só e mesma coisa” (MARCUSE, H. Op. cit., pp.147; 204; 315; 343). A
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pluralidade dos entes perfaz o conjunto das variadas maneiras pelas quais o ser igual a si liga-se a
seu outro, onde as diferenças se concretizam. Em outros termos, aquilo que o ente é, só o é pelo
outro; ora, uma tal relação não é imediata. 

16 Por detrás do “campo histórico” de significação, existem os “elementos pré-conceituais”,  que
aguardam  o  trabalho  da  linguagem  e  a  significação  por  parte  do  historiador.  Os  “fatos”  se
relativizam diante da “lógica humana do drama”. A atividade narrativa não reduz a história a um
conjunto de “contos”,  como preconiza o chamado “pós-modernismo”.  Trata-se uma “síntese do
heterogêneo”: uma unidade temporal é conferida pela construção de uma “intriga” (RICŒUR, P.
Temps et récit I. Paris: Seuil, 1983, pp.11-13; 229-230; 232; 237-238; 133; 17). 

17 RIMBAUD, A.  Carta a  Paul  Demeny,  15 de  maio  de  1871.  In:  Œuvres.  Paris:  Gallimard/La
Pléiade, 1972, p. 250. O original em francês diz “Je est un autre”. O verbo être, no sentido de ser,
não concorda com o sujeito da frase, o “eu” (o correto seria “Je suis un autre”). Se em língua
portuguesa tal erro pode passar desapercebido no uso cotidiano, em francês é questão de uma
aberração gramatical. 

18 “No princípio era o Verbo” (João 1:1-4). 

19 Assistir a um filme é acompanhar tal “passagem”, diria Alain Badiou.

20 RANCIÈRE, J. As distâncias do cinema. Op. cit., p. 29.

21 O cinema, para Alain Badiou, é “uma arte do passado perpétuo”. A ideia (ou “ideia-cinema”) só
está  presente  enquanto  passa.  Diferentemente  das  “ideias-pintura”,  as  ideias  suscitadas  pelo
cinema  são  da  ordem  da  “visitação”,  já  que  este  passado  é  “passagem”.  As  operações
cinematográficas retiram do presente sua estabilidade, atribuindo-lhe a impureza. É, ainda, uma
arte  do  “falso  movimento”  -  Badiou  cita  como exemplo  o  filme  Movimento  em falso,  de  Wim
Wenders, 1975: reúne um “movimento global”, um “movimento local” e um “movimento impuro”. O
movimento que acede à eternidade da ideia é o global; já o local diz respeito à imagem que se
modifica enquanto passa e se relaciona; por fim, o impuro remete aos diálogos com as demais
artes e formas de vida não artísticas. Resumindo, para que o cinema seja “pensante”, é preciso
atar os três movimentos: uma passagem sensível da ideia, uma imagem que remete a algo além
dela  ou  que se  muda em seu curso,  e  o  alargamento  das  fronteiras  da  arte.  O cinema é  a
manifestação sensível  da ideia,  e não a ideia ela mesma (hipótese que eliminaria,  de cara,  a
necessidade da filosofia – ou da arte). Neste quesito, Badiou não segue o panlogicismo hegeliano
(BADIOU, A.  Petit manuel d’inesthétique. Paris: Seuil/ L’Ordre Philosophique, 1998, pp.121; 125-
126).

22 Em entrevista publicada nos Cahiers du Cinéma, e reproduzida no livro Conversações, Deleuze
diz o que é próprio aos diretores inventivos: “produzem necessariamente com aquilo que têm, mas
apelam para novos aparelhos, novos instrumentos. [...] esses aparelhos são solicitados por suas
ideias”. Deleuze continua, afirmando que “a técnica não é nada se não serve a fins que ela supõe
e que ela não explica. São esses fins que constituem os conceitos do cinema” (DELEUZE, G.
Conversações. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: 34, 1992, p. 76).

23 Existe ainda a “reprodutibilidade técnica” de imagens, largamente estudada por Walter Benjamin.
Única arte que já nasceu industrial – e, portanto, tem de contar com a exposição e com o mercado
–,  o  cinema  (mais  radicalmente  do  que  a  fotografia)  encarna,  mostra  a  efemeridade  da
modernidade. O olhar mais atento o recoloca no seio da tradição estética, rompendo com esta e
concomitantemente nela se inserindo. Trata-se, para usar uma expressão de Walter Benjamin, de
uma “prática contemplativa”: a rápida associação das imagens difere a sétima arte da pintura, onde
o  observador  “entrava”  no  quadro,  por  assim  dizer.  As  novas  imagens  nos  chegam,  e  seu
desenrolar  exige  uma  atividade  do  entendimento.  A  estrutura  formal  ela  mesma  nasce  do
desaparecimento  do  valor  de  culto,  que  deu  lugar  ao  valor  de  exposição:  nisto  consiste  a
reprodutibilidade técnica. Desta maneira, abre-se uma possibilidade expressiva na qual o conteúdo
da obra cinematográfica não se encontraria para além de sua forma material; seu tema não falaria
por si e exigiria uma apresentação imediata. Ver BENJAMIN, W. “A obra de arte na era de sua
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reprodutibilidade técnica”. In: Magia e Técnica, Arte e Política – Obras Escolhidas I. Tradução de
Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1985, pp. 165-196.

24 BADIOU, A. “Cinema as a Democratic Emblem”. Op. cit., p. 1.

25 BUCK-MORSS,  S.  A tela  de  cinema como prótese  de  percepção.  Tradução  de  Ana  Luíza
Andrade. Florianópolis: Ed. Cultura e Barbárie/ Parrhesia, 2009, p. 16.

26 BERGSON, H. L’évolution créatrice. Paris: Presses Universitaires de France, 1940, pp. 304-307.
Este pensamento foi reapropriado por Gilles Deleuze nos anos de 1980, alimentando toda uma
filosofia do cinema. A técnica do cinema daria acesso, sem mediações, ao movimento da matéria e
aos  lenções  da  duração  subjetiva.  As  imagens  fílmicas  seriam organizadas  em dois  grandes
ramos, as “imagens movimento” e as “imagens tempo”: enquanto as primeiras são organizadas em
função  de  expectativas  e  dos  encadeamentos  sensório-motores,  as  segundas  unem-se  na
irracionalidade.  Tais  possibilidades  interpretativas  não  foram  aqui  privilegiadas,  pois  somos
solidários da interpretação feita por Jacques Rancière: a passagem de um regime de imagem a
outro se dá pela Segunda Guerra Mundial;  em seguida,  as imagens obedecem rigidamente o
marco temporal. Questiona-se a relação entre um evento histórico e sua passagem a um domínio
específico das artes, bem como um certo evolucionismo que tenta fazer crer que se caminha,
linearmente, sem surpresas, do menos complexo ao mais complexo. Ademais, ao ler Deleuze,
temos a impressão de que os filmes se prestam à justificativa do bergsonismo de Deleuze –
perdendo portanto sua autonomia.

27 Neste sentido,  Agostino nos é contemporâneo. Da relação tensa entre a  distentio animi e a
intentio extrai-se a aporia da medida do tempo. Os questionamentos de Agostinho o levam ao
seguinte impasse: “como o tempo pode ser, se o passado não é mais, o futuro não é ainda e o
presente nem sempre é?”. Como medir aquilo que não é? Ora, falamos de coisas que passam em
um certo intervalo. A linguagem mede o tempo, mas permanece muda sobre seu “como”. É preciso
que o tempo esteja presente: “pois se [o presente] se expande, ele se divide em passado e futuro;
mas o presente não possui espaço algum”. Uma outra dificuldade se soma ao quadro, pois uma
vez o presente sendo indivisível, não haveria portanto espaço. Ora, a experiência nega tal falsa
assertiva: “é no momento onde passam [as coisas] que medimos o tempo, quando as medimos ao
percebê-las”;  ou,  ainda,  “no momento portanto onde o tempo passa ele pode ser percebido e
medido” (Les Confessions. Livro XI, capítulo 14, parte 17, pp. 299 ; 301 ; 305 ; 307. In : Œuvres de
Saint Augustin 14, Deuxième Série: Dieu et son Œuvre, Les Confessions, Livres VIII-XIII. Texto da
edição  Skutelle.  Tradução  de  E.  Tréhorel  e  G.  Bouissou  [páginas  270-343  para  o  livro  XI].
Perpignan: Études Augustiniennes, 1996). 

28 ARISTÓTELES. La Poétique. Tradução de Dupont-Roc e Lallot. Paris: Seuil, 1980, 1450/b.

29 RANCIÈRE, J.  Le partage du sensible. Op. cit., pp. 55-56 e 31. Ao passo que antes cabia à
“intriga” organizar a ação conforme o “verossímil” (Idem. As distâncias do cinema. Op. cit., pp. 54-
55).

30 RANCIÈRE, J. La fable cinématographique. Op. cit., pp. 18; 10.

31 RANCIÈRE, J. O destino das imagens. Op. cit., pp. 12-13.

32 Museus temáticos e a pop art se querem imediatamente reconhecidos, como a antiga tradição
icônica. Ora, salienta Rancière, “o Verbo só se faz carne por intermédio de uma narrativa” (Ibidem,
p.39).

33 A obra  analisada  é  Au Hasard,  Balthazar (A grande  testemunha),  onde um pequeno  burro
atravessa a vida de uma localidade e de uma família, passando de animal de estimação à força de
trabalho. Concluímos de pronto que o cinema é testemunha do mutismo das coisas. A sonata de
Schubert é atravessada pelo zurro da besta; de costas, as crianças se dirigem ao pai, que lhes
nega o animal de estimação. O corte, em seguida, mostra os meninos o levando animadamente
para casa. O que é dito no filme é contradito pelo filme (Ibidem, pp. 12-13).
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34 Ibidem, pp. 53-54.

35 BAZIN, A. Qu’est-ce que le Cinéma? Paris: Éd. du Cerf, 1997, p. 110.

36 “Modelo. Jogado na ação física, sua voz, ao partir de sílabas iguais, capta automaticamente as
inflexões  e  modulações  próprias  à  sua  verdadeira  natureza”  (BRESSON,  R.  Notes  sur  le
cinématographe. Paris: Gallimard, 1995, pp. 41-42).
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38 SONTAG, S. “O estilo espiritual nos filmes de Bresson”. In: Contra a interpretação. Tradução de
Ana Maria Capovilla. Porto Alegre: L&PM, 1987, pp. 207; 210; 213; 214-217.

39 Wim Wenders, admirador confesso de Ozu, seguidas vezes aborda o mesmo “tema” que seu
mestre japonês, o dia a dia. Não obstante, suas operações fílmicas deslocam a natureza do olhar:
em  Movimento  em Falso,  a  música  da  vitrola  é,  na  tomada subjetiva,  trilha  sonora,  para  em
seguida, no plano geral, aparecer como elemento dentro do quarto do personagem entediado.
Fazendo jus a Hegel, pensamos em uma  Aufhebung da tradição cinematográfica, ou seja, uma
“superação”: o termo alemão comporta três sentidos – negação, conservação e superação. Isto
também é válido na relação entre Bresson e Green.

40 BRESSON, R. Notes sur le cinématographe. Op. cit., p. 24.

41 RANCIÈRE, J. O destino das imagens. Op. cit., p. 61.

42 Um comentário sobre tal afinidade eletiva será tecido dentro em pouco. 

43 ADORNO, T. W. Dialectique négative. Tradução do Collège de Philosophie: Gérard Coffin, Joëlle
Masson, Olivier Masson, Alain Renault e Dagmar Trousson. Paris: Payot, 2003, p. 19.

44 PASCAL, B.  Pensées.  E-book disponibilizado por Samizdat,  2010, fac-símile da edição Léon
Brunschvicg  (Paris,  1897).  Fragmento  426,  p.  92.  Ver
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46 BRISSAC-PEIXOTO, N. “Ver o invisível: a ética das imagens”. In: NOVAES, A. (org.) Ética. São
Paulo: Secretaria Municipal de Cultura/ Companhia das Letras, 1992, pp. 301-319.

47 Uma “imagem dialética” (proximidade física e intensiva de elementos temporalmente díspares)
interior ao cinema nos sugere um “aparentado” ao “Inominável” de Green: o Perrucho de Aguirre, a
Cólera  dos  Deuses,  do  alemão  Werner  Herzog.  Perrucho  segue  sem  pestanejar  ordens,
executando sumariamente quem se interpõe entre o fim desejado pelo comando superior e sua
efetivação. Cantarola, após seus atos, um monocórdico “lá, lá, lá”, em nada musical. Nesta obra
prima em que Herzog critica a razão instrumental, mostra-se a desrazão do absolutismo racional. A
natureza, um dos “personagens principais”, testa os nervos dos conquistadores, não apenas com
suas intempéries,  mas também,  e  aqui  se  revela  outro  ponto  de  contato  com Green,  com o
silêncio. Em dada cena, os tripulantes da expedição, afrontados menos por flechas esporádicas do
que pelo peso do silêncio, põem-se a atirar a esmo, a combater um inimigo invisível em inglória
batalha. O patético da tomada nos dá conta de como somos obrigados à dolorosa reflexão quando
o meio em que estamos não anuncia rupturas e sequer continuidades. Tenta-se banir o silêncio.
Ora, os personagens de Green são os antípodas de Aguirre: eles deixam o silêncio falar, eis a
força da imagem destes filmes.

48 KRACAUER, S. Theory of Film: Redemption of Physical Reality. Nova Iorque: Oxford University,
1960, p. 96.

49 BUCK-MORSS, S. A tela de cinema como prótese de percepção. Op. cit., pp. 30-32.

50 MERLEAU-PONTY, M. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945, pp. 418-419.

51 Idem. Le visible et l’invisible. Paris: Gallimard, 1964, pp. 278; 295.

Relações de/no cinema: os filmes de Eugène Green como fonte do invisível · Gustavo Chataignier

61

V
is

o
 · C

ad
e

rn
o

s d
e

 es
té

tica
 ap

lica
d

a
 n

.1
3

jan
-ju

n/2
01

3



52 MERQUIOR, J. G. A razão do poema. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, pp. 244; 246.
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