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Resumo 
 

O artigo em questão tem por objetivo refletir sobre o que parece se caracterizar como 
uma sensível transformação na natureza da imagem fílmica a partir do advento de dois 
importantes movimentos de experimentação cinematográfica da segunda metade do 
século XX: a Nouvelle Vague e o neorrealismo italiano. Articularemos essa mudança 
sobretudo por meio das contribuições de Gilles Deleuze aos estudos do cinema, 
buscando entremear a essa exemplos nossos, bem como outros do próprio filósofo 
francês. Nesse sentido, ressalvamos que nosso trabalho caracteriza-se muito mais por 
uma reflexão filosófica sobre as transformações no estatuto da imagem fílmica durante a 
segunda metade do século XX, do que propriamente uma análise desde o âmbito 
específico dos estudos em cinema. 
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O presente artigo pretende, em linhas gerais, realizar uma breve reflexão acerca 

do que parece sugerir uma transformação na natureza da imagem fílmica com o advento 

do importante período de experimentações encampado pelo neorrealismo italiano e pela 

Nouvelle vague francesa. Tais movimentos sinalizam demarcar não somente o 

surgimento de possibilidades outras de construção dos enredos dos filmes – 

principalmente pela inovação nas abordagens voltadas à temática social ou a 

problemáticas de natureza humana urgentes na época –, mas sobretudo uma 

modificação mais profunda nos modos de produção e operação da imagem no cinema, 

da ordem mesmo da própria ontologia da imagem fílmica3.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginários do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA/USP). Artigo decorrente de bolsa de doutorado processo nº 2016/03588-7, 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). As opiniões, hipóteses e conclusões ou 
recomendações expressas neste material são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a visão da 
FAPESP. E-mail: ridolfi.eli@gmail.com. 
 
3 Com todas as aspas que aqui o perigoso e labiríntico termo “ontologia” pode nos reservar.  
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Partimos, assim, da hipótese de que se insinua aí uma modificação da própria 

função da imagem como representação, típica de um cinema anterior – baseado na 

linearidade do enredo e em uma sintaxe lógica de encadeamento dos quadros –, para 

uma imagem que parece transbordar além da pretensão representativa, operando 

justamente nos espaços fora dela, mesmo em uma espécie de “irrepresentável”. 

Em certa medida essa é uma questão que parece coadunar-se com determinados 

traços da reflexão de Gilles Deleuze. É por isso, portanto, que aqui nos debruçaremos 

especificamente sobre alguns dos instrumentos conceituais que o filósofo desenvolvera 

com o objetivo de atravessar, acreditamos, algo próximo a essa transformação que 

acabamos de sugerir como hipótese. Tal percurso parece ser articulado pelo filósofo a 

partir de dois dispositivos conceituais fundamentais, o de "imagem-movimento" e o de 

"imagem-tempo". Valendo-nos dessa distinção por ele muito bem delineada – potente 

por seu valor conceitual e por uma clareza de aplicação na análise par excellence de 

exemplos de uma rica cinematografia –, faremos aqui uma sintética revigoração dessas 

suas noções, a qual será composta dos próprios exemplos de suas obras ou de outros 

casos que aqui julguemos oportuno apresentar. 

O pensamento deleuziano sobre o cinema teria, como primeiro efeito, a 

publicação de L'image mouvement: Cinéma 1, em 1983. Não obstante seus inúmeros 

aspectos interessantes, há um que nos será especificamente importante: à noção de 

imagem-movimento o filósofo relaciona o que parece se colocar como um conceito 

ainda anterior: o de imagem-ação. É a partir desse último e de seu detrimento que 

Deleuze articula uma diferença fundamental entre realismo e neorrealismo italiano, 

entre os filmes, por exemplo, da Hollywood pré-guerra e as produções da Nouvelle 

Vague. Sobre a relação entre a imagem-ação e o realismo, afirma:  

Ce qui constitue le réalisme, c'est simplement ceci : des milieux et des 
comportements, des milieux qui actualisent et des comportements qui incarnent. 
L'image-action, c'est le rapport entre les deux, et toutes les variétés de ce 
rapport. C'est ce modèle qui fit le triomphe universel du cinéma américain, au 
point qu'il servit de passeport aux auteurs étrangers qui contribuèrent à sa 
constitution4 (DELEUZE, 1983, p. 196-197).  

 

A partir da análise de uma série de filmes, sobretudo da primeira metade do 

século XX, o filósofo relaciona o cinema denominado “clássico” ao que chama de 
                                                
4 Em tradução nossa: “O que constitui o realismo é simplesmente isto: ambientes e comportamentos, ambientes que 
atualizam e comportamentos que encarnam. A imagem-ação é a relação entre os dois e todas as variedades dessa 
relação. É esse modelo que fez o triunfo universal do cinema americano, a ponto de servir de passaporte aos autores 
estrangeiros que contribuíram para a sua constituição”. 
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“imagem-movimento”, um cinema que, em última medida, como comenta Roberto 

Machado, não retrataria a realidade, mas criaria, por meio da sequência nas montagens 

entre seus planos, uma imagem-movimento que subordina o tempo (MACHADO, 2010, 

p. 201). O cinema, no entanto, oferecer-nos-ia não “uma imagem à qual acrescentaria 

movimento”, mas “imediatamente uma imagem-movimento” (DELEUZE, 1985, p. 11). 

Deleuze relaciona, assim, o écran de cinema à consciência humana. As imagens que 

temos do mundo são recortadas e percebidas por nossa consciência, mas não são 

quadros estáticos à espera do recorte: toda imagem pressupõe movimento, daí a 

inseparabilidade “imagem-movimento”5. 

Já em L’image temps, o filósofo caracterizaria o “cinema moderno” como um 

cinema de “imagens-tempo” e que, ao contrário do “cinema clássico”, subordina o 

movimento ao tempo. Configura-se, assim, como um “cinema de visão”, resultado da 

crise de um “cinema de ação” – ou “cinema clássico”. Enquanto no “cinema de ação” 

ocorre um “encadeamento sensório-motor” entre as imagens, apresentando como 

resultado uma “conexão lógica” (MACHADO, 2010, p. 202) – na qual o tempo aparece 

de forma indireta –, no “cinema de visão” não há mais o prolongamento da percepção 

sob a forma de ação; essa trabalha diretamente com o próprio pensamento. O “cinema 

moderno”, representado sobretudo pelo neorrealismo italiano, é, pois, um cinema de 

pensamento, “um cinema de vidente, não mais de ação”, como diria o próprio Deleuze 

(DELEUZE, 2007, p. 11). Embora o filósofo traga isso com mais impulso em L’image 

temps, já em L’image mouvement anunciará pontos fundamentais do que identifica 

como uma “crise da imagem-ação”, ponto fundamental de inflexão entre o filme realista 

e a narrativa do novo cinema: 

L'âme du cinéma exige de plus en plus de pensée, même si la pensée commence 
par défaire le système des actions, des perceptions et affections, dont le cinéma 
s'était nourri jusqu'alors. Nous ne croyons plus guère qu'une situation globale 
puisse donner lieu à une action capable de la modifier. Nous ne croyons pas 
davantage qu'une action puisse forcer une situation à se dévoiler même 
partiellement6 (DELEUZE, 1983, p. 278). 

                                                
5 Conceito que já apareceria na obra de Henri Bergson, como assevera o próprio Deleuze: “Le cinéma retrouvera 
exactement l'image mouvement du premier chapitre de Matière et mémoire” (DELEUZE, 1983, p. 12). Nesse sentido, 
interessante também seria engrossar a reflexão sobre Deleuze como leitor de Bergson, cujos textos inspirariam a 
concepção da imagem para além de seu caráter de representação (BERGSON, 1984; 1987). Como nos lembra 
Machado, Deleuze analisa o cinema a partir dos conceitos bergsonianos de imagem, tempo e movimento 
(MACHADO, 2010, p. 201). 
 
6 Em tradução nossa: “A alma do cinema exige cada vez mais do pensamento, ainda que o pensamento comece por 
desfazer o sistema das ações, percepções e afecções do qual o cinema se alimentou até então.  Não acreditamos mais 
que uma situação global possa dar lugar a uma ação capaz de modificá-la. Não acreditamos mais que uma ação possa 
forçar uma situação a se desdobrar mesmo que parcialmente”. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 4 

 

A visão de Deleuze sobre essa espécie de transformação do estatuto da imagem 

cinematográfica, na comparação entre os filmes caracterizados como realistas e aqueles 

concebidos como neorrealistas, inspira-se sobretudo na crítica de André Bazin acerca do 

próprio neorrealismo italiano. O olhar de Bazin procura superar a análise desse estilo 

cinematográfico para além de sua dimensão de crítica social: percebe, assim a 

necessidade de se reconhecer ali o desenvolvimento de novos “critérios formais 

estéticos”, como nos assegura Deleuze (2007, p. 09). Mais do que a distinção entre tipos 

de conteúdo, ou de crítica social, temos, pois, a diferença fundamental entre duas 

formas de concepção do real, a ir do representado e do definido ao “visado” e ao 

“flutuante”. Como nos recorda Deleuze sobre as afirmações de Bazin: 

Tratava-se, segundo ele [segundo Bazin], de uma nova forma de realidade, que 
se supõe ser dispersiva, elíptica, errante ou oscilante, operando por blocos, com 
ligações deliberadamente fracas e acontecimentos flutuantes. O real não era 
mais representado ou reproduzido, mas “visado”. Em vez de representar um real 
já decifrado, o neo-realismo visava um real, sempre ambíguo, a ser decifrado; 
por isso o plano-sequência tendia a substituir a montagem das representações. O 
neo-realismo inventava, pois, um novo tipo de imagem, que Bazin propunha 
chamar de “imagem-fato” (idem, p. 09). 

 
 Em linhas gerais, portanto, teríamos de um lado a “imagem-movimento”, que 

Deleuze associaria ao cinema realista, caracterizado pela predominância do que chama 

de “situação sensório-motora”, uma imagem-ação, com espaços bem definidos e 

descritos e um tempo que, em última medida, subordina-se ao movimento. Por outro, 

Deleuze nos apresenta a “imagem-tempo”, associada a uma “situação ótica e sonora”, 

permeada por seus espaços imprecisos, ambíguos, com margens indefinidas que 

permitem conceber cada cena para além de seu aspecto acontecimental. Ali, o que 

parece ser cotidiano, familiar ao olhar, guarda, no entanto, toda a possibilidade de uma 

série de possíveis significados que parecem ser especulados não somente pelo 

espectador fora do filme, mas por suas próprias personagens. 

 A distinção entre situação sensório-motora e situação ótica e sonora será, pois, 

um dos pontos nevrálgicos da reflexão de Deleuze sobre o neorrealismo italiano. 

Segundo o filósofo, filmes como os de Visconti, Antonioni e Fellini apresentariam uma 

nova forma de construção e encadeamento, alinhavados não mais por uma ação – que 

conduziria tanto a ordem das cenas como o movimento das personagens –, mas por 

descrições óticas e sonoras. Como nos complementa o próprio filósofo:  
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No neorrealismo, a situação sensório-motora tem por espaço um meio bem 
qualificado, e supõe uma ação que a desvele, ou suscita uma reação que se 
adapte a ela ou a modifique. Mas uma situação puramente ótica se estabelece no 
que chamamos de “espaço qualquer”, seja desconectado, seja esvaziado (idem, 
p. 14). 

  

 Interessante é percebermos como a visão de Deleuze pode nos convidar a pensar 

em uma distinção entre uma imagem de representação, que necessita de um 

encadeamento relativamente regular de situações e sua lógica causa-consequencial, e 

uma imagem quase onírica, ou irrepresentável, que tenderia a sonho ou pesadelo ao 

sabor daquilo que se apresenta sob imagem e som e escapando a qualquer esforço 

sistemático. Por isso, no neorrealismo nada é tão simples ou diretamente perceptível 

quanto possa parecer: as longas e silenciosas tomadas de um Antonioni (como em A 

noite ou O eclipse), ou as bruscas – quase caóticas – transições entre o “real” e o 

“espetacular” de um Fellini, acabam por deslocar-nos para um outro lugar como 

espectadores.  

Não temos, mais, assim, um fio de ação a partir do qual talvez parecesse mais 

fácil e confortável nos orientarmos. Como nos lembra Deleuze, a ação “flutua na 

situação, mais do que a arremata ou encerra” (idem, p. 13). E, dessa forma, as cenas 

parecem se construir muito mais na inconstância de suas brechas, seus espaços vazios, 

no sugerido, do que no diálogo das personagens, no que com elas sucede sob uma 

perspectiva sensório-motora7.  

Descrever sonora e visualmente um objeto, afirma-nos Deleuze, acabaria 

por alterar a sua própria condição de objeto real. A descrição, assim, parece substituir a 

necessidade de explicação ou de apresentação de relações causais para que 

determinadas circunstâncias se formem. Ao fim e ao cabo do filme, “real” e 

“imaginário” (ou “mental” – como observa Deleuze) deixam os domínios em que 

outrora se definiam. E essa confusão parece se tornar ainda mais perceptível por conta 

de uma transformação aguda tanto no que se refere a uma organização espacial 

outra, como a uma nova temporalidade. Há, portanto, nessa “crise da imagem-ação” 

uma crise diretamente relacionada à noção de tempo. 

                                                
7 Ao anunciar a crise da imagem-ação, em L’image mouvement, Deleuze já assinalaria alguns aspectos dessa nova 
forma fílmica em contraposição àquela do realismo. Segundo o filósofo: “Ce qui est d'abord compromis, partout, ce 
sont les enchaînements situation-action, action-réaction, excitation-réponse, bref, les liens sensori-moteurs qui 
faisaient l'image-action. Le réalisme, malgré toute sa violence, ou plutôt avec toute sa violence qui reste sensori-
motrice, ne rend pas compte de ce nouvel état de choses où les synsignes se dispersent et les indices se brouillent. 
Nous avons besoin de nouveaux signes. Une nouvelle sorte d'image naît, qu'on peut tenter d'identifier dans le cinéma 
américain d'après guerre, hors Hollywood” (DELEUZE, 1983, p. 278-279).  
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Enquanto o tempo estaria, no cinema realista, subordinado à situação sensório-

motora, sendo, portanto, um resultado perceptível em decorrência de todo o movimento 

causa-consequencial em que se desenrola a ação, no neorrealismo é o próprio tempo (e 

sua proposital deslinearidade) o principal elemento em torno do qual a própria ação e 

seus fragmentos sensório-motores organizam-se. Tempo e movimento trocam de postos, 

como Deleuze nos sugere: 

(...) enquanto a imagem-movimento e seus signos sensório-motores estavam em 
relação apenas com uma imagem indireta do tempo (dependendo da montagem), 
a imagem ótica e sonora pura, seus opsignos e sonsignos, ligam-se diretamente 
a uma imagem-tempo que sub-ordenou o movimento. É essa reversão que faz, 
não mais do tempo a medida do movimento, mas do movimento a perspectiva 
do tempo: ela constitui todo um cinema do tempo, com uma nova concepção e 
novas formas de montagem (idem, p. 34). 

 

Essa transformação nos critérios formais e estéticos da imagem fílmica parece 

não poder ser dissociada de um período de variadas e sofisticadas experimentações 

técnicas empreendidas por diretores que buscavam uma nova forma de narrar suas 

questões para muito além da ação propriamente arquitetada em cena. Ao relacionar essa 

nova imagem a uma modificação da condição temporal, Deleuze incita-nos a ver as 

inovações trazidas pela câmera e pelo gravador de som sob perspectivas que 

ultrapassem uma visão que tende, em certa medida, a subordinar qualquer elemento 

técnico a uma tarefa crítica, ou conteudística, muitas vezes pretensamente tida essa 

como mais “nobre” ou como aquilo que realmente importa na feitura de um filme.  

Sua reflexão permite-nos – e por isso ele nos é aqui tão importante – perceber as 

inovações no modo de tratamento da imagem e do som não apenas como 

potencializadores da narrativa, auxiliares na composição da mise en scène, mas como 

transformadores da própria ecologia da imagem fílmica: descrições sonoras e visuais 

que nos inauguram um mundo outro, tentativa de figuração de um irrepresentável, um 

“mais de realidade” (idem, p. 09), de que fala o filósofo, alterando, também, nosso 

próprio lugar de espectadores. 

 Nesse sentido, parece ser impossível firmar uma dissociação entre as inovações 

na construção de tais descrições visuais e sonoras e as possibilidades técnicas que se 

inaugurariam com o desenvolvimento da eletrônica, particularmente a partir de meados 

do século XX. Eximidos de qualquer interpretação determinista que tenda a 

comprometer inovação tecnológica e desenvolvimento de novas formas estéticas, parece 
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ser ao mesmo tempo impossível deixar de reconhecer uma certa relação entre ambas as 

dimensões.  

Fato é que as novas possibilidades de manuseio das máquinas fílmicas, aliadas 

ao aprimoramento das condições de captação e projeção de suas imagens e sons 

(sobretudo com os avanços no uso da cor ou mesmo da película em preto e branco), 

seriam acompanhadas por uma série de importantes experimentações no campo da 

linguagem cinematográfica. Grandes planos, close-ups cada vez mais precisos, 

intermitências e sobreposições de imagens, tomadas que desafiariam o olhar, quase que 

vertiginosas, fariam parte dessa nova forma de composição da imagem fílmica. 

Aludamos aqui a um Alphaville, de Godard, com seus intermitentes blecautes, jogos de 

luzes que buscam descrever visualmente as palavras de Éluard, a narrarem a atração8 

entre Caution e Natasha von Braun. Ou ainda recorramos ao próprio Antonioni, que se 

vale das potencialidades de alcance visual da câmera como precipitador de todo o 

roteiro de Blow-up: uma câmera como protagonista, a revelar e solucionar o enigma do 

filme.  

O que parece se sugerir aí é, pois, uma imagem que vislumbra figurar algo muito 

além das possibilidades do representável. O elemento técnico, aliado à criatividade 

artística dos diretores, dá força e forma a um cinema que se constrói não mais a partir de 

um encadeamento de eventos aprumados por uma certa lógica espacio-temporal, mas 

sim – talvez não seja tão impreciso dizer – pelo seu desaparecimento, ou mesmo por sua 

inexistência. Abre-se, assim, espaço a um frutífero e infinito exercício da imaginação9. 

Ao remeter ao neorrealismo de um Antonioni, por exemplo, Deleuze nos 

desperta para a discussão sobre uma nova imagem concebida a partir de eventos sem 

explicação. Trata-se de situações que se desenrolam sem qualquer referência passada, 

ações que se efetivam de forma abrupta, absolutamente imprevisíveis, afinal, “quando 

tudo foi dito, quando a cena maior parece terminada, há o que vem depois…”10. 

                                                
8 Amor? Não se sabe. Sem memórias, referências ou quaisquer possíveis explicações, temos ali uma narrativa que se 
combina em fragmentos, pouco coerentes ou lineares entre si. 
 
9 E talvez esteja justamente aí um dos pontos que nos identificam a essa importante distinção firmada por Deleuze 
entre a imagem como movimento e a imagem como tempo. Guardadas as devidas peculiaridades da análise do 
filósofo, sobretudo porque se insere especificamente no âmbito do cinema, não deixa de ser interessante a 
possibilidade de refletirmos sobre alguns desses seus conceitos em âmbitos diversos das artes, sobretudo aquelas em 
que o filme ou o vídeo exercem importante participação. Deixemos essa discussão, no entanto, a uma futura 
oportunidade, não deixando de reconhecer sua importância. 
 
10 Em citação de Antonioni (Cinéma 58, de 1958), que Deleuze revigora (1985, p. 16). 
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Deleuze nos fala em um “afrouxamento dos vínculos sensório-motores” a partir 

de cenas que remetem ao “vagar”, aos “acontecimentos não-concernentes”, como se as 

personagens não mais perseguissem objetivos certos, capazes de alinhavar a trama com 

centralidade. São acontecimentos que irrompem sem maiores motivos e, com a mesma 

surpresa com que surgem – o que parece surpreender inclusive as personagens – 

desfazem-se em cenas completamente distintas, inclusive a partir de bruscas mudanças 

nos conteúdos dos diálogos. Basta recordarmos do encadeamento intenso de fatos 

desconjuntos que vão se sobrepondo na construção de um La Dolce Vita ou na 

perambulação sem fim ou sem definidos objetivos da turma de amigos de Band-à-Part. 

A primeira tomada do filme de Fellini já nos causa estranhamento: quase do 

nada, surgem dois helicópteros a sobrevoarem a periferia de Roma, um deles carregando 

uma estátua de Jesus Cristo. É então que se aproximam de um grupo de moças, que 

especulam sobre a inusitada mercadoria. Surpreendidas pela própria cena, demandam 

aos tripulantes sobre a situação. Mas Fellini não revelaria tais motivos, muito menos 

pela boca das personagens. O ruído dos helicópteros suplanta qualquer revelação. 

Subitamente, corta-se para um show com atrações asiáticas, o que é permeado pelo 

diálogo das personagens. Somos simplesmente inseridos na conversa, sem qualquer 

esclarecimento mais detalhado. Ao espectador cabe apegar-se aos poucos apoios que se 

lhe apareceram até agora e acomodar-se no barco, em plena tormenta.  

Já em Band-à-Part, Godard apresenta-nos uma série de eventos que parecem 

mesmo não pertencer à trama. A protagonista Odile, personagem de Anna Karina, 

acaba, sem maiores explicações, constituindo a própria turma de bandidos que 

planejavam assaltar a casa de sua tia. Sem razões mais claras, saem a perambular por 

Paris, em ações das mais incompreensíveis: desde a corrida pelos corredores do Louvre 

– um cinéfilo realista perguntar-se-ia: “para quê?” – até o minuto de silêncio no bar em 

que bebem e dançam coreografadamente. A película roda e tais personagens parecem 

mesmo entregues às próprias circunstâncias, como se, na verdade, orbitassem, sem 

penetrar ou experimentar, seus próprios dramas. 

Tais “acontecimentos não-concernentes” organizam-se por meio de situações em 

que o tempo parece exercer a grande centralidade na organização da mise-en-scène, já 

que a ação propriamente dita dissolve-se na fragmentação das cenas dissonantes. A 

remissão a esses dois exemplos torna ainda mais clara a tal “crise da imagem-ação” a 

que Deleuze se refere em L’image temps. Ali é possível entrever já elementos do que 
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seria mesmo por ele descrito como uma “nova espécie de imagem”, o que percebemos, 

em larga medida, tanto em La Dolce Vita como em Band-à-Part. Sobre ela, descreve o 

filósofo: 

En premier lieu, l'image ne renvoie plus à une situation globalisante ou 
synthétique, mais dispersive. Les personnages sont multiples, à interférences 
faibles, et deviennent principaux ou redeviennent secondaires.  

(...) En second lieu, ce qui a cassé, c'est la ligne ou la fibre d'univers qui 
prolongeait les événements les uns dans les autres, ou assurait le raccordement 
des portions d'espace. 

(...) En troisième lieu, ce qui a remplacé l'action ou la situation sensori-motrice, 
c'est la promenade, la balade, et l'allerretour continuel. 

(...) En quatrième lieu, on se demande ce qui maintient un ensemble dans ce 
monde sans totalité ni enchaînement. La réponse est simple : ce qui fait 
l'ensemble, ce sont les clichés, et rien d'autre. Rien que des clichés, partout des 
clichés...11 (DELEUZE, 1983, p. 279-281). 

A passagem de uma situação sensório-motora à dimensão ótico-sonora acaba por 

firmar, sob termos deleuzianos, a tal transformação a que nos referimos no início desta 

nossa reflexão. Interessante destacar e, em certa medida, reiterar, é que essa marcada 

passagem entre realismo e um novo cinema que se inaugura por exemplo com o 

neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague – mas que terá seus reflexos em outros 

contextos, mesmo fora da Europa – faz-se a partir de uma imagem que parece ter o seu 

regime de produção e de operação “sensivelmente” alterado. “Sensivelmente” que aqui 

se expressa não apenas em seu sentido metafórico, mas que acaba por se manifestar 

mesmo como “sensação” outra junto ao próprio espectador.  

 Em certa medida, talvez não seja hiperbólico dizer que essa nova imagem 

fílmica daria origem a uma modalidade de fruição distinta daquela oferecida pelo filme 

realista. Na medida em que há um deslocamento da própria natureza da situação que 

conduz o enredo e a sequência de suas cenas, um deslocamento que opera da referência 

a um mundo ainda apreensível pelo senso de espaço geográfico e tempo cronológico 

                                                
11 Em tradução nossa: “Em primeiro lugar, a imagem não se refere mais a uma situação globalizante ou sintética, mas 
dispersiva. As personagens são múltiplas, com interferências fracas e tornam-se principais ou tornam-se novamente 
secundárias. 
(...) Em segundo lugar, o que se rompeu, é a linha ou a fibra do universo que prolongava os eventos uns nos outros, 
ou assegurava a conexão das porções de espaço. 
(...) Em terceiro lugar, o que substituiu a ação ou a situação sensório-motor, é o passeio, a perambulação e o contínuo 
vai-e-volta. 
(...) Em quarto lugar, perguntamo-nos sobre o que mantém um conjunto nesse mundo sem totalidade ou 
encadeamento. A resposta é simples: o que faz o conjunto são os clichês e nada mais. Nada além de clichês, clichês 
por toda parte...”. 
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para a implosão das próprias referências12, parece então haver uma transformação da 

própria natureza da fruição do espectador: dele passa a ser exigida outra postura diante 

do filme, não mais é ele responsável por buscar reconstituir as trilhas sugeridas pelo 

autor ou pelo diretor durante a feitura do filme. Ele não possui mais o que antes lhe era 

garantido: a existência de um mundo “real” a que sempre poderia recorrer no sentido de 

balizar a sua “análise”. No cinema do neorrealismo italiano ou no cinema da Nouvelle 

Vague isso não é mais possível. Há ali uma transformação mais aguda que, por se dar 

justamente sobre a própria natureza da imagem, dá-se também em toda a ecologia por 

ela envolvida. Nesse novo universo para além de um “realismo”, não resta mais do que 

se ancorar nos poucos apoios fragilmente encravados em um esboço de trama do filme. 

Esboço esse que será, paradoxalmente e ao mesmo tempo, a tragédia e a fortuna da 

tentativa de figuração de um irrepresentável. 
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