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A idade de ouro da cinefilia: crítica, rituais e paixões
na França pré-revolucionária

The golden age of cinephilia: critique, rit u als,
and pas sions in pre-rev o lu tion ary France
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O re co nhe ci men to do ci ne ma en quan to arte que me lhor re pre sen tou o
sé cu lo XX é algo re la ti va men te re cen te e que não se deu ao aca so. Ao con trá rio,
foi uma cons tru ção ela bo ra da em um pe río do es pe cí fi co e por uma ge ra ção que se 
fez dis tin guir pela apro xi ma ção in con ti da que man ti nha com os fil mes, in cor po -
ran do uma sé rie de ri tu a is: man ter um lu gar de ter minado na sala em uma fila de -
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mar ca da, cultuar fil mes mar gi na li za dos, in ven ta ri ar os fil mes já as sis ti dos etc.
Se, por um lado, já havia na dé ca da de 1920 uma ten ta ti va por par te da in te lec tu a -
li da de fran ce sa de le gi ti mar o ci ne ma como arte, foi so men te a par tir do fi nal da
dé ca da de 1940 que uma ge ra ção ávi da por fil mes con se guiu ele var o ci ne ma a
uma po si ção an tes im pen sá vel jun to ao pa no ra ma das ar tes.

Au tor de um vas to re per tó rio de tra ba lhos vol ta dos so bre tu do para a his -
to ri o gra fia do ci ne ma fran cês, ten do sido res pon sá vel por bi o gra fi as de Jean-Luc 
Go dard e Fran ço is Truf fa ut, Anto i ne de Ba ec que tam bém fez car re i ra na re da ção 
da pres ti gi o sa re vis ta Ca hi ers du Ci né ma. Ci ne fi lia (2003) é o re sul ta do de pes qui -
sas que de sen vol veu, acu mu la das ao lon go dos anos, re u nin do nove en sa i os, pu -
bli ca dos ini ci al men te en tre 1991 e 2000, além de três ou tros iné di tos. O au tor já
ha via ex plo ra do o tema nos dois vo lu mes de Les Ca hi ers du Ci né ma: his to i re d’u ne
re vue (1991), e, mais re cen te men te, foi o res pon sá vel pelo ro te i ro de Go dard, Truf -
fa ut e a Nou vel le Va gue (2010), ins ti gan te do cu men tá rio de Emma nu el La u rent
que ope ra uma re fle xão, a par tir de um di ver so uso de fon tes, a res pe i to da cri se
ins ta u ra da no mo vi men to em fun ção do afas ta men to que se deu en tre os dois
per so na gens do tí tu lo. Ain da que per ten cen te a uma ge ra ção pos te ri or à re tra ta -
da no li vro, De Ba ec que as sis tiu de per to ao es va zi a men to dos ci ne mas de rua, de
modo que Ci ne fi lia é não só uma ra di o gra fia de uma ge ra ção ci né fi la, mas tam -
bém uma nar ra ti va so bre a re la ção des ses es pec ta do res com a pró pria prá ti ca per -
ti naz de fre quen tar as sa las de ci ne ma. 

Mes mo que De Ba ec que men ci o ne a pri me i ra ci ne fi lia ocor ri da nos anos 
1920, seu in te res se re cai in te i ra men te so bre o pe río do que se es ten de en tre as dé -
ca das de 1940 e 1960, no qual a ci ne fi lia to mou for mas pas si o na is e ob ses si vas
como ja ma is ocor re ra na Fran ça ou alhu res, de tal modo que, para os ci né fi los
des ses anos, o ato de ver fil mes se mis tu ra va à pró pria vida. Ir ao ci ne ma era um
ato de amor des me di do, ex ten são da pró pria vida, mo ti va dor de de ba tes in fin dá -
ve is e de en fren ta men tos mar ca dos qua se sem pre pela pou ca po li dez en tre as
par tes. Os fil mes ga nha vam uma di men são e uma im por tân cia ta ma nhas que su -
pos tas re gras de boa con du ta eram so la pa das em nome da de fe sa, qua se bé li ca,
dos au to res e dos fil mes mais apre ci a dos. 

Em Ci ne fi lia, De Ba ec que sus ten ta que aque la ge ra ção ope rou uma re a -
ção ao ce ná rio cul tu ral que vi ce ja va na Fran ça de en tão ao des con fi ar de um tipo
de ci ne ma ce le bra do por sua su pos ta su pe ri o ri da de ar tís ti ca, e, ao mes mo tem po,
apon tar para as qua li da des, so bre tu do for ma is, en con trá ve is nos fil mes nor -
te-ame ri ca nos, até en tão con si de ra dos en tre te ni men to vul gar e des car tá vel.
Obser vou-se na que le mo men to, por tan to, uma in ten sa re a ção con tra cul tu ral
que con tes ta va tan to uma ten dên cia an ti a me ri ca na por par te de cer ta es quer da
co mu nis ta quan to uma tra di ção da cha ma da “qua li da de fran ce sa”, per mi tin do
uma re no va ção do am bi en te cul tu ral fran cês bem como a eclo são do cha ma do ci -
ne ma mo der no, não só na Fran ça como tam bém em di ver sos ou tros pa í ses.
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Na sua dis tri bu i ção de ca pí tu los, Ci ne fi lia con ju ga re tra tos de crí ti cos
fran ce ses pro e mi nen tes do pe río do (André Ba zin, Ge or ges Sa doul, Fran ço is
Truf fa ut, Ro ger Ta il le ur, Ber nar do Dort e Ser ge Da ney), epi só di os en vol ven do a
de fe sa de ci ne as tas nor te-ame ri ca nos como exem pla res de cer ta pa i xão ci né fi la
(Alfred Hit chcock e Sa mu el Ful ler), além de dois epi só di os no tá ve is (a cen su ra a
A re li gi o sa, de Jac ques Ri vet te e o “caso Lan glo is”) que apro xi ma ram a po lí ti ca da 
ci ne fi lia, a qual, a par tir de en tão, se ria subs tan ci al men te trans for ma da. Há ain -
da um sa bo ro so e inu si ta do ca pí tu lo de di ca do às mu sas das te las, mais par ti cu -
lar men te à apro xi ma ção algo eró ti ca que ha via en tre as es tre las (nor te-ame ri ca -
nas, em sua ma i o ria) e os ci né fi los, me re cen do des ta que duas atri zes que aca ba -
ram por pro mo ver uma le i tu ra re no va da so bre a pre sen ça da mu lher na tela
(Har ri et Ander son e Bri git te Bar dot). 

O au tor re cor re a três fon tes prin ci pa is, pro cu ran do co te já-las a todo o
mo men to: ar qui vos pri va dos de per so na gens li ga dos à ci ne fi lia na Fran ça; co le ta
de de po i men tos, tam bém de ci né fi los; e, fi nal men te, a aná li se de uma sé rie de re -
vis tas fun da men ta is para a re fle xão ci ne fí li ca. É im por tan te men ci o nar que, den -
tro do am plo e he te ro gê neo uni ver so de pu bli ca ções abor da do por De Ba ec que,
são os Ca hi ers du Ci né ma uma es pé cie de “cen tro ner vo so” da crí ti ca e da ci ne fi lia
fran ce sas, cu jos de ba tes eram os mais con tun den tes e de onde sa i ri am os prin ci pa -
is no mes que, ao fi nal dos anos 1950, com po ri am a cha ma da nou vel le va gue.

Nes se pa i nel de crí ti cos mon ta do por De Ba ec que, nota-se cer to pro ta -
go nis mo de Fran ço is Truf fa ut. Afora sua pre sen ça pre co ce e con tí nua nas re vis -
tas e jor na is fran ce ses que de di ca vam es pa ço à crí ti ca de fil mes, Truf fa ut no ta bi -
li zou-se so bre tu do pelo es ti lo agres si vo de sua pena, não pou pan do aque les ci ne -
as tas que não cons tassem no seu rol de “au to res”, os qua is car re gariam uma as si -
na tu ra própria tal qual os gran des es cri to res. De Ba ec que es mi ú ça a “po lí ti ca dos
au to res” pra ti ca da prin ci pal men te nas pá gi nas dos Ca hi ers du Ci né ma pe los jo -
vens crí ti cos fran ce ses, que, em fun ção da ve ne ra ção que de mons tra vam ter por
ci ne as tas como Alfred Hit chcock e Ho ward Hawks, pas sa ram a re ce ber, qua se
sem pre em tom pe jo ra ti vo, a al cu nha de “hit chcock-hawk si a nos” pe los crí ti cos
das alas ad ver sá ri as, alo ja dos no ta da men te na re vis ta Po si tif, mais à es quer da. Os
“jo vens tur cos”, como eram co nhe ci dos, ti nham Hit chcock e Hawks, en tre mu i -
tos ou tros, como au to res de ci ne ma por ex ce lên cia e pro mo vi am uma ver da de
“es té ti ca”: o elo gio da mise en scène.

De Ba ec que joga nova luz so bre o cé le bre epi só dio en vol ven do a ten ta ti -
va de afas ta men to de Hen ri Lan glo is da di re ção da Ci ne ma te ca Fran ce sa pelo
go ver no ga ul lis ta, oca sião em que André Ma ul ra ux exer cia a fun ção de minis tro
da Cul tu ra. O epi só dio – uma es pé cie de an te ci pa ção dos con fli tos de maio de
1968, algo que pôde ser sen tido nas ruas – en vol veu a pre sen ça ma ci ça de ci né fi -
los, ci ne as tas e in te lec tu a is fran ce ses nas cer ca ni as da Ci ne ma te ca Fran ce sa, na
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ten ta ti va de im pe dir a des ti tu i ção de Lan glo is. A ini ci a ti va foi um im por tan te
pon to de in fle xão para uma ge ra ção que, de modo ge ral, des de nha va dos as pec tos 
que es ca pa vam mi ni ma men te do que era pró prio à mise en scène, e que, dali em di -
an te, não po de ria mais vi ver fe cha da em uma sala es cu ra, apar tada do mun do. A
par tir do mo men to em que um per so na gem for ma dor para toda uma ge ra ção, de
cer ta for ma o re pre sen tan te mais no tá vel da que la pa i xão ab so lu ta pe los fil mes,
es ta va na imi nên cia de ser afas ta do pela po lí ti ca ga ul lis ta, os jo vens ci né fi los e ci -
ne as tas per ce be ram que toda uma cul tu ra es ta va sen do ame a ça da. Por tan to, o
epi só dio Lan glo is, três me ses an tes da eclo são de Maio de 68, tor na o con fli to ne -
ces sa ri a men te po lí ti co. 

Ain da que os as pec tos for ma is da cons tru ção ci ne ma to grá fi ca te nham
per di do ter re no para a ur gên cia do ce ná rio po lí ti co, no tá vel so bre tu do a par tir
dos con fli tos ocor ri dos na Ci ne ma te ca Fran ce sa, é pos sí vel per ce ber que a ques -
tão da mise en scène ja ma is de i xa ria de ser de ter mi nan te para o ci ne ma fran cês
dali em di an te, e para to dos os ci ne mas no vos por ex ten são, des de a eclo são da jo -
vem crí ti ca em me a dos dos anos 1950. Fil mar, no en tan to, pas sou a ser um ato
po lí ti co, e não ape nas uma ex pe riên cia for ma lis ta.

Por ou tro lado, a ci ne fi lia, na con cep ção de De Ba ec que, só re tor na ria
com for ça mu i to mais re cen te men te, via con su mo do més ti co de DVDs e por
meio do ca tá lo go apa ren te men te in fi ni to pos to à dis po si ção pela Inter net. Fi ca -
ram para trás o ri tu al co le ti vo e a ex pe riên cia da sala es cu ra cuja tela é ilu mi na da
por um fe i xe de luz vin do de um pro je tor, ele men tos tí pi cos de um pe río do his tó -
ri co no qual era de po si ta da uma ver da de i ra cren ça no ci ne ma – fe nô me no que
não se ve ri fi cou an tes e que não se re pe ti ria de po is.
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