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Introdução

Tendo como ponto de partida o diálogo que se estabelece 

entre o cinema e o drama, em particular, o novo cine-

ma alemão e o teatro épico de Bertolt Brecht, este artigo 

tem como principal objectivo analisar a influência bre-

chtiana nas propostas estéticas do novo cinema alemão 

através das seguintes etapas: num primeiro momento, 

convocando as propostas anti-aristotélicas do teatro épi-

co de Bertolt Brecht; num segundo momento, expondo, 

caracterizando e aplicando alguns aspectos das propos-

tas brechtianas a um corpus de filmes do novo cinema 

alemão (nomeadamente, os filmes de Alexander Kluge, 

Werner Schroeter, Hans-Jürgen Syberberg, Jean-Marie 

Straub, Danièle Huillet e Rainer Werner Fassbinder), su-

ficientemente representativo para detectar tendências 

ou modelos neste assunto.

1. Propostas anti-aristotélicas do teatro épico de 
Bertolt Brecht: considerações gerais

Em Poética, Aristóteles (2008) debruça-se sobre o géne-

ro da tragédia grega e manifesta a sua preferência, não 

só pelas narrativas lógicas e pelos acontecimentos cro-

nológicos de causa e efeito, mas também pelas histórias 

que contemplam princípio, meio e fim. Como sabemos, 

este legado aristotélico torna-se a marca do classi-

cismo dramático, estendendo-se também ao cinema.  
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O classicismo hollywoodiano é um bom exemplo deste legado aristotélico, 

uma vez que insiste permanentemente no apuramento das narrativas lógi-

cas (Aumont, 2008). 

Neste sentido, as propostas anti-aristotélicas do teatro épico de Bertolt 

Brecht surgem como uma resposta aos fundamentos de Aristóteles. A dis-

tanciação ou efeito de alienação1 tem uma enorme influência nas propostas 

estéticas dos Novos Cinemas que emergem um pouco por todo o mundo, 

durante as décadas de 1960 e 1970. Afinados pelo diapasão do legado bre-

chtiano, estes novos cinemas abandonam a representação naturalista e o 

realismo e optam por uma linguagem artística não-ilusionista, ou seja, o 

cineasta explicita, na sua obra, a mentira da representação. Com isto, o es-

pectador é privado do efeito de entretenimento e é desafiado a assumir uma 

posição reflexiva e crítica em relação a essas imagens (Araújo, 2016). 

De seguida, vamos analisar algumas estratégias utilizadas pelo novo cine-

ma alemão para criar esse bloqueio ao espectador. 

2. O legado brechtiano no novo cinema alemão

No perímetro do novo cinema alemão, Alexander Kluge, Werner Schroeter, 

Hans-Jürgen Syberberg, Jean-Marie Straub, Danièle Huillet e Rainer 

Werner Fassbinder são alguns dos cineastas que seguem a herança brech-

tiana (Gemünden, 1994). 

2.1. A narrativa não linear e o radicalismo da montagem

Uma das estratégias utilizadas pela maior parte dos cineastas do novo cine-

ma alemão é o recurso às narrativas não lineares e às narrativas complexas 

com desenvolvimentos irregulares e desconexos. Daqui resultam filmes 

1.   Em traços gerais, distanciação ou efeito de alienação, em alemão Verfremdungseffekt, é um dos 
conceitos centrais do drama brechtiano e está relacionado com a distância entre o público e os actores 
da representação teatral e o texto da representação. A distanciação desafia o público para as suas 
potencialidades reflexivas, através de elementos que alertam o espectador para o carácter artístico 
e artificial da obra representada. Cenários, representação e sonoplastia são alguns desses elementos 
(Brecht, 1972). Assim, o “teatro épico” de Brecht está relacionado com a razão (Verstand) e não com 
a empatia (Einfühlung), processo a partir do qual o espectador se identifica com as personagens que 
actuam no palco e com as emoções dessas personagens (Willett, 1962).
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com um forte carácter fragmentário, cujas cenas se constroem, muitas ve-

zes, de forma autónoma, ou seja, cada cena assume por si só capacidade 

significativa, dispensando, assim, a dependência das outras cenas para a 

sua leitura. 

Alexander Kluge é um dos principais impulsionadores do novo cinema alemão 

e é, também, um dos cineastas que mais explora a complexidade narrativa. 

Na perspectiva de Kluge, o passado histórico da Alemanha é incongruente 

e perigoso e, por isso, só uma montagem radical consegue traduzir esse 

sem-sentido que caracteriza a história da Alemanha. Assim, a influência 

brechtiana no cinema de Alexander Kluge está associada, sobretudo, ao 

radicalismo da montagem que cria uma sensação de estranheza no espec-

tador e, consequentemente, provoca um efeito de distanciamento (Bowie, 

1986). Por exemplo, o filme Vermischte Nachrichten (1986) privilegia a com-

plexidade à linearidade narrativa, a fragmentação à continuidade diegética. 

Note-se que o radicalismo da montagem de Kluge nem sempre foi bem com-

preendido pelo júri dos festivais e pelo público.

Outro cineasta cujo cinema pode ser analisado a partir da narrativa não 

linear é Werner Schroeter. Para as personagens dos filmes de Schroeter, 

nomeadamente os filmes A Morte de Maria Malibran / Der Tod der Maria 

Malibran (1972) e Willow Springs (1973), a história está relacionada com a me-

mória e não com uma série de acontecimentos cronológicos. Uma vez que a 

memória tem um carácter fragmentário, para as personagens de Schroeter, 

a história é sempre um recorte cronológico (Corrigan, 1984). Por isso, as 

narrativas de A Morte de Maria Malibran e Willow Springs são apresentadas 

através: (a) de uma complexidade de perspectivas e materiais que podem 

provocar alguma confusão aos espectadores, na medida em que são pre-

sididos pela irrealidade dos acontecimentos; (b) das próprias histórias que 

parecem pastiches aleatórios que mudam no tempo e no assunto. O filme A 

Morte de Maria Malibran centra-se na história de uma cantora de ópera e 

na vontade criativa feminina que é representada numa escala de planos que 

varia entre planos aproximados e os close-ups das várias combinações das 

mulheres posicionadas sobre um fundo escuro (imagens 1 e 2).
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Imagens 1 e 2: Fotogramas do filme A Morte de Maria Malibran (1972), de Werner Schroeter.

Willow Springs trata a história de três mulheres que se afastam dos homens 

e se isolam no deserto da Califórnia. Apesar de as personagens estarem 

isoladas no deserto, a fragmentação do filme faz distanciar o drama da 

realidade do deserto (imagem 3) para lugares mais próximos, reflectidos e 

artificiais da casa (imagem 4), nos quais o drama psicológico é descoberto e 

privado de qualquer realismo de distracção (Corrigan, 1984).

Imagens 3 e 4: Fotogramas do filme Willow Springs (1973), de Werner Schroeter.

2.2. A complexidade referencial

Outra estratégia utilizada pelo novo cinema alemão de forma a despertar o 

espírito crítico do espectador está relacionada com a complexidade de ele-

mentos referenciais que compõem a mise-en-scène.

Veja-se, por exemplo, o filme Hitler, um filme da Alemanha / Hitler, ein Film 

aus Deutschland (1977), de Hans-Jürgen Syberberg. Composto por quatro 
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partes – 1.ª parte: “O Graal. Do freixo sagrado ao carvalho de Goethe em 

Buchenwald”; 2.ª parte: “Um sonho alemão”; 3.ª parte: “O fim de um conto de 

inverno” e 4.ª parte: “Nós, filhos do Inferno” –, Hitler, um filme da Alemanha 

estabelece não só um diálogo com o passado histórico da Alemanha, nomea-

damente a ascensão e queda do Terceiro Reich, como também dialoga com 

vários elementos referenciais do circo, do cinema, das feiras e das lojas de 

brinquedos (imagens 5 e 6).

Imagens 5 e 6: Fotogramas da primeira parte do filme Hitler, um filme da Alemanha (1977), 
de Hans-Jürgen Syberberg.

Esta diversidade e complexidade referencial convergem num grande exer-

cício por parte dos espectadores ao nível da identificação e interpretação 

desses vários elementos que compõem a mise-en-scène. Contudo, esta com-

plexidade referencial é apreendida, não só através dos vários objectos que 

estão distribuídos no palco como, por exemplo, bonecos, manequins, mario-

netas, candelabros (imagem 6), mas também através das várias projecções 

na tela posicionada no fundo do palco (imagens 7 e 8). Logo no início da 

primeira parte do filme, podemos observar um palco sem actores e com a 

projecção da residência de Munique do Rei Ludwig II da Baviera (imagem 

7) (Elsaesser, 2012). Veja-se, também, a imagem 8, onde observamos a pro-

jecção de um salão de um dos edifícios magistrais da época do nazismo. 

Veja-se, sobretudo, a relação que se estabelece entre a personagem (em es-

cala pequena) e o espaço imponente (grande escala). 
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Imagens 7 e 8: Fotogramas das primeiras duas partes do filme Hitler, um filme da Alemanha 

(1977), de Hans-Jürgen Syberberg.

2.3. Hibridismo entre o ficcional e o documental

O esbatimento de fronteiras que se opera entre o ficcional e o documental é 

particularmente visível no cinema de Werner Herzog. Este cineasta procura 

lugares e paisagens distantes com a finalidade de se aproximar de outras 

comunidades e, por isso, os seus filmes são, por vezes, associados ao cinema 

etnográfico (Gonçalves, 2017). No entanto, longe de colocar a câmara à espe-

ra que os acontecimentos se desenrolem, Herzog intervém sobre as acções, 

por exemplo, através da criação de personagens, da sua interpretação dos 

significados simbólicos da matéria fílmica fornecida, muitas vezes, através 

da voz off. Fata Morgana (1971) é um filme muito representativo do encontro 

entre o cineasta e as diferentes paisagens (Argélia, Burkina Faso, Costa do 

Marfim, Quénia, Mali, Deserto do Sahara, Ilhas Canárias [Espanha], etc.) e 

entre o cineasta e o “outro”, sobre o qual opera. 

Veja-se a importância dos planos aéreos em Fata Morgana (recurso estético 

utilizado por Herzog em outros filmes, tais como, por exemplo, Lektionen in 

Finsternis [1992], La soufrière – Warten auf eine unausweichliche [1977]) e a 

forma como esses planos aéreos percorrem ininterruptamente as diferentes 

paisagens, explorando as suas formas, cores e volumes. Veja-se, também, 

a forma como o “outro” é apresentado apenas como alguém que pertence a 

um determinado lugar e comunidade. São personagens que não apresentam 
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profundidade psicológica e funcionam apenas como “ilustração” do con-

texto ao qual pertencem. A esta aproximação ao “outro” sob o seu ponto 

de vista autoral e a esta plasticidade das imagens, Herzog acrescenta a sua 

interpretação dos significados simbólicos através da voz off, que remete o 

espectador para o onírico e para o sagrado através do mito da criação. Esta 

voz off que acompanha as imagens é intercalada com longos momentos 

musicais que conduzem o espectador a amplos períodos de contemplação 

e de reflexão. 

2.4. O domínio da palavra e a excessividade teatral

Outro impulso brechtiano no novo cinema alemão está relacionado com o 

domínio da palavra, isto é, podemos observar uma predominância da pala-

vra em muitos filmes do novo cinema alemão, na medida em que a palavra 

preconiza o avanço narrativo: a palavra faz recuar e avançar a acção, ao 

mesmo tempo que estimula o espírito crítico do espectador. O domínio da 

palavra é uma característica transversal a todos estes filmes: Vermischte 

Nachrichten (1986), de Alexander Kluge; Karl May (1974) e Hitler, um filme 

da Alemanha (1977), de Hans-Jürgen Syberberg; Fata Morgana (1971), de 

Werner Herzog; A Morte de Maria Malibran (1972) e Willow Springs (1973), 

de Werner Schroeter.

Em relação a estes dois últimos filmes, A Morte de Maria Malibran e Willow 

Springs, falámos anteriormente da complexidade narrativa que os caracte-

riza. A essa complexidade narrativa queremos acrescentar o facto de essas 

narrativas serem apresentadas através: (a) de uma excessividade teatral que 

se verifica nas poses longas e exageradas das personagens e na excessivida-

de dos trajes e maquilhagem que utilizam (imagens 9 e 10); (b) de um diálogo 

que oscila entre silêncios prolongados e frases poéticas muito exageradas. 

É, pois, uma estética da excessividade que melhor traduz o exagero teatral 

impresso nos filmes de Schroeter. 
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Imagens 9 e 10: Fotogramas dos filmes A Morte de Maria Malibran (1972) e Willow Springs 
(1973), de Werner Schroeter.

2.5. A não-representação dos actores e o recurso a actores não-profissionais

A não-representação dos actores é outra influência brechtiana no novo ci-

nema alemão. Note-se que, quando falamos de uma não-representação 

dos actores, referimo-nos a uma representação dos actores que não está 

relacionada com o virtuosismo da interpretação, mas, sim, com a ideia de 

que o actor deve mostrar-se como actor, no sentido de eliminar a ilusão e 

o processo catártico no espectador. Dito de outro modo, o actor revela ao 

espectador que está a representar uma personagem e pode, inclusivamen-

te, posicionar-se reflexivamente em relação a essa personagem. Algumas 

estratégias utilizadas pelo actor são: (a) a citação do texto de uma forma 

anti-naturalista, que se traduz, muitas vezes, numa dicção extremamente 

cuidada (palavras e frases muito bem ditas e articuladas); (b) os gestos inex-

pressivos ou desajustados; (c) os corpos e vozes esvaziados de emoção; (d) a 

possibilidade de um actor representar mais do que uma personagem, entre 

outros. Todas estas estratégias convergem num objectivo comum: imprimir 

um carácter inexpressivo e anti-naturalista à representação (Araújo, 2016). 

Por exemplo, nas quatro partes que constituem o filme Hitler, um filme da 

Alemanha, podemos observar, várias vezes, os actores a lerem um texto que 

têm nas mãos (imagem 11). Também podemos observar esta estratégia no 

filme A Morte de Maria Malibran (imagem 12). 
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Imagens 11 e 12: Fotogramas dos filmes Hitler, um filme da Alemanha (1977), de Hans-Jürgen 

Syberberg, e A Morte de Maria Malibran (1972), de Werner Schroeter.

A não-representação dos actores como uma estratégia que procura o efeito 

de distanciamento conduz-nos a outra estratégia utilizada por vários cineas-

tas do novo cinema alemão – o recurso a actores não-profissionais –, na 

medida em que, através dos gestos desajustados ou forçados e da citação do 

texto de uma forma anti-naturalista, imprimem um carácter inexpressivo à 

representação (Cánepa, 2006; Fisher, 2010). O carácter inexpressivo e anti-

-naturalista promovido pelo recurso a actores não-profissionais pode ser 

observado, por exemplo, no filme Não reconciliados, ou Só a Violência Ajuda 

onde a Violência Reina / Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt 

herrscht (1965), de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet. 

Note-se que o recurso a actores não-profissionais por parte de alguns cineas-

tas pode ser analisado, por um lado, como uma estratégia da distanciação 

brechtiana, ao nível da representação, e, por outro lado, como uma solução 

que responde aos orçamentos baixos que caracterizam a produção do novo 

cinema alemão. 

2.6. A fusão entre elementos estéticos brechtianos e elementos estéticos 

hollywoodianos

Se Alexander Kluge, Werner Schroeter, Hans-Jürgen Syberberg, Jean-Marie 

Straub e Danièle Huillet são mais ortodoxos no recurso à estética brech-

tiana, Rainer Werner Fassbinder procura, sobretudo, fundir elementos 
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estéticos brechtianos e elementos estéticos dos géneros hollywoodianos, 

nomeadamente, o western, o melodrama, o film noir (Gemünden, 1994). 

Na nossa opinião, a singularidade do cinema de Fassbinder traduz-se, so-

bretudo, na fusão entre as estratégias de distanciamento brechtianas2 e as 

fórmulas de identificação hollywoodianas, cujo objectivo principal é instalar 

e subverter os dois tipos de discurso, particularmente visível em O soldado 

americano / Der amerikanische Soldat (1970), um filme de gangsters; e O medo 

come a alma / Angst essen Seele auf (1973), um melodrama (Gemünden, 1994). 

Juntamente com os filmes O amor é mais frio do que a morte / Liebe ist käl-

ter als der Tod (1969) e Os deuses da peste / Götter der Pest (1970), o filme O 

soldado americano completa a trilogia de filmes de gangsters realizados por 

Fassbinder. Todos estes filmes têm em comum: (a) um baixo custo de pro-

dução; (b) são filmes a preto-e-branco; (c) foram filmados em Munique; (d) 

centram-se na vida de pessoas que vivem na subterraneidade da grande ci-

dade (indigentes, assassinos profissionais, raparigas da noite, polícias, etc.). 

Em termos estéticos, estes filmes de gangsters partilham alguns aspectos: (a) 

o traço sombrio; (b) o ritmo lento que dá um carácter monótono aos filmes; 

(c) a sensação de planicidade que afasta os filmes do realismo; (d) a represen-

tação dos actores afastada do naturalismo (os actores dizem as suas falas 

sem se identificarem com as suas personagens). Note-se que a representa-

ção estilizada dos actores e a sobriedade dos diálogos e dicção bloqueiam 

qualquer envolvimento dos espectadores com as personagens, conduzindo, 

assim, os espectadores a um espaço de reflexão (Gemünden, 1994). 

O melodrama é também outro género cinematográfico hollywoodiano ex-

plorado por Fassbinder. Influenciado pelos melodramas de Douglas Sirk, 

Fassbinder realiza melodramas onde explora a tensão entre o género 

hollywoodiano e o modelo brechtiano, tais como, por exemplo, O medo come 

a alma (1973) e Amor e Preconceito / Fontane Effi Briest (1974). 

2.   No sentido de politizar a cultura popular americana, Fassbinder recorre a algumas premissas bre-
chtianas, nomeadamente: (a) o envolvimento do espectador através da sua própria posição reflexiva 
e crítica (em vez da identificação hollywoodiana que faz com que os espectadores sejam conduzidos 
pelas emoções e pelos sentimentalismos das personagens); (b) a interrupção, mas não eliminação, 
da ilusão dramática; (c) a preferência pela fragmentação e pelo episódio, em detrimento da harmonia 
(Gemünden, 1994). 
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O medo come a alma narra a história de amor entre uma viúva de sessenta 

e poucos anos e um jovem marroquino que é mecânico de carros. O fil-

me constrói uma parábola social sobre a sociedade alemã contemporânea. 

Neste filme, são utilizadas várias estratégias que promovem a distanciação 

brechtiana: (a) o enquadramento das personagens em portas, janelas e esca-

das (imagens 13 e 14); (b) ângulos da câmara pouco convencionais (imagens 

15 e 16); (c) uma estranha justaposição de planos fixos e pontos de vista sub-

jectivos; (d) a representação inexpressiva dos actores e a sobriedade dos 

diálogos e dicção (Gemünden, 1994).

Imagens 13, 14, 15 e 16: Fotogramas do filme O medo come a alma (1973), de Rainer Werner 
Fassbinder.

Também Amor e Preconceito é um melodrama que resulta da adaptação fí-

lmica Effi Briest (1986), do escritor alemão Theodor Fontane. Neste filme, 

o distanciamento brechtiano pode ser analisado através de algumas estra-

tégias ao nível da representação (personagens muito decorosas e cortesãs 

umas com as outras que dialogam entre si através de uma linguagem mui-

to sofisticada), e outras estratégias tais como, por exemplo, a reflexão e a 
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refracção das personagens através dos espelhos, molduras, soleiras e janelas. 

Tal como as personagens nos melodramas sirkianos, em Amor e Preconceito 

(1974), as personagens aparecem, muitas vezes, nos limites das janelas, mol-

duras, espelhos e portas (Almond, 2016). Se todos estes quadros no filme 

podem ser lidos como metáforas do aprisionamento das personagens, as re-

flexões das personagens nos espelhos, nos vidros, etc., são estratégias que 

conduzem o espectador a uma enorme desorientação espacial. 

Conclusão

Ao longo deste artigo, analisámos a influência brechtiana nas propostas 

estéticas do novo cinema alemão, nomeadamente nos filmes de Alexander 

Kluge, Werner Schroeter, Hans-Jürgen Syberberg, Jean-Marie Straub, 

Danièle Huillet e Rainer Werner Fassbinder.

Tivemos a oportunidade de observar que o impulso brechtiano na obra 

destes cineastas está associado, por exemplo: (a) à narrativa não linear 

(enquanto, em Kluge, a não linearidade narrativa está relacionada com 

um sem-sentido que traduz a história da Alemanha; em Schroeter, a não 

linearidade narrativa reflecte o facto de a história estar mais relacionada 

com a fragmentação da memória do que com o resultado de um conjunto 

de acontecimentos cronológicos e lineares); (b) à complexidade referencial, 

por exemplo, dos elementos que compõem a mise-en-scène, particularmen-

te visível em Syberberg; (c) ao hibridismo entre o ficcional e o documental 

que se manifesta, sobretudo, em Herzog; (d) ao domínio da palavra, que 

se assume como uma estratégia utilizada pela maior parte dos cineastas 

no novo cinema alemão; (e) à excessividade teatral e à não-representação 

dos actores, especialmente visível em Schroeter e Syberberg; (f) o recurso a 

actores não-profissionais é uma estratégia particularmente utilizada pelos 

cineastas Straub e Huillet.

Verificámos, também, como o cinema de Fassbinder é um caso singular no 

interior deste cinema que se deixa influenciar pelo legado brechtiano, na 

medida em que Fassbinder procura, sobretudo, fundir as estratégias brech-

tianas e os géneros cinematográficos hollywoodianos. 



Liliana Rosa 121

Referências bibliográficas

Almond, A. (2016). Reading Rainer Fassbinder’s adaptation Fontane Effi 

Briest. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and 

Axiology, 13(2), 83-102. Bern: Peter Lang Academic Publishing.

Araújo, N. (2016). Cinema Português: interseções estéticas nas décadas de 60 

a 80 do século XX. Lisboa: Edições 70.

Aristóteles. (2008). Poética. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Aumont, J. (2008). O Cinema e a Encenação. Lisboa: Edições Texto e Grafia. 

Bowie, A. (1986). Alexander Kluge: An Introduction. Cultural Critique, n.º 

4, (Outono), 111-118. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Brecht, B. (1972). Écrits sur le théâtre, 2 vols. Paris: L’Arche Éditeur. 

Cánepa, L. (2006). Cinema Novo Alemão. In F. Mascarello (Org.), História do 

Cinema Mundial (pp. 311-330). Campinas, São Paulo: Papirus.

Corrigan, T. (1984). On the Edge of History: The Radiant Spectacle of Werner 

Schroeter. Film Quarterly, 37(4), (Verão), 6-18. Califórnia: University 

of California Press. 

Elsaesser, T. (2012). Our Hitler: A Film by Hans-Jürgen Syberberg. In K. 

Machtans et al. (Eds.), Hitler – Films from Germany. London: Palgrave 

Macmillan. 

Fisher, M. (2010). Solidarity Not Identification: Straub-Huillet’s Radical 

Cinema. In Film Quarterly, 64(1), (Outono), 46-52. Califórnia: 

University of California Press. 

Gemünden, G. (1994). Re-Fusing Brecht: The Cultural Politics of Fassbinder’s 

German Hollywood. New German Critique, n.º 63, (Outono), Special 

Issue on Rainer Werner Fassbinder, 54-75. Durham: Duke University 

Press. 

Gonçalves, I. (2017). Werner Herzog, documentales de viaje: Fata Morgana, 

La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, Wodaabe, Pastores 

del sol, Jag Mandir. In Cuaderno 62. Centro de Estudios en Diseño y 

Comunicación.



A influência brechtiana nas propostas estéticas  
do novo cinema alemão122

Filmografia

A morte de Maria Malibran / Der Tod der Maria Malibran (1972). W. Schoeter 

(Realizador). Alemanha: Edition Filmmuseum.

Amor e preconceito / Fontane Effi Briest (1974). R. W. Fassbinder (Realizador). 

Alemanha: Arthaus.

Fata Morgana (1971). W. Herzog (Realizador). Alemanha: Kinowelt Home 

Entertainment.

Hitler, um filme da Alemanha / Hitler, ein Film aus Deutschland (1977). H.-J. 

Syberberg (Realizador). Alemanha: Filmgalerie 451.

Karl May (1974). H.-J. Syberberg (Realizador). Alemanha: Filmgalerie 451.

La soufrière – Warten auf eine unausweichliche Katastrophe (1977). W. Herzog 

(Realizador). Itália: Ripley’s Home Video.

Lektionen in Finsternis (1992). W. Herzog (Realizador). Alemanha: Arthaus. 

Não reconciliados, ou Só a Violência Ajuda onde a Violência Reina / Nicht 

versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht (1965). J.-M. 

Straub & D. Huillet (Realizadores). Estados Unidos da América: New 

Yorker Films.

O amor é mais frio do que a morte / Liebe ist kälter als der Tod (1969). R. W. 

Fassbinder (Realizador). Estados Unidos da América: The Criterion 

Collection.

O medo come a alma / Angst essen Seele auf (1973). R. W. Fassbinder 

(Realizador). Estados Unidos da América: The Criterion Collection.

O soldado americano / Der amerikanische Soldat (1970). R. W. Fassbinder 

(Realizador). Estados Unidos da América: The Criterion Collection.

Os deuses da peste / Götter der Pest (1970). R. W. Fassbinder (Realizador). 

Estados Unidos da América: The Criterion Collection.

Vermischte Nachrichten (1986). A. Kluge (Realizador). Edition Filmmuseum. 

Willow Springs (1973). W. Schroeter (Realizador). Alemanha: Alive Vertrieb 

und Marketing.


