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Resumo:  
 
  

Uma exploração das mudanças exercidas pelos múltiplos dispositivos de 

consumo de imagens no processo de fruição nos últimos 10 anos. É realizado um 

estudo de caso, ilustrando as mudanças propostas por cada dispositivo em relação à 

Forma Cinema, e as consequências destas mudanças, quando aceitas, para a fruição 

estética de filmes. É proposto um levantamento teórico a Forma Cinema como sendo 

uma visão excludente de outros modos. O cinema historicamente apresentado como 

um processo co-evolutivo de múltiplos dispositivos. São observadas mudanças no 

conteúdo, e estas são contrapostas com a visão de Gene YOUNGBLOOD (1970) 

sobre cinema expandido 40 anos depois do seu escrito Expanded cinema.  
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Abstract:  
 
 
 An exploration of the changes on the experience of image consumption caused 

by multiple devices adopted on the last 10 years. It´s a case study that shows 

modifications proposed by each device to the aesthetic experience of watching a film. 

A theoretical research is brought up to explain how Cinema Form excludes other 

modes of cinematic experience, and instead cinema is seen on its history as a 

coevolutive process. Changes are observed in content, and those are compared to 

Gene YOUNBLOOD´s (1970) vision about Expanded Cinema.  
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Parte 1.0 – Introdução 

 

 Como é que você assiste seus filmes favoritos? Até a década de 60, essa seria uma 

pergunta que poderia soar estranha, ao menos levando em conta o ponto de vista do 

observador comum. Para as pessoas da rua, a única maneira de assistir a um   filme era o 

ato de ir ao cinema.  

 Agora no início do século XXI, imagens em movimento são assistidas de muitas 

maneiras. E a grande maioria delas não envolve a ideia do cinema como se pensava na 

década 60. A geração que foi adolescente entre 2000 e 2010 as vezes parece ter uma ideia 

de cinema completamente diferente das pessoas que viveram a época em que o terno era 

a vestimenta obrigatória para assistir a um filme: 

 
“O bacana dos filmes é que eles garantem uma grande diversão, sem que você gaste 
muito para isso. Basta que você alugue um filme, e estoure aquelas pipocas básicas, e 
fique à mercê do que a telona mandar. [...] O local? Aquela casa de amigo, onde os pais 
são liberais é perfeita. Reunir a galera toda, num final de semana, sem pagar muita coisa, 
e ainda fazer desses dias, os mais memoráveis da sua vida e os mais especiais, não tem 
preço algum!"1 

 

 Como podem perceber, a expressão ‘sala de cinema’ não aparece no relato. A 

referência à ‘telona’ é relevante devido ao fato de que ‘a casa onde os pais são liberais’ 

certamente não possui uma projetor de 35 milímetros associado a uma tela 4 por 11 

metros. A comentadora certamente se refere uma tela de televisão ou de projetor caseiro. 

Não se usa o termo ‘vídeo’ no lugar de filme. O cinema não aparenta estar preso a um 

local específico, ou um modo único de visão. Para eles, o cinema é o conteúdo, as 

imagens em si, a linguagem e a narrativa, e não como elas são exibidas. As perguntas ‘o 

que é cinema’ portanto, acaba por necessitar revisão, já que as fronteiras do que é vídeo, 

o que é cinema, o que é instalação se tornam borradas e confusas.  

Queremos deixar claro que não estamos preconizando neste escrito nenhuma 

afirmação apocalíptica em relação a esse cinema exibido em salas de projeção, até por 

que ele é mais presente em certais faixas de consumo do que outras, os segmentos C, e D 

                                                
1
 Um relato de um blog de dicas para o fim de semana. A autora se identifica apenas como “Monique”. 

Disponível em  http://www.guiadicasgratis.com/filmes-bacanas-para-assistir-em-casa. Acessado no dia 
03/01/2011. 
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da população especificamente. Assim, não pretendemos dar ao cinema uma data de 

morte, dizer que as formas de consumo vão eventualmente erradicar essa forma 

estabelecida de fruição da imagem em movimento. O que defendemos é a revisão de 

certas afirmações e fronteiras, já que essas formas de consumo podem apresentar uma 

série de características similares. 

 No entanto, certas definições do senso comum devem ser esclarecidas. Por 

exemplo, que essa fruição baseada na sala de cinema é ‘a forma original do cinema’, ou a 

forma ‘correta’, ou ainda, a forma mais ‘pura’ de consumo e uso da imagem de cinema. 

Por outro lado, por que ainda é usado o termo “cinema” para formas de consumo tão 

diferentes entre si? 

 Este escrito visa explorar as pressões exercidas por este desprendimento do 

cinema de sua forma consolidada, focando especificamente em formas digitais e pessoais 

de consumo que parecem ter se multiplicado nos últimos dez anos. Abordamos 

separadamente cada dispositivo, ilustrando as mudanças propostas por cada um em 

relação à Forma Cinema, e as consequências destas mudanças, quando aceitas, para a 

fruição estética das mídias e que pressões são exercidas no cenário midiático 

contemporâneo. Estes pontos serão explicitados por levantamentos históricos e 

bibliográficos e ilustrados por exemplos sempre que possível.  

É ressaltamos que estas análises são sempre feitas pelo ponto de vista da fruição e 

do consumo. Embora o cinema também abrace a instância da produção, uma recorte 

metodológico que também levasse em conta as diferenças nos modos de 

captação/produção dos conteúdos específicos para cada dispositivo consumiria mais 

tempo do que o disponível para a realização deste trabalho.  

 Na primeira parte do escrito, fazemos um levantamento teórico sobre estes mitos 

da Forma Cinema como um cinema único e excludente, apresentando o cinema 

historicamente como um processo co-evolutivo de múltiplos dispositivos. 

 No capítulo 2 focamos os efeitos destes dispositivos sobre a imagem. Quais as 

consequências da mudança de natureza da imagem contemporânea de sua natureza 

analógica/mecânica para um suporte digital/numérico? Também usaremos este capítulo 

para abordar os efeitos destes desta mudança e dos dispositivos derivados desta mudança 

para a cultura visual, ilustrando a transformação da ‘audiência’ em ‘usuários’. 
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 No capítulo 3 partimos para as análises de fato. Percorremos as caraterísticas 

técnicas, físicas, de formato e que tipo de limites e potencialidades estéticas são abertos 

quando são usados para processar a informação fílmica.  Escolhemos estes dispositivos 

por hierarquizados pela facilidade de acesso ao usuário comum, começando pelo 

computador pessoal, passando por dispositivos de imagem portátil até chegarmos às 

formas alternativas de fruição do cinema hegemônico de sala.  

 O capítulo 4 procura observar mudanças impostas sobre o conteúdo. Escolhemos 

alguns exemplos de materiais audiovisuais recentes que foram projetados para serem 

usados nos dispositivos apresentados no capítulo anterior, como uma maneira de 

demonstrar as aplicações dos conceitos apresentados. E por fim, apresentamos as 

conclusões da pesquisa no capítulo final, contrapondo as conclusões com os escritos de 

Gene YOUNGBLOOD (1970) sobre cinema expandido 40 anos depois do seu escrito 

Expanded cinema.  

 

1.1 Sobre a Forma Cinema... 

 

Quando pensamos na palavra cinema, provavelmente a primeira ideia que vêm à 

mente é o ritual da sala: se aprontar, sair de casa, chegar no cinema e enfrentar tanto a fila 

como a barragem de propagandas relativas aos próximos lançamentos. Depois entrar 

numa sala escura com uma porção de gente que não conhecemos, ficar lá dentro, com as 

luzes apagadas, assistindo uma narrativa audiovisual relativamente coerente, com 

resultados variáveis para cada pessoa que assiste. Mas também de forma retroativa, esta 

estrutura também é definidora do ato de fruição, um ponto de vista que exploraremos 

mais adiante.  

Esta Forma Cinema de consumo de imagens não é a única maneira de se ir ao 

cinema, mas meramente um modo de utilização que, por uma série de motivos sociais, 

tecnológicos e comerciais, se tornou hegemônica. Não é necessariamente o correto, nem 

tampouco o único, e muito menos o primeiro modo de se consumir imagens em 

movimento. Como é comentado por PARENTE (In: MACIEL, 2009, 25),  

 
“Aliás, a “Forma Cinema” é uma idealização. É preciso dizer que nem sempre há sala, 
que a sala nem sempre é escura, que o projetor nem sempre está escondido, que o filme 
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nem sempre é projetado (muitas vezes e cada vez mais, ele é transmitido por meio de 
imagens eletrônicas, seja na sala, seja em espaços outros), nem sempre o filme conta uma 
história (muitos filmes são atracionais, abstratos, experimentais, etc.). Entretanto, as 
histórias do cinema recalcam os pequenos e grandes desvios produzidos neste modelo, 
como se ela se constituísse apenas do que quer que tenha contribuído para o seu 
desenvolvimento e aperfeiçoamento.”. 
 

Essa Forma Cinema se apoia em várias noções:  

1. A arquitetura da sala de cinema, baseada na sala de teatro. Essa configuração 

define uma série de fatores, como a posição em que as pessoas ficam sentadas, todas 

voltadas para a mesma direção, o código do comportamento, silencioso e relativamente 

respeitoso ao que acontece diante da audiência. Aqui também ficam definidos os 

posicionamentos de corpo do espectador, que o coloca num estado de restrição motora e 

repouso, de abrandamento de carga sensória, “um tipo de sonho em miniatura, um sonho 

desperto.” (METZ, 1975, 85) 

2.  Tecnologia de Captação e Projeção. O tamanho da tela, a qualidade e 

possibilidades do áudio, a existência ou não de fala, as cores, as possibilidades de 

suporte, o peso dos rolos de filme e as ferramentas necessárias para que ele seja 

distribuído e exibido, todos esses fatores são determinantes na fruição. Podemos 

demonstrar esse ponto perguntando se é possível imaginar como seria o cinema hoje se 

não houvesse a possibilidade técnica de gravar as vozes dos atores. O som sincronizado 

no cinema foi uma das grandes mudanças da tecnologia que forçou a recriação de toda 

uma indústria.  Acreditava-se, na época, que o som síncrono destruiria a autonomia do 

cinema enquanto arte, arrancaria do cinema sua essência única. ARNHEIM (1970, apud 

STAM, 2004,  57) chegou a escrever que “quando sons reais são emitidos por um violino 

tocado por um virtuoso, a imagem visual se torna tridimensional e tangível”. Como 

teórico Formalista que era, Arnhein criticava que o som arrastaria os cineastas para um 

realismo superficial que seria prejudicial à arte. Esta posição pode nos servir de alerta 

contra uma análise excessivamente fechada das novas tecnologias sobre o estado da arte 

num dado momento histórico, caindo numa certa tecnomiopia reducionista.  

3. A estética da transparência (PARENTE, in MACIEL, 2009,  24). É a estrutura, 

tanto visual da história contada, definindo como uma determinada coisa/situação pode ser 

mostrada/relatada na tela grande. Por exemplo, as convenções de que quando ouvimos a 

voz de um personagem sem que seus lábios se movam deduzimos que estamos a ouvir 
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seus pensamentos. Da mesma maneira, a própria noção da tela de cinema como moldura 

que mostra um acontecimento que acontece/aconteceu/acontecerá em outro ligar também 

faz parte da Forma Cinema.  

 No caso específico desta Forma Cinema, essa estética da transparência também é 

uma derivação de uma série de soluções que foram progressivamente implementadas 

durante a evolução da arte para satisfazer uma série de desejos de seu público. Por 

exemplo, o desejo de viajar e experimentar coisas sem sair do lugar, vindo da literatura 

romântica, se materializava na justaposição de planos de maneira que fossem mostradas 

as interconexões entre espaços, sejam anexos ou distantes entre si, ou que representassem 

a passagem rápida de tempo e distância. (MASCARELLO, in RAMOS, 2006, 43-44) 

 
Os cineastas começaram a perceber que se mantivessem constante a direção do 
movimento, podiam ajudar o público a entender melhor o deslocamento dos personagens 
dentro do espaço diegético. A continuidade de direção foi melhorando à medida que se 
instituiu o registro e o controle das direções durante as filmagens. 
 

 Apesar da tela ser um objeto sólido, ela se deixa permear, permite que nossos 

olhares se movam sobre e para dentro dela. A imagem de cinema tem essa característica 

de ser olhada como se fosse uma janela para o mundo, diferente de um quadro ou 

escultura. Nosso olhar não para em sua superfície, mas literalmente, ignora a tela, como 

diz MURCH ( IN: MCGINN, 2005,  18). 

  
“Olhamos através da própria coisa através da qual olhamos – a imagem e a tela. A tela a 
qual os nossos olhos natural e espontaneamente passam (eu não teria certeza se ‘todo o 
corpo’ passa também). Existe um tipo de transparência na imagem fílmica, no sentido 
que é uma mídia que se esvai dentro do ato do olhar. Ele não procura nossa atenção, e se 
satisfaz em direcioná-la para outro lugar […] A tela diz “veja, mas por favor não olhe pra 
mim.”2 

 

4. A Forma Filme. Por outro lado, existe a montagem, criada pela junção e 

justaposição de diferentes imagens visando causar efeitos complexos na audiência, uma 

arte estudada tanto pelos profissionais da área quanto pelos montadores: As 

                                                
2 We look through the very thing we see – the image and the screen. The screen which the eyes naturally 
and spontaneously passes (i’m not sure about about “whole body” passing through). There is a kind of 
transparency on the movie image, in the sense that is a medium that effaces itself in the act of looking. It 
doesn’t seek your attention, but it is content to direct it elsewhere. [...] It says “See, by all means, but do 
not look at me. 
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características de como estas imagens são interconectadas. Embora o cinema não possua 

uma linguagem, no sentido linguístico e gramatical do termo, ele possui algumas 

convenções que o separam da instalação de museu com imagens projetadas ou mesmo 

alguns estilos de games que usam imagem em movimento, mas não imagens coligadas. 

EISENSTEIN (1964, 60) define esta característica como sendo a matéria prima do 

cinema, que ele definiu como a dramaturgia da forma visual do filme.   

Sem esta preocupação, temos um cinema que é “uma união desconectada de 

frases adoráveis, um vitrine cheia de produtos bonitos e não relacionados.” (111). Esta 

forma se dá através das escolhas de enquadramento, do uso de luz, e sobretudo, do 

ordenamento e ritmo dos cortes, que seguem uma “qualidade orgânica” (149). Esta 

característica determina uma direção, e todas as características da obra obedecem a este 

sentido, criando um todo harmonioso e coeso dentro de si mesmo. Esta forma torna a 

obra de arte algo similar aos fenômenos naturais ao redor da audiência, o que vincula 

mundo, espectador e  obra.  

A Forma Filme também sofre mudanças contínuas efetuadas pela emergência 

deste cenário de dispositivos múltiplos. Temos observado uma procura de uma narrativa 

focada na ação direta e simples, como acontece nos games de ação, com ângulos de 

câmera e travellings que simulam câmeras subjetivas deste suporte. É um caso de 

características dialéticas entre mídias, já que  a própria linguagem de câmera dos games é 

uma apropriação do jogo de perspectiva monocular do cinema.   

No caso, os games emprestaram ao cinema seus enredos, sua suas soluções 

estéticas e opções artísticas para lidar com cenários criados em computador, e pegam 

emprestadas ferramentas narrativas de serialização da ação, recriando as cenas 

cinematográficas como estágios distintos e autocontidos de acontecimentos. Por sua vez, 

também observamos que no cinema mainstream da Forma Cinema, tem uma quantidade 

cada vez maior de destes set pieces nos filmes contemporâneos. São estruturas 

narrativas/visuais fechadas e auto significadas, que podem ou não ter impacto na trama da 

narrativa tradicional.3 Assim, a própria estrutura narrativa de muitos filmes permite que 

ele seja visto desta maneira fracionada, como estágios de um game. Enquanto as cenas 

                                                
3 DANYGER, Ken, Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo, Editora Vozes, Rio de Janeiro, 2003,  212. 
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narrativas sempre deveriam adicionar ao sentido do filme, e os set pieces visam adicionar 

somente à experiência estética cinética, quase atracional, do cinema.  

“A Fim de criar o sentimento e reduzir a trama e sua importância, o realizador deve 
também reduzir o impulso da forma – Fazer sentido com o que vemos. Falando de outra 
maneira, o espectador organizará o padrão de sons e imagens como uma progressão de 
pensamento, uma linearidade adaptada, mesmo que não seja disponível na superfície” 
(DANCYNGER,  196).Mudanças na Forma Filme causadas pelo dispositivo também 
efetuam efeitos nas práticas sociais dentro da Forma Cinema. Um exemplo é o hábito do 
intervalo, uma quebra da narrativa onde o público era desperto do seu estado fílmico 
durante um curto período. No caso de filmes como Laurence da Arábia, o intervalo 
acontecia devido á duração extrema do filme, o que reflete também outras limitações 
sobre a Forma Filme   e a forma cinema que são decorrentes de fatores extra-sala. O ciclo 
de tempo e os horários de circulação pela cidade, o tempo deixado disponível pelos 
horários de trabalho. O cinema, tanto em forma quanto em conteúdo, necessitou adequar-
se não somente ás mudanças no dispositivo, mas também as mudanças causadas pela 
influência das pessoas e sua cultura na formação da experiência. 

É uma estrutura complexa de discursos e relações de poder que modificam a 

experiência estética do cinema através da história. Seria um erro insistir portanto num 

pensamento formal imutável, pré-definido deste sua criação e que se manteria até os dias 

de hoje.  

 

 

Figure 1 O intervalo em Lawrence da Arábia (1962) 

 

 

 

 

 

1.2 ... E os dispositivos 
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 A Forma Cinema é poderosa ao ponto de criar uma problematização específica 

para os estudos sobre história do cinema. Conforme procuramos os genes criadores do 

cinema, mais nos afastamos da definição de cinema hegemônica de hoje. 

No quesito técnico, quando focamos na história da Forma Cinema que é 

responsável pelos dois primeiros aspectos da tecnologia de captação e de arquitetura da 

sala, somos remetidos a pesquisas que acabam muito longe dos laboratórios e centros de 

pesquisa do fim do século XIX e início do século XX, mas que recolhem registros sobre 

o que acontecia nas ruas da Europa na virada do século. Não encontramos salas de 

cinema organizadas e bem comportadas vendo filmes narrativos dramáticos, mas sim 

várias modalidades de espetáculos de massa, diversões de ruas, brinquedos e 

curiosidades. É o mito de que o cinema já nasceu exatamente como existe hoje.  É um 

erro, segundo SAUVAGE (1985 in MACHADO, 1997, 15) 

  
As histórias do cinema pecam por que são escritas por grupos interessados em promover 
aspectos sociopolíticos industriais (uma certa concepção industrial de cinema que, 
todavia só se impôs na segunda metade deste século (XX) [...] Tais histórias do cinema 
são sempre a história de sua positividade técnica, a história de teorias científicas da 
percepção e dos aparelhos [...] cegas a toda uma acumulação subterrânea, uma vontade 
milenar de intervir no imaginário. 

 

 Nesse tipo de visão histórica, ignora-se todo o formato ou uso da imagem em 

movimento que não tenha contribuído ao reforço da Forma Cinema atual. A fotografia 

móvel no fim do século XIX, antes mesmo de ser chamado de cinema, era domínio não 

de cientistas ou técnicos, mas de curiosos e fazedores de brinquedos, artistas que queriam 

realizar atrações de rua, filhos diretos dos shows de ilusionismo e fantasmagoria, “os 

fanáticos, os maníacos e os pioneiros desinteressados”, segundo BAZIN (1981.  14.) 

“indivíduos possuídos pela imaginação”.   

 De início, portanto, o cinema era uma curiosidade, um misto de atração circense, 

brinquedo e experimento tecnicista puro, muito focado no sensorial, um cinema de 

atrações (GUNNING, In: CHARNEY e SWARTZ, 2007, 114). Aquelas imagens em 

movimento, criadas de uma várias maneiras, impressionavam pela sua capacidade de 

reproduzir o que antes era induplicável por qualquer máquina, o mundo real e cinético 

visto pelo olho humano no dia a dia. Logo depois, estas invenções foram usadas para 



 16 

mostrar não o mundo real, mas o irreal, inexistente ou desconhecido. Essas máquinas 

tinham muitos nomes. Lanterna Mágica, Betamiorama, Cyclorama, Cosmorama, 

Typorama, Physiorama, Neorama, Panorama, entre outros, cada uma com um método de 

arquivamento, acesso e fruição diferente. 

 

Figure 2: Panorama Digital e Analógico, reflexos dos múltiplos cinemas do início do século XX. 

 

Observemos, portanto, os panoramas do século XIX. O nome panorama vem do 

grego pan, tudo e orama, o ato de ver, um nome que sugere o tipo de efeito que a atração 

se propunha a criar. Foi criado pelo pintor escocês Robert Baker em 1798. O panorama 

do início do século XX era uma forma de entretenimento visual de massas que consistia 

de uma gigantesca pintura em 360 graus construída ao longo da circunferência da parede 

interior de um edifício circular construído sob medida para acolher o engenho. Ao centro 

dele existia uma plataforma chamada belvedere, que colocava a linha de olhar na altura 

equivalente da linha de horizonte da imagem. “Sem outra referência que não a imagem”, 

afirma GRIFFITHS (2008, 39)  

 
“O espectador aceitaria o realismo do campo visual de maneira mais fácil do que se a 
pintura estivesse enquadrada e exibida na maneira convencional. […] o Panorama tentara 
criar a sensação da relocação física do espectador dentro do centro do espaço.” 

 

Um destes panoramas era uma recriação de um convés de navio, em tamanho real, 

cercado de telas móveis que davam a quem estava dentro do barco a ilusão de que ele se 

movia. Uma instalação em particular colocava os espectadores no convés do encouraçado 

Le Hussard, cercado de inimigos por todos os lados. Esse dispositivo era sacudido de 

uma lado para o outro, simulando os solavancos do combate que era reproduzido ao redor 
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dele. Seu autor, o pintor Poilpot, acrescentou som ao dispositivo, com canhões atirando, 

um coral que cantava musica de fundo (a Marseillaise), e dois atores que recitavam um 

poema sobre um dos navios que afundava à frente dos espectadores, o Le Vengeur 

(SWARTZ, 2004,  356). 

O panorama era uma experiência audiovisual com atores, som e imagens em 

movimento, em 1892. E certamente havia interesse e público para esse tipo de diversão, 

já que o panorama rendeu mais de um milhão e trezentos mil e espectadores. É uma cifra 

respeitável até mesmo para os dias de hoje, levando em consideração de que era uma 

estrutura cara, grande e complexa, e que só existia num único lugar/sala de exibição. Os 

ingressos baratos permitiam que gente de todas as classes comparecesse, ao preço de um 

franco, o que pulverizava os custos dentro da quantidade de pagantes. 

Mesmo com a ascensão do cinema, esses panoramas não foram simplesmente 

abandonados, mas coexistiram como técnicas complementares. 

 
“Os empreendedores procuraram incorporar as novas imagens aos divertimentos já 
existentes. No início, os filmes eram apenas mais uma nova técnica para representar o 
movimento e não estava claro se seriam suficientes como um entretenimento (...) O 
advento do cinema não substituiu os panoramas mecânicos: o filme não foi, pelo menos 
nos seus primeiros anos, percebido como a resposta ao gosto do público pela 
realidade.”(SCHWARTZ, 2004,  356.)” 
 

No cinema contemporâneo, uma cena desta natureza não é estranha, podendo ser 

vista em filmes como O Falcão dos Mares (1951). Porém ao invés de filmada e 

reproduzida para uma plateia meses ou décadas depois, foi realizada através de outros 

jogos de técnica. Os panoramas trabalhavam a ideia de imersão, tornando-o mais que um 

mero observador, já que também sofria um processo imersivo, era protagonista/iterador 

do ato de observação. É uma inversão do modelo do teatro discutido na Forma Cinema, já 

que no lugar da tela/placo, o público era cercado pelos acontecimentos enquanto subia 

num convés real. 

Mas o público também é parte integrante destes dispositivos, especialmente no 

aspecto de processamento destes estímulos. Embora exista uma proposta ao realismo, 

este realismo nada tem a ver com a realidade em si. Se o aparato faz esforços para se 

esvair, o espectador está sempre consciente que o que ele observa é uma imagem. É a 

mente do espectador, e suas fantasias particulares, memórias e experiências, que dão 
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sentido e realismo àquelas imagens, e permitem que o espectador desenvolva relações 

afetivas ao que testemunha na tela. O filme também oferece uma estrutura similar o 

suficiente ao sonho para que a narrativa possa ser conduzida de maneira imersiva e sem 

obstruções à ‘realidade’ daquilo que é visto. É o que METZ (1975, 87) chama de o duplo 

reforço da percepção fílmica.  

 
“O filme clássico[narrativo] brinca com essa ação em duas frentes, dois ramos sobre o 
qual se apoia. É o duplo reforço que permite a impressão de realidade; é graças a ele que 
o espectador, a partir do material na tela, a única coisa dada à ele de início( Ou seja: Os 
pontos de luz em movimento dentro de um retângulo, o sons e palavras que vêm de lugar 
algum) tendem a se tornar capaz de um certo grau de crença na realidade de um mundo 
imaginário cujos signos são fornecidos a ele [o espectador]: Em resumo, é capaz de 
ficção .4” 

 

 Embora a situação cinema facilite um estado próximo ao do sonho, caraterizado 

pela inibição motora na sala de cinema, a nós parece que é justamente esta interação 

espectador-objeto que facilita a adoção do conteúdo fílmico em uma variedade de 

dispositivos e condições diferentes.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 A relação entre dispositivos e observador 

                                                
4 “The classical film plays on this pincer action, the two branches on which it is set up. It is the double 
reinforcement that renders possible the impression of reality; it is thanks to it that the spectator, starting 
from the material on the screen, the only thing given to him at the outset (I.E, the spots of light in movement 
within a rectangle, the sounds, and words coming from nowhere) tends to became capable of a certain 
degree of belief  in the reality of an imaginary world whose signs are furnished hum, capable of fiction, in 
sum. “ 
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Além das telas em si, os dispositivos também são relevantes numa análise crítica 

deste desenvolvimento da maneira de fruição do cinema. É possível experimentar efeitos 

diferentes quando enxergamos o mesmo material através de uma tela de cinema de 3,5 

por onze metros de tamanho e quando fazemos o mesmo numa tela de computador de 

quinze polegadas, que é um tamanho de tela médio dos laptops de hoje.  

Deve-se compreender que diferentes dispositivos criam diferentes efeitos. Como é 

colocado por DEGUET (In: MACIEL, 2009,  55), todo dispositivo 
“Visa à produção de efeitos específicos. De início, esse “agenciamento dos efeitos de um 
mecanismo” é um sistema gerador que, a cada vez, estrutura a experiência sensível de 
maneira específica. Mais do que uma simples organização técnica, o dispositivo põe em 
jogo diferentes instâncias enunciadoras ou figurativas e implica tanto situações 
institucionais quanto processos de percepção” 
 

Ou seja, a partir do momento em que o material se desprende da tela grande para 

outro dispositivo, certas categorias do sensível são renegociadas, modificadas, criadas ou 

apagadas. Esse processo de “desprendimento” da Forma Cinema não é novo. Têm 

acontecido de maneira sistemática desde a criação da televisão. Mas, se o ambiente era 

desprendido, o consumo não o era, ao menos não inteiramente. Embora o conteúdo fosse 

consumido em casa, tanto de maneira solitária quanto familiar, o controle do consumo 

não estava na mão de quem assistia: assim como no cinema, o controle do tempo 

narrativo e da fruição era externo. Os filmes de TV têm uma hora marcada para começar 

e terminar, com intervalos comerciais definidos pela emissora. E para problematizar, os 

filmes possuem suas proporções modificadas de 16:9, a imagem horizontalizada do 

cinema, para 4:3, o quase quadrado das telas televisivas dos anos pré-HDTV. 

 
Figura 3 - Proporções entre telas 
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A própria narrativa pode editada/cortada, para retirar cenas sangrentas de modo 

que o filme possa ser exibido em horários onde possa atingir uma demografia ampla e 

jovem, um fato que é amplamente notado e discutido na internet.5 Filmes longos possam 

ser encurtados numa mesma janela de 2 horas, já que os blocos de programação não 

podem ser modificados devido aos contratos de publicidade das grades de horário das 

emissoras. 

Com a popularização do formato VHS como um suporte de consumo doméstico, a 

fruição vai se tornando adaptável: o consumidor passa de audiência para usuário, já que é 

capaz de controlar o tempo e o ritmo da fruição: Avançar e retroceder, rever cenas, pular 

partes ‘chatas’, simplesmente rever todo o filme imediatamente depois, observar o 

conteúdo frame-a-frame. São as bases para da ideia de um conteúdo de audiovisual por 

demanda.  

Ao invés de trabalhar num modelo de distribuição centralizado, no sentido um-

para-todos, temos uma pulverização de material em pontos nodais de armazenagem de 

conteúdo, as locadoras. Quando deseja-se ver um filme, vai-se ao ponto mais próximo da 

residência, aluga-se um título durante um determinado período que pode ser consumido 

de qualquer maneira que o consumidor deseje. Certos tipos de obras audiovisuais 

baseadas em pastiche de materiais fílmicos só foram possíveis devido a essa facilidade de 

captação e modificação, já que o acesso às películas e ao equipamento de 

montagem/edição baseada em negativo era caro, pouco portátil e de difícil aquisição. O 

conteúdo se torna reprodutível numa escala doméstica, já que fitas podem ser copiadas 

com facilidade, armazenadas e carregadas. 

O processo só realmente se completa com o processo de digitalização e 

convergência de tecnologias, até mesmo enquanto prática social. Como proposto por 

Pierre LEVY (1993,  105),  

 
“Ao progredir, a digitalização conecta no centro de um mesmo tecido eletrônico o 
cinema, a radiotelevisão, o jornalismo, a edição, a música, as telecomunicações e a 
informática. (...) Os tratamentos físicos dos dados textuais icônicos tinham cada qual suas 
próprias particularidades. Ora, a codificação digital relega a um segundo plano o tema do 
material. Ou melhor, os problemas de composição, organização, apresentação de 

                                                
5 Ao menos de acordo com os fóruns de discussão sobre TV Brasileira, ao exemplo do TV Magazine, um 
fórum específico para discussões sobre programação televisiva. 
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dispositivos de acesso tendem a libertar-se de suas aderências singulares de seus antigos 
substratos.” 

 

Com a conversão digital, o conteúdo ganha uma nova forma de circulação e 

consumo destas imagens, livre das antigas peculiaridades de formato. Sem o negativo ou 

as fitas, e acessado através de um dispositivo que reúne dados múltiplos de diferentes 

naturezas (som, vídeo, texto) juntos no mesmo suporte, temos uma multiplicação veloz 

em velocidades digitais. Graças ao barateamento da capacidade de memória, a 

capacidade de armazenar imagens cresce vertiginosamente enquanto os aparelhos que 

contém essa armazenagem diminuem de tamanho. De acordo com HUYSSEN (2000,74) 

este processo acarreta claras mudanças na maneira como tratamos nossa própria 

memória.  

É um erro comum pensar que esta estrutura de consumo individualizado é 

característica somente deste cinema digital interconectado, já que a ideia do Nickelodeon 

é similar e foi implementada no fim do século XIX. Neste modelo, o filme era projetado 

em cabines individuais para uma pessoa, com o custo de 5 centavos por pessoa/exibição, 

uma moedinha apelidada de nickel. Este modelo de consumo individualizava a fruição, 

barateava o custo de instalação do dispositivo e pulverizava a arrecadação, e maneira 

similar ao que ocorre com o mercado de aplicativos para celulares. Tal aproximação ao 

consumo tem sido usada, na época de escrita deste texto, numa tentativa de combater a 

pirataria de obras cinematográficas. A Warner Movies lançou Batman: O cavaleiro das 

Trevas e A Origem em versões para dispositivos móveis por 10 dólares, menos da metade 

do preço de uma entrada de cinema, em alta resolução e com conteúdos extras como 

galerias de imagens e diários de produção. 

Devemos observar a multiplicação de pontos terminais onde esses materiais ficam 

disponíveis. A interconexão com banda larga tem se expandido, aumentando a 

quantidade de pontos potenciais onde um usuário pode receber e enviar imagens. Desta 

maneira, torna-se viável um modelo de distribuição de filmes menos dependente da 

cadeia normal de distribuição, ao menos para uma demografia de usuários que se possui 

recursos e disposição para aprender processos razoavelmente simples operação de 

software. A empresa Netflix já lançou no Brasil um serviço que permite, por uma taxa de 

15 reais ao mês, o consumo de material cinematográfico ilimitado por um mês, mais 
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barato que o preço médio de uma entrada de cinema multiplex durante a semana. Tal 

consumo pode ser feito por qualquer dispositivo que rode a World Wide Web, seja um 

celular, televisão, computador portátil ou tablet. 
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2.0 Cinema e regimes de observação – O(s) meu(s) cinema(s) e a(s) tela(s) 

desprendidas(s).  

 

Mas não somente o dispositivo é diferente, a maneira como o material é recebido 

por quem assiste também diverge. O espaço visual de uma tela de cinema de vários 

metros certamente é diferente de um monitor de quinze polegadas, ou de maneira mais 

extrema, a tela de um smartphone de cinco polegadas. Como é possível ver um material 

de cinema numa superfície aparentemente tão reduzida?  

Para problematizar, temos de realizar certos paralelos históricos sobre o que é 

considerado a forma correta de “ver” um objeto representado da imagem de cinema. Uso 

ver aqui como sinônimo de observar, como também propõe CRARY(1991, 6). Segundo 

ele, a visão e seus efeitos são sempre inseparáveis de um tipo de sujeito observador e 

dispositivos que eram consequências da junção entre discursos tecnológicos, sociais e 

filosóficos. Esse observador é 

 
“Mais importante, alguém que vê dentro de um determinado jogo de possibilidades, que 
está fincado dentro de um sistema de convenções e limitações. E para “Convenções”, eu 
me refiro a muito mais que práticas representacionais. (...) Se a percepção ou visão 
mudam, é irrelevante, já que não possuem história autônoma. O que mudam a são forças 
plurais e regras que compõem o campo no qual a percepção ocorre. E o que determina a 
visão em qualquer momento histórico não é uma base profunda, uma estrutura 
econômica, ou visão de mundo, mas a colagem de partes disparatas de uma superfície 
social simples.”6 

 

Ou seja, para CRARY (1991, 7) se referia especificamente aos dispositivos óticos 

de visão do fim do século XIX, mas o mesmo raciocínio pode ser usado para 

percebermos os dispositivos convergentes de cinema deste início do século XXI. Assim, 

pode ser um erro tentar criticar estas diferentes formas de consumo de conteúdo 

cinematográfico com a ‘visão’ exclusivista da Forma Cinema. Este é um regime de 

observação que foi construído, dentre tantas outras possibilidades, por discursos de outra 

                                                
6 An observer is, more importantly, one who sees within a set of possibilities, one who is embedded in a 
system of conventions and limitations. And by “Conventions” I mean to suggest far more than 
representational practices. (…) Whether perception or vision actually change is irrelevant, for they have no 
autonomous history. What changes are the plural forces and rules composing the field in which perception 
occurs. And what determines vision at any given historical moment is not some deep structure, economic 
base, or world view, but rather the functioning of a collective assemblage of disparate parts on a single 
social surface. 
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época, cerca de cem anos atrás, e cujas diferenças do modelo recente são exacerbadas 

pela diferença de natureza entre os suportes analógicos e digitais assim como as múltiplas 

fruições de consumo implementadas a partir deste desenvolvimento.  

O que observamos é que esses dispositivos convergentes são sintomas de uma 

mudança nas negociações de discursos, consequências de desenvolvimentos culturais e 

sociais. São os filhos de uma cultura de comunicação que tem a mídia como segunda 

natureza, novas práticas de consumo visual. Portanto, elas não precisam ser vistas como 

oposições ou como “rupturas” em relação à Forma Cinema, apenas como um 

desenvolvimento que lentamente vem tomando cada vez mais espaço, de uma maneira 

similar ao que aconteceu no próprio cinema no início do século XX. Uma curiosidade, 

uma atração, que acabou por tornar-se hegemônica na sua ascensão junto com o 

capitalismo pós-industrial. 

Do ponto de vista do ato do consumo, as práticas também são diferentes em nível 

perceptivo. BENJAMIN (1985,192-193) comentou que o cinema, o suporte mais 

adequado a percepção urbana veloz do fim do século XIX, tinha uma visão diferente da 

visão usada para observarmos um quadro. Esse olhar seria uma percepção “distraída”, já 

que nos deixamos levar pelas imagens, não exatamente fixando o olhar em detalhes 

específicos, mas observando o plano geral, “flanando” de uma forma similar à maneira 

com que observamos a arquitetura ao nosso redor quando passeamos numa cidade.  No 

caso da imagem de celulares, a capacidade de observação da imagem certamente é 

menor, então nos focamos nos personagens, na ação e na trama, e menos na plástica da 

imagem fílmica. Podemos usar o argumento de METZ que são as narrativas imagéticas e 

suas interações com o espectador que permitem que a experiência do cinema ocorra. Para 

nós, esta parece ser a base do ‘fílmico’, e que aparenta ser independe da situação cinema, 

já que tal afirmação parece se manter entre os vários dispositivos analisados neste escrito. 

Essa percepção quebrada e incompleta nos parece criar efeitos para quem assiste, 

mas também pode abrir espaço para outras formas de organização cultural da imagem em 

si. De certa forma, o cinema da Forma Cinema é um modo de fruição bastante restritivo, 

devido às próprias regras do contrato criadas pelo dispositivo. Estas normas criam uma 

cultura de fruição distinta.  
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 O cinema é um espaço cuja entrada é controlada, afinal, ele é fechado e a entrada 

possui custos. É geralmente uma experiência coletiva, possui hora específica para seu 

início. A entrada requer um ritual de passagem por espaços repletos de conteúdos visuais 

pesados, cartazes, néons, telas múltiplas, bilheterias informatizadas. Não é permitido ir 

vestido de qualquer maneira. Dentro da sala, a tela está sempre à frente, e não se deve 

atender telefone ou conversar durante o filme, nem interromper a narrativa. A lista 

continua indefinidamente. Enfim, é possível comparar a sala de cinema ao espaço da 

igreja, como fez MCGINN (2005,  78). 

 
Arquitetonicamente, salas de cinema e igrejas não são diferentes, no que se refere ao 
perfurar dos miasmas sombrios por imagens luminosas: A tela ou o vitral. Ambos 
proveem prazeres visuais, presentes para os olhos. [...] A experiência também não é 
totalmente visual. Existem hinos e sermões, música de órgãos e coros para preencher a 
narrativa visual da tela. [...] (também não é um lugar onde se deveria falar, mas 
ocasionalmente você não consegue evitar fazer um comentário rápido). 

 

O dispositivo pode por em jogo diferentes instâncias enunciadoras ou figurativas, 

e pode afetar e ser afetado por situações institucionais/sociais e processos de percepção. É 

um lugar onde a observação é dissociada da ação, realçando mais valor de espetáculo do 

que valor de culto. É um local dedicado a uma indústria, uma forma cultural, uma 

instituição, que como tal, tem o desejo de exercer poder, determinar certos enunciados 

para si mesma e manter-se tão inalterada quanto for possível no decorrer histórico. Tanto 

é o caso que usamos um modelo de sala social e arquitetonicamente constante desde as 

primeiras duas décadas do século XX.  

E no século onde aconteceram as mudanças tão rápidas na recente história 

humana, a sala de cinema é um espaço que quase ficou fossilizado em sua imutabilidade. 

É um atestado ao que CERTEAU (1990, 96) define como estratégia, a tendência de 

regras institucionais exercerem influência para manterem seus status inalterados ao longo 

do tempo. 

 É muito curioso como essa forma estrategicamente reforçada de cinema parece ter 

convencido o homem das ruas no último século, ao ponto o senso comum tem dificuldade 

de associar a palavra ‘cinema’ a outras possibilidades. 
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“O cinema, tal como o conhecemos hoje, é uma instalação que se cristalizou numa forma 
única: um spot de luz situado atrás da plateia, ao atravessar uma película, projeta as 
imagens ampliadas desta última numa única tela à frente dos espectadores mergulhados 
numa sala escura. Essa instalação foi planejada pela primeira vez quase 400 anos antes de 
Cristo por Platão, em seu livro A República, mais especificamente na sua famosa alegoria 
da caverna, mas foi generalizada no século XVII por Athanasius Kircher, com o seu 
modelo de espetáculo de lanterna mágica. O cinema petrificou esse modelo durante mais 
de 100 anos e constitui mesmo um fato surpreendente que durante esse tempo todo 
pessoas de todo o mundo tenham saído de casa todos os dias para ver sempre a mesma 
instalação, ainda que com imagens diferentes.7” 
 

Como mostra MACHADO (2007), esquecemos que o cinema existia enquanto 

uma variedade de dispositivos, uma curiosidade, em seu início. Podemos lembrar do 

kinetoscópio, onde o conteúdo era assistido num aparato que hoje em dia talvez 

lembrasse mais uma jukebox de bar do que qualquer relação com o que chamamos de sala 

de cinema no senso comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 MACHADO, Arlindo, In: Palestra CINEMA SIM, 2007. 
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2.1 Dispositivos Enquanto Filtros – Convergência 

 

 A partir do momento que argumentamos que os dispositivos afetam a fruição, eles 

podem ser usados como escape da imagem de cinema das condições pré-definidas da 

Forma Cinema. Temos de refletir exatamente como estes processos se instalam. Primeiro, 

devemos analisar qual a principal diferença entre o material da Forma Cinema e o 

assistido através dos múltiplos dispositivos aos quais este escrito se refere.  

É uma diferença de natureza, uma mudança que o cinema tem passado nos 

últimos 30 anos, sua passagem de um suporte analógico para um suporte 

numérico/algorítmico. Embora não estejamos predizendo a morte do suporte analógico 

dos negativos e rolos, a influência computacional na imagem cinematográfica atual é 

inegável. O cinema era um modo de consumo baseado no dispositivo e, portanto, nos 

discursos e estéticas apropriados à época em que foi concebido. Como ilustra COSTA 

(In: RAMOS, 2006.  19), o Cinematógrafo foi um dispositivo de grande sucesso devido a 

uma série de características que seus antecessores e  predecessores não possuíam, 

incluindo o fato que já era ao mesmo tempo filmadora e projetor.  
 

“Parte do sucesso do cinematógrafo deve-se ao seu design, muito mais leve e funcional. 
Em 1894, os Lumière construíram o aparelho, que usava filme de 35 mm. Um 
mecanismo de alimentação intermitente, baseado nas máquinas de costura, captava as 
imagens numa velocidade de 16 quadros por segundo - o que foi o padrão durante 
décadas - em vez dos 46 quadros por segundo usados por Edison.” 
  

Este trecho ilustra o tipo de tecnologia a que nos referimos quando a Forma 

Cinema estava se estabilizando por volta de 1915. Este modelo de alimentação de filme 

baseado nas entranhas de uma máquina de costura ainda se mantém até hoje, quase 100 

anos depois. Seria razoável considerar quecom outras técnicas e dispositivos, modos bem 

diferentes de consumo do que o idealizado por Edison e Meliés na virada do século XX 

poderiam ser mais presentes.  

Também se deve levar em consideração a progressão da tecnologia de 

computadores. Esse jogo de técnicas foi se introduzindo no modo de produção, 

distribuição e exibição /consumo de filmes, um processo gradual e lento a partir dos anos 

setenta. De início, apenas alguns efeitos de representação de dados, com wireframes em 

3D sendo usados para simbolizar visões tecnológicas. Porém o computador começa a se 
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tornar uma ferramenta nas mãos dos técnicos de efeitos especiais, em cenas como o 

bombardeio da estrela da morte em Guerra nas Estrelas, e as batalhas de motos de luz em 

Tron.  

  

 

Figure 4: Tron (1982) e Star Wars (1988) 

 
Também é relevante comentar o desenvolvimento das ilhas de montagem 

cinematográficas, trocando a montagem por coladeira, com múltiplos pratos e tesouras, 

pelo processo de codificação da imagem. Começa a mudança de natureza da imagem 

cinematográfica: de imagem filha direta da fotografia para filha bastarda, misturada com 

os genes binários do computador. A imagem cinematográfica original, capturada num 

fenômeno de origem química, criada quando a luz atinge os grãos de sal de prata da 

película, faz o salto que a tornaria uma mídia de natureza 100% “digital”, conforme 

proposto por MANOVICH(2000,  49) 

 

1) A capacidade de representação numérica da mídia, tornando-a essencialmente 

uma grande e complexa sequência de números e operações matemáticas. 

2) Ganha uma estrutura fractal, ou seja, ela é compostas de unidades básicas 

coligadas de maneira independente em todos os seus níveis. Essas unidades podem ser 

facilmente montadas e recombinadas, mas cada pedaço é um trecho sem nenhuma 

dependência ontológica em relação aos trechos de informação circundantes. Diferente de 

um negativo recortado, cada pixel, cada índice, é finito em si mesmo, e pode ser 

conectado a qualquer outro. 
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3) Como consequência disso, a imagem passa a ser representável enquanto 

processos de algoritmos. Assim, torna-se fácil realizar operações pré-programadas que 

retirem a mão humana de várias etapas de produção e alteração da imagem. Embora isso 

já tenha sido um argumento iniciado pela fotografia analógica, sendo inclusive uma das 

bases do seu valor de verdade, eram processos de natureza mecânica e química, não 

matemática.  

4) Consequentemente, expande-se a capacidade de produção e de alteração do 

material midiático como um todo. Num processo analógico, a reprodução é 

necessariamente cara e mais lenta, enquanto num ambiente numérico, as alterações feitas 

através de processos computacionais. Livre de certas limitações do suporte analógico é 

bem simples que uma única base de material digital bruto tenha uma infinidade de 

versões possíveis, seja através da adição de camadas ou recombinação dos dados já 

existentes. 

5) E por fim, enxergamos as consequências das transformações de materiais já 

existentes para mídias de computador. O processo de transformação do objeto físico (a 

celulose) em dados muda completamente a sua natureza básica. MANOVICH (2001) 

afirma que a codificação retira a relação entre forma e conteúdo: um quadro, um livro e 

um filme são reduzidos a um mesmo denominador comum, o código, zeros e uns. Eles 

passam a obedecer às lógicas de processos computacionais em sua organização e 

correlação.  

 Esses processos se veem firmemente implantados nos modos de produção do 

cinema a partir da década de 80, quando as primeiras ilhas de montagem baseadas em 

computador são usadas pelos estúdios de cinema. Estas estações usam os mesmos 

princípios citados acima, adaptados para as imagens de cinema. Elas facilitam o processo 

de montagem da sequência imagética, uma mudança na Forma Filme que reforçou a a 

estética com cortes velozes e raccords.  Isto não passou despercebido aos profissionais da 

área, como nos diz MURCH (2001, 112), editor ganhador de vários prêmios Oscar 

 
“A moviola [edição mecânica] era de acesso randômico, mas não era de acesso 
randômico instantâneo. O [Sistema] Avid praticamente duplicava a quantidade de filme 
que eu conseguia editar numa semana. Com a ajuda de Pat Jackson, que trabalhou como 
coeditor, conseguimos fechar o primeiro corte de O Paciente Inglês com 4 horas e meia 
de duração 3 semanas depois de terminadas as filmagens. Isso não seria possível 
mecanicamente e com certeza não era algo que podia ser feito trabalhando na casa de 
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alguém. […] As vantagens da edição digital podem ser quase intoxicantes, 
particularmente para editores que vêm arquivando sobras e rebobinando rolos por muitos 
anos.”  

 

A montagem não linear finalizou a aplicação das lógicas de bancos de dados para 

computadores, e solidificou os algoritmos digitais como um estado natural da imagem: 

em um dado momento, todos os filmes são digitais. Embora sejam captados em 35 

milímetros e exibidos num projetor de cinema analógico, durante todo o processo de 

edição e finalização de áudio e vídeo, o filme já é completamente digital. Antes mesmo 

de a primeira cópia ser exposta, a matriz de onde serão copiadas todas as outras cópias de 

circulação do filme ser finalizada, a ‘cópia zero’, é impressa num negativo a partir de um 

arquivo de computador que é levado para a  central de telecinagem.  

Este processo gera uma resposta curiosa à pergunta “O que é cinema?” Uma 

resposta possível, num dado momento, seria dizer que “cinema é um conjunto de dados 

organizados e processados de modo que eles possam ser interpretados por computador, 

de uma maneira que um ser humano reconheça nele sequências de imagens que lhe 

pareçam ter a ilusão de movimento.” 

 Essa relação da imagem enquanto dados vai se tornando constante conforme o 

computador vai tomando espaço no processo produtivo. A arte da animação 

cinematográfica computadorizada é interessante como exemplo desse processo. Antes 

relegada à realização de objetos virtuais dentro de cena, como na animação A Bela e a 

Fera (1991), as imagens geradas por computador passaram a compor a totalidade do 

quadro cinematográfico. Chão, personagens, música, e montagem, tudo é composto de 

imagens geradas, sem um único traço analógico dentro do material final exibido. 

 A capacidade de processamento chegou a um grau de resolução e simulação de 

características fotográficas que se tornou possível criar modelos realistas de seres 

humanos. Curiosamente, nenhum desses projetos até Avatar (2009) foi realmente bem 

sucedido nas bilheterias comerciais. É postulado que os seres humanos criados por 

computador fossem realistas demais, e isto acaba por perturbar o sistema cognitivo 

humano. Surge uma rejeição da representação a partir de um grau determinado de 

semelhança entre o humano criado por computador e a imagem real, um conflito entre o 

que parece real, que se choca com nosso conhecimento do mundo sensível.  
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“Masahiro Mori propôs que conforme os robôs se tornassem mais humanos em 
aparência, eles se tornariam mais familiares, até certo ponto. Eles arriscam se tornarem 
enervantes quando eles são quase humanos, mas não totalmente, especialmente quando 
sua natureza mecânica é descoberta por toque ou por outros modos. (Mori, 1970). Mori 
citou cadáveres e zumbis como residentes deste vale assombroso (N do T. Uncanny 
Valley). O Vale Assombroso pode ser causado por um desencontro entre experiência e 
expectativa. Outro exemplo citado por Mori é uma prótese que parece realista mas é 
artificial ao toque.  Esta hipótese é suportada pelo estudo de vídeos de robôs que mostram 
que medo, nojo, ansiedade, desgosto e choque são as emoções que melhor predisseram a 
sensação de enervação. (Ho, MacDorman, & Pramono, 2008)”.8 

 

  
Figure 5: Toy Story e Final Fantasy - Quanto mais humano pior. 

 

 A discussão do analógico versus digital no cinema, portanto, se tornou um ponto 

vencido. Uma vez que ambos os modos de produção são reduzidos a dados em sua 

totalidade e as imagens geradas por computador são muito difíceis de distinguir das 

fotográficas, as diferenças se tornam escolhas entre modos de trabalho e visualidade por 

parte dos diretores e produtores, não diferenças de natureza. Uma imagem em movimento 

não nos aparenta deixar de ser ‘de cinema’ por que é criada ou editada num computador, 

ou por que foi capturada numa câmera que não usa película ou fitas de formato analógico, 

                                                
8 No Original: Masahiro Mori proposed that as robots become more humanlike they 
appear more familiar up to a point. They risk becoming eerie when they are nearly 
human but not quite, especially when they are discovered to be mechanical through touch 
or by other means (Mori, 1970). Mori cited corpses and zombies as residents of the 
uncanny valley. The uncanny valley may be caused by a mismatch between experience 
and expectation. Another example cited by Mori is a prosthetic hand that looks realistic 
but feels artificial. This hypothesis was supported by a study of robot videos that found 
fear, disgust, anxiety, dislike, and shock were the emotions that best predicted eeriness 
(Ho, MacDorman, & Pramono, 2008). 
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ou mesmo gerada por um motor gráfico de um game e armazenada. Existem trabalhos 

que se debruçam sobre que consequências essa mudança representa não somente para a 

arte, mas para as relações do cinema com a vida urbana, o lazer, os estudos de sociedade, 

de políticas e poéticas, como é proposto por WASSON (In: LORD, 2006,  75). 

  
“Coletivamente, esse trabalho mudou nosso entendimento de cinema de um texto sagrado 
e finito para um sistema expandindo de relações que se sobrepõem umas às outras, um 
sistema que porta uma relação próxima a conglomerados de mídia locais e globais, assim 
como o dia a dia ordinário e outras formas de mídia. “ 

 

Podemos analisar algumas destas modificações causadas pela conversão para 

suporte digital.  

1) A redução a unidades discretas dá uma certa fluidez a imagem sólida. Suas 

características passam a não ser fixas. Embora isso não fosse novidade, já que a 

fotomontagem e as trucagens de negativos sejam tão velhas quanto a própria fotografia, a 

sua transformação em variáveis de computador cria uma forma de maleabilidade 

diferenciada. 

2) A velocidade de alteração de grandes quantidades de imagem num único toque 

devido a facilidade algorítmica de repetição de operações, uma característica realmente 

única do suporte computacional. Essa é a real base de sua fluidez. A imagem digital se 

descola e recombina entre suportes com facilidade. São imagens transformadas pelo uso 

de software, e, portanto, modificadas pela passagem de maneiras diferentes, de acordo 

com os programas e algoritmos impostos sobre os dados brutos.  

3) Essa imagem-dado existe, em uma multiplicidade de contextos e 

temporalidades, mudadas e manipuladas por uma variedade de autores, reais e potenciais. 

O cinema passa a concordar com uma característica desta década do século XXI, a 

infinidade de telas que compete por espaço na nossa visão. Não somente a tela da TV, 

dos projetores, dos cinemas, mas telas nos elevadores, nos carros, nos celulares e 

computadores portáteis.  

Retorna à tona uma característica de expansão cultural de formas estéticas que era 

representativa do cinema em seu início, quando as bitolas menores popularizaram telas 

menores, com os rolos de oito e dezesseis milímetros. Essas telas não somente não 
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tinham o mesmo tamanho e proporções, mas possuíam velocidades de frame e janelas 

bem diferentes das propostas pelo cinema hegemônico de suas respectivas épocas.  

A popularização do VHS e do DVD criou um fenômeno diferente numa época 

mais recente, onde a tela do cinema encolhe, mas sempre buscando manter as proporções 

originárias da tela do cinema. Esse é um traço estético significativo, a quase 

obrigatoriedade do letterbox, a necessidade da imagem horizontalizada, sempre associada 

a tela grande das salas da Forma Cinema.  

 Também observamos que este software e dispositivos conseguem criar diferenças 

marcantes no consumo. Mudanças acontecem na relação entre o cinema e os espaços 

públicos e privados. Modificam-se posicionamentos do corpo para posturas com graus 

diferentes de relaxamento, um olhar ativo, atento, no lugar do olhar “distraído”. Além 

disso, o existe um relaxamento das regras sociais relativas à observação da imagem, as 

próprias distorções entre aspectos e tamanhos de tela, e uma maior autoria no processo 

mesmo nos níveis finais do processo de construção da fruição. Estas características 

permitem o entendimento do cinema como um artefato digital fluido, que cede um pouco 

da influência exercida pelos seus discursos institucionais sobre quem assiste para adquirir 

a capacidade de existir enquanto experiência, em uma multiplicidade de condições e 

temporalidades.   

 Essa forma da imagem enquanto dados fica subjugada às vontades do sujeito. A 

Forma Cinema, fossilizada e travada, nos parece ser amaciada pela fluidez criada pela 

conversão do cinema em dados. O cinema passa a ser passível de anexos e modificações 

para se adequar à conveniência de quem assiste, aquele que possui os dispositivos. Um 

filme pode virar uma narrativa seriada, visto no decorrer de toda uma semana, sua 

imagem reduzida para caber na palma da mão e exigindo que pausemos a narrativa para 

comentar algo com a pessoa do lado, seja relevante ou não.  

Ao mesmo tempo, a liberdade não é total, já que cada um desses dispositivos 

representa aberturas e limitações diferentes. São em grande parte modificações de 

fruições pré-condicionadas para facilitar o seu uso. Uma infinidade de modificações, 

verdade, mas cada uma delas delimitada dentro de si mesma. Dificilmente um usuário 

comum teria a paciência de desenvolver soluções para navegar ao redor destas limitações, 
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portanto, essa audiência se contenta em aproveitar as ferramentas que possui para dar 

outras capacidades à imagem.  

 Existem outros lugares da cultura visual onde esse tipo de fenômeno acontece. A 

ideia de modificação/criação de um objeto/experiência ‘novos’ a partir de pedaços de 

outros é uma força poderosa na cultura contemporânea. Várias formas de arte surgiram 

desta maneira, como a fotomontagem analógica, a bricolagem e a customização. Segundo 

MALPAS (2000, 5), a própria Pop Art e mídia Art defendidas pelos estudiosos do pós 

modernismo se valem dessa característica.  

 
“Lichenstein Reproduziu trechos de quadrinhos como grandes pinturas a óleo que 
ironicamente capturam as imagens comuns da cultura popular americana em toda a sua 
sentimentalidade e violência. Warhol experimenta com reproduções de uma grande 
quantidade de objetos da cultura de consumo, de latas de sopa até baixas de produtos de 
limpeza e faces de gente famosa, aí inclusos Marylin Monroe e Richard Nixxon”. 9 

 

 Essa mesma lógica poderia ser reconhecida nos softwares de editoração gráfica 

como o Photoshop, onde o ato de criação é feito através da seleção de muitos menus 

contendo centenas de objetos pré-montados e alguns milhares de ‘filtros’, que modificam 

matematicamente características da imagem com o clique de um mouse, mas sempre em 

modelos pré-programados pelos programadores originais, como é proposto por 

MANOVICH (2000, 125) 

 
“Em resumo: A prática de conjugar um objeto midiático a partir de elementos de mídia 
pré-existentes e comercialmente distribuídos já existia na velha mídia, mas as novas 
tecnologias de mídia toram este processo o novo padrão e o faz muito mais fácil de 
executar. [...] Puxar elementos de bancos de dados e bibliotecas se torna o padrão; cria-
los do nada se torna a exceção. A Web age como uma materialização perfeita desta 
lógica. É uma biblioteca gigante de gráficos, vídeo, áudio, designs de layout, códigos de 
software e textos, e cada um destes é livre já que pode ser salvo para o computador do 
usuário com um clique.”10 

                                                
9
 Lichesntein reproduced frames from comic strips as huge oil paintings that ironically capture the stock 

images of the American popular culture in all of their sentimentality and violence. Warhol experimented 
with reproductions of a wide range of the objects of the consumer culture, from soups to can to boxes of 
cleaning products and the faces of famous people, including Marilyn Monroe and Richard Nixxon.” 
10 To summarize: the practice of putting together a media object from already existing and commercially 
distributed media elements already existed with old media, but new media technology further standardizes 
it and makes it much easier to perform. [..]Pulling elements from databases and libraries becomes the 
default; creating them from scratch becomes an exception. The Web acts as a perfect materialization of this 
logic. It is one gigantic library of graphics, photographs, video, audio, design layouts, software code and 
texts; and each and every element is free since it can be saved to user’s computer with a single mouse click. 
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Embora se diga que uma imagem criada dentro do Photoshop seja uma imagem 

retrabalhada, mas original, o mesmo não pode ser dito do cinema visto através desse 

dispositivo. Um filme não é considerado um filme “original” por que foi visto num 

dispositivo portátil com uma tela de três-e-meia polegadas ou nove centímetros, e nos 

parece ser uma experiência diferente daquela obtida no cinema em uma série de níveis. 

Esses dispositivos-filtros são implícitos, mas são escolhidos pelo usuário, dependendo de 

que objeto ele decida usar para consumir aquele material.  

 Também é interessante realçar que a uma possibilidade de alteração e circulação 

não é automaticamente sinônimo de um material de qualidade, seja visual, seja narrativa, 

seja situacional. A facilidade de circulação e recriação tanto de imagem quanto vídeo 

também pode gerar menos preocupação com a criação de materiais novos ou que 

aproveitem a alta capacidade de armazenagem e resolução imagética para nada além de 

propagar ruídos e distrações visuais. Temos conexões de banda larga, softwares de edição 

poderosos e acesso a uma vida de bancos de dados. Mas usamos nossas câmeras e 

equipamentos de vídeo para circular imagens de baixa resolução de pessoas  falhando em 

acrobacias com narrações humorísticas de seus tombos. Utilizamos nossos softwares para 

circular paródias de imagens fotográficas com legendas escritas em português ou inglês 

sofrível, e para circular vídeos de gatinhos pelo Youtube.  

Portanto, a mudança do cinema para o suporte digital, com todas as suas 

características boas e ruins, pode ser  a consequência natural do desenvolvimento da 

tecnologia e também dos modelos sociais estandardizados de uso técnico dos usuários 

que vivem em uma comunidade de redes.  
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3.0 Sobre os dispositivos contemporâneos de imagem 

 

Esse estilo de dispositivo de fruição que citamos pode parecer estranho para a 

audiência contemporânea de cinema, mas mesmo nos filmes da Forma Cinema, essa ideia 

nunca foi realmente abandonada. O filme de terror A Premonição 4, uma das franquias de 

filmes-açougue do século XXI, foi lançado nos EUA não apenas em 3D, mas também em 

salas equipadas com o sistema Motion Code. Esse sistema é um tipo de cadeira de cinema 

melhorada que se move, treme e oscila de acordo com o que acontece no filme, tremendo, 

se sacudindo ou indo de um lado para o outro, através movimentos gerados mecânica e 

eletronicamente. 11 

A fabricante do sistema, a D-Box, não somente comercializa essas cadeiras 

modificadas para salas de cinema, mas também podem ser compradas para a sala de estar, 

acopladas no aparelho de BluRay ou seu Playstation 3. Ou seja, aparentemente, a sala de 

cinema deixou de ser o definidor. Embora seja propagandeada como a última palavra em 

tecnologia “de cinema”, a D-Box está recriando parte do que já foi feito num convés de 

navio de um panorama do fim do século XIX.  

A ironia continua quando vemos o material da divulgação da D-Box: ao invés de 

focar na experiência da sala de cinema, o Motion Code é claramente vendido como um 

sistema para ser usado em casa, junto com os home theaters. O vídeo da empresa coloca 

os trabalhos dos irmãos Lumière e a Forma Cinema como ‘o’ original, a semente que 

gerou toda a forma de dispositivos audiovisuais contemporâneos, uma argumentação 

imprecisa. 

O Motion Code foi desenvolvido primeiro para sistemas domésticos, e só depois a 

D-Box pensou em propor aos cinemas que instalassem o sistema em suas cadeiras. Esse é 

o processo reverso da maioria das tecnologias relacionadas ao cinema hegemônico, como 

o som Surround proposto pela Dolby, que entrou primeiro nos sistemas comerciais para 

depois chegar ao uso doméstico. Deve-se notar o apoio da indústria de cinema de 

Hollywood para que o sistema funcione, já que a cadeira da D-Box requer uma trilha 

                                                
11

 In: http://www.getthebigpicture.net/blog/2009/8/16/final-destination-goes-for-the-4-d-experience.html. 
(acessado dia 8 de Julho de 2010) 



 37 

extra de dados que corre sincronicamente com as trilhas de vídeo e áudio dos filmes, que 

deve ser incluída e todo e qualquer BluRay que suporte o apetrecho.  

Cada vez mais o material parece ter de se adequar a uma condição de exibição e 

fruição que não é a da Forma de Cinema comum, já que o espectador não 

necessariamente está em grupo, numa sala escura, e não necessariamente será um 

espetáculo com hora para começar ou para terminar.  

Portanto, observamos que não existe ‘a’ Forma Cinema como a única forma de 

consumo de filmes. Existem várias maneiras de fruição diferentes, com dispositivos de 

imagem múltiplos. Para ilustrar o que nos referimos neste escrito como dispositivos 

contemporâneos de imagem, iremos discorrer sobre alguns deles enquanto formas de 

experimentar imagens em movimento. Iremos abordar análises sobre suas características 

técnicas e estéticas, escolhas de fruição.  

Cada um deles terá uma breve contextualização história que aponte seu 

desenvolvimento, e serão notadas contribuições e limitações oferecem para o estado atual 

do cenário de múltiplos modos de consumo da imagem de cinema. Outros aportes 

teóricos serão adicionados conforme seja necessário, já que trabalhamos com um corpus 

variado com características diferentes entre seus elementos.  

Essa diferenciação é necessária para separá-los dos dispositivos pré-cinemas e do 

primeiro cinema como o nickelodeon, kinetoscópio e o cinerama, embora todos possam 

ter cedido algo aos dispositivos atuais. O cinerama é o predecessor do cinema de 

profundidade IMAX que usa projetores múltiplos para aumentar a sensação de imersão. O 

kinetoscópio ajudou a gerar os aparatos que captam e também exibem as imagens 

capturadas, e o nickelodeon previu uma fruição individualizada e pulverizada com custo 

pequeno. 

Também é necessário apontar que esses alguns destes dispositivos 

contemporâneos são, na época em que este texto é escrito, tecnologias de ponta e/ou em 

processo de adoção e, portanto, podem sofrer mudanças rápidas. Não é o nosso objetivo 

fazer um tratado definitivo sobre toda a multiplicidade de tecnologias disponível para 

consumo de imagem fílmica, mas sim uma reunião de exemplos que seja capaz de 

demonstrar um contexto compreensível do tipo de pressões causadas por esses objetos na 
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forma como a imagem de cinema pode ser  sentida no final da primeira década do século 

XXI.  

Também observaremos o outro lado da moeda em conteúdos produzidos 

especificamente através destas ferramentas e para o consumo nestes dispositivos, como 

materialização dos efeitos citados nas seções anteriores, e suas consequências na fruição 

estética final. 
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3.1 Computadores pessoais (PCs) 

 

A década de 2000 a 2010 foi década da popularização dos computadores pessoais 

(PCs) dentro dos lares, inclusive no Brasil.  

 
Vendas de PCS por trimestre - 2009 a 2010. Fonte: Associação Brasileira de Indústria Elétrica e 

Eletrônica (ABINEE)12 

 

Fonte: 
International Data Corporation - IDC Brasil 

 

Não é incomum ter uma unidade digital de processamento de dados em massa em 

casa com periféricos de controle e um monitor de retorno, interligado através de conexões 

de dados óticos e/ou eletrônicos, o tipo de dispositivo definido por GILDER (apud 

                                                
12 Acessado em: http://www.abinee.org.br/noticias/com05.htm (1/03/2010) 
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FIDLER, 1997,  6) como um teleputer, um aparato que mistura atributos do computador, 

da telefonia e do computador pessoal.  

Um dado que pode ser observado é a aceitação do PC como uma máquina de 

produção, comunicação e consumo de símbolos/imagens. Essa popularização também 

universaliza as metáforas de controle do sistema pelo usuário através de gráficos e 

iconografia, a chamada interface gráfica (Graphic User Interface, or GUI). 

Esta modalidade de interação desenvolvida pela equipe do Palo Alto Research 

Center em 1977, foi responsável por abrir a tela do computador para o mundo 

informacional, fazendo usos da metáfora de ALBERTI (1972, 55), que afirma que “na 

superfície onde pinto, eu desenho um retângulo de qualquer tamanho que eu deseje, o 

qual eu considero uma janela aberta através da qual o objeto é visto”. O resultado dessa 

implementação das regras da pintura linear renascentista é a metáfora da programação 

orientada a objetos, onde ícones, menus e imagens vistos na tela do computador 

correspondem a processos e sequências complexas de comandos que anteriormente 

seriam feitas através de linhas-de-comando específicas. Nesta metáfora, a ideia de 

espacialidade é importante, já que observamos a tela do computador como um espaço 

plano de trabalho, de maneira similar à nossa mesa de escritório, com os ícones sendo 

colocado ‘sobre’ um fundo específico, chamando nossa atenção para si mesmos com suas 

formas coloridas e tamanhos diferentes. A adoção da interface gráfica como o novo 

padrão da lógica operacional dos computadores foi rápida levando em conta a brevidade 

da tecnologia.  

De acordo com FIDLER (1997, 16-17), e derivando de MACLUHAN (1969), 

certas familiaridades culturais e estéticas facilitam a fácil absorção de novas formas de 

mídia. No caso da interface gráfica, a própria característica da perspectiva linear e o 

tratamento daquela imagem como representação de um espaço interno já é referenciado, 

como aconteciam em certos móveis que tinham pinturas que representavam o conteúdo 

de cada gaveta. O próprio nome – desktop, literalmente o topo da mesa – alude a um 

espaço familiar, a mesa de trabalho onde realizamos atividades, leituras e outras coisas. 

Empilhamos informação por ordem de importância, com o material mais relevante 

estando sempre próximo dos olhos e o resto soterrado sobre outras folhas e objetos.  
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A metáfora do desktop obedece a essa lógica, empilhando informações em 

espaços delimitados, ou janelas, que competem pela atenção de quem utiliza o sistema. 

Nesse aspecto, a interface gráfica desafia a proposta de Alberti, já que não se passa a ter 

um espaço através do qual algo pintado é visto, vários espaços mostrados através de uma 

delimitação comum, o que pode ser visto como contrário à proposta de contiguidade de 

espaços da perspectiva linear renascentista. É possível perceber que o amontoado de 

janelas não se propõe a ser um espaço coligado visualmente ao espaço do observador, 

como acontece com uma janela comum numa sala.  

Antes do desenvolvimento da interface gráfica, existia na indústria de 

computadores dos anos 70 certo elitismo nerd que assumia que computadores deveriam 

ser algo para especialistas, e não algo para o público geral (FIDLER, 17). A rápida 

aceitação também se deve a uma mudança de paradigma criada pela Apple quando lançou 

o Apple II, o primeiro computador a utilizar a interface gráfica, visando não as grandes 

corporações de processamento de dados, mas sim o usuário comum.  

O Apple II, e todos os computadores pessoais que vieram depois dele 

popularizaram a interface gráfica como o modo mais comum de operação de 

computadores. Mas também semeou outra mudança de modos de consumo de 

informação, que é a tela do computador como modos conflitantes de operação. Enquanto 

observa algo em uma janela específica, o usuário se encontra num modo não 

participatório no processo, mas no momento em que ele manipula as janelas, se torna 

extremamente ativo e controlador. Esta dinâmica torna a tela do computador um 

ambiente de oscilação entre ideias conflitantes.  Este processo aumenta a tensão entre 

atividade e passividade em relação à informação, e entre movimento e imobilidade da 

imagem. (KOTEN, 2009, in: BENTOSKAWA-KAFEL, CASHEN e GARDINER,  92).  

 A metáfora se apresenta como uma inversão direcional do mesmo mecanismo 

psíquico de visão da tela de cinema, no sentido que os processos internos do “aparato” do 

processamento digital não são visíveis. Diferente das linguagens de código baseadas em 

linhas de comando como o sistema operacional DOS, o usuário não deseja sentir ou 

experimentar o que acontece por trás dos comandos que ordena, do mesmo modo como 

não pensa no que acontece com os rolos de filme e sua viagem pelo projetor na sala de 

projeção de uma sala de cinema da Forma Cinema.  A relação do sistema é 
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completamente mediada através da interface gráfica, poupando o usuário do contato com 

as linguagens de programação. 

Essa relação é relevante por que ela começa a popularizar o conceito da tela do 

computador como uma tela que pode ser muitas telas, uma superfície que passa por um 

processo de remediation constante, de acordo com BOLTER (2000). Este processo 

ocorre de gradualmente, à medida que uma mídia procura suas próprias características, 

limitações, estéticas e linguagem, sua legitimidade e autonomia em relação a outros 

suportes, algo que MCLUHAN(1969) já fala sobre a TV em relação ao cinema. (356) É 

uma busca de cada mídia por sua própria identidade, alterando, devorando e 

representando formas anteriores dentro de si. Essa nova forma representa outras mídias 

anteriores nela mesma. Isso cria um processo dialógico, obedecendo ao que BOLTER 

(2000) chama em seu trabalho de uma dupla lógica da remediação. 

A primeira parte desta dialética é a lógica da transparência – onde a superfície do 

suporte tenta ao máximo se esvanecer para colocar o usuário o mais próximo quanto 

possível do suporte referenciado.  

 
“O computador é oferecido como uma nova forma de acesso a estes materiais [midiáticos] 
mais antigos, como se o conteúdo da mídia mais velha pudesse simplesmente ser despejado 
dentro da nova. Uma vez que a versão eletrônica se justifica por garantir o acesso à velha 
mídia, ela deseja ser transparente. Deseja se apagar para que o observador esteja na mesma 
relação com o conteúdo que ele teria se estivesse confrontado com a mídia original.” (45-46) 
13 

 

Porém, este apagamento total, um sonho tanto da fotografia quanto do cinema, é 

ainda mais difícil em ambientes computacionais, já que “o computador sempre faz sua 

presença ser sentida de algum modo, por que o observador deve deslizar uma barra para 

ver o todo de uma figura, ou por que a imagem aparece granulada ou com cores irreais.” 

(BOLTER  46). O autor conceitua este efeito como a lógica da opacidade, a segunda 

metade da soma da lógica da remediação, criando uma tensão entre a opacidade e a 

transparência da mídia em relação aos objetos/suportes representados naquela tela.  

                                                
13 No original: The computer is offered as a new means of gaining access to these older [media] materials, 
as if the content of the older media could simple be poured into the new one. Since the electronic version 
justifies itself by granting access to the older media, it wants to be transparent. It wants to erase itself so 
that the viewer stands in the same relationship to the content as she would if she was confronting the 
original medium.  
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Esta dialogia é especialmente presente na tela dos computadores pessoais, já que 

em alguns momentos, ela disputa nossa atenção em uma multiplicidade de janelas, 

impedindo mergulhemos profundamente em qualquer uma delas. Sempre existe algo para 

chamar a atenção para outro ponto, outros ícones se movem na tela, e trabalha-se em 

modos de multitarefa, escrevendo, assistindo vídeos curtos numa janela enquanto um 

pequeno aplicativo no canto inferior da tela transmite música a partir de uma web rádio, 

por exemplo.  

Com esse uso, a tela é uma coisa para a qual se olha ‘para’ (look at, segundo 

MCGINN). Ao mesmo tempo, esta mesma tela também exibe, sem interrupções, se assim 

for desejado, um filme em alta definição (High Definition, HD), permitindo que nos 

concentremos na imagem mostrada, sem maiores distrações na superfície. Olhamos, 

nesse caso ‘através’ da tela (look into). Em outras palavras, às vezes a tela do computador 

deseja ser tão transparente quanto a tela de cinema, em outras ela se fecha ao olhar para 

realçar a informação que se encontra sobre ela e não sob ela.  

 Outra característica do computador é a sua característica de ligação em redes. A 

partir do momento em que o filme é transformado de mídia digital em mídia analógica, 

ele adquire uma série de características relativas a esse novo suporte. No caso, nos 

referimos ao custo de reprodução, que cai para virtualmente zero, assim como ocorre com 

o custo de transporte. Todo o jogo de circulação do material muda, já que a imagem 

convertida a algoritmos pode ser reproduzida através da rede mundial de computadores. 

Mudam também as táticas de uso e consumo desta informação, já que possibilidades se 

abrem. CERTEAU (1990, 89) define a tática com sendo,  

 
“a oposição aos procedimentos de estratégicos institucionais, os procedimentos que se 
pela pertinência que dão ao tempo – às circunstâncias em que o instante de uma 
intervenção precisa transforma uma situação desfavorável em favorável, à rapidez com 
que mudam uma organização do espaço, as relações entre os momentos sucessivos de um 
“golpe”, [...] elas apontam para uma hábil utilização do tempo, das ocasiões e dos jogos 
que introduz dentro de um poder.”  

 

 Assim, bancos de dados compostos por “quais usuários usuário possuem quais 

imagens em quais computadores” são orquestrados. Emaranhados de redes e indivíduos 

anônimos e não-correlacionados crescem de maneira livre e de desenvolvimento 

orgânico.   
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No caso, nos referimos às redes de protocolo Torrent e de Ed2k, as chamadas 

redes Peer to Peer (P2P). São redes de distribuição computacional de informações não 

alinhadas a um sistema servidor central. Todos os computadores de todos os usuários 

trocam informação ao mesmo tempo de maneira rizomática, não linear. Quando um 

arquivo, no caso um filme, é oferecido nesta rede, os dados são partidos em pacotes 

menores, e cada usuário contribui com uma fatia. Ao fim do processo, filme é recriado do 

zero a partir da junção destes pedaços no computador de destino, utilizando protocolos de 

numeração e endereçamento, num processo análogo à montagem do filme a partir de 

múltiplas latas num projetor.   

São peças de um grande algoritmo, um sistema pré-indexado que se forma 

durante o processo de download de arquivos. Esses cacos de informação vêm de todas as 

partes do mundo e vazam por entre as rachaduras institucionais, tanto técnicas quanto 

legais, da indústria de cinema hegemônica. É um processo diretamente dependente  da 

tecnologia tanto de processamento de vídeo e armazenagem quanto da velocidade de 

transmissão de redes (DEAN, 2007,  120). 
“Distribuidores de filmes estavam originalmente protegidos da força total das 
comunidades baseadas em compartilhamento de dados, já que os grandes tamanhos dos 
arquivos que continham os longas metragens faziam com que a troca de dados através de  
conexões discadas fossem lentas e pouco práticas [...] A ascensão da banda doméstica via 
tecnologia ADSL ou cabo foi rápida. Isto deu aos consumidores uma taxa constante, 
rápida e sempre conectada de dados. Downloads se tornaram mais rápidos e podem ser 
deixados rodando sozinhos por um grande número de horas. Serviços como Gnutella são 
difíceis de fechar via intervenções legais.” 14 
 

As instituições que lucram a partir de copyright, e que efetivamente decidem quem 

assiste o que, onde e de que horas, enxergam esta maneira de distribuição como uma 

ameaça a seu modelo de consumo.  A facilidade de acesso a informação possibilita a 

criação de uma cultura de consumo mais tática do que estratégica, que existe onde tempo 

de conexão e banda larga estiverem disponíveis. Portanto é uma estrutura mutável, 

móvel, existindo num momento e desaparecendo em outro, além de qualquer controle das 

empresas detentoras dos direitos autorais dos filmes comerciais.  

                                                
14 No original: Movie distributors were initially protected from the full force of community based sharing 
as much as the larger sizes associated with feature length film made sharing over slow, intermittent dial up 
connections impractical [...] The uptake of domestic broadband via ADSL or cable has been rapid. That 
gives consumers a flat rate, fasted and always on connection.  Downloads are much quicker and can be left 
running on the background over a number of hours. Services such as Gnutella are hard to shut through 
legal enforcement.  
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O filme deixa de pertencer a uma pessoa ou empresa, para pertencer à rede. Como foi 

dito pelo autointitulado chefe, desenvolvedor e faxineiro do site Isohunt, um dos maiores 

portais de bittorrent15 da internet,  
 
“Esta é uma era de mixagem e de compartilhamento, e se você consegue ver a relação 
entre compartilhamento e cultura (...) verá que guerra entre quem possui os direitos e os 
consumidores nunca acabará e os detentores de direitos nunca vencerão. (...) A internet é 
uma máquina de informação muito mais eficiente do que a prensa ou videocassete jamais 
foram, é um bicho com uma natureza diferente. É hora das indústrias de conteúdo 
aprenderem que devem descartar noções passadas de como fazer negócio baseadas numa 
economia de escassez.”16 
 

 Podemos citar os comentários do departamento legais do Piratesbay.org, o mais 

famoso site de torrents do mundo, mas são respostas menos educadas, onde os 

organizadores do site sugerem que os advogados da produtora de cinema DreamWorks 

SKG deveriam procurar algo útil para fazer, com palavras menos polidas do que as 

usadas para escrever este texto.17 

Essa facilidade de circulação e distribuição cria redes-dentro-de-redes, uma forma de 

consumo diferente para o cinema, independente das situações tradicionais de distribuição 

de conteúdo. Redes de contatos entre anônimos que não se conhecem, articulando 

conexões sempre mutáveis de distribuição, que inclusive são capazes de burlar uma série 

de barreiras institucionais, como a maioria de redes de censura mundiais. Somente no ano 

passado a China conseguiu banir as maiores redes de distribuição de vídeo via P2P de seu 

território, embora ainda conte com centenas de redes menores tentando correr ao redor da 

proibição. No Irã, o sentido ocorreu em via contrária, permitindo que imagens proibidas e 

censuradas percorressem o mundo sem nenhum controle do estado ou das redes de 

televisão que cobriam o ocorrido. 

 
"Se dependesse da CNN e das redes de broadcasting da velha escola, você nunca poderia 
ter ouvido falar de Neda, a iraniana de 16 anos. Ela foi atingida no coração por tiros das 
Forças de Segurança do Irã enquanto o telefone celular gravava e seu pai estava ao seu 

                                                
15 Bittorent é um sistema de propagação de arquivos de dados via conexões de internet, criando o que se 
chama rede Peer-to-Peer (P2P). Ele permite que computadores dotados do programa de conexão 
interliguem seus dados e partilhem arquivos de forma anônima, automática e massiva. Como lida bem com 
arquivos muito grandes, tornou-se ideal para o compartilhamento de arquivos de imagem em movimento de 
qualidade, alta, como filmes. 
16 Join The Copyfight! In: http://isohunt.com/forum/viewtopic.php?t=148705, acessado dia 3/01/2011 
17 Subject: Re: Unauthorized Use of DreamWorks SKG Properties  
In: http://static.thepiratebay.org/dreamworks_response.txt. Acessado dia 03/01/2011 
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lado. Mais do que algum programa de filtragem de internet, esses guardiães da TV foram 
os verdadeiros censores. "18 

 

 Estas redes também são usadas para trafegar, e traficar, cinema. São caminhos de 

comunicação que se originam nos indivíduos, passando por e terminando neles. Com 

acesso a esse tipo de rede de circulação, o computador pessoal não se torna somente um 

ponto de armazenagem de imagens de cinema, mas também o centro de uma rede de 

distribuição destas imagens para outros dispositivos. O PC se torna um nó de telas-em-

rede, onde os filmes-dados são  refeitos para outros formatos, até serem vistos em outros 

dispositivos bem distantes da tela de cinema convencional. 

 É esta tendência do PC como nó de distribuição que pode ser visto como uma 

adequação da Forma Cinema no futuro próximo. Durante o fim do século XX e primeira 

década do século XXI, o computador de mesa Desktop foi a principal ferramenta de 

acesso aos dados em rede. Este cenário está começando a mudar com a rápida aceitação 

de tablets e telefones celulares com resoluções e armazenagens cada vez mais altas.  

 Tal mudança tem efeitos específicos sobre a forma de distribuição, e portanto, de 

consumo. Tais aparatos têm arquiteturas de dados mais fechadas e proprietárias. Também 

tem modos restritos de entrada de dados, tanto em portas físicas como em integração de 

dados em redes livres. Dispositivos móveis são mais controlados por seus fabricantes do 

que computadores, apesar de tentativas frequentes e bem sucedidas de destrave. Além de 

tudo, também são facilmente rastreáveis geograficamente, que gera um tipo de vigilância 

e monitoramento das atividades privadas de seus usuários. Isto inclui o uso dos dados e 

também controle daquilo que pode ou não ser assistido e compartilhado pelo aparato.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Iran videos reach the world via Bittorrent, In: http://www.p2p-blog.com/item-1090.html. Acessado dia 
03/01/2011 
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3.2 Smartphones 

 

Se existe um artefato tecnológico que se tornou ubíquo nos últimos 30 anos, 

parece ter sido o telefone celular. A tecnologia de telefonia móvel pode ser um estudo de 

caso interessante de processos de aceitação de artefatos novos de maneira ubíqua e veloz. 

Também serviria como base para observação da integração entre comunicação e 

computadores que ocorreu no fim do século XXI.  

A tecnologia celular se baseia na emissão/recepção de sinais de baixa potência a 

partir de polos de emissão e retransmissão chamados células, possível no momento em 

que se torna viável a redução da quantidade mínima de frequências de rádio usadas para 

estabelecer comunicações sem fio que se mantenham estáveis. Como esses frequências 

são mutáveis e reutilizáveis, não havia tanta limitação na quantidade de usuários que 

poderiam usar a mesma célula ao mesmo tempo.  

Sua adoção ubíqua foi consequência de alguns fatores [FIDLER, 1997,  13]. 

Mobilidade e tamanho – Os celulares foram tão afetados pelo progresso da 

miniaturização quanto os computadores, permitindo que fossem portáteis sem precisar de 

grandes e pesadas baterias, podendo ser carregado na bolsa, e mais tarde, nos bolsos. 

Compatibilidade e complexidade – Os sistemas celulares já nasceram compatíveis 

com as redes estabelecidas de telefones, usando os mesmos protocolos, sem diferenciação 

entre as redes. Seu modo de uso também era o mesmo – as teclas usadas para digitar 

números correspondentes as linhas. Havia uma semelhança de interfaces entre os dois 

aparelhos. 

Observabilidade – O telefone começou a ser mostrado sendo usado em toda série 

de mídias, especialmente no cinema nos anos 80, o que deixava os benefícios claros 

mesmo para quem não tinha acesso à tecnologia.  
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Wall Street (1987) e Wall Street II, O dinheiro Nunca Dorme (2008) - Evolução dos celulares 

  

 Estas características acabam por guiar o desenvolvimento não somente do 

próprio, mas também das tecnologias paralelas a ele.  Podemos usar a lei de Moore como 

exemplo, um postulado criado por engenheiros da gigante de chips Intel. Este postulado 

afirma que a quantidade de chips de um processador dobra aproximadamente a cada 18 

meses, fazendo com que os telefones celulares encolhessem centenas de vezes em 20 ano.  

No fim da primeira década do século XXI, telefones celulares são efetivamente 

computadores portáteis em miniatura, com baterias de lítio recarregáveis que os mantêm 

funcionando em plena capacidade por dezenas de horas. Na verdade, este avanço é tão 

rápido que sua única restrição é a capacidade das baterias de manter suas cargas, uma 

tecnologia que não avança na mesma velocidade que o processamento. Nos últimos 150 

anos, a performance das baterias aumentou apenas oito vezes, enquanto a capacidade e 

velocidade dos chips de silício aumenta nesta mesma proporção em apenas seis anos.19 

 Esta expansão tecnológica também se valeu do desenvolvimento das tecnologias 

de tela cada vez mais finas e energeticamente econômicas para computadores portáteis, 

trocando as antigas TVs com tubos católicos por LCDs (telas de cristal líquido), 

iluminados por LEDs (Diodos emissores de luz). Essa junção deu aos telefones celulares 

autonomia prolongada, e a co-evolução com os computadores permitiu que houvesse uma 

aceitação rápida de uma série de funções que iam além da mera replicação móvel do uso 

do telefone fixo. Telefones se tornavam máquinas portáteis de processamento de 
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informações, e como tal, seu modo de uso e interface precisou ser expandido. O telefone 

começava a remediar o uso dos PCs. 

 Outros fatores também podem sugerir explicações para a rápida aceitação destes 

telefones com poder de processamento. Uma destas possibilidades é a existência da ideia 

de comunicação remota e eficaz no próprio desejo coletivo. Na série clássica de Jornada 

nas Estrelas (Star Trek, 1966), criado por Gene Roddenberry, os exploradores espaciais 

liderados pelo capitão Kirk já carregam Comunicadores que permitem comunicação entre 

os tripulantes e a sua espaçonave em órbita, a U.S.S Enterprise. A série acabou por se 

tornar um marco da cultura pop, e é possível reconhecer semelhanças entre certos 

modelos de telefones celulares/smartphones e o equipamento sugerido para o futuro 

distante desta série do fim dos anos 60. De modo similar, nos anos 80, o filme Robocop 

mostrava um sistema de comunicação digital com mapas que permitia que a 

megacorporação OCP monitorasse as ações de seu policial robótico em qualquer lugar, 

com um pequeno aparelho portátil que não possuía teclado nem fios.  

 

 

Figure 6: O Comunicador de Jornada nas Estrelas e um celular Motorola. 

                                                                                                                                            
19 Hockbery, John.  Building a better battery. In: http://www.wired.com/wired/archive/14.11/battery.html, 
acessado dia 14/04/2011. 
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Progressivamente, os telefones ganharam telas cada vez maiores. Anteriormente 

uma tela simples que só servia para relatar números, sem qualquer outro uso, foi 

crescendo e aumentando progressivamente sua resolução e fidelidade de cores. De 

números para imagens de baixa resolução fixas, depois para imagens em movimento 

simples, até o estado atual. Um smartphone orientado para o consumo de mídia como o 

iPhone 4 da Apple possui uma resolução de 960 por 600 pixels, levemente melhor do que 

uma televisão de tubo CRT normal, mas menos que uma tela LCD de alta definição.  

Com o desenvolvimento da tecnologia de SSD (Solid State Drives, unidades de 

armazenagem sem peças móveis), estes aparelhos conseguiram carregar quantidades cada 

vez maiores de dados com o mesmo consumo de espaço e de energia de suas baterias. 

Assim, eles também se tornaram capazes de exibir material audiovisual de longa duração, 

especificamente filmes, usando softwares de compressão e reprocessamento de imagem 

(CODECs). Os drives em estado sólido também possuem uma velocidade de acesso a 

informação mais velozes que as peças de armazenagem tradicionais, agilizando o 

processo de exibição das imagens. Portanto, tornou-se viável armazenar e assistir filmes 

no telefone celular. 

 Existem muitos tipos e tamanhos de tela em smartphones, o que dificulta uma 

análise que englobe todos os tipos, mas existem modelos que possuem um design 

amigável ao consumo de mídia no aparelho. Aparelhos caracterizados por telas maiores, a 

ausência de teclados físicos ou um sistema de teclado digital e teclado físico retrátil 

embutido. A característica prevalente deles, porém, é capacidade interligação com redes, 

seja através da compra de uma banda de dados exclusiva em uma rede WAP/3g/4g20 ou 

conectando-se a uma rede sem fio Wi-Fi disponível na sua área.  

 Uma análise do cinema num aparato dessa natureza é interessante por que os 

smartphones são característicos por serem artefatos baseados em telas,  

 
“sejam elas a tela clássica do cinema, a tela da TV, a tela do computador ou qualquer tela 
híbrida ou derivativa. [O dispositivo] requer portanto, uma imagem em tela ou uma 
aplicação de um lado e o ato de ver e manusear a tela de outro. […] Ela deve ser vista 

                                                
20 WAP, 3g e 4g são protocolos de comunicação de dados via redes celulares com graus variados de 
velocidade. Os dados usam um pedaço da frequência do sinal e são recodificados pelo modem interno do 
celular, de modo que não interferem na qualidade de áudio. Redes Wi-Fi são redes computacionais 
eletromagnéticas independentes, geralmente estacionarias e de pequena cobertura. Ambos podem ser 
usadas pela maioria dos smartphones para trocas de informação entre si e através da internet.  
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enquanto prática. A imagem, portanto, envolve a tecnologia de telas, conteúdos de telas e 
usos destas telas.” (VERHOEFF, 2010,  288) 

 
 No caso do cinema em smartphones, uma série de características são percebidas 

imediatamente.  Embora já tenhamos citado o cinema em DVD como possuindo mais 

liberdades de fruição, essa relação se torna mais íntima, embora não imersiva, num 

smartphone. A pequena imagem do filme por vezes possui controles miniaturizados que 

aparecem quando a imagem é tocada, permitindo um controle maior sobre a imagem.  

Esta é a maior diferença que enxergamos, e que faz a fruição valer à pena, apesar 

das limitações que existem devido às diferentes possibilidades do dispositivo: seja no 

cinema ou na televisão, a imagem não deve ser tocada. Em boa parte dos smartphones 

projetados para consumo de mídia, em oposição aos projetados para manipulação de 

texto para mensagens, a tela é o principal modo de controle do dispositivo. Ao invés da 

tela sacralizada do cinema, uma tela que se assemelha aos modos de visão das igrejas tem 

uma tela que existe em sua materialidade. Quando tocada, a imagem reage, nos 

mostrando comandos que podem levar a novos toques, lugares ou funções. Esse fato 

marcado pelas manchas que os dedos deixam na tela são resquícios do nosso controle 

mesmo quando os botões desaparecem. O vidro nunca nos deixa esquecer a relação entre 

o toque a visão e o dispositivo móvel.   

É um tipo de visão tátil, segundo VERHOEFF. Não somente se toca na imagem, a 

imagem responde a este toque. Esta característica é potencializada pelo tamanho do 

objeto. É uma tela de cinema que pode ser privada ou pública, vista e repassada entre 

pessoas para comentar, ser vista por cima do ombro,  

 
Em resposta a tecnologias de tela anteriores, a mobilidade do artefato é melhor entendida 
como a extensão espacial que existe não além da tela (dentro do espaço fílmico) mas 
antes da tela (entre o olho e a superfície). Mais íntimo que uma tela distante, mais 
individual do que uma tela larga, mais intuitiva do que uma tela separada, o aspecto 
portátil da tela móvel enfatiza a continuidade entre os espaços, permitindo o que pode ser 
chamado de Dobradura do Espaço (N. Do T. Space Bending, no original) – uma 
característica das conexões televisuais entre espaços que fundamentalmente alteram a 
experiência do tempo dentro de um lugar. 
 

Levando isso em consideração, a visão de um filme dentro de um dispositivo móvel 

fora da Forma Cinema pode ser diferente, como relatado por GOMEZ (2010)  
 
Eu assisti ao filme A Moça dos Brincos de Pérola num trem. No início, levou um tempo 
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para entender do que se tratava, por que estava pensando na minha viagem, no lugar onde 
estava, naquela época. E eu só podia ouvir, por que as legendas eram inúteis. (...) Parei e 
voltei o filme pro início. Eu era capaz de decidir, era a única que poderia escolher o 
momento de assisti-lo, e pude fazer uma troca de trens sem perder a continuidade do 
filme na minha cabeça. “Um fato importante é que, quando eu via o filme, o realismo [da 
imagem] se perdeu um pouco por que qualidade não era boa e tinha quebras de imagem, 
já que o celular não tinha a capacidade de reproduzir bem em tempo real.” 

  

 Assim, nos parece que as características do dispositivo móvel não prejudicam a 

compreensão da narrativa cinematográfica, que é uma característica que aparenta derivar 

da Forma Filme e não da Forma Cinema.  
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3.3 Televisão  

 

Para alguns acadêmicos e profissionais, a televisão é um deserto digno da tradição 

pós-apocalíptica de filmes como Mad Max – O guerreiro das estradas: Milhas e milhas 

de programação árida como um deserto, uma imagem de cores degradadas e sem 

profundidade, e nenhum sinal de vida inteligente num raio de quilômetros. É o ponto de 

vista de diretores como Wim Wenders, que se perguntavam “se o cinema era uma 

linguagem em vias de desaparecimento, uma arte que está morrendo”. Embora essa 

pergunta tenha sido feita em 1982 num documentário para a TV, chamado Room 666, ela 

retrata um pensamento apocalíptico que este texto tenta refutar.  

 Esta afirmação só faz sentido se definirmos o cinema como sendo a Situação 

Cinema das salas, uma definição de cinema que argumentamos ser bastante fechada e 

reducionista. É possível se olhar a TV como uma externalidade temporal do Cinema, uma 

das suas derivações enquanto imagem técnica. Ela possui possibilidades e formatos com 

grande sobrevida, se observamos seu surgimento, anos 1930, e sua popularização, no pós-

guerra. Também é um meio de alta permeabilidade, parcialmente inclusório, ao contrário 

do cinema e do celular, com definições mais altas, mas parcialmente exclusórios.  

Podemos começar com a questão da natureza da imagem. A mudança do suporte 

químico para o suporte digital só ocorreu nas telas de cinema nas ultima década do século 

XX, e a projeção digital em si só foi realmente possível quando Guerra Nas Estrelas – 

Episódio II: O ataque dos Clones foi lançado no festival de Cannes em 2002. Antes dessa 

época, o “olho” do cinema era um olho químico/elétrico, fosse ele feito em placas de 

vidro ou num negativo. “O olho da televisão” é um olho eletrônico, uma imagem gerada 

no ponto de visão, no lugar de uma imagem refletida numa superfície. E como tal tem 

uma tonalidade e uma luminância diferentes da imagem de cinema criada por negativos. 

Ele é um híbrido de imagens de diferentes suportes por definição. 
 

“A imagem de vídeo combina alguns traços que havíamos tendencialmente oposto nos 
dois primeiro dispositivos [mídia impressa e cinema]: O vídeo em geral é de pequeno 
tamanho – mas permanece quase sempre imóvel [...], dirige-se, conforme as 
circunstâncias, tanto ao espectador individual quanto ao coletivo, não precisa ser visto no 
escuro, mas a interferência de muita luz na tela a altera. Apenas o critério de manipulação 
aproxima-a nitidamente da imagem impalpável [do cinema]: para manipular a imagem do 
vídeo, é necessário intervir em sua produção.” (AUMONT, 1990  177). 
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A causa disto é a própria tecnologia CRT, que funciona a partir da atualização 

muito rápida da imagem, sendo refeita linha após linha, eletricamente. Enquanto isso, a 

imagem de cinema é exibida de maneira completa e única a cada quadro. A imagem da 

TV é de aproximadamente 30 quadros por segundo, com uma frequência de cintilação 

diferente (60 hertz). A baixa resolução das TVs antes do sistema HDTV também criava 

formas com contornos pouco definidos, borrados. Além disso, são 

 
“imagens que criam uma a impressão de continuidade. Essas imagens criam um ritmo 
acelerado fazendo com que “batam” na tela. Essa frequência é que prende nosso olhar, 
nos dando a sensação de estarmos hipnotizados. [...] nos imergimos na tela da TV, nos 
entregando à vibração, à energia emanada por essas imagens.” (ROCHA, 2007,  24.) 

 

Essa correlação com olhares diferentes é relevante. O olhar está intensamente 

ligado ao que já citamos em relação à atenção.  Já discutimos o olhar de cinema, mas o 

olhar da TV não é o olhar distraído nem o olhar atento proposto por Walter BENJAMIN 

(1985). Não olhamos para a TV como olhamos para o cinema. CHESTER (2003) 

argumenta que  

  
“No cinema, os espectadores são posicionados como voyeurs, sentados juntos num lugar 
público escuro, seus olhares intensamente na tela. Este arranjo encoraja um estado 
psicológico que lembra o sonho ou a fantasia, permitindo que o espectador crie uma 
identificação libidinal com os personagens na narrativa. [...] A televisão oferece a quem a 
assiste uma imagem do mundo subordinada ao dia-a-dia que os faz cúmplices desta 
forma de olhar. [....] A qualidade da imagem de TV é relativamente pobre, e em casa a 
atenção desvia, e tem de ser puxada de volta regularmente, geralmente através do som – 
risadas enlatadas, jingles e etc. O conteúdo é segmentado de modo que quem assiste pode 
retornar a narrativa com facilidade. O regime de visão característico da televisão é o olhar 
rápido no lugar do olhar atento”.21 

 

Mas a cultura da TV também é particular.  WILLIAMS (1988,  199) propõe que 

mudanças culturais podem ser analisadas a partir de determinadas variáveis.  Por 

exemplo, mudanças nos meios de produção cultural que oferecem novas possibilidades 

formais, que podem ou não estar ligadas a ascensão de classes sociais, ou redefinições de 

classes sociais existentes, assim como o reconhecimento destas mudanças por 

movimentos culturais. No caso do cinema,  

                                                
21 CHESTER, Chris. Neither Gaze nor Glance, but Glaze. Scan: Journal of Media Arts Culture,  
Número 01- Volume 01, Sydney, 2004 
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“As notáveis inovações do cinema, por exemplo – que podiam ser corretamente descritas com 
a invenção de uma nova modalidade, a cinematográfica, que interage com antigas espécies, 
tipos e formas, mas sem dúvida cria, também, algumas formas novas importantes – tem 
vínculos com muitos tipos de situações [ligadas a ascensões ou redefinições de classes] e em 
estágios mais recentes, estão integradas com a produção e a réplica, mas são também, como 
inovações, imediatas e em alguns aspectos importantes.” (200) 

 

 No caso da relação da televisão com o cinema, podemos reconhecer com 

facilidade as mudanças que a televisão facilitou, socialmente. Graças a ela, o consumo de 

imagens em movimento sai da esfera pública para a esfera privada. No caso específico do 

Brasil, a popularização da televisão também é contemporânea ao inchaço das grandes 

capitais no Brasil.  

 A televisão também se tornou uma máquina de consumo de filmes, e a mudança 

de hábitos do público gerou uma ruptura na máquina de produção cultural 

cinematográfica, ao menos no que concerne ao cinema comercial. Talvez os filmes em si 

não fossem suficientes para fazer com que os fruidores saíssem de casa para enfrentar 

uma metrópole lotada, inchada, perigosa, com trânsito ruim e bombardeada por uma 

arquitetura repleta de imagens veiculadas pela propaganda. O cinema comercial tinha de 

oferecer mais, se quisesse permanecer minimamente rentável enquanto indústria. 

A solução gradualmente foi uma convergência (FIDLER, 1997, 23) de 

modificação e definição de padrões estéticos entre cinema e televisão. A televisão tomou 

o espaço do cinema sobre o domínio da imagem-do-cotidiano, do lugar comum e o 

desglamourizado. Uma extensão temporalizada do cinema que adquiriu características 

bem próprias. 

A imagem da TV era a imagem pequena, do dia-a-dia dos acontecimentos do 

mundo de verdade. Uma imagem de menos de um metro de lado, sem profundidade de 

campo, às vezes tremida, com uma narração onipresente, sem nenhuma coesão visual 

entre os múltiplos blocos de imagens que compõem sua programação.  

E também não podemos esquecer das grandes durações, já que a televisão passou 

a ter seus blocos rápidos de 20 minutos, fatiando os filmes para que coubessem nos 

conformes de duas horas, incluindo comerciais. Nas grandes salas da Forma Cinema, se o 

observador não tiver duas horas para gastar, está quebrando uma das regras implícitas da 

fruição padrão, já que não é comum ir embora no meio da projeção. 
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O prêmio da Academia de Artes Cinematográficas se tornou um evento 

transmitido pela TV, onde víamos as pessoas de verdade receberem estatuetas pelo que 

mostravam nas telas, emprestando o glamour de um star system cinematográfico que só 

chegaria à televisão de maneira modificada depois, com prêmios como o Emmy.  

 Houve também trocas estilísticas e estéticas na fruição. O próprio conceito dos 

centros de múltiplas salas, o modelo chamado de Multiplex, pode nos lembrar a TV. 

Quando apenas o sinal de frequência VHF estava disponível, até o início dos anos 90, a 

quantidade de canais numa determinada região era definida por questões de limitação de 

frequência, todos exibindo material continuamente. Na TV, não “planejamos” o que 

vamos assistir. Sentamos á sua frente, controle remoto na mão, e vamos “zapeando”, 

consumindo pequenos pedaços de programação até decidirmos o que vai merecer nossa 

atenção no momento presente. Com os multiplexes, este hábito se reproduz. Muitas 

vezes, não temos muita certeza do que vamos assistir quando saímos de casa. A escolha 

se dá através da barragem de propaganda existente no caminho para a sala e nos halls de 

bilheteria, cheios de pôsteres, banners, imagens estáticas e monitores exibindo trailers. 

TVs exibindo pedaços de filmes, controles remotos metafóricos de uma programação que 

nos é oferecida.  

 A TV também estabilizou suas próprias linguagens, que depois foram apropriadas 

pelos cinema. A estética da hipermidiação de BOLTER & GRUSIN(2000), é um bom 

exemplo. Ao invés de evanescer-se, como acontecia com a imagem de cinema, a imagem 

da TV se evidencia em vários momentos, com técnicas geralmente usadas em jornalismo 

e em transmissões esportivas. Um bom exemplo disso é o uso de split-Screens, 

mostrando duas telas remediadas dentro do mesmo espaço imagético. Originalmente 

usada em telejornais, ela foi apropriada para uso em filmes que questionam o bombardeio 

de imagens, de informações e de telas, como no recente conjunto de filmes do diretor 

Oliver Stone, e até por comédias para adolescentes. Assim, a linguagem considerada de 

TV acabou sendo absorvida pelo repertório que associamos à Forma Filme, uma 

característica curiosa quando se reflete sobre como a TV em alta definição tenta 

aproximar a imagem de TV à textura da imagem ‘fria’ de cinema.  
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Figure 7: CNN e Garotas Malvadas - Hipermidiação e Split Screens 

 
  

É comum, ao estudar trabalhos de análise sobre as fruições da TV e do cinema, 

ver a televisão encarada como uma tela inferior, um tipo de imagem de cinema que 

nasceu degenerada, algo que nunca teve um contato com cinema, ao invés de 

desenvolvimentos conjuntos e entrelaçados. É uma redução perigosa, já que a imagem de 

TV e a do vídeo em definição Padrão (SD, Standard Definition) possuem características 

muito próprias, que não são em nenhuma maneira ‘menores’ ou inferiores de um ponto 

de vista de comunicação e suporte.  

Uma delas é que a participação do espectador na formação da imagem, 

especificamente no nível perceptivo. A definição da imagem de cinema faz com que o 

processo de reconhecimento da coisa imitada, a mimésis, seja mais fácil. Não somente 

qualquer possibilidade de perturbação à fruição é idealmente cortado, mas a resolução da 

imagem de cinema torna a identificação do objeto fotografado quase instantânea. Se a 

sala de cinema for realmente algo como a alegoria da caverna de Platão, então as sombras 

projetadas são as mais perfeitas, feitas com objetos ideais, com uma única fonte de luz e 

com um contraste afiado.  

A imagem da TV SD não é assim. É uma imagem de menor dimensão, com 

tendências ao borramento, definição baixa, contornos não definidos. Movimentos rápidos 

de câmera criam feixes de luz, e a iluminação muito poderosa na imagem causa perda de 

contornos, a chamada “imagem com fantasmas”.  No entanto a compreensão da imagem 

não parece ser prejudicada, independente de conteúdo mostrado. 

É pode-se argumentar que uma das características da imagem televisiva é uma 

atenção elevada por quem assiste. Embora grande quantidade de informação seja omitida 

ou perdida na imagem, nossa compreensão não é diminuída, nem nossa capacidade de 
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nos investirmos na narrativa. É sugerido que isto ocorre devido à capacidade cognitiva 

que possuímos de completar justamente esta informação que falta devido às caraterísticas 

do suporte de vídeo, o que aumenta a intervenção do espectador na imagem. A imagem 

da televisão é uma imagem pregnante,  

 
“A forma pregnante consiste evidentemente na figura, ou seja, na referencia a coisas e 
seres do mundo visível. [...] ver televisão significa preencher os intervales que faturam a 
figura e completar os dados suprimidos na enunciação, para poder dar consistência a uma 
imagem que, levando em conta seu potencial informativo, não constitui mais que uma 
virtualidade.” (Machado, 1988,  60) 

  
 Dependem, portanto de um certo empenho do espectador no sentido de fazer a 

imagem aparecer, através de, e apesar de cortes e ‘fantasmas’ da imagem televisiva. 

MCLUHAN (1964), em seu trabalho seminal, atribuiu categorias de temperatura de uma 

mídia específica, de acordo com o nível de participação derivado da quantidade de 

informação presente dentro de uma determinada mídia. De acordo com ele, a necessidade 

desse “empenho” do espectador em fazer emergir da imagem da TV um sentido é 

diretamente relacionado á quantidade de informação presente na imagem.  

A imagem da TV, com seu enquadramento fechado e baixa definição e quase 

nenhuma profundidade de campo, é um exemplo de mídia fria. O cinema, com sua 

grande quantidade de informações no quadro e altíssima resolução, seria uma mídia mais 

quente. 

  
Um meio frio – palavra falada, ou TV – dá muito mais margem ao ouvinte ou usuário do 
que um meio quente. Se é um de alta definição sua participação é baixa. Se é um meio de 
alta definição sua participação é alta. [...] Como a baixa definição assegura um alto grau 
de envolvimento da audiência, os programas mais eficazes são aqueles cujas situações 
consistem de processos que devem ser completados. (MCLUHAN,1964, 358) 

 
 No entanto, MACLUHAN (1964) nunca clarifica com precisão o que ele chama 

de “envolvimento.” A maioria dos estudos de cinema coloca justamente o contrário, que 

o dispositivo cinematográfico da Forma Cinema é responsável pelo envolvimento, a 

escuridão e a privacidade da sala como uma aproximação do estado do sono. Mas 

acredito que o autor se referia era uma característica de qualquer situação cinema que 

ocorra fora da sala: o esforço consciente de imersão na imagem, independente da situação 

externa. Enquanto o cinema circula o espectador, o usuário de qualquer suporte de 

imagem usa a sua atenção ativa e outros artifícios sensórios para “completar” a parte que 
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falta do aparato, até onde é possível, de modo a se envolver com o que observa. O autor 

não chegou a citar que o aparato cinematográfico da Forma Cinema alivia um pouco da 

carga sensória aplicada sobre o usuário. A sala escura do cinema faz com que menos 

coisas sejam vistas. Parece uma afirmação óbvia e simplista, mas é importante. Quando 

chegamos atrasados numa sessão de cinema e partimos da luz para a penumbra da sala, 

existe uma sensação de vazio sensório que vai embora quando nos sentamos e 

permitimos que o cinema nos envolva. É um ato de entrega, uma permissão implícita a 

esse nível de informações.  

No caso de uma televisão, este ato é uma conquista da atenção, que literalmente 

se envolve (ao invés de ser envolvida) com a experiência da TV como alguém que se 

protege da chuva usando uma capa. Se o som ambiente é alto, usamos fones de ouvido ou 

aumentamos o volume para contrabalançar. Se existe reflexo na tela, tentamos fechar as 

cortinas. Ou, simplesmente tentamos prestar mais atenção, e interrupções neste processo 

podem causar uma certa irritação. E ainda usando a metáfora da capa de chuva, por mais 

que nos envolvamos, sempre sobra alguma parte molhada, seja as mãos ou o rosto.  Esta 

pode ser uma das razões pelas quais, apesar da crescente melhoria da qualidade da 

imagem (e seu “aquecimento”, portanto), as fruições continuarão possuindo percepções 

diferentes em natureza, mas que se completam.  
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3.4 Estética da Vigilância e TV portátil 

 

 Uma mudança que a televisão permitiu foi a popularização de uma multiplicidade de 

tamanhos, granulações e velocidades da imagem que são diferentes do padrão 

cinematográfico. Enquanto o cinema cristalizou um set de regras e enquadramentos 

relativamente rígidos na primeira metade do século XX, a TV foi mais rápida em sua 

aceitação de outras estéticas. Isso acabou contaminando o próprio cinema. 

 Por exemplo, a proliferação do vídeo estabeleceu que certas opções de imagem 

são viáveis. Um dos primeiros usos de imagens eletrônicas geradas por computador num 

filme é o ponto de vista de um ciborgue, uma fórmula que é bastante aceita em filmes 

como O Exterminador do Futuro (1984), quando enxergamos texto misturado 

diegesicamente à imagem, coisa que era lugar comum tanto na televisão quanto nas 

instalações de videoarte. De maneira similar, a quantidade de variações de janela, 

temperatura da imagem, granulação e resoluções que acabaram sendo relacionadas à ideia 

de imediatismo, vigilância, realismo e o modo de ver-sem-ser-visto dentro e fora de cena, 

mais real que o real. É uma imagem herdada da TV, no sentido de que é uma imagem 

ancorada num sentido de tempo e de vigilância.  Podemos observar isto no comentário de 

Thomas LEVIN (In: FATORELLI, 2007,  66). 

  
Devemos entender a proliferação do que chamamos de imagem do tempo real, ou ao vivo 
[...] Evoca-se aqui que testemunhamos o surgimento da estética de uma TV de circuito 
fechado, no realismo do circuito fechado de TV. O espetáculo de um tempo real como 
um novo regime do real. 
 

 

Figure 8 - Terminator e Inimigo do Estado: Estética da Vigilância 
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Estes traços podem ser vistos não apenas em filmes referenciais, como o 

Admirável mundo Novo (1984) O Show De Truman (1998) e Inimigo do Estado (1998), 

mas também em contextos mais questionadores.  

Um exemplo desta estética é a obra Faceless (2007), da artista Manu Luksch. 

Neste ‘conto de fadas’ acompanhamos a história de uma mulher, narrada pela atriz Tilda 

Swinton, numa história de ficção científica em Londres. A capital inglesa é a cidade com 

a maior cobertura de câmeras de circuito fechado de TV do planeta. Dessa maneira, a 

atriz simplesmente atuou seu filme nos metrôs e ruas londrinas e depois realizou um 

requerimento á secretaria de segurança local para ter acesso às imagens, com as quais o 

filme foi montado. Graças ao data protection act inglês, uma lei que permite que os 

cidadãos tenham acesso às suas próprias imagens, foi só uma questão de paciência para 

montar o filme numa narrativa razoavelmente coerente. Num trabalho assim, questões 

sobre o tempo da imagem, autoria, forma e constância são questionadas de maneira 

agressiva, borrando linhas entre o que é imagem ensaiada e o que é imagem auto-gerada e 

espontânea. Um dado interessante: todas as pessoas do filme, por questões de liberação 

de direitos de imagem, aparecem com seus rostos cobertos.  

  

 

Figure 9 - Faceless, um filme realizado com câmeras de vigilância 

 
 Mas a TV também é responsável pela ideia não somente de imagem móvel, mas 

também da imagem portátil. Com a miniaturização de peças e desenvolvimento de 

materiais mais leves de resistente, tornou-se possível criar televisões portáteis de tubo 

CRT, de início em preto e branco e depois coloridas. Estas telas eram pequenas de início, 
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com uma recepção ruim devido a ausência de controles externos, e sem capacidade de 

interface, mesmo analógica, com dispositivos de gravação e reprodução, como os 

videocassetes. Os controles eram primitivos, com um botão circular, ou dial, que 

propiciava uma interface similar a do rádio, onde o usuário manualmente sintonizava até 

conseguir uma imagem da qualidade desejada. 

Porém, deve-se diferenciar a ideia de TV portátil da ideia de TV móvel. 

 

Figure 10 - MTV1(1977) e Sony TV400v (1965): Primeiras Televisões portáteis 

 
 As televisões portáteis são, essencialmente, televisores em miniatura. Embora eles 

aceitassem pilhas, o consumo de energia e a própria tecnologia de armazenagem de 

energia pré-lítio eram problemáticos. Se as próprias peças já não fossem suficientemente 

densas, as baterias grandes também adicionavam peso e tinham autonomia curta. As TVs 

acabavam, em última instância sendo alimentadas pela rede elétrica do local onde 

estivessem, usando as baterias como fonte de força de emergência. 

A imagem era diminuta, muitas vezes em preto e branco, e o som era mono de um 

canal. Mesmo em modelos mais recentes, configuradas a uma transmissão de TV com 

som estéreo, as caixas de som ficavam tão próximas que o som reverberava de maneira 

uniforme, sem qualquer distinção de qual lado da TV ele saía exatamente.  

Isto é essencial para compreender como estas origens eram vistas. Eram usadas 

para levar a TV a lugares onde não existia um aparelho de TV, onde o uso permanente de 

TV não era uma opção, ou onde simplesmente não havia a infraestrutura de antenas 

usadas por um televisor comum. Embora estivesse se referindo à ideia de TV móvel atual 
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baseada em celulares, o ‘uso personalizado da visão’ proposto por ORGAD (2010) 

também pode ser aplicado às TVs portáteis que existem desde 1965. 

 
O conceito de TV ‘no bolso’ carrega a promessa de audiência privada e personalizada-a 
ideia de que usuários serão capazes de acessar conteúdos de TV e consumi-lo em suas 
telas pessoais e privadas, num ambiente que é o mais conveniente, confortável e relevante 
para eles. [...] A TV é usada como tela pessoal, permitindo que usuários assistam 
programas diferentes daqueles que estão passando na TV da sala. (200). 23 

 

 ORGAD (2010) ignora em seu escrito que este desejo não se refere apenas ao que 

é conveniente, relevante e confortável, mas também ao que é viável. Assumir que 

somente as formas “digitais” de televisão possuem essa capacidade faz sua definição de 

TV de Bolso limitada e seduzida pelas tecnologias de TV atuais, ignorando 20 anos de 

tecnologia de imagem portátil. 

  
Definimos TV móvel como sendo a transmissão simultânea de TV para dispositivos 
móveis, oferecendo conteúdo similar aquele que é transmitido por canais de satélite, cabo 
ou sinal digital, assim como conteúdo original. Esta definição inclui vídeo sob demanda, 
ou seja, clips que podem ser baixados e transmitidos para grandes quantidades de 
usuários (Kaul, 2006). De acordo com um relatório publicado em setembro de 2007, 
assinantes exibem um precedente para vídeos sob demanda distribuídos por redes 
celulares (199). 

 

 A única característica entre as citadas como sendo requisito para a definição de 

TV móvel é a questão de vídeo por demanda. O tamanho dos aparelhos não é levado em 

consideração, nem se são capazes ou não de receber sinal analógico independente de um 

sinal de internet. Em certos lugares, as redes de internet que atendem as demandas de 

celular possuem cobertura ou largura-debanda limitada, a que define a qualidade, 

velocidade e presteza do serviço.  

Isto é demonstrável por relatos de técnicos baseados em países emergentes como 

a China, Índia e Brasil, onde a intermitência dos sinais de celular e as próprias limitações 

de sistema fazem com que um acesso a conteúdo de vídeo via redes celulares não seja 

realmente uma solução razoável. Enquanto apenas uma pequena parcela de usuários de 

                                                
23 No original: The concept of TV ‘on your pocket’ carries the promise of private and personalized viewing 
– the idea that users will be able to acess TV content and consume it on their private and personal screens, 
in an enviroment that for them is the most convenient, comfortable and relevant. [...] TV is used as personal 
screen, enabling users to watch different programs from what is showing on their home TV set. 
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adoção precoce24 utilizasse o sistema, tudo funciona. Mas no momento que todos 

quisessem acessar um mesmo conteúdo ao mesmo tempo (por exemplo um caso de final 

de copa do mundo), viabilidade da fruição sofreria, devido à limitação existente de 

largura de banda por utilizador/célula. Estes limitadores estão sendo estudados no 

momento deste escrito, mas ainda não possuem soluções definitivas.25 

 Determinados fatores são definidores da eficiência de acesso de conteúdos 

imagéticos num dispositivo portátil e móvel. A bateria é um destes definidores, já que o 

maior processamento requer maiores gastos de energia do dispositivo. A outra é a 

conectividade entre provedores de serviço e consumidores e designers, já que existem  

muitos modelos de celular, com telas, processadores e memórias de tamanhos diferentes. 

Esta variância dificulta uma uniformidade da experiência do conteúdo, diferente do que 

ocorre com a televisão, que possui padrões rígidos. Desta maneira, a melhor forma de 

acesso ao conteúdo audiovisual num dispositivo móvel é a armazenagem e 

processamento offline (Sideloading, no jargão), uma condição que se aproxima muito 

mais dos filmes em formato de dados, que são arquivos completos e pré-carregados, do 

que da transmissão de TV.  

 Assim, propomos que a TV é responsável por individualizar a fruição da imagem 

em movimento. Se na Forma Cinema a imagem era obrigatoriamente grupal e pública, a 

TV portátil e móvel a torna doméstica e individual. A imagem digital em uma TV móvel, 

telefone ou computador é uma experiência diferente da fruição dos últimos vinte anos, no 

sentido em que os usuários se tornam centros de comunicação personalizados. No 

entanto, estas diferenças não constituem numa quebra do modelo anterior, mas uma 

expansão, uma revisão, como pode ser visto num dos comerciais da provedora de 

programação Sky para dispositivos móveis.  

 
Sky a Qualquer Hora no seu telefone. O mundo da Sky na palma de sua mão. Com Sky a 
Qualquer Hora, você pode levar a Sky onde quer que vá. Com notícias e entretenimento 
chegando direto no seu telefone, você nunca terá um momento de tédio enquanto se 
movimenta. E se seu trabalho ou seus amigos tem mantiverem fora de casa até tarde, não 

                                                
24 Early Adopter é um termo que se refere ás pessoas que adquirem uma tecnologia assim que é 
disponibilizada, e servem como popularizadores ou detratores da mesma.  
25 HEATH, Mark e BRYDON, Alstair. Mobile TV needs more than 3G and Broadcasting in: 
http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Insight/Mobile-TV-needs-more-than-3G-and-
broadcasting/ acessado dia 28/06/2011. 
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precisará perder seus shows favoritos.  O Remote Record permite que você configure seu 
[terminal] Sky+ direto do telefone! (ORGAD, 2010,  203)26 

 
Parece assim, existir certa confusão entre um dispositivo móvel capaz de exibir 

uma imagem e um conteúdo de TV para dispositivos móveis. No Brasil, estão se 

tornando mais comuns os aparelhos de celular capazes de captar e exibir imagens de TV 

analógicas. Estes aparelhos não possuem comunicação de duas vias com o polo de 

emissão, e são apenas versões ainda menores das TVs portáteis que apresentamos nesta 

seção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 No original: Sky Anytime on Mobile. The world of Sky on the palm of your hand. With Sky Anytime on 
Mobile, you can take Sky wherever you go. With News anda Entretainment straight to your phone, you’ll 
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3.5 Imagem em High Definition (HD) 

 

Fica, portanto, a pergunta do que acontece quando a imagem da TV evolui para um 

dispositivo mais avançado, no caso, as imagens em high definition. Se estas 

características eram da TV em resolução padrão (standard, SD), as mesmas sumiriam 

numa imagem HD?  

Segundo MACHADO (1988,  66), a imagem HD estaria mais próxima da imagem 

de um tipo de cinema eletrônico do que de uma televisão. Nesse aspecto, a idade do texto 

se mostra, pois na época as tecnologias de comunicação não tinham se popularizado 

ainda, e as telas de alta definição eram mais telões do que televisão.  

No aspecto que enfoca as telas, o que houve foi um borramento da natureza da 

imagem, conforme já citamos. As resoluções das TVs HD e do cinema estão, no 

momento, muito próximas. Já foram lançadas em 2010 as primeiras Telas com resolução 

4k, que é a resolução padrão da projeção digital atual. 

Ao invés de continuar a tendência de uma indústria nos últimos 10 anos, o esforço 

para ter resoluções altas em espaços de tela cada vez mais restritos, a TV 4k é, até o 

momento deste escrito, uma gigantesca tela de LEDs orgânicos (OLEDs) de 152 

polegadas. Esta imagem é criada ao se unir ao mesmo tempo 4 telas de alta definição 

completa (Full HD).  Esta resolução é a mesma das telas de cinema com projeção digital, 

e é capaz de exibir imagens estereoscopadas para geração de efeitos tridimensionais.  

 
Figure 11 - Protótipo da Sony - 4k de resolução 

                                                                                                                                            
never have a dull moment on the move. And if it works or friends keep you out late, there’s no need to miss 
you favorite shows – Remote Record lets you set Sky+ direct from you  mobile! 
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No entanto, certas características que se inscrevem na mídia-TV continuam na 

televisão em HD. Embora tenhamos ganhado pontos, linhas, definição e mais 

informação, a televisão ainda é diferente do cinema, uma imagem ancorada no agora, e 

com uma percepção baseada num olhar de relance, que reúne os pontos numa imagem 

coerente. A imagem HD não parece adicionar nada na fruição da televisão neste sentido, 

por que o conteúdo não mudou, e não é possível avaliar se ele mudará de forma 

significativa, particularmente no caso brasileiro. A TV não foi repensava enquanto mídia 

ainda, e não parece ser da vontade dos grupos que controlam as situações de 

broadcasting que tal mudança aconteça.  

É uma TV que exige menos atenção de quem assiste, menos trabalho mental, 

menos participação, em todos os sentidos, seja perceptivo, social ou estético, do que a TV 

tradicional. Se a TV se modificou por causa do aumento na resolução, a sua programação 

não acompanhou o passo. Agora, vemos as espinhas e imperfeições de pele dos atores, 

como víamos na tela grande, mas não temos uma programação que explore a lateralidade 

da imagem, sua profundidade ou sua velocidade, um papel que coube ao cinema. Se 

muito, nossos sentidos são menos desafiados pela imagem do que costumavam ser. 

Esta mudança é bem diferente da que aconteceu quando o som foi introduzido, ou 

quando as cores se popularizaram nos aparelhos do mundo, gerando formas diferentes e 

reestruturações nos respectivos jogos estéticos. A linguagem de TV ganhou 

características próprias, atores ganharam e perderam empregos, e a linguagem se 

redesenhou. Isto não aconteceu com a chamada revolução da imagem em alta definição. 

Isto é bastante visível no caso brasileiro. A tecnologia de HDTV possui em si uma série 

de potencialidades que não serão implementadas no Brasil, como um grau maior de 

interatividade, feedback contínuo entre polo de emissão e unidades de recepção, e uma 

multiplicidade de canais. (CRISTINA, in FECHINE e SQUIRRA, org, 2009). 

É complexo falar sobre o futuro de uma tecnologia tão recente quanto as TVs de 

alta definição. Talvez o futuro esteja não nos produtores de conteúdo da grande mídia, 

mas na Internet em si. Já existem no mercado modelos que recebem sinal de redes wi-fi e 

se conectam com a internet diretamente, sem precisar de uma caixa preta externa, como 

um computador. Isto permite navegação, interação e consumo de conteúdos televisivos 
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disponíveis on-line que em tese permitiriam com que certas limitações impostas pelas 

instâncias produtoras centralizadas fossem evitadas, mas não é possível prever se tal 

evento se popularizará e que efeitos decorreriam disto dentro do escopo deste escrito. 

É possível observar as tentativas de apropriações técnicas de uma mídia para 

outra. No momento deste escrito, as duas tendências eram as telas de definição super alta, 

que invariavelmente aumentavam os tamanhos físicos das telas de TV para uma versão 

miniatura da tela gigante das salas de cinema, e a adaptação da tecnologia de 

estereoscopia do cinema 3D para uso nas salas de estar. Aparentemente, existem limites 

para a carga sensória que o olho humano é capaz de receber, a recepção de sinais díspares 

causa algum desconforto.  
A ilusão de 3D que é vista nos filmes não é calibrada exatamente da mesma maneira que 
ocorrem os olhos e o cérebro. E se seus olhos já estão mal calibrados, então o existe todo 
um aumento no grau de esforço que o cérebro precisa exercer. “Esta disparidade causará 
dores de cabeça em algumas pessoas.”27 (FRIEDMAN, Debra, In: STEENHAUSEN, 
Julie, 2010). 28 

 

Embora muitos reclamem da sensação de desconforto dos óculos 3D numa sala de 

cinema padrão, a rejeição desta tecnologia em televisões é mais forte. (BOGATY, 

201129) Não somente é uma questão de preço, já que as TVs HDTV tinham seu público 

mesmo quando seu custo inicial de adoção era caro. Mas a televisão 3D elimina certas 

características da fruição que são definidoras da mídia TV. Uma delas é a praticidade de 

uso. A partir do momento que um par de óculos é necessário, a preparação da fruição se 

torna algo mais elaborado do que o mero apertar de um botão, um modo de ativação que 

a televisão tomou do rádio, e novas limitações são levantadas, como reflexos, 

luminosidade do ambiente e peso dos mesmos no rosto.  

Outra questão é a atividade em grupo. A televisão é muitas vezes associada á 

reunião familiar, seja de maneira benéfica ou alienatória. Com a televisão 3D, geralmente 

apenas uma pessoa usa esta característica por vez, já que os óculos são caros e comprados 

à parte.  

                                                
27 In: http://www.reuters.com/article/2010/01/09/us-headache-3D-idUSTRE6080XO20100109 
28 No Original: "The illusions that you see in three dimensions in the movies is not exactly calibrated the 
same way that your eyes and your brain are. If your eyes are a little off to begin with, then it's really 
throwing a whole degree of effort that your brain now needs to exert. "This disparity for some people will 
give them a headache.28" 
29 http://www.npd.com/press/releases/press_110411.html 
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Preocupações sobre o preço e uma aversão aos óculos 3D foram observados 
como como inibidores extras para a adoção de televisores 3D”, disse Ross 
Dubin, diretor executivo de análises da indústria do NPD Group, "Porém, 
conforme preços e tetos de valor para TVs 3D caem, os óculos se tornam um 
inibidor mais proeminente, e serão um fator mais definidor [de rejeição] do que 
o preço." (BOGATY, 2011).30 

 

Se o efeito 3D dispensa os óculos, isto se torna ainda mais aprisionador. O efeito 

de profundidade é calibrado de acordo com uma distancia determinada. Isto quer dizer 

que apenas uma pessoa por vês pode se beneficiar do efeito. Para todos os que estão em 

outras posições fora a programada na televisão,  o efeito é perdido. A TV passaria a 

governar até a posição dos móveis na sala, já que estas distâncias limitadoras definiriam 

onde as poltronas podem ser posicionadas de modo que o efeito não seja perdido. 

Esta solução também destrói o efeito liberador da televisão sobre o 

posicionamento do corpo na fruição. Não é possível ver a TV em qualquer posição que se 

deseje, como por exemplo, deitado no chão. Nada de assistir a imagem de cabeça para 

baixo deitado no sofá. (GANAPATI, 2009) 31 

A terceira questão é o conteúdo. Televisão 3D não possui a quantidade abundante 

de material que existe para os dispositivos mais populares, e o custo de atualização das 

instalações de produção para a captação e transcodificação de material 2d para 3D é alto 

para a instância produtora. Desta maneira o consumo de material em 3D volta a focar o 

cinema mainstream, que possui o sistema de produção e finalização adequado a este tipo 

de material. Nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas que adquire o sistema 3D 

televisivo o faz por causa do consumo de filmes em Blu Ray com esta capacidade, não 

para assistir a jogos de futebol que, até a data deste escrito, ainda não existem em 3D. 

  

 

 

 

 

                                                
30 Concerns about price and an aversion to 3D glasses both saw relative increases as inhibitors to adopting 
3D televisions," said Ross Rubin, executive director of industry analysis at The NPD Group. "However, as 
prices and price premiums for 3D TV decline, glasses are becoming a more prominent inhibitor, and are 
poised to overtake price." 
31 http://www.wired.com/gadgetlab/2009/10/3D-TV-explainer/ 
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3.6 Tablets, e a interface natural 

 

Embora os telefones celulares sejam na época deste escrito a tela portátil mais 

comum, um outro tipo de dispositivo de tela pessoal ganhou popularidade. Os tablets têm 

cavado um espaço como outro dispositivo de consumo de mídia e manipulação da 

informação. Para nós, o tablet merece uma reflexão separada por ser essencialmente, 

apenas uma tela gigante. Até o momento deste escrito, nenhum tablet inclui teclados, 

mouses, ou qualquer outro sistema de comunicação máquina-usuário que tivesse uma 

natureza física. Diferente do computador pessoal comum, é mais dependente da 

fisicalidade do usuário, já que o aparato é móvel, de forma similar ao telefone celular, 

mas com uma quantidade maior de superfície de tela, comparável a dos laptops chamados 

de Netbooks, com os quais foi projetado para competir. 

Um sucessor digital da prancheta, o tablet é um conceito específico de 

computador portátil criado nos anos 60, no Centro de Pesquisas de Palo Alto (PARC). O 

conceito do dynabook era um dispositivo que rodava apenas textos, e sua interface era 

controlada por uma caneta eletrônica, o stylus.  

Assim como aconteceu com o sistema de cadeiras móveis da D-Box em relação 

aos panoramas do século XIX, existe todo um discurso de novidade tecnológica ao redor 

dos atuais computadores Tablet como sendo a ruptura, a novidade, o dispositivo que vai 

mudar o mundo. Como apontamos em FIDLER(1997), isso raramente é o caso, já que o 

que acontece são reapropriações.  

Nestes tablets contemporâneos existe uma carga na observação e na manipulação 

de informação, algo que faz o uso do dispositivo não somente útil, mas interessante e 

agradável. Já falamos anteriormente da interface gráfica (GUI) e sua relevância para  a 

pesquisa do controle de informação, mas aqui desejamos observar o gesto. A interface é 

sempre mediada pelo dispositivo, o que o coloca numa posição na qual suas ações são 

interpretadas, e lhe é requerido que aprenda um novo jogo de movimentos e linguagem 

para que a interação ocorra, seja dentro da interface quanto no corpo do iterador. Os 

sistemas computacionais são especialmente restritivos e intolerantes neste sentido mesmo 

na interface gráfica mais contemporânea.  
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Para se manipular um arquivo, é necessário o uso de um mouse ou um trackpad, 

cliques e movimentos de pulso que comunicam a máquina a intenção do iterador, e sem 

isso, a comunicação entre elas é impossível. E como a tela é uma janela da visão, ela 

apresenta uma série de problemas próprios quando conjugada à interface. Sua solidez e 

posicionamento são determinantes na maneira de uso, estas condições aumentam a 

abstração dos gestos. Por exemplo, em praticamente todos os computadores, a tela nem 

está nem no mesmo plano que os dispositivos de inserção de informação. Este arranjo 

torna os movimentos de controle ainda mais antinaturais, a metáfora menos envolvente. 

 Isto realçou uma tensão na mediação que ficou intensificada desde que a interface 

gráfica foi criada nos anos 70. Este desejo pode ser observado nas crias da ficção 

científica nas  duas décadas seguintes, seja no desejo de imediação total, quanto na 

naturalização dos gestos. Um desejo de uma fruição diferenciada da informação. 

Começaremos com a mediação total, ou uma interface tão perfeita que a diferença 

entre o real e o que se vê tornava irrelevante. No romance seminal de GIBSON(1984), 

Neuromancer, o protagonista Case conecta diretamente seu cérebro com a rede de 

computadores que invade, sua imagem. Sua conversa com seu companheiro de trabalho 

Dixie, uma inteligência artificial, não acontece com linhas de comando ou gestos, mas 

com palavras, e expressões corporais. Case pode ver Dixie e vice versa, seus corpos 

compostos por informação pura. Visão, gesto, interação e virtualidade se unem na 

“alegria descarnada do ciberespaço”, uma ideia poética que gerou uma série de 

experimentos tanto no cinema quanto nos laboratórios de pesquisa. Em Tron, Kevin 

Flynn tem seu corpo digitalizado num acidente e vai parar dentro do sistema de 

computadores que criou, enquanto em Matrix, Neo sempre viveu imerso em contato com 

os programas que enganavam seus sentidos. A interface era tão transparente que o real 

era irrelevante. Seus próprios corpos são tornados sem importância para a relação com a 

informação. 
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Figure 12 - Flynn e Neo: Exemplos da imediação total no cinema. 

 Na corrente oposta, não é a interface que some, mas sim a naturalização da 

comunicação homem-máquina. Neste tipo de história, existem diferenças estéticas e 

formais precisas para a mediação mostrada, mas existe uma tentativa de fazer a forma de 

fruição algo simples, mais humano e menos desconexo do gesto. No cinema, podemos 

lembrar de alguns casos que abordaram este desejo. Em Johnny Mnemonic, o courier 

Johnny usa um par de luvas e óculos especiais para acessar a internet. Não por acaso uma 

adaptação de um conto de William GIBSON (1985), a internet de Mnemonic existe em 

realidade virtual, mas sua “janela” Virtual não tem características fotográficas, e sim 

abstratas e digitalizadas em 3D. Mas o controle desta interface era um modelo muito 

interessante de gestos e comandos feitos com os dedos, que remediavam dispositivos 

reais. Para discar para longas distâncias, Johnny usa um dial de telefone digital, mas para 

abrir uma senha de site, suas mãos manipulam um quebra cabeça que literalmente “abre” 

um fórum de discussão usuários. O outro exemplo é Gamer, onde jogos de tiro são 

jogados por usuários que controlam os corpos de criminosos em combates reais. A 

interface funciona por captação de movimentos, de modo que nem mesmo existem luvas 

ou visores. Tudo que o corpo do usuário faz é reproduzido no espaço onde o criminoso 

usado se encontra. O que para o usuário é uma experiência mediada, para o usado é a 

realidade mortal.  
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Figure 13 Johnny Mnemonic e Gamer: Interfaces corpóreas 

 

 Fora das telas, este desejo moveu muito desenvolvimento nos trabalhos sobre 

realidade virtual, a maioria indo pelo lado da imersão total e do desaparecimento máximo 

da mediação. A mídia se tornaria, de uma maneira diferente do que sugerido por 

Mcluhan, uma parte que precisa ser acoplada ao corpo de alguma maneira para que a 

comunicação se estabeleça. Para BOLTER & GRUSIN (2000) “nenhuma das formas de 

mídia, seja mainstream ou marginal, era interativa como a realidade virtual é. Nenhuma é 

capaz de mudar a perspectiva de visão enquanto o usuário move a cabeça.” ( 163).  Para 

MURRAY (2003) ( 68),  
 
“Experimentaríamos o mundo virtual não como uma tela plana mas como um casulo de 
Realidade Virtual. [...] Algumas instalações de VR são tão visualmente concretas que os 
usuários acreditam ter tocado coisas do mundo virtual inclusive uns aos outros.” 

  

Ao que parece, a tecnologia de VR não corresponde à forma de percepção visual 

que nos parece ser hegemônica na idade contemporânea deste escrito. Temos uma cultura 

da fruição múltipla, rápida, de compensação quase instantânea e seriada, nas nossas vidas 

diárias. A fruição “de mergulho” que obtemos nas salas de cinema da Forma Cinema 

seria o outro lado de uma moeda perceptiva bem arranhada. Já é possível uma interface 

mais imediada, mas aparentemente queremos um mundo real mediado, onde o corpo é 

relevante.  

  
“Mark Hansem (2004) relaciona as novas mídias às teorias do Embodiment,[...] diz 
respeito ao corpo não somente como presença no mundo, mas que é precondição da 
subjetividade e da interação com o entorno. É o corpo entendido como uma interface 
entre o sujeito, a cultura e a natureza. (In: MACHADO, 2007  207). 
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Em ambientes de VR, temos um embodiment, mas esta corporificação ocorre de 

maneira amarrada e/ou mergulhada em um ambiente que nos isola de outra imagens na 

duração da fruição, o que não representa a ideia de corpo como parte de um mundo físico 

mediado. Se a alusão da caverna de Platão é verdadeira para o dispositivo 

cinematográfico da Forma Cinema, ele pode ser ainda mais aprisionador em realidade 

virtual. Se os prisioneiros da alegoria da caverna não podem se mover, os prisioneiros das 

CAVES de realidade virtual andam em sombras tão profundas que enxergam somente 

gradações de penumbra, e suas algemas são ainda mais inquebráveis por que também 

cobrem suas cabeças.  

A mistura de ambientes mediados com ambientes reais pode ser uma destas 

chaves de uma aceitação de fruição fluida. O corpo na era contemporânea também faz 

parte das possibilidades da interface, mas sem se cortar sensorialmente de outras imagens 

e telas, o sonho dourado da imersão total da VR que apareceu tanto no cinema. Ao se 

imergir na imagem, o corpo se torna parte dela. 

 O que parece, na época deste escrito, uma tendência bem sucedida é a conjunção 

do corpo com a imagem sem um ambiente de imersão. É um modo de reapresentação da 

interface codificada que responde não a um hermético jogo de caracteres, como acontece 

nas interfaces de linha-de-comando, e menos dependente de gestos antinaturais em planos 

diferentes, de dispositivos extras de entrada de informação, algo visível em teclados, 

mouses e trackballs. O movimento natural parece ser o guia da ideia de interfaces 

tangíveis. 
“As chamadas TUIs – Tangible User Interfaces permitem que pessoas interajam com 
computadores via objetos tangíveis familiares, e, portanto, aproveitando-se da riqueza 
tátil do mundo real combinada com o poder das simulações numéricas. […]A riqueza tátil 
dos materiais faz de sua manipulação algo prazeroso e familiar. As TUIs não precisam 
necessariamente eliminar as interfaces gráficas.[…]Com as telas multi-toque, o usuário 
age diretamente sob a tela sem necessitar de um mouse, um teclado ou até mesmo de uma 
caneta óptica. O uso desse tipo de interface por crianças mostra como o uso do corpo 
humano livre permite uma relação mais direta com a máquina, uma relação menos formal 
que exige um conhecimento prévio do funcionamento de um determinado aparato.  
(BERGANO, M. FRANCISCO, C. ROSILANE, R.  2008,  112).” 

 

 Esta naturalização da interação, e o contato mais íntimo da imagem com o corpo 

gera uma série de mudanças em sua fruição. No caso específico do dispositivos portáteis, 

os tablets são representam um compromisso entre armazenagem, tamanho de tela, 

facilidade de uso e portabilidade do sistema. Ele possui as mesmas características de 
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permutação e controle instintivo da duração e características da imagem do 

videocassete/DVD/Bluray, uma mobilidade semelhante a do telefone celular smartphone, 

com a qualidade e tamanho de tela de computadores portáteis. Na verdade, reforçando a 

hipótese de DEGUET(2009) que apresentamos anteriormente, a fruição dos tablets é 

diferente dos computadores e smartphones originalmente remediados justamente devido 

á relação quase literária adquirida pela imagem no dispositivo.  

 No caso do iPad que usamos como objeto, o aparelho possui uma tela de 9.7 

polegadas de tamanho. É capaz de exibir vídeo em qualidade em alta definição 720p, e 

pesa 601 gramas, um pouco mais pesado que um livro de capa dura. O iPad foi um dos 

produtos com telas mais marcante do ano de 2010, e iniciou uma nova onda na área de 

hardware para computadores pessoais, que foi chamado pela revista Wired de “o início da 

era pós PC”, com aplicações inclusive para o cinema. 

“Não pensem neles como Tablets. Pensem neles como janelas que você carrega. Duas 
coisas os distinguem dos smartphones sempre-ligados e laptops leves. Primeiro, estas são 
telas móveis, feitas para se mexerem. São conscientes de onde estão no espaço e no 
tempo. Segure uma janela na sua frente e você pode ver uma versão alternativa da cena. 
Talvez veja uma camada de texto anotada ou uma visão de algum tempo atrás [...] Muitas 
pessoas pensam nesta superfície como um super leitor de e-books com tela colorida de 
alta resolução, mas este visualizador [o tablet] lidará com imagens em movimento tanto 
quanto texto. Não apenas mostrando vídeos, mas criando-os. Terá uma câmera integrada 
e ferramentas de edição de vídeo a-prova-de-idiotas, e também servirá como tela portátil 
de cinema, eventualmente processando 3D. Você vai “filmar” com a tela! Vai refazer 
tanto a publicações de livros quanto Hollywood, por que ele cria uma transmídia que 
conjuga livros e vídeo. Você vai ter TV que você lê, livros que assiste e filmes que você 
toca.” (KELLY, Kevin, 201032). 

 
O iPad acaba, no que concerne a remediação da Forma Cinema, por ser um 

compromisso entre as fruições da qualidade da tela grande, da tela portátil e a da página 

impressa. O tablet iPad tem uma memória mais restrita do que os computadores laptops, 

16 gigabytes no modelo básico. Na qualidade máxima de imagem, isso equivale a cerca 

de 12 horas de imagem armazenada. A tela pode ser vista em miniatura, ou ao comprido 

se o aparelho for visto em modo de paisagem, deitado de lado. Também é possível 

aproximar a imagem e eliminar os inevitáveis letterboxes, as áreas pretas da imagem, 

criadas por uma discrepância entre as proporções da imagem e as da tela. Com um apertar 

                                                
32 In: LEVY, Steven. How the Tablet will Change The World 2010. Disponível em 
http://www.wired.com/magazine/tag/post-pc-era/ Acessado dia 22/08/2011. 
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de botão, as lateralidades da imagem são eliminadas e o filme preenche toda a tela do 

aparelho.  

 O que foi predito sobre a interconectividade da imagem em redes ganhou corpo 

em 2011, quando o iMovie, a ferramenta de edição para usuários domésticos da 

fabricante do dispositivo, a Apple, foi lançado. O iMovie se integra aos bancos de dados 

do aparelho, e faz com que qualquer arquivo de vídeo, foto ou áudio dentro da sua 

memória possa ser modificado e reeditado no próprio dispositivo, e dele pudesse ser 

exportado para a internet. Câmera, ilha de edição e ponto de distribuição digital numa só 

tela. 

O som é mono, mas a entrada de headphones padrão acaba por se tornar a 

principal forma de saída sonora do dispositivo aquando se assiste algo nele. É um som tão 

envolvente e com tanta variância de graves e agudos quanto o usuário estiver disposto a 

investir em fones de ouvido de qualidade, e o encodeamento usado nos arquivos de filme 

convertidos em dados lhe dá uma qualidade de som nativa razoável. 

 A fruição acaba por ter uma duração e uma locação variável, já que o aparelho 

cabe em qual qualquer bolsa feminina ou mochila pequena. Mas, na vida agitada e 

corrida da era contemporânea, nem sempre temos duas horas para nos dedicar a algo. É 

comum que tenhamos de interromper a fruição para fazer alguma outra coisa, e o sistema 

operacional automaticamente continua o filme exatamente de onde ele parou, como 

acontecia com os antigos sistemas VHS.  

E caso a confusão seja inescapável, é simples rever os últimos três ou mais 

minutos do filme com um toque, para que a barra de progresso seja exibida e um deslizar 

de dedos para trás, que nos levará até a última imagem reconhecível. Assim, podemos ver 

os filmes em uma, duas, três ou dez horários diferentes. É possível começar a ver um 

filme de manhã antes do café, continuar no almoço, e termina-lo na cama antes de 

dormir.  

 Mas a maior liberdade dos tablets não é somente a questão da multiplicidade de 

tempos, mas a sua liberdade de posicionamentos do corpo. Deitado, sentado, em pé, não 

importa. Mesmo um laptop exige uma posição razoavelmente delimitada (geralmente 

sentada) por longos períodos. Mas eles são pesados, e não podem ser carregados numa 

mão, e tendem a atingir temperaturas muito altas, o que os torna desconfortáveis de se 
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pousar sobre o colo. Nenhum dos problemas é apresentado no tablet, o que acaba por lhe 

dar uma fruição parecida com a do livro. É possível pousar a janela de imagem no colo, 

ou segurá-la numa só mão,  deixar a tela na cama ou apoiá-la no peito para ler na posição 

deitada. O tamanho da tela é configurável. Talvez o maior defeito seja justamente a 

própria tela, que acaba ficando engordurada com os toques. Esta gordura acumulada faz 

com que seja mais difícil usar o aparelho em espaços com luz solar direta.  

Assim, o uso da tela assume características da página, inclusive com um marcador 

de pagina digital já embutido no sistema. O acesso ao sistema é natural, pouca 

informação extra é necessária para a operação da fruição, e a imagem adquire uma 

característica de retorno tátil que não existe em nenhum outro suporte até agora. É uma 

janela de imagem controlada por gestos naturais, não por metáforas de comando. É um 

ato natural, e também é uma experiência esteticamente estruturada em seus pequenos 

detalhes 

“A estetização (minha forma favorita) de design de hardware e interfaces de produtos de 
informação que tomaram seu lugar por toda a indústria na década seguinte combinam 
bem com a ideia de “economia da experiência”. Como qualquer outra interação, a relação 
com dispositivos de informação tornou-se uma experiência projetada. Na verdade, 
podemos dizer que os 3 estágios de desenvolvimento das interfaces de usuário em 
computadores – linha de comando, interface gráfica dos anos 70 a 90 e as novas 
interfaces sensuais da era Pós OSX – podem ser correlacionadas aos 3 estágios da 
economia de consumo como um todo. Bens, Serviços e experiências. […]”  
(MANOVICH, 2006,  6)33 

A interface dos sistemas de manipulação de informação baseadas em imagem 

obedecem uma lógica que tem se tornado prevalente, a própria utilização do aparelho 

como uma experiência estética. É um incentivo ao uso baseado na sensação em todas as 

etapas, ao invés de apoiar-se no resultado final, como acontecia na interface gráfica com 

teclado e mouse.  Nas formas de uso baseada das tem interfaces tangíveis, a própria 

fruição/observação é uma performance, o que pode ajudar a explicar seu fascínio no 

consumo de cinema através delas. 

                                                
33 The aesthetisation (which is my preferred term) of hardware design and user interfaces of information 
products which took place throughout the industry in the following decade fits very well with the idea of 
"experience economy". Like any other interaction, interaction with information devices became a designed 
experience. In fact, we can say that the three stages in the development of user interfaces of computers – 
command-line interfaces, classical GUI of 1970s-1990s, and the new sensual and entertaining interfaces of 
post OS X era can be correlated to the three stages of consumer economy as a whole: goods, services, and 
experiences. 
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3.7 IMAX e 3D 

 

 Embora tenhamos falado bastante sobre como o cinema contemporâneo vive com 

uma série de formas de fruição, não é certo afirmar que a Forma Cinema em si tenha se 

enfraquecido. Muito pelo contrário, os números apontam um crescimento da arrecadação 

e da quantidade de público.  Observamos este padrão mesmo nos anos onde houve queda 

na quantidade de pagantes. Isso se deve a um aumento progressivo nos preços de ingresso 

e a abertura de salas em shoppings. Houve também uma queda de audiência no período 

entre 2005 e 2008, que corresponde ao período de aumento explosivo da banda larga no 

país (PERES e CAETANO, 2008). Não é um argumento conclusivo que indique a causa 

da queda, mas é um indicador que uma quantidade maior da população brasileira teve 

acesso à internet naquele ano e também compareceu menos nas salas de cinema. 

 

Figure 14 - Evolução do Público Nacional - Filme B. 
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Figure 15 - Evolução da Renda Nacional das Salas - Filme B. 

 

 

Figure 16 - Numero de conexões de Banda Larga - Cisco/IDC. 

 

Esta tendência de queda se reverte em 2009 com a rápida reforma imposta para 

que Avatar fosse visto no fim do ano em salas 3D, e continuou subindo em 2010. Se isto 

afirma algo, é que existem usos do dispositivo que outras formas de fruição não 

conseguem realizar de maneira igualmente eficiente. O fato de existir uma multiplicidade 

de consumo não atesta que a Forma Cinema vai cair em desuso ou está fadada à morte 

em algum futuro próximo.  

Uma destas características da Forma Cinema é a ideia de presença, uma 

característica que é mais poderosa dentro da sala do que em outros dispositivos. No caso 

pegamos emprestada a definição de “presença” de DITTON e LOMBARD (1997, 53) na 

“ideia de transporte, ou ter a sensação de que o objeto representado divide um espaço 
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com o observador, ou o contrário, onde o observador se insere no material mostrado.” 

Este efeito é dominado pela Forma Cinema, já que a restrição motora facilita com que 

outras modificações no dispositivo sejam implantadas com mais facilidade.  

Esta sensação de presença tem sido bem explorada, inclusive causando mudanças 

na produção e na própria Forma Filme. Filmes 3D têm sido convertidos para formatos 

ultra-amplos, como o sistema IMAX. Filmes como Batman: O cavaleiro das Trevas e 

Harry Potter foram pensados já para a liberação nestes tipos diferentes de delas de 

cinema.   

A tela grande bebe da fonte original do cinema enquanto atração, uma 

característica original dos filmes com 3D e do IMAX. O formato ultra-amplo da tela 

gigantesca por muito tempo se viu confinada aos documentários onde a amplitude de 

ambientes e o valor do close ganhavam efeito com a multiplicação das proporções da 

tela. Não por acaso, o IMAX reflete a lógica do museu e do observatório, um lugar aonde 

se vai para admirar vistas e contemplar imagens, para se perder dentro da visão, esquecer-

se de si e viajar sem sair do lugar, mais do que acompanhar uma narrativa centrada em 

tramas e personagens.  

O IMAX é profundamente dependente da sua estrutura de sala para potencializar 

seu efeito, já que ele é “a corporificação em seu extremo, como explicou o CEO da 

IMAX, Rich GELFOND (Apud HART, 2009) 
 

“Em todos estes multiplexes, IMAX é a maior tela, mas não é o único tamanho. Existe 
algo chamado “Tamanho percebido”, que envolve a relação entre o observador e a tela. 
Se você está na primeira cadeira, a tela vai parecer muito maior pra você do que alguém 
na trigésima fila. Tipicamente, tiramos as primeiras 4 filas de cadeiras num cinema e 
movemos a tela para frente, bem mais do que num cinema normal seria. E a tela vai de 
teto à chão, parede à parede. Assim, o observador tem uma percepção da tela como sendo 
maior do que seu tamanho sugere..”34 

 

A ideia de imersão parece ser a chave, e essa também é a ideia por trás do recente 

boom de filmes exibidos com estereoscopia 3D. Esse aumento, além das questões 

                                                
34 No Original: In all of these multiplexes, IMAX is the biggest screen. But it’s not only screen size. There’s 
something called “perceived screen size,” which involves the relationship of the viewer to the screen. If 
you’re in the first row, that screen is going to look a hell of a lot bigger to you than if you’re in the 30th 
row. We typically take out the first four rows of seats in a theater and move the screen forward so it’s a lot 
farther forward in an IMAX theater. Also, the screen goes floor to ceiling, wall to wall. By bringing a floor-
to-ceiling, wall-to-wall screen forward toward the audience, the viewer has the perception that the screen 
is larger than just the physical size 
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econômicas referentes ao preço de ingresso, também é decorrente das mudanças na forma 

de produção de filmes na era contemporânea, onde a imagem ganha camadas de dados e 

imagens extras no processo de pós-produção. A imagem cinematográfica já nasce com 

múltiplos planos, mesmo que eles não sejam perceptíveis. Eles são achatados quando o 

filme é finalizado para que se unam, mas é computacionalmente simples trabalhar estas 

camadas como múltiplos níveis de perspectiva.  

No caso do IMAX, a imagem 3D não sofre tanto com o uso de óculos, já que ele 

possui um nível de brilho e contraste mais alto, o que compensa o efeito do 

escurecimento causado pela polarização das lentes. Além disso, a sala IMAX usa mais de 

um projetor, o que permite uma calibragem de frequência de vibração da imagem mais 

fina, já que cada lado da tela é independente. O problema é que esse detalhamento 

também gera restrições num cenário já suficientemente preso, uma vez que a cabeça do 

espectador tem de estar fixa em posição vertical. Devido a frequência de polarização 

variar para cada tela, o óculos corrige o borramento da imagem tridimensional por 

hemisférios: inclinar a cabeça mais que levemente acaba com o efeito tridimensional, já 

que a diferença de frequência entre as telas se torna evidente. Na procura da imersão, 

qualquer rebeldia do corpo contra a forma da sala resulta num afastamento da imagem, o 

que pode prejudicar a experiência dependendo do momento onde ocorra.  
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3.8 Games e Cinema Interativo 

 

Muitos manifestaram o desejo de entrar numa história quando vamos ao cinema, mais 

do que simplesmente acompanharmos a trajetória de um protagonista em poltronas 

confortáveis enquanto seu drama nos envolve. Talvez desejemos experimentar o mundo 

mostrado na tela, ou talvez apenas avisar ao nosso personagem favorito do perigo que se 

oculta na próxima esquina. Desejamos interagir com o que vemos.  

A Forma Filme e a Forma Cinema não nos permitiram essa liberdade. Somos 

levados pelas mãos dos escritores, produtores, diretores, e editores. Ficamos sentados em 

grupos dentro da sala, desejando poder mudar o rumo da exibição sem poder.  Como já 

citamos anteriormente, lidamos com ela dentro de nossas mentes enquanto audiência. 

Mas o desejo subjacente de interação ainda existe, sendo assunto de obras como A Rosa 

Púrpura do Cairo de Woody Allen. E esse impulso tem encontrado cada vez mais 

satisfação através não dos cinemas, mas dos games. Nos últimos 20 anos, é possível 

observar uma aproximação visual entre vídeo games e as imagens de cinema. Isso gera 

uma série de perguntas sobre as naturezas destas duas mídias.  

Enquanto essa discussão se estruturava, outra definição de cinema interativo se 

formava em certos centros acadêmicos. Para o medialab do MIT, a ideia de cinema 

interativo andava muito mais próxima ao que hoje chamamos de cinema de museu, 

basicamente sendo composta por instalações com projeções que respondiam, de uma 

maneira ou outra, aos estímulos de quem assistia ou percorria seus espaços. Muitas delas 

não tinham justamente o efeito causado pela narrativa clássica, a sensação de 

interconexão afetiva e reconhecimento do real. Eram peças de arte visual, não histórias. 

Também eram dispositivos distantes daquilo que era considerado corriqueiro para o senso 

comum, 

 
“Ora essa premissa básica [do cinema interativo] é muito entusiasmante. O problema é que não se 
sustenta. Quando você está lá e tenta fazer as coisas de maneira interativa, a premissa desaba”. 
Este é o poder limitador do mercado, a dialética digital em ação: os voos teóricos contrabalançados 
pelas limitações práticas do mundo. (LUNEFELD in: LEÃO, 2002, 372). 
 
Embora um sistema de captura de movimento aliado a um computador dedicado 

fosse algo complexo na virada do milênio, todos entendiam bem a ideia de um 



 83 

videogame acoplado numa televisão. Este cinema interativo também desprezava não 

somente a Forma Cinema, mas também toda a mitologia referente ao cinema 

hegemônico, suas figuras narrativas e ‘linguagem’, ou seja, sua Forma Filme. Assim, o 

cinema interativo acabou por sofrer o mesmo destino que outros aparatos, tornando-se, 

para o público comum, uma forma relegada ao segundo plano.  

Se um jogo de computador tem atores de cinema, é realizado com as técnicas de 

cinema clássico, com um roteiro que obedece à estrutura do cinema de Hollywood e com 

temáticas semelhantes, ele ainda é um jogo? É um filme digital em computação gráfica 

com elementos interativos?  Afinal, a influência da aparência ‘fílmica’ na narrativa dos 

games é quase hegemônica na época em que este texto foi escrito, e seu público 

consumidor aparenta aceitar bem esse processo de remediação (BOLTER E GRUSIN, 

2000). Games que replicam características visuais de cinema são aclamados pela crítica35, 

enquanto o reverso não é necessariamente verdadeiro. A expressão “filme que parece um 

vídeo game” é usada de forma depreciativa em vários dos textos da critica 

cinematográfica especializada de cinema, e filmes baseados em games de computador de 

maneira direta tendem a receber recepções frias. 

De certa maneira, os games tiveram uma evolução similar ao cinema dos 

primeiros tempos no quesito de enquadramento e fluxo. Os primeiros games não eram tão 

dissimilares em configuração de imagem aos primeiros trabalhos de Edison e Meliés, 

utilizando limitações visuais semelhantes. Com a chegada dos sistemas de renderização 

de formas vetoriais em tempo real, os games absorveram ferramentas para controlar as 

novas possibilidades estéticas que surgiram, trazendo elementos da imagem 

cinematográfica de maneira mais ativa, efetivamente remediando o cinema.  

Com a popularização da tecnologia 3D nos games, as separações entre as mídias 

ficaram borradas. Eles ganharam do cinema a capacidade de quebra temporal da 

narrativa, utilizando algumas convenções de montagem para ilustrar as passagens de 

diferentes tempos e espaços.  

O discurso do realismo também foi absorvido pelos games. Espera-se que as 

sombras, as texturas e a física tenham alguma semelhança com o mundo da experiência 

                                                
35 No site Gamespot, o maior portal de criticas sobre games da Internet, o game Resident Evil tem nota 8.2 
(de 10), e é descrito como “Cinematográfico.”  Acessado em 03/06/2011 
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natural. Por exemplo: games de tiro em primeira pessoa dominaram com maestria o 

algoritmo de produção da perspectiva linear, fazendo usos da metáfora de perspectiva 

linear de uma maneira ainda mais profunda que a interface gráfica. A mesma relação do 

cinema com o real, proposta por BAZIN, começa a se adequar aos games também. Para 

ele  

 
“A originalidade da fotografia reside na sua objetividade essencial. [...] Se beneficia de uma 
transferência da realidade da coisa para  a sua reprodução. O desenho jamais possuirá, a despeito 
do nosso espirito crítico, o poder irracional da fotografia, que nos arrebata a credulidade.”. 
BAZIN,1981, 22) 
 

O cinema contemporâneo, especialmente o industrial, faz grande uso de filtros e 

camadas digitais adicionadas á imagem, ou criadas do zero na pós-produção. Mundos 

inteiros são criados digitalmente, e tal origem “manufaturada” não retira dele este ‘poder 

irracional’ de nos fazer crer no que vemos. Assim, é seguro afirmar que tal lógica 

também se aplicaria aos games que usam tecnologia tridimensional para a criação de 

cenários, personagens e situações razoavelmente realistas. A mesma técnica aplicada à 

produtos diferentes. 

Para os designers de games 3D, a meta não era a reprodução da lógica de um 

espaço plano raso, mas sim da própria perspectiva monocular: demonstrar não uma 

idealização de tampo de mesa de trabalho, mas um mundo visto através da janela, da 

mesma maneira como acontece com a tela de cinema.  

Devemos também levar em consideração que a quantidade de material de origem 

fotográfica no cinema tem decaído rápido. Desde os anos 70, o computador tem ocupado 

uma importância crescente, de modo que no final da década de 90, em algum ponto da 

cadeia de produção a imagem era completamente transformada em dados digitais. Esse 

processo culminou em 2010, quando Avatar ofereceu aos cinemas uma imagem 3D de 

definição alta com atores reais vestindo peles virtuais criadas em computador num 

cenário fantástico que ganhou vida nos softwares de renderização 3D, conforme veremos 

mais adiante.  

 O que são os personagens jogadores, senão Avatares digitais, peles numéricas 

criadas para encarnar os atores da história? Não é muito diferente do que acontece nos 



 85 

games, quando atores são contratados para fazer expressões, movimentos e vozes dos 

personagens que serão usados como Avatares pelo jogador no mundo de jogo.  

 Os games deixaram de ser apenas máquinas com joguinhos cujo objetivo era 

contar pontos, meros artefatos voltados para o jogo de competição direta ou indireta entre 

os jogadores. Eles desejam jogos que construam uma história clássica com alguma 

coesão, uma história um protagonista, com início, meio e fim, seja ela linear ou não. 

Mesmo jogos de estratégia ou de simulação possuem essa preocupação, refletindo 

campanhas de guerras históricas ou imaginárias, ou contos de toda uma civilização, 

inclusive no sentido histórico literal36.  

Algumas vezes games assim chegam a ter personagens centrais que movimentam 

a história, ainda que o jogador tenha uma visão superior e demiúrgica da interface, 

criando um conjunto de contos, uma micro-mitologia própria. Esses mini mitos internos 

podem se estender ainda mais, conforme novas versões e continuações são lançadas, 

exatamente como acontece com um filme blockbuster de sucesso. Uma das vantagens dos 

games é que as continuações geralmente não são encaradas como obras potencialmente 

inferiores, talvez devido às possibilidades que a rápida evolução técnica oferece. Quando 

a fórmula chega a ficar cansativa, a roda pode ser reinventada para manter o interesse na 

franquia, não apenas do público, mas dos próprios realizadores. 37  

Outro fenômeno é o uso dos games com o cinema na criação de uma 

intertextualidade, não apenas uma mera adaptação para outras mídias. São games que não 

são somente baseados numa grande mitologia do cinema, como Resident Evil, mas 

desenhados para fazerem parte integrante de uma narrativa transmídiática maior.  

É o caso de Republic Commando, lançado como um dos muitos produtos 

associados as grandes produções da saga Star Wars. Um jogo de tiro em primeira pessoa, 

ou First Person Shooter, que aborda os um esquadrão de clone troopers  que faz parte do 

conjunto de histórias criado pelo cinema, apesar de nunca sequer ter sido citado na tela 

grande em Star Wars – Episódio II: As Guerras Clônicas. Ao experimentar novos 

                                                
36 Um dos grandes clássicos dos chamados God Games, onde o jogador não encarna necessariamente uma 
persona no jogo, mas controla o mundo de jogo de forma hipermediada é a série Civilization. Neste game 
toda uma civilização pre histórica é colocada nas mãos do jogador para que ele a faça evoluir forma que 
julgar melhor, com outros povos sendo controlados pela Inteligência Artificial do computador. 
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aspectos de uma narrativa conhecida, temos a sensação de coesão com um corpo 

mitológico maior, e aumenta a densidade tanto da experiência fílmica quanto o teor de 

profundidade dos jogos.  

 Também devemos investigar as aproximações dos modos de produção entre as 

duas mídias. Na década de 70, games não precisavam de ninguém fora seus 

programadores originais, os adversários apenas ficam mais difíceis, os labirintos mais 

complexos, e não existia a necessidade um final para fechar o conto. 

Isso não é mais tão verdade, ao menos nos jogos onde o jogador possui um Avatar 

dentro do ambiente de jogo. A presença de um personagem protagonista inicia uma 

estruturação diferente na narrativa interna do jogo. Se existe um personagem-

protagonista, deve existir um cenário. Se existe um cenário, deve haver antagonistas 

dentro deste cenário. Se existem antagonistas, pode haver aliados, mentores, 

enganadores. Para coordenar tudo isto, alguém tem de ao menos rascunhar um argumento 

de história. E assim os games precisam de um roteirista, ou vários. Embora os games 

claramente não sejam cinema, para os propósitos da instância produtora, eles podem ser 

bastante similares. 

Isso ocorre por que o advento da tecnologia de imagens 3D em tempo real gerou a 

possibilidade dos games representarem de forma mais fiel um ambiente realista. Essa 

demanda forçou a criação de posições para lidar com problemas que exigem 

conhecimentos específicos, não somente na área técnica, também na criação da 

experiência estética. Os próprios designers de games apontam o fato de que as técnicas de 

cinema são a forma mais eficaz de comunicar os conceitos e emoções desejados em seus 

jogos (BARWOOD, 2000). 

Portanto, requerem outras funções de produção. Grand Theft Auto 4 (GTA 4) é um 

exemplo. Ele possui quarto roteiristas, dois diretores técnicos, dois diretores gerais, dois 

diretores de arte, um diretor de fotografia, um produtor e outro produtor executivo, um 

dublê, três artista de áudio. Além de todos os programadores, designers de níveis, 

modeladores de personagens, animadores, etc. Não apenas o corpo de técnicas foi 

importado da teoria do cinema, mas também as funções de seus profissionais.  

                                                                                                                                            
37 O produtor de Resident Evil 4 (2007), Shinji Mikami, afirmou em entrevista no making of do jogo que 
tiveram de redesenhar a interface por que os programadores mais antigos estavam entediados por trabalhar 
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Deve-se observar por que os games são tão eficientes quando recriam material 

cinematográfico de alguma maneira, seja por alusão ou reprodução direta. Se o 

espectador gosta de filmes de guerra, é fácil se deixar envolver pelo clima e pela história 

familiar desse conflito nas telas de cinema dentro de um game como Modern Warfare 3. 

Ele sabe o que vai esperar de Resident Evil por que cresceu com a ideia de filmes de 

terror, com todas as suas regras visuais, clichês, sons e trilha sonora. Se no cinema o 

lugar comum é criticado pela falta de criatividade, nos games os lugares comuns do 

cinema são comemorados por permitirem uma identificação imediata. Esse tipo de 

adaptação é um processo natural do desenvolvimento de qualquer mídia que se apoia nas 

mídias anteriores antes de estabelecer com suas próprias regras, como citaram 

MCLUHAN (1969) e BOLTER (2000). Aconteceu com a o cinema que remediou o circo 

e o teatro, e a TV que absorveu elementos do rádio e do Cinema. 

O olhar dos games que simulam a estética do cinema é paradoxal. Decerto ao 

passarmos de espectadores passivos para a posição de atores protagonistas dentro da 

história, mudam também a forma como olhamos para a fonte dessa história. 

Enquanto o olhar do cinema clássico é um olhar um bocado distante, é a visão de 

quem olha através da tela para o mundo cinematográfico representado além dela, como já 

citamos em MCGINN (2005). Já os games criam um cabo de guerra entre níveis 

variáveis de opacidade. Várias de suas escolhas estéticas são claramente cinematográficas 

e se propunham a ser o mais transparente quanto possível, nos estimulando a olhar “para 

dentro” da tela imediada, imersos na ação.  

Mas ao mesmo tempo, coloca mostradores, créditos, monitores de condição de saúde, 

mapas, marcadores de munição & armamentos que não pertencem à ação e que nos 

forçam novamente para a “superfície” hipermediada da imagem.  

Outra possibilidade de cinema interativo em dispositivos digitais pessoais é aquela 

desenvolvida pelo Centro de Pesquisas em Cinema Interativo de Tel Aviv. Para estes 

pesquisadores, o cinema interativo não percorre os  circuitos de museu, mas sim as redes 

de informação mundiais como aplicativos para Tablets. Para BEN SHAUL (In: ZAX, 

2010) um filme interativo deve 

                                                                                                                                            
sempre do mesmo jeito e estavam indo para projetos diferentes. 
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“[possuir] vários princípios guiados por considerações dramáticas”, cujas primeiras são 
1)”Motivar o observador a não interferir, devido ao seu estado de curiosidade ou 
expectativa cheia de suspense (para momentos em que a ação se desenvolve sozinha) e 2) 
“para causar no observador o desejo de intervir no drama em lugares onde uma 
intervenção aumentaria a experiência dramática.”38 
 

Estes aplicativos são mini filmes que funcionam como eventos Quicktime, 

bibliotecas pré-gravadas de trechos de vídeo que são encadeadas respondendo a ações da 

interface, acionadas em momentos específicos. Como estes aparatos estão se tornando 

mais comuns, estes aplicativos se tornam disponíveis para uma quantidade superior de 

audiências.  

No entanto, os requerimentos físicos e sociais para as experiências também são 

diferentes. A forma “mítica” de cinema interativo de sala de museu citado por 

LUNEFELD(1997) responde a uma variância maior de formas de inserção de dados: 

posição do espectador, movimentos pre-codificados, toques. No caso de games e tablets, 

o princípio da interação ocorre apenas através dos joysticks ou toques de tela, já que 

codificações de voz e captura de movimentos ainda não são algo fácil de implementar 

nesses aparelhos. Muitas vezes o dispositivo responde ao usuário, mas tal efeito não tem 

consequências no nível dramático.  

 Outro dado que parece importante problematizar é a questão da agência. O 

cinema da Forma Cinema como já descreveu METZ (1975), trabalha com a dupla ação 

da narrativa com a restrição motora para recriar um estado mental de sonho acordado. 

Existe uma troca de prazeres quando trocamos os dispositivos, já que a experiência 

estética interativa tem a ver com a possibilidade da ação, o poder que possuímos de 

navegar na narrativa. Já afirmamos que o prazer narrativo do cinema tem a ver com a 

visão vagante do flaneur turista, ou de quem observa o mundo através de uma janela de 

trem.  

Porém, segundo MURRAY (2003, 137), um dos prazeres da ‘história de viagem’ – e 

as narrativas computacionais são geralmente conjunções de espaços e problemas 

navegados pelo jogador – é ‘o prazer de descobrir soluções para situações aparentemente 

sem saída’. A diversão dessas formas de cinema interativo é que eles geralmente são 

                                                
38 No Original: "several principles guided by dramatic considerations," the first two of which are: 1) "To 
cause the viewer not to wish to intervene due to his being in a state of curious or suspenseful expectation" 
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navegações pelo mundo da narrativa, no caso, o banco de dados de imagem, usando 

informações acumuladas para derrotar um problema insolúvel, ou navegar ao redor dele. 

É a mesma atratividade do mito de Ulisses. Ao invés de uma única resposta, temos, 

segundo MURRAY (2003), ‘uma série de passos lindamente orquestrados’ (1997,138). 

Talvez seja esse orquestramento, o prazer de percorrer  uma história, que impeça que os 

modelos mais voltados para museus tenham se popularizado. Embora eles possuam a 

interatividade, essa capacidade não trabalha junto com a dramaticidade.. 

Assim, os games geralmente são representantes dessa imagem desprendida com 

algumas características cinematográficas. São jogados em casa, numa tela de TV, com 

som de menor potência, geralmente uma experiência solitária ou de pequeno grupo. Essas 

diferenças fazem com que o olhar dos games seja diferente do olhar no cinema pela sua 

própria natureza, o que propicia soluções diferentes para o problema da interação. Sua 

imersão não vem da eliminação de distração sensória circundante, mas da imersão 

causada pelo feedback interativo entre console e jogador, já que o som e os movimentos 

dão ao jogador uma sensação de natureza mais visceral. (CHESTER, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
(for moments when the action unfolds on its own), and 2) "To cause the viewer to want to intervene in the 
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4.0 Análises de Objeto – O que a convergência disse ao cinema? 

        Nessa sessão, abordaremos as consequências destes efeitos de desprendimento da 

imagem de cinema, analisando exemplos que motivaram as reflexões teóricas anteriores 

sobre as mudanças na forma cinema. Todos os objetos demonstrados abaixo possuem 

uma forte relação com o fílmico, seja por serem filmes, ou por pretenderem se assemelhar 

a um através de relações com a Forma Filme, A Forma Cinema ou o dispositivo 

cinematográfico. 

4.1 Avatar 

Um objeto onde podemos enxergar essas forças em ação é o recente blockbuster 

Avatar (EUA, 2009). Um dos maiores lançamentos do seu ano, Avatar foi um conteúdo 

circulado à exaustão antes, durante, e depois da sua chegada aos cinemas. Seu sucesso 

comercial foi absoluto, é o atual campeão de bilheterias da história do cinema,  e rendeu 

mais de 2.5 bilhões de dólares no mundo todo, segundo o site especializado IMDB. 

Também foi responsável por popularizar o 3D como uma ferramenta estética popular, 

ressuscitado efetivamente a estereoscopia como uma arma no arsenal dos diretores. Não 

que ela seja uma ferramenta nova. Criada no século XIX, o visor estereoscópico usava 

dois espelhos para sobrepor imagens uma sobre a outra, de a confundir o cérebro a 

perceber a composição como uma imagem com uma profundidade falsa. No século XX, 

os próprios diretores de cinema fizeram algumas tentativas com filmes como The Power 

of Love de 1922, e depois com Man in The Dark em 1955 (LONG, 2008). Nunca foi uma 

tecnologia que se popularizou. Embora grandes clássicos como Tubarão e Sexta Feira 13 

tenham sido exibidos usando a mesma tecnologia, esses dispositivos eram baseados em 

óculos com lentes azuis e vermelhas, que tinham seus próprios problemas 

 
“Apesar de ter sido impressionante na época, a imagem anaglífica sofria de muitos 
problemas. A separação de cores era limitada, e era difícil perceber detalhes em 3D. 
Outro problema frequente eram os fantasmas, que aconteciam quando a imagem que era 
destinada ao seu olho esquerdo entrava no espaço visual do olho direito. E ainda existia o 
problema da tela. Cinemas projetando filmes 3D com o método de Anaglífico tinha de 
instalar telas prateadas para poder ter uma experiência de visualização ideal. Isto ocorre 
por que a tela prateada era refletiva e isto ajudava a separar melhor os sinais de luz. 
(CHEN, 2010)” 

                                                                                                                                            
drama at places where an intervention will increase the dramatic experience." 
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Figure 17: Projeção de Man on The Dark (1955) e Avatar (2010)  

Assim como aconteceu nos anos 80, a tecnologia do 3D ficou restrita a 

determinadas estéticas e gêneros, como os filmes de atração, as vistas e os filmes de 

terror, a exemplo de Tubarão. É curioso observar a ideia da profundidade tridimensional 

via estereoscopia como uma tecnologia morta na indústria de cinema. Filmes de ficção 

científica mostram isso de várias maneiras, geralmente envolvendo a holografia como 

substituto, a total ausência de projeção. Era a condenação da junção da noção de 

profundidade com a tela de cinema. Em O Demolidor (Demolition Man), usa-se imagens 

holográficas para exibir imagens com profundidade visual. Em De Volta para o Futuro 

II, numa viagem ao ano de 2015, o protagonista Martin Mcfly passa na frente do cinema 

onde é confrontado com um tubarão holográfico gigante. Hollywood parecia convencida 

que o 3D estereoscópico estava fechado somente a coisas sendo jogadas na cara do 

público em filmes de terror como A Premonição (Final Destination), cujo slogan era 

Death Saved The Best For 3D. Outros, como Viagem ao Centro da Terra (Journey to The 

Center of The Earth\) e Dia Dos Namorados Macabro (My Bloody Valentine 3-d), já 

possuíam a tecnologia 3D mais atual baseada em imagens com estereoscopia seletiva, 

mas ainda funcionam com as mesmas soluções do 3D como uma ferramenta para causa 

reações no público.  

 Avatar foi o ponto de fulcro dessa volta do 3D como ferramenta. Ao invés de 

“pontos altos” de 3D visando assustar a audiência, temos um filme pensado diretamente 

para ser visto através deste filtro específico, dando profundidade de campo e uma textura 

particular à imagem. Uma série de tecnologias foi desenvolvida especificamente para o 

filme, como as próprias câmeras, tanto de filmagem de cenas quanto do rosto dos atores. 
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Mas também foi modificado o próprio dispositivo da sala, do projeto até a 

obrigatoriedade dos óculos, para que filme fosse exibido da maneira idealizada pelo seu 

diretor, num acordo de parceria com a Sony. O uso de 3D de Avatar tem uma formulação 

diferente: 

 
“O método convencional de estereoscopia 3D se apoia numa série de formulas 
matemáticas pesadas pensadas para preservar “o plano da tela”, a superfície na qual o 
filme aparece. Em 2d, isto é a própria tela, mas em 3D, é um ponto imaginário em algum 
lugar na sua frente. “A audiência não acha que existe um plano da tela” explica Cameron. 
“Existe apenas uma janela perceptiva, e esta janela existe a mais ou menos um braço de 
distância de nós. Por isso que eu digo que tudo que já foi escrito sobre estereoscopia está 
errado”. 39.  

 

 A diferença final é perceptível. Até a finalização deste escrito, não encontramos 

um filme que tivesse a mesma delicadeza de filmagem e integração entre planos de 

profundidade múltiplos como o Avatar de James Cameron.  Filmes posteriores tentaram 

replicar suas técnicas com efeitos desastrosos de crítica e de bilheteria, como aconteceu 

em O Último Mestre do Ar  e o remake Fúria de Titãs, mas sempre comparando-os à 

Avatar: 
 
“Apesar da questão de ser o 3D têm algo a oferecer fora diversão da trucagem é ainda 
algo aberto, fúria de titãs é provavelmente o primeiro filme – nesta nova onda de filmes 
3D – a ser realmente danificado por isto”. Claramente não pensado para ser visto desta 
forma, a perda de cores e clareza durante a observação através dos óculos requeridos 
torna muito do filme, com suas locações mal iluminadas e edição picotada, sujo e difícil 
de acompanhar (DAVIDSON, 2010). 40 
 

 Como argumentamos anteriormente, a capacidade da imagem já criada a partir do 

suporte numérico permite que esse material ‘original’ circule entre múltiplos dispositivos, 

tornando-o um objeto de análise entre dispositivos diferentes e como eles articulam 

olhares e relações diferentes. Avatar foi lançado nos cinemas IMAX, em cópias digitais 

                                                
39The conventional method [of 3D stereoscopy] relies on a series of cumbersome mathematical formulas 
designed to preserve the “screen plane,” the surface on which the movie appears. In 2-D that’s the screen 
itself, but in 3-D it’s an imaginary point somewhere in front of you. “The viewer doesn’t think there’s a 
screen plane,” Cameron explains. “There’s only a perceptual window, and that perceptual window exists 
somewhere around arm’s length from us. That’s why I say everything that’s ever been written about 
stereography is completely wrong.” 

40 No original: Although the question of what 3D has to offer other than a bit of gimmicky fun is still a very 
open one, Clash of the Titans is possibly the first film – certainly of this new wave of 3D movies – to 
actually be damaged by it. Clearly not designed to be seen this way, the loss of colour and clarity from 
viewing through the required spectacles renders much of the film, with its darkly lit locations and jerky 
editing, murky and hard to follow. 
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de tecnologia 3D, em cinemas 2d tradicionais, e depois em forma de 2 jogos, um fazendo 

uso da imagem 3D e outro para iPad, além das versões em DVD e cópias digitais para 

serem vistas em iPods, telefones e em computadores e laptops. Destes, vamos nos 

restringir à imagem 3D, a versão 2d, e versão em DVD e a versão para smartphones, já 

que os games baseados e cinema possuem características abordadas num capítulo mais 

adiante. Ele reforça o argumento levantado no neste capítulo que os dispositivos são 

usados como filtros, adicionando características a um conteúdo que existe de maneira 

independente a eles, de forma simular a uma imagem bruta que existe independente do 

seu material editado posteriormente.  

Um projeto transmídia desde sua re-concepção com tecnologia do século XXI, os 

processos de convergência na visualidade e narrativa de Avatar o fazem um veículo de 

análise interessante. É importante notar que a convergência em Avatar é limitada, já que 

o que poderia ter sido um grande projeto multimídia com romances em pocket books, 

quadrinhos, games e filmes, uma grande narrativa transmidiática que faria do projeto de 

James Cameron uma história com uma profundidade narrativa tão grande quanto sua 

perfeição técnica. Mas isso não acontece. Mesmo os dois games não adicionam material 

novo, e a Pandorapédia, o site feito para ilustrar o cenário de Avatar, se limita apenas 

relatar o que é mostrado nos filmes.  

O que temos em Avatar é basicamente um re-empacotamento do mesmo conteúdo 

para consumo em várias condições diferentes de fruição, quando poderia ser muito mais. 

Assim, iremos observar cada uma das versões de Avatar em dispositivos separados, para 

notar as consequências deste reposicionamento do conteúdo. 
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4.1.1 Avatar – Versão 3D – Resolução 2k.  

 

 Essa é provavelmente a versão original, o tronco de onde o processo de reedição 

da imagem se inicia.  Embora não seja o primeiro longa metragem de ficção em 3D da 

história do cinema, Avatar foi responsável pela expansão por vezes exagerada do uso de 

tecnologias de ilusão de profundidade nos cinemas comerciais das grandes franquias. 

Inclusive, seu lançamento forçou as cadeias de cinema a fazerem uma reforma em suas 

salas para permitirem a exibição do filme.  

 A trama de Avatar é simples. Acompanhamos a imigração de Jake Sully, um ex-

marine que ficou paraplégico em situações não explicadas no filme, para o planeta 

Pandora. Este novo mundo é a nova fronteira de colonização da terra, e já possui nativos 

com relações difíceis com os terrestres. Para estudar seus costumes, Jake é introduzido no 

Programa Avatar, uma iniciativa científica que cria híbridos vivos entre os nativos Na’vi 

de pandora o DNA terrestre que podem ser pilotados remotamente por pilotos humanos. 

Vestindo as peles dos nativos, Jake é incumbido de entender sua cultura para facilitar a 

‘realocação’ forçada dos Na’vi de um veio de minérios que é valioso para os invasores 

terráqueos. Mas Jake se enamora pela cultura e por uma Na’vi chamada Neytiri, e acaba 

por se opor àqueles que já foram seu próprio povo.  

 Embora a história do colonizador que se une e salva os colonizados não seja nova, 

a verdade é que Avatar chamava a atenção não pela sua beleza narrativa, mas pelo seu 

espetáculo atracional. O filme rompe completamente com as barreiras entre o que é 

filmado com atores, o que é computação gráfica, e borra limites entre boa fotografia e 

bons efeitos visuais.  

 A imagem de Avatar é filmada com um super cinemascope, simulando uma 

proporção 16 por 9. Utilizo a expressão “simulando” por que os atores gravaram as cenas 

vestindo roupas de tracking de movimentos, e depois Cameron ‘refilmava’ estas cenas 

para fazer os movimentos de câmera num espaço virtual, e só a partir deste momento o 

enquadramento final existe de maneira completa. Esta proporção de tela 16:9 nos dá uma 

maior amplitude de visão, facilitando a vista de ambientes amplos e com muita 

informação diferente, bem adequado as paisagens de Pandora, que são quase 

panorâmicas. Como disse MORGENSTEIN(2010), no Wall Street Journal, o personagem 
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Jake corre por “alguns dos cenários mais sublimes já vistos numa não-Terra”. Ainda 

assim, as especificidades do dispositivo já se tornam evidentes. A imagem de Avatar na 

versão 3D tem menos brilho que seus equivalentes em outros meios, e as cores são um 

pouco esmaecidas. Os óculos são uma camada extra de opacidade, em ambos os sentidos 

da palavra. Eles adicionam uma camada de escuridão, já que trabalha com polarização 

seletiva de determinados espectros de cores, e também são um lembrete permanente no 

rosto, um grilhão da caverna que sempre nos lembra, com o seu peso sobre o nariz, de 

que aquela profundidade vista não é natural em nenhuma maneira.  

Mas a grande característica que torna a imagem de Avatar atraente é sua 

capacidade imersiva, aquilo que, segundo GRIFFITHS (2008, 285), “cria arrepios na 

espinha de quem assiste.” Não pela tradição do horror, mas pelo olhar reverente, o olhar 

que “se esquece de si para que a geometria da tela possa desaparecer, em favor de uma 

experiência liberta de absorção dentro da superfície, a qual é um espaço infinito.” (286). 

É assim que nos sentimos quando unimos os nossos olhos investigam as visões de 

Pandora em 3D.  

Tão importante quanto aquilo que salta diegesicamente aos olhos é a profundidade 

de campo da imagem tridimensional. A imersão é criada na junção da escuridão da sala 

de cinema, a dimensão da tela que preenche nossa visão e o desejo humano da fantasia, a 

vontade de estar em outro lugar sem sair da cadeira. A diversão certamente não é a 

história, já contada dezenas de vezes, mas a atração, o valor de espetáculo do próprio 

dispositivo. Como os habitantes da cidade de Paris na virada do século XIX para o século 

XX, não saímos de casa para a narrativa de Avatar, mas para a atração, o circo de 

imagens que se movem, seja num café em 1895, num panorama na feira mundial de 1892 

ou numa sala Live Id 3D em 2010. A emoção que sentimos não vem da identificação, mas 

sim da imersão, do contato com algo além do ‘aqui e agora’. Nunca chegamos realmente 

lá por que nossos corpos nunca realmente podem sair daqui. (GRIFFITHS,2008, 285). 

 Dentro da situação do dispositivo cinematográfico, o áudio também é um fator na 

criação do efeito de imersão. Embora, diferente de outros dispositivos de imersão do 

sujeito na imagem, a imagem 3D não cerca a audiência por todos os lados como 

acontecia no panorama do fim do século XIX. Esse papel recai para o som Dolby Digital 

Surround EX. O sistema da dolby lança o som de forma clara vindo de todos os lados, 
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permitindo que escutemos, por exemplo, pequenos ruídos de floresta quando o 

protagonista, Jake, explora esse novo mundo. No caráter técnico, a qualidade de imagem 

e som de Avatar num cinema 3D Real ID é o padrão que os outros dispositivos tentam 

emular de uma maneira ou de outra.  

 

 

 

Figure 18 - Distribuição de som numa sala Dolby Surround EX. 

 
No entanto, existem outras questões que não são alteradas pela natureza digital do 

trabalho. Diferentemente de outras obras convertidas ou já feitas para os modelos digitais 

de consumo, Avatar em seu modo 3D é uma experiência fechada, sobre a qual não temos 

qualquer controle.  

  

4.1.2 Avatar – Televisões e computadores pessoais – 

1080 e 720p 

 

Muito muda quando assistimos Avatar em casa numa imagem de resolução bem 

mais baixa, de 720p de resolução no lugar dos mais de 2.000p de resolução da imagem de 

cinema. O contraste e o brilho são melhores e as imagens vibrantes, mas a ausência da 

sala escura e do equipamento de rotoscopia que cria a imagem 3D roubam o “arrepio da 
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espinha” da imagem imersiva. São ainda belas imagens, impressionantes pela suas 

características de remediação da fotografia do cinema, mas os olhos têm de se concentrar 

para ver detalhes que seriam melhor vistos em telas maiores. As próprias proporções da 

tela mudam, já que mesmo com os modelos de tela High Definition possuindo formas 

retangulares no lugar das quadradas televisões de tubo catódico (Cathodic Ray Tube, 

CRT), ainda é necessário algum ajuste da imagem para que a moldura da televisão seja 

preenchida. Como as imagens são captadas em proporções maiores do que as projetadas, 

não é preciso distorcer a imagem para que ela caiba na janela modificada, apenas cortar 

algumas lateralidades. Esta foi uma decisão do próprio diretor James Cameron, quando 

uma versão de 43 minutos foi apresentada á imprensa mundial. 
“Para Avatar estamos filmando num aspecto 16:9, e daí estamos extraindo um 
aspecto cinemascope para exibição em cinemas 2d, de modo que exibiremos em 
16 por nove em cinemas que o permitirem e em cinemascope (1:2.35) para onde 
não for. Como eu acho que o teto extra de imagem funciona muito bem em 3D te 
coloca para dentro da tela. Então, eu estou recuando minha escolha de sempre 
evitar o 1:85 (Na verdade, é 1,75), mas somente em 3D. Para projeção plana 
tradicional, eu ainda gosto do cinemascope. (CAMERON In: CONNELY, 
2010)” 41. 
 

 No entanto existem também características ganhas. O controle sobre a imagem é 

maior. Não somente é possível avançar, retroceder e para o filme na hora que desejamos 

(algo impossível no cinema), mas é possível paralisar a imagem completamente. Como a 

imagem em high definition é progressiva, e não uma imagem de varredura, como as das 

TVs analógicas, as imagens ficam realmente paradas, sem as tremidas que ocorrem 

quando a pausa ocorre no espaço temporal entre um frame e outro. É uma característica 

útil para permitir observações minuciosas de quadros específicos do filme.  

                                                
41 No original: For Avatar we’re shooting in a 16:9 ratio, we’re extracting a cinemascope ratio from that 
for 2D theatrical exhibition, and for 3D theatrical exhibition we will do, in the theaters that can, we’ll be in 
the 16:9 format and the theaters that can’t we’ll be in the scope format. Because I actually think that the 
extra screen height really works well in 3D. It really pulls you through the screen. So I’m actually going 
back on years of kind of eschewing the kind of 1.85 format, now saying 1.85 – or actually, it’s 1.78:1 – 
actually works really well in 3D. But only in 3D. I still like the scope ratio compositionally for flat 
projection 
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Figure 19- Avatar em Blueray - Proporção - 2.35 para 1 

 

Figure 20 - Avatar em 3D - Proporção – 1.78 para 1 

  

 As práticas sociais também mudam, já que embora o lugar não esteja sob controle 

de quem assiste. A audiência ainda precisa estar sempre em frente ao num local fixo 

aparato durante a duração. No caso, em frente à televisão durante as duas horas e 55 

minutos do filme. Mas algumas convenções já se subvertem. O tempo da fruição fica ao 

controle de quem assiste, já que a narrativa pode ser interrompida para ser retomada 

depois. Mas vai além disto, já que estar em casa tem certas vantagens, como a 

privacidade, que é limitada numa sala de cinema que é um espetáculo grupal. O cinema 

se torna uma experiência mais individual. Ao mesmo tempo, ele também cessa de existir 
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enquanto fruição contínua, exigindo uma posição ativa de atenção do que o olhar vagante 

da tela grande. Telefones tocam, ruídos vêm da rua, e as outras pessoas da casa poderão 

interromper o processo num momento importante. Troca-se a emoção da imersão pela 

conveniência. É possível se investir na narrativa, mas isso exige um poder de 

concentração maior por parte de quem assiste.  

 

4.1.3 Avatar – telefones – 480p a 720p 

 

Alguns cineastas ainda possuem certo receio de como suas obras serão afetadas 

pela viajem através da tela pequena dos smartphones. O diretor de Avatar, James 

Cameron, não é exceção.  

 
“Não sinto que eu estou fazendo filmes para iPhones” ele [Cameron] Explicou. “Se 
alguém quiser, eu não vou impedi-los, especialmente se estiverem pagando por isso, mas 
eu não recomendo. [...] acho que é burrice, quando você tem personagens tão pequenos 
no enquadramento que eles não são visíveis. Pra mim, existe um limite que não é 
desejável reduzir. [...] Acho que provavelmente pode dar certo, mas não recomendo.“42 
(CHACKSFIELD, 2010) 
 

 Existe uma razão pela qual Cameron não recomenda: Avatar num smartphone 

fica reduzido ao essencial. O detalhamento das panorâmicas de Pandora se perde. A 

imagem não é modificada em suas proporções de maneira alguma. É uma imagem com as 

mesmas características da versão em DVD, inclusive a proporção de 16 por 9. Ela pode 

ser alterada para 2.35 por 1 com um toque na tela da maioria dos aparelhos. Porém o 

tamanho importa, já que o filme é composto de grandes vistas bastante detalhadas ou 

cenas com grande quantidade de elementos. Num dado momento, um transportador aéreo 

de tropas é mostrado em contraste contra as cadeias de montanhas flutuantes de Pandora. 

Se no cinema ficamos impressionados com o tamanho das rochas em relação ao 

transporte, que sabemos ser imenso, na versão em um smartphone, o helicóptero parece 

um brinquedo de controle remoto. Num filme tão visualmente carregado quanto Avatar, a 

                                                
42 No Original: I don't feel that I'm making movies for iPhones," he explained. "If someone wants to watch 
it on an iPhone, I'm not going to stop them, especially if they're paying for it, but I don't recommend it. 
[...]I think it's dumb, when you have characters that are so small in the frame that they're not visible. To 
me, there's a limit that you wouldn't want to go below, [....] I guess it probably works, but I don't 
recommend it.42 
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perda da imersão faz com que suas falhas de narrativa se tornem observáveis. Reduzido 

na grandiosidade de sua imagem, o filme se mostra como a versão sci-fi do colonizador 

que se junta à cultura dos colonizados, tornando-se melhor do que ambos como acontece 

em Um Homem Chamado Cavalo e Dança Com Lobos. É novamente a história do bom 

selvagem que redime o invasor, uma refilmagem de Pocahontas com roupagem digital. 

 É bastante provável que o filme tenha sido visto desta maneira por muita gente, já 

que segundo a revista Wired, Avatar é o filme mais pirateado na história das redes P2P. 

Também é seguro afirmar que esta pirataria afetou pouco o desenvolvimento comercial 

do filme, já que o potencial atracional da tecnologia de imersão 3D levou muitas pessoas 

ao cinema de qualquer jeito, mesmo que já possuam acesso ao filme através de redes de 

troca de arquivos de vídeo via internet, como as redes P2P e Ed2k, sistemas de troca de 

arquivos disseminada entre usuários anônimos.  
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4.2 Touching Stories 

 

A ideia de filmes interativos não é nova. No fim da década de 90, existiam vários 

experimentos desta natureza circulando, já com advento do Laserdisc, uma versão 

tamanho grande do CD com mais capacidade de armazenagem. Um destes exemplos é o 

sistema Interfilm, um sistema criado pela Interfilm Incorporated para misturar a estrutura 

da Forma Cinema com alguns apetrechos extras. No caso, cada cadeira recebeu um 

joystick, numa tentativa de inserir a ideia de uma união entre a Forma Cinema e os 

games. Cada um destes tinha alguns botões que representavam as escolhas possíveis da 

audiência. Estes votos aconteciam em pontos chaves na narrativa, e eram contados na 

tela. Para que as decisões fizessem sentido na dramaticidade da narrativa, a trama 

acabava por não ser modificada. Os detalhes mudavam, mas a história chegava no mesmo 

fim.  

“"Mr. Payback," o primeiro filme interativo de amplo lançamento da Interfilm Inc vai 
estrear em Los Angeles e outras 19 cidades nos EUA. O filme tem 350 segmentos 
separados, os quais são exibidos e em que ordem o são dependem das escolhas da 
audiência – virtualmente assegurando que aquela versão do filme nunca mais seja vista 
de novo. Os criadores do filme – ou jogo cinematográfico, como eles preferem chamar,-- 
esperam que as múltiplas variações façam com que o publico volte para ver mais” 
43(Kaplan, 1995). 

 

  

Figure 21: Uma sala Interfilm em uso e a contagem regressiva que indicava o momento de votação. 

 

                                                
43 "Mr. Payback," the first widely released interactive movie from Interfilm Inc., will open next Friday in 
Los Angeles and 19 other cities around the country. The movie has 350 separate segments, and which ones 
are played and in what order depends on the choices of the audience--virtually assuring that the same 
version of the film will never be seen. The creators of the movie--or cinematic game, as they prefer to call 
it--hope the many possible variations will keep people coming back for more. 
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O sistema Interfilm nunca se popularizou. Necessitava de um investimento para os 

cinemas de cerca de 88 mil dólares por sala, que incluía a instalação de joysticks, dos 

sistemas de controle e do computador central que contava os votos e enviava esta 

informação ao projetor. Como os dados eram gravados em laserdisc e operados por um 

CD-Rom, as imagens eram de baixa qualidade, especialmente quando contrastado com o 

filme em 35mm que estava sendo exibido na sala ao lado.  

 Bob Gale e Cristopher Lloyd, ambos responsáveis por De Volta para o Futuro, 

investiram seus talentos no projeto, mas não foi suficiente. A tecnologia, embora tivesse 

seu fator de atração, pouco fazia para melhorar o aspecto dramático e o envolvimento das 

audiências com a história. Na verdade, sua implementação favorecia comportamentos que 

não combinam com a Forma Cinema, como nos disse BURR(1995) 

Em vários pontos do filme audiência vota entre três tangentes de trama, codificadas por 
com a parte de baixo da tela. A opção que conseguir mais votos vence. Múltiplos votos 
contam, assim como tentar convencer seus companheiros votantes gritando do topo dos 
seus pulmões, então, se você é o tipo que olha feio pro cara que abre a barrinha de 
chocolate na fila de trás, é melhor ficar em casa (…). Se fosse uma festa de sábado a 
noite, não seria mau – imagine o Rocky Horror Picture Show retrabalhado para 
zapeadores de canal hiperativos. Consigo até ver os adolescentes pulando de vontade de 
trazer sua algazarra de fim de semana pro multiplex. Bem, eles fazem de qualquer jeito. 
Apenas mantenha todos numa só sala e deixem o resto de nos ver Nobody’s Fool  em paz.  
Mas ninguém, eu repito, ninguém irá para filmes interativos se eles continuarem sendo 
horrivelmente escritos, atuados, e com uma trama tão cretina quanto a de Mr. Payback. 44 

 
 No entanto a ideia nunca morreu, e está sendo tentada novamente num suporte 

diferente, com os recentes trabalhos para plataformas móveis. O aplicativo Touching 

Stories é um objeto desta natureza.  Ele foi criado pela empresa Tool of North America 

para o iPad, o tablet criado pela Apple.  

 Ele representa algumas possibilidades novas para ideias não-originais,  mas que 

briga menos com a Forma Cinema e oferece algo mais próximo da Forma Filme. 

                                                
44 At various points in the movie, the audience votes on which of three plot tangents, color-coded along the 
bottom of the screen, to follow. The option that racks up the most points wins. Multiple votes count, as 
does trying to sway your fellow voters by yelling at the top of your lungs, so if you're the type who glares 
at the guy unwrapping a candy bar in the next row, you'll want to stay home. But if you're looking for a 
Saturday night party, an interactive movie isn't a bad bet -- imagine The Rocky Horror Picture Show 
retooled for hopped-up channel surfers. I can see teenagers jumping at the chance to carry their weekend 
revelry over into the multiplex. Hey, they do it anyway. This just keeps it to one theater and lets the rest of 
us enjoy Nobody's Fool in peace. Except that no one -- repeat, no one -- is going to go to interactive movies 
if they remain as horribly written, dreadfully acted, and cretinously plotted as Mr. Payback. 
 
 



 103 

Touching Stories expande a ideia do sistema Intefilm usando outros recursos além da 

simples escolha de três opções. 

 Primeiro a qualidade das imagens é alta, um bônus das tecnologias de codecs 

atuais, e também por causa do poder de processamento e armazenagem dos dispositivos 

contemporâneos. Estruturalmente, o aplicativo é um grande banco de dados de imagens 

pré-gravadas que são navegadas pelos usuários.  

 Segundo, a quantidade de material num aparelho tão pequeno é significativa. 

Touching Stories na verdade são quarto curtas metragens, desenvolvidos para uma 

navegação interativa. Cada um deles faz uso dos recursos do aparelho de modo particular. 

 A primeira, O Casal Mais Interessante da Grã Bretanha (The Most Interesting 

Couple in Britain), realiza na maior parte uma releitura satírica dos sitcoms de televisão, 

com influência de grupos como Monty Python. O casal em questão é filmado de maneira 

claramente televisiva com ângulos médios e closes de rosto,  e podemos ouvir as risadas 

enlatadas típicas deste estilo de comédia. Mas as diferenças começam a aparecer quando 

o casal começa a conversar sobre fofocas e futebol. Caso o aparato esteja conectado a 

internet via Wi-Fi, ícones de pop-up aparecem durante o diálogo, permitindo que usuários 

não-britânicos compreendam as expressões, o jargão, e os alvos de algumas das piadas, 

ampliando a audiência. Mas o controle da história gira ao redor de menus que apresentam 

opções sérias e cômicas.  

 

Figure 22 – Touching Stories: O casal mais interessante da Grã-Bretanha. 
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Em um dado momento, somos chamados a escolher entre “os pensamentos dele”, 

“os pensamentos dela”, ou “os pensamentos do cachorro empalhado”, com o trecho 

vencedor sendo exibido. Como a peça inteira gira ao redor do non-sense, o curta possui 

vários finais, incluíndo um “final randômico” onde um grupo de atores disfarçados de 

bandeirantes que vendem ‘biscoitos feitos de partes humanas’ invade o estúdio e 

começam a destruir toda a cenografia enquanto cantam e dançam.  

 A outra opção é Tudo Termina, Termina Tudo (All Ends, Ends All), um filme feito 

como uma câmera subjetiva em primeira pessoa. Aqui temos uma história confusa e 

cíclica, começando no porta malas de um carro, completamente escuro. Tocando na tela, 

o protagonista consegue abrir a tampa com um carro e executar uma fuga do automóvel 

que sofreu um acidente. A história é completamente linear e sem desvios, feita através de 

eventos Quicktime pré programados dentro da narrativa, onde o aplicativo indica ações 

que podem ser tomadas pelo usuário, como sacodir o dispositivo para fazer o protagonista 

correr por uma estrada quando perseguido, ou tocar a tela para que o mesmo disque 

números de um contato numa cabine telefônica. 

 Outra obra é Triângulo (Triangle), onde temos uma história aparentemente sem 

começo dentro de um motel imundo de beira de estrada. São visíveis vários objetos que 

ficam realçados na cena, que acompanhamos por causa de um reflexo na televisão do 

quarto. Os objetos na verdade são gatilhos de eventos Quicktime que explicam partes da 

história pregressa dos personagens, permitindo que conheçamos suas motivações internas 

num triângulo amoroso com dois finais diferentes. 

 E por fim temos Sara e Jerry, um exercício de projeção do usuário para dentro do 

espaço fílmico. Embora também seja um filmes baseado em trechos de vídeo que 

respondem a áreas na tela, como em triângulo, estes toques também criam consequências 

na trama, embora não alterem seu fim, como acontece com  Tudo Termina, Termina 

Tudo. Observamos a sala de Sarah em plano aberto, mas nossos toques fazem com que 

coisas estranhas ocorram, quadros falem, e lâmpadas liguem ou desliguem.  
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Figure 23 - Touching Stories: Sarah & Jerry e a quarta barreira. 

 
Esses eventos, inexplicáveis dentro do espaço diegético, fazem com que a 

personagem fique à beira de um ataque de nervos. As intervenções acabam nos levando 

para fora da casa, onde o usuário/iterador é interpelado pelo marido enraivecido Jerry. 

Numa uma alusão à separação entre dois espaços onde somente nós podemos observar e 

importuná-los, Jerry grita conosco: “vocês estão achando tudo isso muito engraçado não 

é?!” e golpeia o ‘vidro’ do dispositivo com um taco de golfe, deixando a sua marca 

particular entre quem observa e quem é observado.  

O aplicativo revisita uma das mais discutidas problematizações do cinema, que é 

o olhar voyeurístico da audiência, o poder de ver e conhecer um outro sem o risco de ser 

visto ou questionado por este ato. Esta passagem conscientiza o espectador de que ele 

também faz parte do dispositivo. Aparentemente podemos ter histórias interativas, mas os 

personagens delas não tem necessariamente que apreciar serem afetados pelas 

intervenções.  
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4.3 Ressaca 

 

Uma outra forma de revisão da Forma Cinema, e às vezes da Forma Cinema é a 

ideia de live cinema, uma mistura entre cinema e performance. Nesta estrutura a projeção 

e a montagem ocorrem em tempo real, e dado a complexidade e a quantidade de 

recombinações possíveis entre os trechos de filme, a experiência nunca é igual duas 

vezes, além de existir um contato entre criador e audiência que não existe na Forma 

Cinema. Segundo MIKAELA (2010,5) 
 

Ver o criador apresentar seu trabalho é diferente de assistir a um filme: existe a 
possibilidade de feedback instantâneo de ambas as direções. O contexto livre impõe as 
possibilidades de participação da audiência. Além disso, a maioria das performances não 
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são documentadas. Elas viram momentos partilhados entre o artista e a audiência, únicos 
e difíceis de repetir45 

 

 Este tipo de estrutura de experiência renegocia fatores da Forma Cinema, mesmo 

que o evento ocorra num cinema tradicional com uma plateia. Embora o controle da 

narrativa esteja nas mãos do diretor/montador/performer, a presença da plateia não é 

desprezível. Se o observador já é parte integrante do dispositivo tradicional do cinema, 

então no estilo Live Cinema, sua importância cresce. Sua presença causa reações no 

diretor, que responde à esta disposição em sua montagem atual. De uma certa maneira, 

como diz MIKAELA (2010), o cineasta live também é um tipo de Vídeo Jockey (VJ). De 

maneira diferente, mas como também acontece com o cinema interativo, a faz parte 

integrante do dispositivo.  

 A questão da unicidade das apresentações também é um fator importante. Num 

dos seus textos mais famosos, BENJAMIN (1985) explica que a capacidade de 

reprodução técnica aniquila a aura de autenticidade das obras de arte.  Na performance 

Live, estas questões precisam ser rediscutidas, já que cada sessão é uma apresentação é 

única, que geralmente não é gravada, ela nunca pode ser reproduzida.  Se a aura tem uma 

ligação com a reprodução, então tal emanação é menos degradada numa instalação live.  

 A aplicação Ressaca (2008) desenvolvida por Maíra Sales e dirigida por Bruno 

Vianna é um destes sistemas. O dispositivo de controle, chamado de Engrenagem. A 

‘engrenagem’ é um grande disco que serve de superfície de toque com um sistema de 

detecção infravermelho, na qual é projetada a interface de edição. Os trechos de filmes 

são representados como esferas que podem ser movidas livremente de um lado para o 

outro, e interconectadas de várias maneiras, inclusive com ciclos e transições.  

 Uma característica definidora do Ressaca é que o dispositivo não se esconde. De 

maneira muito simular à quase todas as tecnologias apresentadas neste escrito, o enorme 

disco, que é colocado sempre num lugar bem visível para a plateia, chama bastante 

atenção para si. Isto evidencia uma força diferente, um “potencial anti ilusionista” que 

reside em formas interativas de cinema segundo MARTINS, um potencial que visa  

                                                
No original: “Seeing the creator presenting her work is different to watching a movie: There is a possibility 
of instant feedback both ways. The live context enforces the possibilities of participation of the audience. 
Also most performances are not documented. They become moments shared between the artist and the 
audience, unique and difficult to repeat.” 
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que o espectador tivesse uma atitude ativa diante do que era exibido na tela. “Através de 
Brecht, especialmente, a estética politizada do pós-modernismo incorpora a 
descontinuidade para quebrar o encanto do espetáculo. Não apenas para provocar o 
espectador, mas também para despertar sua inteligência crítica”. Desta forma, recupera-se 
os corpos dos espectadores, que desde Griffith e da ascensão do cinema hollywoodiano, 
foram descorporificados e tornaram-se receptores passivos, inertes em suas cadeiras 
confortáveis. (MARTINS, 2006, 26). 

 

 Embora discordemos dela no quesito de que a audiência seja apenas um receptor 

passivo, percebemos que a interface realmente causa um estranhamento. Numa sessão de 

Ressaca, a música e as sequências são montadas á nossa frente, e ficamos com a atenção 

dividida. Um pedaço tenta acompanhar a projeção, os diálogos a história. O outro luta 

para tentar compreender o que o diretor/montador está fazendo, tentar achar uma relação 

entre a interface no seu campo de visão e a tela, sem conseguir.  A sensação de confusão 

e estranhamento se mantem por quase toda a projeção, já que os trechos são praticamente 

set pieces fractais: Seus sentidos são abertos de modo que existe uma certa liberdade de 

encaixe entre eles. A Forma Filme acaba se deformando um pouco para ajustar as 

mudanças no dispositivo da Forma Cinema. 

 O dispositivo/interface, também é parte do espetáculo. Seu manuseio tem muito 

de parecido com os toques e arrastar de dedos que caracterizam as atuais telas táteis de 

telefones celulares e tablets. Embora a imagem não seja tátil, já que não existe feedback 

direto entre tela e audiência, a narração se torna materializada como uma série de ideias 

que podem ser juntas dentro do círculo. O software poderia funcionar num laptop normal, 

mas tal coisa esconderia o processo de junção de ideias da montagem de Ressaca da 

audiência, ocultaria o performer/diretor como a Forma Cinema esconde o projetor, o que 

não foi considerado desejável. 

 Certos padrões vão emergindo naturalmente. Como o diretor era sempre a única 

pessoa responsável pelas apresentações, o material acabava por ter uma estrutura flexível 

que se podia se repetir com alguma frequência, e sobre esta construção as variâncias eram 

aplicadas  
 
O diretor afirmou que pode se “viciar” em certos blocos, trazendo-os várias vezes na 
mesma sequência (Cena A- Cena B- Cena C), e que ele também cria uma expectativa do 
público. “Um público mais cinéfilo pode provocar um filme menos linear, um público 
mais popular pode provocar um filme mais ‘novela’.” (COUTINHO e PINTO, 2011) 

  



 109 

 Ressaca também já foi transformado em instalação, colocando o dispositivo numa 

sala de museu, com a Engrenagem numa parede e o resultado aparecendo numa parede 

ao lado ou acima. Como consequência, o distanciamento entre observador e obra se 

modifica novamente, já que múltiplas pessoas podem tocar a engrenagem, permitindo 

uma montagem a dois ou a três, já que a superfície do círculo aceita multi toques. Nesse 

caso, a preocupação com a narrativa diminui, já que a audiência é ‘promovida’ à posição 

de iteradores/montadores. Um pedaço da atenção que originalmente iria para as imagens 

projetadas fica presa à performance no trabalho de alinhar como um quebra cabeças, um 

prazer muito diferente daquele encontrado na sala de cinema, conforme afirmaram 

MANOVICH (2001) e MURRAY (2003): o prazer do agenciamento é o do feedback de 

retorno, não somente o da narrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Conclusões – O mito do cinema Expandido... 

  

 “O Computador é o LSD do mundo dos negócios. Ele absolutamente garante a 

eliminação o de qualquer comércio ao qual é forçado à servir.” 

 MACLUHAN, Apud YOUNGBLOOD(1970)  

 

 Ou ao menos assim se pensava nos anos 70. Para Gene Youngblood, o 

computador seria responsável pelo fim da conformidade e do cinema enquanto indústria 

voltada ao lucro. No momento em que o computador se torna uma máquina de 

manipulação de conceitos e não somente de números, uma mudança ocorreria na psique 
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humana, algo que a libertaria de uma cultura redutora e opressora. A junção do 

computador com o cinema geraria um híbrido ideologicamente livre, que serviria como 

expansão da consciência (YOUNGBLOOD, 1970, 41).  Ele colocava que a Forma Filme 

clássica era uma maneira de impedir o processo de desordenamento, seja das políticas ou 

dos pensamentos, causado por qualquer obra  de arte verdadeira. Toda obra artística ‘real’ 

seria revolucionária e desagregadora por natureza, e o computador seria o fulcro desta 

mudança. Não poderíamos contar com as ferramentas clássicas da linguagem 

cinematográfica de narrativa ou montagem, pois elas foram criadas para manter a apatia 

mental (1970, 54).  

Com o desenvolvimento das capacidades de computadores, esta arte 

computacional teorizada passaria por estágios conceituais onde progressivamente o 

artista ficaria livre da necessidade de conhecer a técnica para trabalhar diretamente com 

os  conceitos abordados na obra, sem a parte de carpintaria que exigem domínio técnico. 

Esta seria a parte do computador do trabalho (YOUNGBLOOD, 1970, 192 a 194). 

 Algumas dessas previsões se cumpriram no cenário que apresentamos neste 

escrito. O computador é uma figura central na produção, veiculação e consumo de ideias, 

e isso é ainda mais verdadeiro para o cinema. Tornou-se uma ferramenta de todas as 

instâncias, do roteiro à fruição. 

 O que aconteceu foi uma mudança das técnicas usadas. Ao invés de escultura e 

fotografia, o artista agora usaria um programa de renderização de artefatos em 3D, como 

um Maya ou AUTOCAD, e uma impressora 3D. Não se pode argumentar que estas 

mudanças propiciam a liberdade almejada no texto dos anos 70. Sim, o computador 

facilitou processos algorítmicos que seriam caros e/ou demorados, e também permitiu 

que pessoas com quantidades menores de conhecimento técnico entrassem no processo 

de produção de obras, mas esta mudança criou novas limitações.  

Esta liberdade e acesso são cerceados, já que a grande maioria dos usuários de 

software não sabe quebrar os moldes dos programas que usam. Como discutimos 

anteriormente, temos uma liberdade quase irrestrita de combinação de uma quantidade 

limitada de artefatos e processos pré-definidos antes de nós. E como o próprio 

YOUNGBLOOD (1970) coloca, falando de tramas/histórias, toda arte é revolucionária 



 111 

por natureza, mas toda situação com uma quantidade previsível de opções não é 

realmente capaz de revolucionar nada.  

Mas, para a maior parte das pessoas, inclusive muitos artistas, uma quantidade 

ampla de opções é suficiente para garantir uma subjetivação da ferramenta, uma obra de 

arte sua com ideias estruturais de outros. A colagem e a bricolagem são a forma de 

criação artística mais comum do século XXI, e o mesmo pode ser afirmado deste cinema 

de menus, camadas e filtros de imagem. Fazemos filmes com ideias e pedaços de outros 

filmes, não com conceitos novos. E essas ferramentas não são exclusivas de filmes ‘de 

arte’ ou obras experimentais, mas são usadas em artefatos visuais para publicidade e 

campanhas publicitárias, servindo portanto ao mesmo mercado que YOUNGBLOOD 

(1970) afirmou que o computador prejudicaria, agindo como ferramenta do modelo 

repetitivo de obra criticado em seu escrito. 

De forma similar ao que aconteceu com o cinema mudo, é difícil imaginar o 

cinema contemporâneo sem o acesso à estes construtos pré moldados e sua facilidade de 

adequação dentro de conceitos pré estabelecidos de narração e visualidade, (Forma 

Filme) e fruição (Forma Cinema). Outra grande diferença entre ele e o Cinema 

Desprendido é a incorporação dos códigos da sociedade da informação (onipresença, 

liberdade do polo de emissão, interatividade, apropriação, etc.) colocam novas 

engrenagens de uso social e cultural no dispositivo cinematográfico.  Youngblood nunca 

pensou na chance do cinema existir fora das salas da maneira como acontece hoje, e 

como a sociedade da informação exerceria sua força também dentro do aparato 

cinematográfico, mesmo dentro das salas. 

5.1 Cinema Desprendido 

 

 Propomos que o cinema atual é uma atividade integrada a uma sociedade de 

redes. Embora a indústria favoreça discurso apocalíptico de que as formas recentes de 

fruição pessoal e doméstica acabariam com a Forma Cinema, demonstramos 

anteriormente que não têm ocorrido pelo menos nos últimos dois anos. Refletimos que a 

Forma Cinema ainda mantém alguma dominância, mas não tem primazia total sobre 

outros modos de consumo de imagens fílmicas. Não é inerentemente uma forma 

“superior” de consumo, já que a facilidade de integração de software, banda larga e 
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armazenagem favorecem outros formatos, como os DVDs e filmes em dispositivos 

portáteis e móveis. Ela é, sim um dos últimos redutos da lógica e do modo de atenção 

derivadas do período moderno, e tem modificado seu dispositivo para reforçar seu 

potencial atracional na época contemporânea. Mesmo com a conversão do filme de 

celulose para o formato digital, o cinema mainstream ainda investe em filmes de grande 

formato como o IMAX, geralmente produções de ação que podem fazer uso da mistura 

de movimentos rápidos possível com a miniaturização das câmeras, a amplitude de visão 

e longos takes panorâmicos que favorecem a imersão, herdados dos negativos 70 mm.  

Assim, a Forma Cinema volta, ao menos no nível do mainstream, a reforçar um 

aspecto da fruição que possuía no início de sua história, o de atração semi-circense 

atracional, onde o público procura observar o risco e a emoção, a velocidade. É possível 

observar esta tendência na quantidade de filmes feitos para formatos imersivos como o 

3D estereoscópio no cinema nos últimos dois anos. 

 De forma similar, a imagem cinematográfica também executa um movimento 

circular e apresenta-se num cenário similar ao do início do período moderno, a virada do 

século XIX para o XX. A imagem digital permite múltiplas resoluções e janelas, uma 

fruição que pode ser seriada ou contínua, grupal ou solitária, atenta ou corriqueira, 

doméstica ou pública. Esta variação é diretamente ligada ao dispositivo específico no 

qual a imagem é experimentada naquele momento. O mesmo conteúdo pode ter, portanto, 

múltiplas versões, de modo que quatro dispositivos diferentes irão resultar em quatro 

experiências diferentes do mesmo filme. A escolha de qual imagem será vista, e em que 

dispositivo se encontra na instância observadora, não na produtora. A circulação rápida 

de imagens digitais favorece a disseminação destes dados em uma variedade de 

ambientes, permitindo certa subjetivação do conteúdo. 

 A discussão sobre cinema como uma oposição ao vídeo e televisão, para nós 

perde um pouco de sua força, já que as telas digitais, sejam de cinema, televisão, 

computador ou celulares, dividem entre si características comuns que permitem que 

qualquer conteúdo fílmico seja reformatado e reexibido em diferentes condições. A 

conversão para o formato digital liquefaz as telas, tornando-as fluidas, com muitas formas 

de texturas do sensório que são aplicadas sobre a imagem exibida.  Se na virada do século 

XIX para o século XX, o conceito de cinema não havia sido cristalizado, nesta virada do 



 113 

século XX para o XXI ele tornou-se líquido novamente. Este período coincide com a 

idade do maquinário do projetor, uma estrutura mecanizada herdada da lógica moderna, 

de puxadores, roldanas e engrenagens, o com som rítmico do filme percorrendo as 

entranhas da máquina. Quando a projeção também se torna digital, a Forma Cinema se 

encontra como a última reprodução técnica a entrar numa realidade que possui uma 

lógica diferente daquela que garantiu sua ascensão.  

 Não queremos de maneira alguma definir que esta mudança do Cinema 

Desprendido foi ou será a morte da Forma Cinema. Pelo contrário, dados apresentados 

anteriormente mostram que os lucros ainda sobem. Mas o desprendimento digital gera 

um cenário de fronteiras midiáticas menos rígidas. Apontamos, sim, que existe uma 

diminuição forte da hegemonia da Forma Cinema, e que ela é apenas mas uma forma de 

fruição, e não a única forma de fruição, embora sua propaganda tente afirmar o contrário.  

 Observamos também que as mesmas ferramentas computacionais usadas para a 

criação de obras cinemáticas que contestam o status comercial dominante podem e são 

usadas para gerar mais conteúdos ‘não contestatórios’ dentro do sistema midiático que a 

imagem de cinema ocupa. O computador, e sua capacidade união fractal e livre de dados, 

serve tanto à estratégia quando à tática de CERTEAU (1990), e não apenas a máquina de 

inseminação de pensamentos revolucionários sonhado por YOUNGBLOOD (1970). O 

computador não parece ser o LSD do mundo dos negócios de MACLUHAN (1969), e se 

é, então a alta dosagem nos deixou imunes às características expansivas da consciência. 

O cinema foi remediado, como afirmam BOLTER & GRUSING(2000) em uma série de 

mídias novas, é verdade. Porém, como toda droga, uma dosagem excessiva parece 

facilitar o aparecimento de tolerância química.  

 Essa característica de ‘faça você mesmo’ foi identificada num modo mais 

presente nas ferramentas interativas. Não que a liberdade total de escolhas seja real: 

Filmes interativos que obedecem à lógica de eventos Quicktime, onde trechos pré-

programados de filmes respondem a comandos e ícones em momentos chaves possuem 

uma quantidade limitada de opções, mas podem ser bastante complexos e oferecem uma 

quantidade razoável de releituras e combinações de ideias, permitindo uma quantidade 

razoável de sentidos, conforme já foi falado por MANOVICH (1999). Games também 

ganharam qualidade gráfica suficiente para imitar a imagem cinematográfica. Possuem 
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estruturas que referenciam os gêneros e tramas encontradas em filmes, remediam suas 

soluções, e oferecem múltiplas releituras da mesma situação e/ou um feedback mais 

íntimo ao que acontece na experiência. Esse retorno é parte integrante do sensório desta 

tela, onde o consumidor/usuário é parte determinante da agência da fruição, o que gera 

um envolvimento de natureza diferente. 

 
Figure 24 – Plots e discussão de pontos de resolução de tramas em Mass Effect. Fonte: 
Penny Arcade. 
 

 Youngblood foi feliz em previsões sobre a natureza do cenário midiático no qual 

o cinema finalmente se inseriu.  

 
O cinema não é algo apenas dentro do ambiente [midiático]. A rede intermídia de 
cinema, televisão, radio, revistas, livros e jornais é nosso ambiente, um ambiente de 
serviços que carrega as mensagens do organismo social. Ele estabelece sentido para a 
vida, cria e media canais entre  os homens, e entre homem e sociedade.(54)46 

 

  O termo ‘cinema’ necessita de uma expansão para incluir novas formas e lógicas 

midiáticas, dispensando os rótulos que acabam ficando conceitualmente aleijados ou 

obsoletos, como ‘-digital’ ou ‘-televisivo’ ou ‘vídeo-‘, pois estas expressões estão 

atreladas à carga de negociação do corpo, do sensível e do discurso afetadas pelo 

dispositivo. Num cenário de circulação mais aberta entre dispositivos, a característica 

                                                
46 The cinema isn't just something inside the environment; the intermedia network of cinema, 
television, radio, magazines, books, and newspapers is our environment, a service environment 
that carries the messages of the social organism. It establishes meaning in life, creates mediating 
channels between man and man, man and society. 



 115 

principal do cinema deve ser ajustada para levar em consideração as únicas estruturas 

aparentemente constantes entre todos os dispositivos apresentados: 

 

1) A Forma filme, que engloba os jogos de ferramentas narrativas e 

imagéticas que fazem a história ser relacionável por quem assiste.  

2) A atenção/ação/ presença do usuário na construção da fruição 

 

A mente/corpo do observador é parte integrante do dispositivo, de maneira ainda 

mais presente. Argumentamos que a sociedade hipermediada é ainda mais rápida e 

impactante nos processos sensórios atualmente do que eram na virada do século XXI. Se 

a velocidade e a carga de informação fragilizaram a atenção na virada do século XIX para 

o século XX, 100 anos depois a atenção já estaria acostumada a essa fragmentação.  

Nizan BEN SHAUL (2003, 11), ataca esta posição argumentando que  existe um 

déficit de atenção quando múltiplas tarefas acontecem, especialmente quando imagens 

estão envolvidas. No entanto, ele também leva em consideração que é possível exercer 

tarefas fazendo outras em “modo automático”, como quem dirige um carro sem pensar. 

Embora BEN SHAUL (2003) afirme que tal modo de atenção é prejudicial ao caso 

específico de cinema interativo citado, afirmamos que é um indício de uma mudança na 

forma como a mídia audiovisual é percebida na contemporaneidade, onde deixamos 

certas funções perceptivas nesse “modo automático” até podermos dar a ela a atenção 

devida. Esta característica – o pulo rápido entre dados audiovisuais diferentes, e por 

vezes simultâneos – parece ter uma ligação com a idade, segundo BRASEL e GIPS 

(2011), que realizaram um estudo sobre os hábitos de consumo de mídia simultânea entre 

grupos, medindo duração e quantidade de olhares entre a televisão e o computador ao 

mesmo tempo. 

 
“Comparando o registro do seu comportamento declarado anteriormente com o que 
realmente aconteceu revelou grandes diferenças e uma drástica subvalorizarão do 
comportamento de alternação entre mídias, sugerindo que indivíduos não possuem a 
habilidade de lembrar muito do seu comportamento de consumo de mídias múltiplas. 
Mesmo quando os olhares rasos e curtos são descontados da análise, participantes ainda 
subestimaram a quantidade de alternações por um fator de 5. Participantes mais jovens 
mudavam de mídia mais frequentemente que os mais velhos, mas fora uma taxa de troca 
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aumentada, a idade e outras variáveis individuais não apresentaram efeito nos padrões de 
resultados.” (BRASEL e GIPS, 2011,532)47 

 

 Até o fechamento deste escrito, não encontramos estudos definitivos sobre o 

impacto que a contemporaneidade das telas que ubíquas, que demandam a atenção, 

exerce sobre o sistema perceptivo humano em obras da Forma Filme. Aparentemente, a 

população jovem pode estar perceptivamente mais equipada para o consumo de situações 

audiovisuais distintas e múltiplas, inclusive simultâneas. Conseguem alternar entre 

dispositivos e formas estéticas de maneira fluida, as muitas fruições unidas em fluxo. 

Não temos os dados para afirmar se tal comportamento ocorre por uma 

capacidade inata de edição sensória, percebendo apenas o necessário e formando uma 

imagem apesar das faltas, como ocorre na caricatura. É possível sugerir que o esforço 

perceptivo da percepção audiovisual diminuiu como um todo. Se a resolução das imagens 

aumentou razoavelmente, então a compreensão da imagem se dá em menos tempo e com 

menos esforço, usando o conceito de mídias frias e quentes de MACLUHAN (1964). 

Talvez isto permita uma fruição rápida e mais rasa de cada trecho, permitindo a 

compreensão com um olhar simples e rápido. 

Relembramos que BENJAMIN (1985) propôs que o cinema era a representação do 

aparato perceptivo no século XIX e XX, e fazemos uma proposta similar sobre o Cinema 

Desprendido, ou simplesmente cinema, nesta virada do século XX para o século XXI. A 

sociedade contemporânea é um lugar onde as telas se encaixam umas nas outras, são 

onipresentes e demandam por atenção e visão. É uma época onde a informação circula de 

maneira veloz e interligada, a mídia é uma situação ubíqua e cuja a própria visão do 

sujeito sobre si e sobre o mundo é mediada de maneira pesada. A distinção entre o espaço 

público, o privado, o solitário e o grupal tornou-se imprecisa e o próprio tempo ficou 

comprimido.  

Se o cinema hegemônico era o ‘fluxo da vida’ no início do século XX 

(MARCHESSAULT & LORD, 2008: 9), onde o olho e o mundo são ajustados pela 

                                                
47 Comparing participants’ survey record of their behavior with the objective behavior revealed large 
differences and a drastic underestimation of media switching behavior, suggesting that individuals lack the 
ability to recall much of their media multitasking behavior. Even when very short glances were removed 
from the analysis, participants still under- estimated their switching behavior by a factor of five. Younger 
participants switched more frequently than older participants, but beyond an increased switching rate, age 
or other individual difference variables had little effect on the patterns of results. 
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tecnologia de maneira que a continuidade e relação entre eles é transformada em 

fragmentos, então propomos que o cinema Desprendido é uma desenvolvimento, não 

uma ruptura, do papel do espectador participativo nos modos de visão modernos, 

derivada da visão das mídias como extensões do homem de MCLUHAN(1969) e os 

conceitos de convergência de conteúdos em fluxo de Henry JENKINS (2001, 93). É uma 

renegociação natural dos modos de observação motivados por lógicas de consumo  e usos 

midiáticos diferentes cenário do início do século. 

O pesquisador do MIT Pravna MINSTRY (2009) propõe que a mídia teria alcançado 

um valor equivalente aos sentidos naturais humanos na era contemporânea. O Cinema 

Desprendido pode ser visto como uma materialização desta ideia, uma atualização da 

Forma Cinema rígida nascida da lógica moderna da virada do século anterior para uma 

cenário de mídias convergentes, portáteis, ubíquas e interligadas, adaptada a um novo 

tipo de fruidor que é tem mais opções do que o flaneur dos bulevares de Paris tinha. 

O Cinema  Desprendido acaba sendo uma forma de fruição que não separa o usuário 

do mundo através da restrição sensório motora, mas que se inclui nele, adaptado a uma 

existência midiática do início do século XXI. É um modo de cinema que se ajusta a quem 

assiste, ao invés de impor regras sobre a audiência. É uma maneira que tenta responder à 

pergunta ‘o que é cinema’ com outra pergunta: Qual é o seu cinema? 
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