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REBOBINE, POR FAVOR:  
PRÁTICAS DE DESLEGITIMAÇÃO E APROPRIAÇÃO CRIATIVA DO CINEMA 

 
André Graciotti 

Resumo: Este artigo busca investigar as mudanças ocorridas na recepção do cinema enquanto forma 
de representação. A influência das tecnologias nas mudanças perceptivas do público, aliada aos 
intercâmbios com outros dispositivos de produção imagética e a uma construção discursiva do próprio 
cinema por seus realizadores deslocam o filme a um estado moldável e volúvel, onde a relação que se 
estabelece com o público não mais se configura no lugar clássico de contemplação, mas tende, cada 
vez mais, à sua deslegitimação enquanto arte de ilusão, abrindo a possibilidade de sua apropriação. 
Para refletirmos acerca de tais mudanças, propomos desenvolver uma analogia com o filme Rebobine, 
Por Favor, de Michel Gondry. 
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Introdução 
Numa cena de "A Malvada" (All About Eve, 1950) o marido de Bette Davis cai na 

escada e ela, sentada, nada faz. Um dos mitos do cinema nos conta que André Bazin 
gostou da cena, pois acentuava a perversidade da personagem. Billy Wilder 

explicou que Davis havia torcido o pé e não podia mesmo fazer nada, nem ele podia 
mudar a cena. Bazin redarguiu: "então o meu filme é melhor que o seu”.   

 

Em sua jovem existência, o cinema já passou por diversas transformações, sejam as de 

caráter endógeno (de natureza técnica) ou exógeno (que dialogam com outros suportes 

audiovisuais), mas só agora, pouco mais de um século depois, a sétima arte parece enfrentar a 

mais profunda delas, em uma completa reestruturação de seu hegemônico processo industrial. 

As novas relações que se estabelecem entre o espectador e a obra fílmica com o advento da 

internet e das mídias digitais exigem uma ampla revisão dos métodos do pensar e do fazer 

audiovisual. Nesse cenário de convergência, as vantagens criativas que as mídias digitais 

oferecem são infinitas, possibilitando uma maior liberdade de expressão a custos menores, ao 

mesmo tempo em que não representam necessariamente um movimento de ruptura ou de 

abandono das antigas formas de narrar, sinalizando para um movimento de reconfiguração da 

narrativa a partir do diálogo que se estabelece entre os diferentes suportes expressivos que vão 

além da imagem e do som. 

Quanto mais o cinema se permite incorporar linguagens culturais diversas e se apodera 

dos gostos e dos comportamentos cotidianos no momento em que as telas do celular e das 

câmeras digitais conseguem difundir o “gesto cinema” à escala do indivíduo ordinário, mais o 
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filme se torna democrático, algo a ser sempre interferido, alterado e manipulado pelas mais 

diversas ferramentas tecnológicas acessíveis ao espectador. Como conseqüência, cada vez 

mais o filme se torna uma obra aberta (ECO, 2003), em movimento, numa poiesis constante, 

que convida o público a uma intervenção ativa, a um trabalho de apropriação pelos 

mecanismos de associações pessoais.  

Com a evolução tecnológica, a crescente e irreversível digitalização da informação e 

dos bens culturais permitem a libertação destas do meio físico (e como resultado, colocam em 

crise seu valor de posse e toda a indústria que se baseia nesse princípio para obtenção de 

lucro), agora dissolvidas na imaterialidade e na volubilidade das redes telemáticas. Abre-se, 

assim, a possibilidade de novos regimes perceptivos no consumo ou fruição destas 

informações, aproximando as extremidades do processo comunicacional e acentuando um 

novo processo de linguagem e discurso entre os pólos de Produção e Reconhecimento (RENÓ 

e GONÇALVES, 2007).  

Na verdade, a relação mais aberta e participativa entre cinema e espectador não é uma 

cisão de tradição tão repentina como possa parecer, mas é resultado de um processo 

desenvolvido ao longo de toda a história do cinema, seja na construção de sua própria 

linguagem ou nas mudanças dos hábitos perceptivos de seu público. 

 

1. O filme aberto 

Umberto Eco destaca que qualquer obra, por ser passível de múltiplas interpretações 

para cada sujeito, é criada para ser completada e está subordinada a ideais como os de 

“informalidade, desordem, casualidade e indeterminação dos resultados” (2003, p. 22). A obra 

aberta oferece ao fruidor uma infinidade de possibilidades, apresentando-se apenas como 

promessa de realização até que haja, de fato, a ação ou interferência do outro. Cada fruição é, 

assim, “uma interpretação e uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma 

perspectiva original”. (ibid, p.40) 

A abertura das obras sob a perspectiva que assume a impossibilidade de uma 

experiência privilegiada e unívoca permite ao espectador, portanto, tomá-las para si em algum 

nível. As diversas leituras potenciais levam a obra a reviver segundo uma “perspectiva 

específica, um gosto, uma execução pesssoal”. (Ibid, p.64).  

Na era das tecnologias e artes digitais, a idéia de obra aberta de Umberto Eco ganha 

contornos ainda mais significativos com o número cada vez maior de obras que exigem um 
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participante, um espectador ativo que agora também colabora, interage, incorpora ou até 

mesmo assume uma co-autoria. Na perspectiva do cinema, a idéia da obra ser afetada por um 

espectador não é nova, muito menos exclusiva às produções não-comerciais. As produções 

hollywoodianas sempre se utilizaram do teste de screenings (exibição prévia a uma platéia 

selecionada, para testar a aceitação do filme), cujas cenas, dependendo da resposta da 

audiência presente, podem vir a ser reeditadas ou até mesmo refilmadas1. E a discussão a 

respeito da interatividade também já vem de tempos, nas instalações de arte, nos happenings, 

nos ambientes virtuais ou em espetáculos que pressupõem a intervenção ativa do espectador 

para sua plena realização.  

Mas as inovações tecnológicas não trariam um espectador participativo por si mesmas. 

Com as imagens convertidas em pixels, em zeros e uns, disseminadas no mundo digital e na 

internet, aliadas às múltiplas interfaces tecnológicas do cotidiano, novos processos cognitivos 

são engendrados no sujeito, exigindo um refinamento das habilidades visuais, táteis e sonoras. 

Os espectadores que emergem deste cenário demandam estímulos que utilizam não apenas os 

ouvidos e os olhos (audiovisual), mas também o corpo para desempenhar um processo de 

significação, seja simplesmente através do tato ou de movimentos mais elaborados 

necessários à interação. “O corpo que observa torna-se ele próprio um componente das novas 

máquinas” (MACHADO, 2007 - p.176).  

Com a inserção do corpo no sistema significante das mídias informatizadas, 

deparamo-nos com um novo regime cognitivo, numa etapa de reconfiguração dos hábitos 

comunicativos e definir tais mídias como audiovisual também já não dá conta de sua 

abrangência no tocante à busca dos sentidos. “Hoje é o corpo que comanda os processos de 

agenciamento2” (Ibid, p.135). Basta lembrarmo-nos dos ambientes interativos de realidade 

virtual, das narrativas imersivas dos videogames, da técnica de Realidade Aumentada3 ou 

mesmo das inovações tecnológicas da história do cinema que visam aumentar o senso de 

                                                            
1 Um exemplo bastante conhecido é o do filme O Casamento de meu Melhor Amigo (“My Best Friend's 
Wedding”, 1997), que teve o final refilmado após o screen-test, devido às reações revoltadas da platéia, que 
desaprovou o final em que a personagem de Julia Roberts sai como vilã da história. No final refilmado (e 
presente na versão final), ela pede desculpas à personagem de Cameron Diaz. 
2 Agência (do inglês agency) é a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os resultados de 
nossas decisões e escolhas (ver MURRAY: 127). 
3 Realidade Aumentada (RA) é uma linha de pesquisa dentro da ciência da computação que lida com integração 
do mundo real e elementos virtuais ou dados criados pelo computador.  
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espetáculo e intensificar os sentidos, como o cinema 3D e as telas de dimensões maiores que o 

normal do Cinerama (1952), do Cinemascope (1953) e do recente IMax.  

Fátima Regis Oliveira lembra uma citação de Walter Benjamin a respeito da 

construção perceptiva do cinema: 

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por 
um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do 
gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das intervenções humanas – é 
essa a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido. 
(BENJAMIN, 1994, p.174 apud OLIVEIRA, 2008, p.13) 

Muitas das inovações técnicas e de linguagem do cinema ao longo do século, 

inclusive, vieram condicionar a percepção do espectador com a gramática cinematográfica em 

evolução. Assim como – reza a lenda – os espectadores de L’Arrive d’um train à La Ciobat 

(1985) dos irmãos Lumière, saíram correndo da sala porque seus “órgãos sensoriais e 

perceptivos nunca antes haviam sido submetidos à experiência de assistir a uma imagem em 

movimento, representando a realidade” (OLIVEIRA, 2008, p.13), ou a constatação do público 

do final da década de 20, de que o filme que assistiam no cinema era mudo somente depois da 

chegada do som (MACHADO, 2007, p.200), o cinema na era digital condiciona, aos poucos, 

novas sensibilidades com o filme executável, cercado de janelas, botões e possibilidades de 

interferência. Novas capacitações cognitivas vão sendo construídas em conjunto com a 

transformação da natureza do filme, agora, como lembra Arlindo Machado, com imagens 

moldáveis e manipuláveis, potencializando as características originadas do vídeo: 

Se há algo que marca profundamente essa imagem é a sua extraordinária capacidade 
de metamorfose: ela está sujeita a todas as transformações, a todas as anamorfoses e 
todas as distorções, bastando para isso alguns ajustes de circuitos. Pode-se nela 
intervir infinitamente, subverter os seus valores cromáticos ou os seus níveis de 
luminância, recortar suas figuras e inseri-las umas dentro das outras, gerando 
paisagens híbridas e exóticas, a meio caminho entre o surrealismo e a abstração. 
(MACHADO, 1997, p.247)  

Com a relação tradicional entre filme e espectador afetada, o cinema reconfigura seu 

estatuto e se coloca num lugar de questionamento à idéia renascentista clássica da câmera 

obscura e da imersão do espectador num estado de “sono” e imobilidade. Conforme afirma 

Edmond Couchot,“não se trata mais de figurar o que é visível; trata-se de figurar o que é 

modelizável” (1993, p.39). Com o advento das interfaces tecnológicas nas mãos de um 
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público apto a novas competências perceptivas de fruição, o filme passa a ser algo a ser 

controlado, navegável, interagido e manipulado. Uma experiência em processo, em tempo 

real, uma fruição ativa, um eterno durante de imagens. “O sujeito não mais afronta o objeto 

em sua resistência de realidade, mas penetra-o em sua transparência virtual, como entra no 

próprio interior da imagem” (Ibid, p.38). 

Janet Murray ressalta que esta suposta inquietude sensível do sujeito, ainda que possa 

vincular críticas que a considerem uma evidência da diminuição da capacidade de atenção e 

de uma crescente necessidade de estimulação, também pode ser vista como expressão de uma 

curiosidade mais ativa ou de um anseio de olhar ao redor por si mesmo e fazer as próprias 

descobertas. Estes espectadores seriam, mais ainda, como crianças que “não podem mais 

suportar que outros leiam para eles, mas desejam prosseguir com as leituras de sua própria 

escolha, feitas no seu próprio ritmo.” (MURRAY, 2003, p.241) 

 

2. A sala clara  

A projeção na sala escura deriva do modo figurativo do Renascimento, baseado no 

modelo epistemológico da câmera obscura do século XVI, onde o espectador precisava se 

colocar num ambiente que buscasse o isolamento do mundo, a reclusão e o enclausuramento a 

fim de excluir os sentidos que não os olhos e os ouvidos para uma experiência “pura”. O 

dispositivo cinematográfico clássico exige a total entrega e disponibilidade do espectador, 

certo “entorpecimento dos corpos que beira o sono ou a hipnose” (MACHADO, 1997, p.43).  

Diante da reconfiguração do lugar de um novo espectador, já habituado às novas 

formas de interação, linguagem e discurso, muitos autores (MURRAY, 2003; MACHADO, 

2007; PARENTE, 2007), visando dar conta da nova situação participativa do sujeito, chamá-

lo-ão de interator4, ou seja, aquele que não mais se contenta com a imobilidade, a 

passividade5 e a entrega inerte dos sentidos e do corpo.  

Com o crescimento do ciberespaço e da democratização dos artefatos tecnológicos, as 

possibilidades de intervenção aumentam consideravelmente, trazendo não só uma nova ordem 

                                                            
4 Interator é um termo criado por Brenda Laurel (Computer theatre, 1991), que dramatiza a interatividade das 
interfaces computacionais, fazendo uma analogia entre a experiência interativa e o teatro grego, onde os 
espectadores participavam da peça. 
5 Reconhecemos que os estudos de recepção e alguns teóricos do cinema defendem a não existência de uma 
passividade do espectador, uma vez que este sempre constrói o filme a partir de seus esforços de interpretação. 
Ainda assim, a “passividade“ utilizada aqui refere-se ao estado de alucinação hipnótica e a não interferência 
direta no conteúdo ou forma da obra. 
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para o audiovisual, mas problematizando também acerca das novas subjetividades perceptivas 

e das formas de recepção. Se Walter Benjamin havia compreendido, já na década de 30, o 

impacto da reprodutibilidade técnica para as artes, (apontando o cinema como o grande 

representante desse processo por ser uma arte essencialmente tecnológica e industrial), sua 

mais surpreendente constatação foi prever a emancipação das artes de seu uso ritual, 

aumentando cada vez mais as ocasiões para que sejam expostas (BENJAMIN,1934, p.173). 

Quando os métodos de disseminação e exposição se diversificam e se tornam acessíveis aos 

espectadores/usuários/interatores, transmuta-se também a forma como o espectador vê, 

interage e se apropria do filme. 

Se antes a exibição do filme na sala escura de projeção fazia perfeita analogia com o 

Mito da Caverna de Platão, o novo cinema remonta esse cenário: ao invés de superfícies 

projetadas a partir do dispositivo, o filme é o dispositivo; ao invés de uma projeção na tela, a 

projeção vem diretamente da tela, em pixels; ao invés do cone de luz que se origina acima da 

cabeça e nas costas do espectador, tem-se o cone invertido, com a emissão fonte de luz frente 

aos olhos e diante do espectador. A projeção torna-se, portanto, entregue, defronte a quem irá 

usufruí-la e, inevitavelmente, manipulá-la. No cinema digital, todos somos, por assim dizer, 

projetistas com toda a parafernália técnica da sala de projeção disponível. 

Com a aquisição de novos hábitos perceptivos desse sujeito inquieto, já adaptado às 

interfaces tecnológicas, que busca o corpo e a expansão dos sentidos ao penetrar na tela, 

interagir e se apropriar do filme, uma das características mais elementares do cinema é 

desconfigurada: a sua propriedade onírica. O sonho não mais é resultado de uma projeção de 

suas costas, iludindo-o da percepção do mundo “real” e inserindo-o num sono forjado dos 

sentidos. O sonho agora vem de um estado de êxtase possível também com as luzes acessas 

(ou à luz do dia), da interação possível com a imagem presente. Uma experiência durante a 

qual temos, paradoxalmente e mais do que nunca, a consciência de que o mundo continua lá 

fora. 

 

3. A crise da ilusão 

Se o cinema é a imitação da vida, ele é também um simulacro desta, já que, na busca 

constante em transformar o sonho em realidade, sua maior propriedade não é o “real”, mas a 

fantasia, o espetáculo encenado, dramatizado, devidamente arquitetado para iludir os sentidos, 

numa conjuntura técnica que visa “fabricar o sonho e a ilusão pelo atordoamento do som 
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estereofônico e pelo alumbramento da cor cinemascópia” (ROCHA, 2006, p.99). Ilusão esta 

que se forma não só pela impressão de movimento (aproveitando-se de uma “falha” do olho 

humano, que não consegue ver os fotogramas estáticos), mas também pela impressão de 

realidade, através da articulação ideológica instituída que busca a reificação da imagem, 

enquadrando a encenação (o falso) e excluindo a equipe e a parafernália técnica (o real). 

Porém, em seus mais de cem anos, o cinema não se cansou de questionar sua própria 

condição de arte ilusória, com inúmeras experiências de desvio desse modelo ilusionista, seja 

através da metalinguagem para referir-se a si próprio ou da exposição de seus métodos de 

produção como estudos narrativos de uma desconstrução de identidade. O russo Dziga Vertov 

fazia já na década de vinte Um Homem com uma Câmera (“Man with a Movie Camera”, 

1929), um dos mais influentes filmes experimentais, oferecendo uma ruptura do cinema com a 

literatura e o teatro (associando os métodos de filmagem com a maquinaria das sociedades 

urbanas). Tal proposta também se alastrou por movimentos cinematográficos de vanguarda 

como, por exemplo, o Neo-Realismo Italiano ou a Nouvelle Vague Francesa. O primeiro 

buscava o tom cru e documental para capturar a realidade sem maquiá-la, utilizando atores 

amadores (o homem comum), locações externas, na maior parte sem iluminação e ausente de 

qualquer virtuose técnica, fugindo da ilusão tradicional do cinema como forma de 

credibilidade à denúncia social. Como destaca Glauber Rocha, "o Neo-Realismo subverte a 

estética da ilusão pela estética da matéria." (2006, p.208). O segundo, muito influenciado pelo 

primeiro, formado por críticos e cinéfilos franceses, subvertia a gramática imposta pelo 

modelo dominante e griffithiano6 de cinema, surgindo como antítese àquele e apresentando 

soluções de linguagem despojadas de convenções narrativas, já questionando o estatuto 

industrial e ilusório tradicional do cinema após o advento do vídeo e da televisão. 

François Truffaut, por exemplo, fez em seu A Noite Americana (“La Nuit 

Américaine”, 1973) um ambicioso meta-estudo das práticas de filmagem, onde camadas de 

representação são seguidamente desveladas. Já na obra de Jean-Luc Godard, é notável o 

caráter documentado quando figurantes “reais”, transeuntes desavisados, estranham 

visivelmente a encenação que se segue em Acossado (“À bout de souffle”, 1960), ou quando 

personagens dirigem-se para a câmera e conversam aberta e diretamente com a audiência em 

O Demônio das Onze Horas (“Pierrot Le Fou”, 1965). A partir deste, ainda que num 

                                                            
6 D.W. Griffith, diretor estadunidense considerado o pai da gramática do cinema narrativo, ficou conhecido pelo 
seminal O Nascimento de Uma Nação (1915). 
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propósito completamente diferente, é inevitável não lembrar a brincadeira de Howard Hawks 

na cena de abertura de O Inventor da Mocidade (“Monkey Business”, 1950), em que se ouve 

a voz do próprio diretor pedindo a Cary Grant que aguarde os créditos iniciais antes de entrar 

em cena. Toda a encenação é desnudada, deixando perceptível quem está por trás da câmera 

(e tudo o que o cinema ao enquadrar, sempre tenta esconder).  

Ainda que os exemplos estejam longe de se esgotar (Fellini, Bergman, Rossellini, 

Welles e muitos outros também tiveram obras significativas nesse sentido), o importante aqui 

é perceber a longevidade dessa tentativa de colocar a ilusão cinematográfica em crise, 

especialmente após a crescente hegemonia do modelo “narrativo-representativo-industrial” 

construído pelo cinema americano. André Parente destaca que “a crise da representação nasce 

com o próprio modelo de representação. É no momento mesmo que vemos um determinado 

modelo se instituir, que percebemos que existirão sempre outras formas que escapam de seu 

campo gravitacional”. (2007, p.15). 

Muitos cineastas contemporâneos também se deixam fascinar pelo desnudamento da 

ilusão do cinema enquanto espetáculo, seja na busca pela transparência total da tela que media 

a experiência cinematográfica na sala de cinema na obra de Woody Allen (A Rosa Púrpura do 

Cairo, 1985; Tudo Pode Dar Certo, 2009), na aproximação do “tempo da tela” com o “tempo 

real” como forma de capturar e transcender a realidade das coisas como elas são, na obra de 

Abbas Kiarostami (Close-up, 1990; Gosto de Cereja, 1997), ou na abstração do sentido como 

ruptura de seu poder de enunciação do apelo falsamente onírico de Hollywood, na obra de 

David Lynch (Cidade dos Sonhos, 2001; Império dos Sonhos, 2006). Ainda que tais 

características se configurem como estudo de linguagem de importantes cineastas, o resultado 

é sempre a deslegitimação do filme enquanto construção da fantasia e de um imaginário 

ilusório: visando testar uma maior aproximação e cumplicidade do espectador, desmontam-se 

e banalizam-se as engrenagens técnicas de sua feitura7, deixando-se propositalmente visíveis 

ou perceptíveis suas práticas de ilusão, semeando a transgressora perspectiva de que 

“qualquer um pode fazer um filme” e oferecendo, inevitavelmente, outros processos 

perceptivos e intelectuais ao espectador, externos à encenação e a fantasia “entorpecedora”. 

Os sentidos se aguçam e a ilusão gradualmente se desfaz.  

 
                                                            
7 É importante lembrar que as novas mídias foram incorporando novas formas de atender o interesse do público 
pela desconstrução da realização cinematográfica, como os extras do DVD, que trazem o making of do filme e 
detalhes de bastidores. 
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4. O vídeo e a apropriação da imagem 

Não bastassem os seguidos questionamentos de sua própria identidade ao longo das 

décadas por parte de seus realizadores, o cinema ainda teve sua gramática gradualmente 

contaminada pela inevitável hibridização com as linguagens do vídeo e da televisão, em 

especial a partir dos anos 70. Philippe Dubois chama a atenção para o fato de que movimentos 

como a Nouvelle Vague e as obras que a precederam têm “estreita relação com as posturas de 

linguagem que a televisão, sem perceber suas implicações, estava instituindo naquele 

momento: a interpelação direta do espectador; a entrevista, real ou fictícia; o comentário in, a 

apresentação e a dublagem interiorizada” (DUBOIS, 2004, p.181). 

A televisão trouxe não só uma nova linguagem e formas discursivas, mas também 

engendrou novos processos perceptivos na forma de lidar com os dispositivos imagéticos 

(inaugurando um regime da desatenção), como o surgimento dos intervalos comerciais, que 

fragmentam o filme, ou principalmente, em uma de suas investidas mais revolucionárias, 

quando apresentou o que poderíamos considerar como o primeiro instrumento que oferecia o 

recurso de “montagem” nas mãos do espectador: o controle remoto (não é preciso muito 

esforço para ver a influência do zapping, inserido nos hábitos diários das décadas seguintes, 

na formação dos processos perceptivos do espectador de cinema que discutimos nas primeiras 

páginas).  

A aproximação do cinema com a televisão fez com que se iniciasse também o diálogo 

com os recursos expressivos do vídeo, trazendo o dispositivo eletrônico e as possibilidades de 

manipulações da imagem como uma realidade latente, surgindo também, em paralelo, uma 

demanda crescente pela portabilidade e acessibilidade técnica para produção de filmes 

caseiros (A Kodak, já em 1932, tornava possível as pretensões dos amadores ao lançar no 

mercado o formato de 8 mm).  

Com imagens heterogêneas, abundantes de linguagens hibridizadas e referências 

cruzadas, borrando cada vez mais as fronteiras entre trabalhos profissionais e amadores, é 

natural que o cinema, agora complexificado enquanto dispositivo (considerando seus aspectos 

técnicos, materiais, discursivos, psicológicos e ideológicos) expanda suas práticas de 

fascinação para outras áreas da percepção. 

É o caso de outros filmes recentes, como A Bruxa de Blair (1999), REC (2007) e 

Cloverfield (2008), que vão além e escancaram a idéia da câmera nas mãos do espectador, 

provocando uma experiência de imersão na sala de cinema. Ao ser realizado sob o ponto de 
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vista subjetivo, abolindo a idéia de uma câmera ubíqua e inserindo o olhar do espectador na 

diegese da narrativa (já herdando a linguagem proveniente dos jogos eletrônicos de First-

Person-Shooter), os filmes propõem a intensificação dos estímulos através de uma câmera 

corporificada, e a estética “vídeo-amador” atende também a uma demanda de identificação 

com realidade desse novo espectador, familiar com manipulações da imagem em dispositivos 

diversos, como seu próprio celular.  

A herança da TV e do vídeo é ainda mais forte considerando que ambos foram 

dispositivos que seminaram as primeiras possibilidades de apropriação da imagem, 

expandindo o uso da tecnologia para as artes visuais, como no cinema experimental e, 

principalmente, na videoarte. André Parente lembra que muitos autores, como Anne-Marie 

Duguet e Jean-Paul Fargier têm a idéia comum de que “a videoarte é o elemento por 

excelência que promove o processo de desterritorialização do cinema e leva a uma nova 

forma de pensar a passagem entre as imagens, da Tavoletta aos atuais dispositivos de 

realidade virtual” (PARENTE, 2007).  

O vidasta polonês Zbigniew Rybczynski, por exemplo, utilizou imagens da famosa 

sequência da Escadaria de Odessa de O Encouraçado Potemkin (1925) para mesclar com 

imagens de turistas americanos em sua obra Steps (1987), retirando o filme de seu contexto 

original e, numa postura neo-dadaísta, adequando-o a um novo sentido, de interferência e 

apropriação. O próprio Rybczynski define sua obra como uma “colaboração com o passado”8.  

O uso manipulável das imagens circundantes nos dispositivos coloca em jogo um uso 

supostamente pronto e unívoco, abrindo um feixe de relações entre as imagens e os 

dispositivos e entre os dispositivos e o espectador/interator. As múltiplas práticas de discurso 

imagético abrem as relações de “leitura” e “recepção” das obras e de toda experiência estética, 

uma vez que os dispositivos são, antes de qualquer coisa, “equipamentos coletivos de 

subjetivação” (ibid, p.16) e as imagens, como afirma Machado, textos a serem decifrados pelo 

interator. 

A convivência diária com a televisão e com os meios eletrônicos em geral vem 
mudando substancialmente a maneira como o espectador se relaciona com as 
imagens técnicas (...). A tela de baixa resolução e sem profundidade da imagem 
eletrônica fragmenta e emoldura de forma implacável o espaço visível, torna 
sensível a textura granulosa do mosaico videográfico e se oferece a todas as 
interferências e manipulações. Mais do que isso: a imagem eletrônica se mostra ao 
espectador não mais como um atestado da existência prévia das coisas visíveis, mas 

                                                            
8 http://www.zbigvision.com/StepsFilm.html 
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explicitamente como uma produção do visível, como um efeito de mediação. A 
imagem se oferece agora como um “texto” para ser decifrado ou “lido” pelo 
espectador e não mais como paisagem a ser contemplada. (MACHADO, 1997, 
p.244) 

O cinema, desterritorializado de seu templo ritualístico, deslegitimizado enquanto 

ilusão dos sentidos e agora também desmaterializado nos meios digitais e disseminado pela 

natureza colaborativa das relações nas redes telemáticas, converte-se, mais do que nunca, em 

uma prática de apropriação e criação coletiva, o que enfim nos leva à obra de Michel Gondry 

e a seu experimento do “fazer coletivo” como um dos ápices dessa nova configuração do 

filme. 

 

5. Michel Gondry e Rebobine Por Favor 

Denis Porto Renó observa que, à medida que o cinema se torna mais interativo e 

passível de apropriação, mais ele proporciona ao público a construção de suas próprias 

experiências (2008, p.6). E é exatamente partindo dessa premissa que o artista e diretor 

francês Michel Gondry conceituou o filme e a exposição9 Rebobine, Por Favor. 

Consagrado como um dos mais inovadores e criativos diretores de videoclipes da 

atualidade, Gondry sempre experimentou as possibilidades tecnológicas a fim de manipular a 

natureza da imagem (sejam aquelas realizadas na frente da câmera ou na pós-produção) como 

recurso sinestésico entre imagem e música. Em videoclipes dirigidos pelo artista, como 

Around the World, do Daft Punk, e Star Guitar, do Chemical Brothers, há o uso do padrão 

visual como estruturação rítmica e a multiplicação de elementos que se incrustam no quadro, 

técnica expandida a resultados ainda mais impressionantes nos videoclipes Let Forever Be, do 

Chemical Brothers, ou Come Into My World, da Kyle Minogue, e bastante influenciada pelas 

experimentações de videoartistas como o já citado Rybczynski. 

Com soluções extremamente criativas sem que sua estética pareça excessivamente 

tecnológica (materiais rústicos, como papelões e cenografia lúdica são constantes em sua 

obra), Gondry herda uma das características precursoras de George Mélies: o uso da 

manipulação tecnológica em prol de malabarismos e trucagens criativas, através de um tom 

                                                            
9 A exposição, inspirada no filme, oferecia 13 sets e uma câmera à disposição de um grupo de visitantes (de 6 a 
12 pessoas), que precisavam passar por duas etapas: dois workshops de planejamento básico do filme, com 
desenvolvimento de um roteiro e título, para então chegar à filmagem. Algumas regras deveriam ser seguidas: a 
edição deveria ser feita na própria câmera e todos os participantes deveriam aparecer em ação, exceto o eleito 
para manejar a filmadora. Após um tempo limite, o grupo assistiria junto o resultado final.  
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pueril de experimentação que busca sempre despertar o deslumbre e curiosidade no 

espectador, características presentes também nas suas investidas no cinema, como em seu 

filme mais conhecido, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (“Eternal Sunshine of 

the Spotless Mind”, 2004). Repleto de referências e soluções criativas simples e, o mais 

importante, que aparentam sempre acessíveis, o trabalho de Gondry é um dos mais 

representativos para a era do uso popular dos recursos digitais e da hibridização de linguagens 

de mídias.  

Em seu filme Rebobine, Por Favor (“Be Kind, Rewind”, 2007), Jerry (Jack Black) e 

Mike (Mos Def) são dois amigos que, ao cuidar de uma vídeo-locadora do bairro por alguns 

dias, acidentalmente desmagnetizam todas as fitas. A fim de encobrir a gafe, eles resolvem 

recriar todos os filmes de forma caseira, com poucos recursos e da maneira mais precária 

possível. A iniciativa surpreende os clientes desavisados e eles se tornam um sucesso.  

Ainda que o filme se realize num contexto onde o VHS é a mídia vigente (mas já 

ameaçado pelo surgimento do DVD), ele traz um perfeito retrato da era contemporânea, 

quando produções amadoras e baratas têm popularidade cada vez maior, ganhando espaço não 

só na internet, mas também em programas de televisão de diversas partes do mundo, como o 

americano “American’s Funny Home Videos”, o inglês “You’ve Been Framed” ou o 

brasileiro “Fiz TV”. 

Embora Rebobine, Por Favor tenha o tom nostálgico e seu título sugestivo10 pareça 

anunciar - e pedir - uma necessidade de regressão de valores, o filme de Gondry se permite 

questionar os meios de censura das cada vez mais impotentes leis de direito autoral. Em 

determinado momento do filme, uma fiscal de direitos autorais (Sigourney Weaver) ordena a 

destruição de todas as cópias dos filmes feitos pela comunidade, por parodiar produções 

comerciais. Os personagens não se lamentam por perder os filmes que gostam, mas porque 

aqueles são seus filmes, realizações próprias. Não é nossa intenção aqui adentrar nas 

discussões de direitos autorais (já bastante elaborada por autores como André Lemos e Lev 

Manovich), mas perceber como o filme, ao ser apropriado, refeito e assistido por um grupo, 

desperta o senso de construção de laços sociais, de pertencimento e identificação 

intransponível. 

                                                            
10 O título Rebobine, Por Favor (em inglês, “Be Kind Rewind”) é inspirado nos avisos que vinham nas fitas 
VHS das videolocadoras. 
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A prática de “suecar”11, como chamado no filme, ou seja, parodiar realizações 

profissionais com recursos caseiros, apresentando uma proposta artística própria (feita por 

espectadores já familiarizados com o mínimo da linguagem cinematográfica e com o manejo 

de uma câmera), torna-se uma atitude subversiva e ao mesmo tempo legitimadora na 

afirmação criativa de um grupo e que tem, nos tempos atuais, a internet como o grande meio 

difusor. É uma prática independente de meios institucionalizados que ganha adeptos com 

extrema facilidade, tanto que se tornou popular no youtube através de paródias caseiras de 

filmes de sucesso feitas por usuários. Filmes como Jurassic Park, De Volta para o Futuro, 

Batman, Duro de Matar e muitos outros ganharam versões “suecadas” na rede. O próprio 

Gondry disponibilizou no youtube, juntamente com os atores do filme, um vídeo explicativo 

do que é e como fazer uma suecagem”12 e também interpretou sozinho uma versão “suecada” 

do trailer de seu próprio filme13. 

Ao atingir tal nível de abertura, o reino das idéias perde seu status inalcançável; a 

originalidade não tem mais seu lugar purista em um universo híbrido de constantes criações e 

readaptações. A imagem enfim se equipara à potencia criativa, virtude que sempre se mostrou 

moldável, transmutável, e - voltando ao pensamento de Eco – que desfruta de diversas 

camadas e ramificações possíveis a partir de uma ou mais fontes. A paródia se torna, neste 

contexto, a grande arma do público contra as criações unívocas da grande indústria14. O 

próprio Gondry defende que as idéias são como grandes cidades: “Uma vez que elas iniciam, 

continuam construindo sobre si mesmas, acumulando camadas incongruentes com o passar 

dos anos para formar uma textura complexa semelhante a uma matéria orgânica”.15 

Consequentemente, a originalidade já não é mais um valor central para avaliar uma 

cultura tão auto-referente e, conforme defende Manovich, as práticas de remixagem e 

sampleamento (utilizados há tempos, e abertamente, na música) se apresentam como novas 

definições da autoria (ou co-autoria) e da relação entre autor e público (MANOVICH, 2004, 

p.254). Manovich chama a atenção também para o fato de que a autoria colaborativa não é 

                                                            
11 Em inglês, “sweded”, o termo surge quando os personagens pediam um tempo aos clientes para encomendar 
os filmes da Suécia, quando na verdade iriam refilmar de forma caseira e sem grandes recursos de produção.   
12 http://www.youtube.com/watch?v=i5Rd8x4OJoY 
13 http://www.youtube.com/watch?v=-B0dJQ35rDs 
14 No Brasil, tivemos um gênero significativo neste contexto: as Chanchadas dos estúdios Atlântida, entre as 
décadas de 30 e 50, que parodiavam filmes americanos e eram grande sucesso de bilheteria.  
15 GONDRY, 2008, p.8. Tradução nossa. 
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propriedade exclusiva da nova mídia, citando as catedrais medievais, estúdios tradicionais de 

pintura, orquestras e, principalmente, a produção de filmes como atividades que sempre 

envolveram um grupo de pessoas trabalhando em cooperação durante um longo período de 

tempo16. O modelo romântico de um único autor solitário tem, portanto, menos importância 

na história da cultura humana. As novas mídias vêm oferecer múltiplas variações de formas 

anteriores de autoria colaborativa (Ibid, p.249). 

Gondry parece compartilhar da mesma perspectiva, assumindo que sempre preferiu a 

idéia de compartilhar ao invés de cultivar privilégios únicos, e que seria fascinante ver “filmes 

feitos por e para pessoas comuns; filmes que seriam apreciados não por corresponder a termos 

de valores de entretenimento, mas porque essas pessoas estão nele”.17 A exposição de 

Rebobine Por Favor18 expande sua idéia a um experimento empírico, onde a grande 

experiência, segundo ele, era que as pessoas que fizeram o filme seriam aqueles que o 

assistiriam, permitindo que todos se sentissem gratificados por ser parte de um processo 

criativo coletivo. Não havia concentração de poder e cada um tinha o mesmo engajamento e 

conexão com o filme. “Sem hype, sem publicidade coercitiva e sem espaço para idolatrias”.19 

A partir do momento em que aqueles que assistem cinema têm também a possibilidade 

de fazê-lo, o discurso de um cinema mitificado, dos grandes astros e de glamour inalcançável 

já não mais condiz com os anseios de um público que exige uma experiência participativa e 

democrática que corresponda à sua própria realidade cultural, vide o enfraquecimento do star-

system hollywoodiano ao longo das últimas décadas. A partir desse ponto de vista, Gondry faz 

uma observação que resume muito de sua obra: 

Produtores sempre dizem aos cineastas que a audiência quer se reconhecer nos 
protagonistas, mas a vida real de um ator famoso não poderia estar mais distante da 
vida do público. É a mesma coisa com a paisagem e sets em um filme. A maioria 
das pessoas não acorda de manhã com uma palmeira em frente à sua janela, um céu 
azul e a neblina de L.A. A vida de todo mundo é única, e também o ambiente de 
delas. Entretanto, no cerne da questão, os produtores estão certos: as pessoas querem 
se ver e se identificar com o que está na tela. Talvez haja um princípio de 

                                                            
16 Os próprios irmãos Lumière, ao perceberem o potencial lucrativo do cinema, contratam pessoas para serem 
cinegrafistas, ou seja, captarem imagens que pudessem despertar interesse do público e trazê-las de volta para 
exibição em suas salas. Uma divisão de trabalho que rendeu não só a delegação de funções específicas na 
produção de um filme, mas pesquisas e descobertas de novas possibilidades do uso da câmera e da feitura do 
filme. 
17 GONDRY, 2008, p.7-8. Tradução nossa. 
18 Ver rodapé página 11. 
19 Ibid, p.19. Tradução nossa. 
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ressonância, como na física, que produz uma satisfação emocional, ou simplesmente 
a sensação de não estar sozinho. Ou ainda mais simples, pessoas notando nossa 
existência.20 

Para encerrar, vale observar a sequência final de Rebobine como uma melancólica 

despedida: despedida do prédio que será demolido, despedida do ritual da sala escura. Mas 

mesmo no tom emotivo e nostálgico, há a certeza de que não há fim. Trata-se apenas de uma 

passagem, brusca, de alguma forma também cruel, para uma nova fase do cinema. É com 

criatividade, essa sim, coletiva, democrática, e - quer queira os órgãos institucionais ou não - 

desatada de regulamentações, que aprenderemos a lidar com as etapas desse novo processo. 

Gondry reforça mais uma vez em sua obra que a tecnologia jamais deve ser motivo de 

intimidação ou de descrença no estatuto do audiovisual como arte. São novas possibilidades, 

novos caminhos a serem descobertos. O cinema se transformou em muitas coisas ao longo de 

sua história, mas agora ele se transfigura em algo verdadeiramente novo, afetando todas as 

etapas de seu processo, desde sua criação e produção até sua divulgação e consumo. A 

tecnologia deixa de ser apenas uma auxiliar da técnica para se tornar o meio que permite que 

o cinema enfim pertença ao espectador.  

Ao exibir os personagens assistindo emocionados ao documentário-fictício que eles 

próprios fizeram, Gondry explicita a mais pura experiência do cinema (um cinema aberto e, 

para aqueles realizadores/espectadores, já deslegitimado enquanto arte ilusória e industrial) 

como representação de uma identidade cultural e prática social. A subseqüente surpresa dos 

personagens ao constatar que havia um público muito maior do lado de fora, assistindo à 

projeção invertida que era visível pela janela - numa sequência que remete diretamente à outra 

similar de Cinema Paradiso (“Nuovo Cinema Paradiso”, 1989) - encerra o filme de forma 

devidamente simbólica: O filme aparece desterritorializado de seu habitat natural, extraído do 

ambiente intimista e escuro entre quatro paredes e vai para as ruas, na imagem impressa nas 

paredes de um prédio, banal e ordinária em seu não-lugar. Ainda que a emancipação do filme 

de seu templo de exibição seja uma heresia que implique sua ruína (a demolição em 

Rebobine; o incêndio em Cinema Paradiso) - a morte do corpo, a libertação da alma - é o que 

garantirá sua acessibilidade a mais e mais pessoas; é o que o alarga e o joga nas proporções 

indecifráveis dos novos caminhos e experiências subjetivas.  

                                                            
20 Ibid, p.8. Tradução nossa. 
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Emancipado de seu lugar e das formas de fruição ditas “originais”, o cinema inicia 

uma nova etapa de sua história: agora, o cinema das ruas, das paredes dos prédios, de bolso, 

das telas dos tamanhos mais variados e das experiências mais diversas; o cinema ao mesmo 

tempo das multidões e dos indivíduos; o cinema de todos e de cada um de nós. 
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