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Resumo 

 

A arte cinema passou por diversas mudanças e reconfigurações desde o seu nascimento 

que impactaram diretamente sua estrutura narrativa e sua condição como dispositivo. A 

partir da ampla proliferação de novas telas do mundo hipermoderno, a pergunta que 

ecoa é: o que acontecerá ao cinema? Este artigo procura discutir como o espírito da 

sétima arte ressoa em todas as telas presentes no mundo contemporâneo – e em especial 

no computador pessoal -, consolidando o cinema como a forma matricial do que se 

exprime fora dele. 
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Introdução 

  

No início do século XIX, diversas práticas e mudanças espaciais motivaram 

uma mutação no olhar do sujeito humano. Como relata Jonathan Crary (2012, p. 35), 

autor do livro Técnicas da Observação: Visão e Modernidade no século XIX, por volta 

do século XIV, a câmara escura estabeleceu-se como um modelo dominante de 

observação e reprodução de imagens. Devido a sua capacidade de duplicação, várias 

décadas depois da sua criação, ela se tornou o lugar obrigatório a partir do qual a visão 

podia ser gerada e representada (ibidem, p. 45). Para Crary (ibidem, p. 46), a função 

decisiva da câmara escura foi a de descorporificar a visão, ou seja, separar o ato de ver 

do corpo do observador. Mais tarde, segundo o autor, em 1810, as reflexões de Goethe 

no livro A doutrina das cores mudaram a noção de visão apresentando o corpo humano 

como o “produtor ativo da experiência óptica” (ibidem, p. 72). 
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Ao longo do século XIX, o sujeito precisou atuar cada vez mais em espaços 

urbanos desconhecidos e fragmentados nos “deslocamentos perceptivos e temporais das 

viagens de trem, do telégrafo, da produção industrial e dos fluxos de informação 

tipográfica e visual” (CRARY, 2012, p. 20). Assim, novos dispositivos ópticos 

potencializaram a renovação da identidade discursiva do observador, ao passo que este 

precisou lidar com uma nova gama de impulsos sensoriais. 

Segundo Crary, a modernidade promoveu uma "pluralidade de meios para 

recodificar a atividade do olho" (2012, p. 32). A emergência do cinema e, 

posteriormente da televisão, contribuíram para uma evolução ainda mais significativa 

dos modos de ver. O cinema se destacou por proporcionar uma experiência coletiva e ao 

mesmo tempo um dispositivo de identificação e sonho. É importante ressaltar aqui a 

noção de dispositivo esclarecida por Christian Metz como "toda a engrenagem que 

envolve o filme, o público e a crítica" e não apenas o aparato técnico (apud XAVIER, 

2005, p. 176). 

Em meio a tantas outras formas de atração na virada do século, o cinema 

precisou desenvolver uma linguagem própria para se consolidar na sociedade da época. 

Pouco a pouco, os filmes superaram suas limitações iniciais e se tornaram arte ao 

aperfeiçoar "os princípios específicos de sua linguagem, ligados ao manejo da 

montagem como elemento fundamental da narrativa" (COSTA, 2006, p. 22). 

Gradualmente, os filmes passaram a se estruturar dentro de um quebra-cabeça narrativo 

no qual o espectador precisaria montar baseado em convenções cinematográficas, para 

compreender o todo (ibidem, p. 26). A partir de então, o cinema esforçou-se para se 

aproximar mais da realidade por meio das narrativas ficcionais constituindo um mundo 

imaginário que veio a se transformar no lugar da revelação dos desejos e dos sonhos do 

homem (XAVIER, 2005, p. 23). 

O ambiente espacial de revelação e sonho do cinema narrativo é muito diferente 

do cinema de atrações dos primórdios. Antes de definir uma narrativa particular, os 

filmes eram projetados em cafés concert, em que o exibidor era o responsável por 

formatar o espetáculo (COSTA, 2006, p. 26). O sucesso das imagens em movimento foi 

tanto, que em pouco tempo o cinema já estava organizado em moldes industriais. Dos 

vaudevilles, as imagens, já em tamanhos maiores, migraram para salas onde o único 

foco do espetáculo seria o próprio filme. Para Jean- Louis Baudry, foi nessa fase que o 

cinema se constituiu como dispositivo, sendo associado, inclusive, a metáfora da 
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caverna de Platão, em que o projetor está oculto e às costas dos espectadores, e as 

imagens vão sendo projetadas a sua frente, numa atmosfera de completa imersão 

(MACHADO, 2015). 

Essa capacidade de imersão que o cinema desenvolveu potencializa o efeito de 

identificação do espectador com a história. Robert Desnos, no texto O sonho e o 

cinema, compara o ato de assistir filmes ao de sonhar quando diz que, na falta de uma 

aventura recorremos ao cinema em busca do "sono artificial e talvez do estimulante 

capaz de povoar nossas noites solitárias" (apud XAVIER, 2003, p. 317). De aventuras 

fantásticas a romances, o filme vai ao encontro das fantasias que o espectador busca 

preencher. Para Edgar Morin, em O cinema ou o homem imaginário, a identificação 

constitui a "alma do cinema", um lugar de ficção e preenchimento do desejo (apud 

XAVIER, 2005, p. 23). 

Mais de um século depois do nascimento do cinema, o olhar do sujeito continua 

em constante transformação à medida que recebe novos estímulos. O rápido 

desenvolvimento de uma extensa variedade de técnicas de computação gráfica 

favoreceu uma drástica reconfiguração das relações entre o observador e os modos de 

representação (CRARY, 2012, p. 11). Para Crary (2012, p. 11), gradativamente as novas 

tecnologias de produção de imagens tornam-se modelos dominantes de visualização. 

Segundo Erick Felinto (2006, p. 414), em Cinema e Tecnologias Digitais, a inclusão das 

tecnologias digitais facilitaram os processos do cinema industrial e massivo, ao passo 

que ampliaram possibilidades estéticas e abriram novos caminhos para realizadores 

independentes. No cinema hollywoodiano as tecnologias digitais têm cumprido o papel 

de reforçar a impressão de realidade das narrativas tradicionais, mesmo quando a 

história contada é de caráter inteiramente fantasioso (FELINTO, 2006, p. 415). Esse é o 

caso do nosso objeto de estudo: o longa- metragem de ficção Amizade Desfeita. 

Amizade Desfeita (Unfriended,  Levan Gabriadze, 2015) é um filme produzido 

pela empresa de televisão MTV com um orçamento de aproximadamente um milhão de 

dólares e voltado ao público de consumidores de produtos audiovisuais via web. O 

longa conta a história de seis jovens que se encontram em um bate-papo rotineiro no 

Skype. Neste dia, especialmente, é aniversário da morte de Laura Barns, uma amiga 

comum a todos eles que cometeu suicídio após ter sido exposta por um vídeo 

constrangedor na internet. Enquanto conversam, eles percebem que há uma sétima 
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pessoa desconhecida na videoconferência, que se revela ser o fantasma de sua ex-colega 

de classe, Laura, exigindo saber quem postou o vídeo que a levou à morte. 

Amizade Desfeita se passa inteiramente no computador da protagonista. Todas 

as ações são gravadas pelo notebook. A chamada inicial da videoconferência, a aparição 

da pessoa desconhecida, as conversas paralelas em redes sociais, vídeos antigos 

gravados pela webcam e as mudanças de janelas, são elementos que mantêm o público 

completamente imerso no ambiente digital. Ainda que o filme tenha sido exibido nos 

cinemas – posteriormente às gravações, a Universal Studios comprou os direitos de 

exibição – seu estilo é totalmente voltada para o público jovem da web.  

Para Natalia Gurieva, co-autora do trabalho New  Possibilities  of Narrative 

Expression, todas as mudanças e inovações na linguagem, a partir da tecnologia, exigem 

“uma reflexão crítica permanente, a fim  de  contribuir para o seu uso adequado” 

(GURIEVA, GOMEZ et all, 2016, p. 49). O trabalho de Gurieva (ibidem, p. 49) discute 

como a variedade de telas revolucionou a interação entre os dispositivos 

tecnológicos criando, assim, novos públicos de consumo. Gurieva (ibidem, p. 50) 

aborda a linguagem audiovisual como um espelho da sociedade e do homem, sendo 

passível de alterações ao longo do tempo. Dessa forma, ela destaca que, por 

reconhecermos o Skype como ferramenta funcional do dia a dia, este mesmo pode ser a 

porta para conhecer os horrores abundantes no mundo cibernético – como acontece em 

Amizade Desfeita (ibidem, p. 50). Para a autora (ibidem, p. 50), a maneira de reordenar 

as telas de computador, a fim de conduzir a narrativa em primeira pessoa pode ser usada 

para provocar tensão e pânico. Contudo, o verdadeiro terror é estarmos realmente 

preparados, como espectadores, para ver como a tela de computador intervém em nossas 

vidas, mesmo nos filmes. 

Segundo Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, no livro A Tela Global: mídias 

culturais e cinema na era hipermoderna, tais transformações do cinema são reflexos de 

uma era pós-moderna que denominam como hipermodernidade. Esta encontra-se 

calcada na velocidade, na busca incessante pelo novo, pelo efêmero. Fluida e flexível, a 

hipermodernidade dá origem ao que os autores chamaram de hipercinema, um cinema 

reconfigurado frente às percepções e expectativas humanas, que envolve novas 

tecnologias e meios de comunicação (LIPOVETSKY, 2009, p. 23). Apesar de ser 

considerado pelos autores como tela-tudo, este hipercinema se caracteriza por expandir-

se para outras mídias acentuando a sua influência cultural. Seja na sala de cinema, na Tv 
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ou no computador, o que Lipovetsky chama de espírito cinema atravessa, irriga e 

sustenta outras telas (ibidem, p. 25). Tais questões caras a este autor serão tomadas 

como parâmetro para defender a estética do filme Amizade Desfeita como o cinema da 

hipermodernidade.  

  

 

A Tela Global e o Espírito Cinema 

O cinema, como arte ou indústria do entretenimento, constituiu-se desde seu 

princípio em torno de um dispositivo drasticamente inédito: a tela ou o ecrã 

(LIPOVETSKY, 2009. p. 11). Para Lipovetsky, a tela do cinema não foi apenas uma 

criação técnica, mas foi também o “espaço mágico onde se projetaram os desejos e 

sonhos das massas” (ibidem). O cinema então é entendido como a arte da grande tela, 

de onde todos os demais ecrãs derivam.  

Para o autor (ibidem, p.33), a sétima arte pode ser compreendida enquanto 

nascida na modernidade, com uma técnica moderna e uma ambição moderna - o cinema 

é, então, uma atividade moderna. A partir disto, Lipovetsky apresenta uma periodização 

do mesmo marcada por grandes momentos. A primeira era do cinema corresponde ao 

que é chamado de modernidade primitiva que abarca o cinema de espetáculo e gira em 

torno de sua fase muda (ibidem, p. 18). A segunda era, diz respeito à modernidade 

clássica e estende-se do começo dos anos 1930 até os anos 1950 abrangendo o período 

de ouro dos estúdios de Hollywood e sua consolidação como indústria (ibidem, p.19). A 

terceira era, denominada modernidade modernista e emancipadora, desenvolve-se de 

1950 à 1970 e refere-se a independência dos cineastas aos poderosas estúdios, 

rompendo com os modelos clássicos e as estruturas impostas por estes (ibidem, p.22).  

É a partir 1980 que Lipovetsky situa o hipercinema como uma mutação que 

obedece a dinâmica da hipermodernidade (ibidem, p. 23). O prefixo hiper, amplamente 

utilizado pelo autor para definir o período e todos os movimentos sociais, culturais e 

econômicos que se seguem após a pós-modernidade - hipercapitalismo, hipermídia e 

hiperconsumo -, indica uma sociedade direcionada à cultura do excesso. De acordo com 

Lipovetsky, a hipermodernidade é onde tudo se amplifica, radicaliza e se torna 

vertiginoso, fruto de uma sociedade liberal indiferente “aos grandes princípios 

estruturantes da modernidade” (2004, p. 26). Dessa forma, a última e atual fase do 

cinema, frente à era hipermoderna, envolve uma metamorfose completa que “atinge 
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todos os domínios, tanto da produção como a difusão, tanto o consumo como a estética 

dos filmes” (LIPOVETSKY, 2009, P. 18). Para o autor (ibidem), as mudanças são 

tamanhas que prenunciam não o fim do cinema, mas o nascimento do hipercinema. 

Com a multiplicação de novas técnicas de difusão, novas telas foram 

adicionadas ao cotidiano do sujeito do século XX, a começar pela televisão. Intitulada 

como tela-nômade, a televisão começou a mudar os moldes da representação na tela, 

numa produção específica para esse novo ecrã: 

  

(...) eis que o cinema, numa configuração que pouco tem a ver com o que era 

desde a origem, se apresenta agora numa minitela portátil com a 

possibilidade de congelar a imagem, voltar atrás, escolher a língua de 

dublagem (LIPOVETSKY, 2009, p. 13).  
  

  

O consumo de produtos audiovisuais, não se limitou à televisão sendo 

amplamente ajustados a outras telas menores e ainda mais ambulantes, como o 

computador pessoal, os videogames, celulares e até mesmo GPS (Sistema de 

Posicionamento Global). Segundo Lipovetsky (2009, p. 11), tais novas tecnologias 

cambiaram o emprego do ecrã, transformando a tela-espetáculo em tela-comunicação, 

de uma tela ao tudo-tela. A tela-cinema deixou de ser exclusividade da sala escura e 

passou a se fundir numa galáxia de novas dimensões: o ecrã é onipresente e multiforme, 

planetário e multimidiático (ibidem, p. 12).  

Entretanto, tal expansão da tela-cinema gerou, nos anos 1980, uma inquietação 

em torno do futuro do cinema como indústria. Com a ascensão da televisão e a chegada 

do videocassete, inúmeras salas de cinema foram fechadas prenunciando sua morte e 

antecipando o triunfo da tela-nômade (ibidem, p.13). De acordo com Lipovetsky, o 

cinema como arte dinâmica: 

  

não se acha atrás de nós: ele não cessa de se reinventar. Mesmo confrontado 

a novos desafios de produção, de difusão e de consumo, o cinema continua 

sendo uma arte de um poderoso dinamismo, cuja criatividade não está de 

modo algum em declínio. O tudo-tela não é o túmulo do cinema: mais do 

que nunca, este demonstra inventividade, diversidade, vitalidade (2009, p. 

14). 
  

Assim, o autor defende a emergência de um cinema global, pluri-identitário, 

fragmentado e multiculturalista, que não se atém mais exclusivamente a uma única tela, 
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mas que é capaz de habitar todas as que descendem de si (LIPOVETSKY, 2009, p.17). 

A essa capacidade de flexibilidade entre ecrãs que não cessam de convergir, é dado à 

qualificação de espírito cinema.  

Segundo Lipovetsky (2009, p. 25), espírito cinema é o que, na cultura 

hipermoderna, atravessa, irriga e alimenta as outras telas. “Quanto mais o cinema sofre 

concorrência (...) tanto mais sua estética fagocita, devora pedaços inteiros da cultura 

telânica” (ibidem). Da mesma forma em que sua estética vem sendo empregada nas 

mais diversas telas, o cinema amplia o seu domínio sobre o entretenimento e o 

imaginário quando desponta como matriz do que se exprime fora dele (ibidem, p. 26). É 

nele e a partir do seu espírito que todas as outras telas encontram escopo para produzir o 

espetáculo. A hipermodernidade é a era que consagra o cinema sem fronteiras, uma 

“cinemania democrática de todos e por todos” (ibidem, p. 27).  

No cerne desta discussão, o filme Amizade Desfeita exemplifica a expansão do 

espírito cinema. O diferencial do longa metragem está na incorporação de elementos da 

interface computacional como dispositivo, com o fim de capturar a atenção do 

espectador para atingir o efeito de realidade. Assistir a este no computador pode 

proporcionar uma experiência intensa de horror para o espectador que está online em 

suas redes sociais ao mesmo tempo em que acompanha o filme, quando os sons do 

Skype e do Facebook do longa se confundem as notificações das redes do espectador. 

Assim, o filme mantém a estrutura narrativa típica da grande tela ainda que se baseie na 

interface do computador pessoal, testificando a onipresença do cinema numa cultura 

cada vez mais telânica.   

 

 

Figura 1 – Filme a partir da configuração da tela do computador.  

Fonte: Acervo pessoal. 
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Amizade Desfeita: A Imagem-Excesso 

 Conforme o capítulo anterior, a hipermodernidade afeta todos os domínios do 

cinema, da produção à difusão, além de incluir o estilo, as imagens e estrutura estética e 

narrativa dos filmes que se adequam à essa nova era midiática (LIPOVETSKY, 2009, p. 

66). Assim, esse hipercinema caracteriza-se por três distintas imagens 

fundamentalmente inéditas: a primeira delas, a dinâmica da hiperbolização faz alusão a 

uma estética do exagero, a valorização dos extremos: sexo, ritmo, velocidade e 

violência, sendo categorizada como a imagem-excesso (ibidem, p. 67); a segunda 

compreende uma lógica de desregulação e de complexificação formal do tempo-espaço 

fílmico, em que o foco é a dessimplificação das narrativas, tornando-as multiforme e 

plurais, qualificada como imagem-multiplex (ibidem); por fim, a terceira faz menção a 

autorreferencialidade, no uso do cinema dentro do cinema para afirmar suas escolhas e 

autonomias, denominada como imagem-distância (ibidem, p. 68). Para o melhor 

desenvolvimento desta análise, é preciso concentrar-se em apenas uma: a imagem-

excesso. 

 Conforme Lipovetsky, assim como a hipermodernidade pode ser caracterizada 

por uma profusão de fenômenos hiperbólicos, da mesma maneira o hipercinema 

evidencia uma fuga para frente, “uma escalada de todos os elementos que compõem seu 

universo” (ibidem, p. 71). O excesso se traduz, a princípio, na duração dos filmes, para 

em seguida, transbordar sobre o espetáculo e o choque. Tornou-se comum ao 

hipercinema, filmes que ultrapassam às duas horas de extensão, voltados para as 

imagens de violência e os estímulos sensoriais - efeitos visuais, explosões sonoras e 

ritmo desenfreado - de sorte que o hipercinema pode ser percebido dentro de uma 

estética da saturação (ibidem, p.72).  

A imagem-excesso irrompe, a princípio, em torno do surgimento de novas 

tecnologias (ibidem). Os filmes de gênero, como o horror, são os primeiros a usar tais 

tecnologias em prol do exagero, intensificando a força de impacto das imagens (ibidem, 

p.73). A lógica do excesso governa e estrutura este cinema recheado de figuras extremas 

- serial killers, pornografia, extraterrestres, paranormalidade e super-heróis - não só no 

universo narrativo, mas também no técnico: 

  

banho sonoro, auto-falantes, hi-fi, sons vertiginosos, impactos hiper-

realistas: o audiovisual prevalece aqui sobre as palavras, o amplificador  
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sobre a história, a sensação pura sobre a compreensão (LIPOVETSKY, 

2009, p. 74). 
  

Para Lipovetsky (2009, p. 83), se o mundo contemporâneo é violento, o cinema 

o é ainda mais, fazendo uso do excesso para atestar em sua própria linguagem a 

severidade da hipermodernidade. Amizade Desfeita participa desse hipercinema do 

excesso quando privilegia outra tela, que não a do cinema, para potencializar o efeito de 

realidade. Apesar de o longa ter estreado em salas de cinema - alcançando inclusive 

bilheteria expressiva - é no computador que ele revela seu potencial.  

Amizade Desfeita acontece em tempo real, compondo um filme que funciona 

como um longo plano sequência. A sobreposição de janelas do computador da 

protagonista funciona quase como uma sobreposição de planos, nos quais o espectador 

recebe diversas informações simultaneamente. Redes sociais, navegador de internet, 

programas de música e vídeo estão em camadas na tela e essa visualidade não parece 

estranha, pois faz parte do cotidiano do sujeito no século XXI. Além disso, o espectador 

tem acesso privilegiado a conversas privadas da protagonista, a uma trilha sonora que 

ela escolhe e aos seus pensamentos quando ela escreve, pensa e apaga o que escreveu no 

chat. Enquanto no cinema a experiência do filme é compartilhada, o computador a 

particulariza e, dessa forma, a intensifica. 

Esse espectador posicionado na hipermodernidade, capaz de interagir e decifrar 

o código das muitas telas do mundo contemporâneo é chamado por Lipovetsky de 

Homo ecranis (ibidem, p.257). Vivendo dentro de uma ecranocracia, o consumidor 

dessa época está incessantemente à espera de novas experiências de distração, 

amplamente proporcionadas pela imagem-excesso, sustentada pelas proezas do high-

tech (ibidem, p. 293). Assim, Amizade Desfeita reposiciona o espectador do cinema 

nessa esfera de exagero ao apresentar um produto cinematográfico que, feito para um 

espaço diferente do convencional, tem por intenção potencializar exatamente a 

experiência cinematográfica de imersão por meio das novas tecnologias de produção e 

ajustando os códigos narrativos a essa nova tela.  

  

  

Conclusão 

 “Não é a decadência do cinema que assistimos, mas a extensão, fora do seu 

campo original” (LIPOVETSKY, 2009, p. 219). A grande tela e seu poder mágico, 
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quase hipnótico, são por excelência uma arte popular. O cinema como arte 

originalmente moderna, emulou a imersão e o sonho através da câmara escura, 

apresentando ao sujeito do século XX uma gama de experiências exclusivas deste 

dispositivo. Diante de uma nova modernidade, o cinema se reinventa, abre espaço para 

novas mídias e novas configurações narrativas não como forma de sobrevivência, mais 

reafirmando sua influência nas demais mídias telânicas.  

 A televisão captou essa magia da tela grande operando diretamente no 

rompimento da experiência imersiva do cinema. A tv não permite um desligamento do 

mundo real, sendo categorizada por Lipovetsky como flutuante, distraída e indiferente 

(2009, p. 210). Para o autor (ibidem, p. 213), a televisão é a principal responsável pela 

emancipação do cinema como espetáculo e por desenvolver uma nova retórica das 

imagens, reformulando a narrativa fílmica em prol do individual.  

 Apontado como um terceiro momento desta expansão da tela cinema, o 

computador é considerado por Lipovetsky como polo-reflexo, um “referencial primeiro 

capaz de dar acesso ao mundo” (ibidem, p. 297). O autor defende que, o cinema como 

arte convocatória das técnicas, coloca a inovação como algo imperativo, onde um filme 

precisa ter o mínimo de individualidade e novidade (ibidem, p. 39). Por conseguinte, e 

de forma análoga a televisão, quando se apropria da narrativa cinematográfica, o 

computador pessoal altera o regime escópico do filme (ibidem, p.53). Amizade Desfeita 

reúne os códigos desta nova tela sem abandonar o espírito cinema, resgatando suas 

relações como dispositivo, quando apresenta um filme feito com elementos 

computacionais dentro da tela-computador. Mesmo numa experiência individualizada e 

privada, o filme busca reatar com o universo da câmara escura estimulando uma 

imersão própria da grande tela. 

 Para Lipovetsky (ibidem, p. 257), o cinema nada mais é que do que a tela de 

onde todas as outras derivam, perpetuando assim, o seu legado narrativo e estético, 

fazendo-se valer de uma tela-mundo, ou cine-mundo. O consumo de produtos 

audiovisuais de forma hiperindividualista, desregulado e dessincronizado, não exilou a 

experiência coletiva do cinema (ibidem, p. 63). Pelo contrário, “todas as telas do mundo 

vem multiplicar a original, a tela branca do cinema” (ibidem, p. 255). O espírito cinema 

é livre das normas passadas e das convenções estéticas e morais de outrora. “O cinema 

dos tempos hipermodernos se constitui: um hipercinema no qual é lícito ver a forma (...) 

hiperlativa da nova modernidade” (ibidem, p. 69). 
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