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RESUMO 
Discute-se neste artigo a “forma multitelas” como operação poética audiovisual. Por meio da 
análise do filme Numéro Deux (1975), de Jean-Luc Godard, e do episódio Connection Lost 
(2015), do seriado americano Modern Family, estuda-se a instalação de obras audiovisuais 
em múltiplas telas como metodologia de operação poética que conecta imagens separadas 
em uma multiplicidade articulada e desterritorializante, cuja força de coesão está no 
desenho da composição (disposição das telas/figuras espaciais) em que o espectador é 
convidado a recompor a sua própria montagem segundo seu deslocamento físico e/ou 
repertório cognitivo. Na base teórica estão os conceitos de imagens em movimento de 
André Bazin e Jacques Aumont, de desterritorialização de Gilles Deleuze e Félix Guattari e 
de “forma multitelas” de Philippe Dubois. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
It is discussed in this article the "multi-screens form" as an audiovisual poetic operation. Through 
the analysis of the feature Numéro Deux (1975), from Jean-Luc Godard, and of the episode 
Connection Lost (2015), from the american sitcom Modern Family, it is studied the installation of 
audiovisual works on multiple screens as a poetic operation methodology which connects 
separated images in an articulated and deterritorializing multiplicity. The cohesive strength from 
the multi-screen image is in the design of the composition (arrangement of screens / spatial figures) 
in which the viewer is invited to compose their own montage, according to his/her physical 
displacement and/or cognitive repertoire. The theoretical framework is basically formed by three 
concepts: moving images from André Bazin and Jacques Aumont; deterritorialization from Gilles 
Deleuze and Félix Guattari, and "multi-screens" from Philippe Dubois. 
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Obras poéticas em múltiplas telas: discussões a partir da imagem acabada 

Por meio de um estudo comparativo entre o filme Numéro Deux (1975), de Jean-Luc 

Godard, e o episódio Connection Lost (2015), do seriado americano Modern Family, 

aborda-se em “A Imagem Multitelas e O Corpo/Espaço/Tempo Fragmentado”, o 

impacto da forma multitelas de composição da imagem sobre o olhar do espectador. 

Além da mesma estratégia visual, construção das narrativas em múltiplas telas, as 

duas obras compartilham ainda o mesmo tema - as relações familiares - e também 

uma nítida preocupação em expor os meios - os dispositivos técnicos - que utilizam. 

Enquanto Numéro Deux problematiza a televisão e vídeo, Connection Lost põe em 

questão o computador e as formas de interação em redes sociais telemáticas. Os 

conceitos operatórios utilizados na análise abrangem as noções de plasticidade, 

construtividade espacial e temporal e mise en scène. 

Leis físicas da imagem: vetores que atuam sobre o olhar 

Um dos primeiros teóricos a discutir os efeitos provocados por imagens em movimento 

sobre o espectador e seu contraponto com a pintura e a fotografia foi André Bazin 

(1991). Para o autor, uma das principais diferenças entre a imagem cinematográfica e a 

imagem pictórica está na força que cada uma exerce sobre o olhar. 

A pintura age sobre o espectador através de uma força centrípeta voltada para si 

própria e que por sua vez polariza o espaço para dentro do quadro. Em outras 

palavras, só o que o quadro representa importa para a apreciação do espectador. 

Por outro lado, a imagem em movimento possui uma força centrífuga, força essa 

que surge da interação dialética entre o que é mostrado (a imagem ou o campo) e o 

que não é mostrado (o fora da imagem ou o contra-campo).  

Posteriormente, o teórico Jacques Aumont (2004), assim como Bazin, se apoia nos 

conceitos de campo e contra-campo como elementos fundamentais na percepção de 

espaço e tempo do espectador de imagens em movimentos. Sumarizando as ideias 

de Aumont, a relação dialética entre campo e contra-campo construídas ao longo de 

um filme, por exemplo, se reconectam na mente do espectador através de sua 

imaginação e  de sua memória criando a percepção de tempo e espaço. 
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Adicionalmente, o autor discute o impacto dos elementos em quadro trazendo a 

expressão mise en scène, que se refere aos tratamentos dos corpos no espaço 

visual que constitui a própria construção da cena. 

Corolariamente, o quadro é o que institui um fora-de-campo, outra 
reserva ficcional onde o filme vai buscar, se for o caso, determinados 
efeitos necessários a um novo impulso. [...] É o fora-de-campo, ou 
contra-campo, que irá ativar o processo incessante da memória, que 
retotaliza em conjunto cada imagem, transformando-a numa 
experiência particular do espaço. [...] Espaço visual, que diferente do 
espaço quinestésico, é experimentado pelo olhar, não pela geometria 
espacial, mas por uma tridimensionalidade imaginária, pela sensação 
de fantasia. E no cinema, é através da mise en scène que essa 
sensação de espaço visual é criada. (AUMONT, 2004, p. 40). 

 

Essa relação de objetos (que podem ou não incluir as próprias personagens) 

constitui elemento fundamental para visão e criação da experiência espacial, embora 

o autor faça questão de destacar que tal experiência é fantasiosa, já que 

geometricamente a tela é um corpo bidimensional. 

Outro trabalho a discutir o cinema e as imagens em movimento foi A Imagem-

Movimento (1984) de Gilles Deleuze. Em seu livro, o autor francês analisa diferentes 

obras cinematográficas e trabalhos de outros filósofos para discutir conceitos como 

tempo, espaço, imaginário, real, movimento. Para o escopo deste artigo, interessam 

as discussões que o filósofo constrói para formular seu conceito de "todo" e, 

posteriormente, de “quadro” e “plano”. Partindo dos pensamentos bergsonianos de 

movimento, Deleuze afirma que "através do movimento no espaço, os objetos de um 

grupo mudam suas respectivas posições. Mas, através das relações, o todo se 

transforma ou muda de qualidade" (DELEUZE, 1984, p.16). E continua afirmando 

que "O todo se cria e não para de se criar numa outra dimensão sem partes, como 

aquilo que leva o conjunto de um estado qualitativo a outro, como o puro devir 

incessante que passa por esses estados" (idem). Tal concepção de "todo" é 

fundamental para o filósofo conceituar o quadro e o plano.  

O quadro, ou a tela, é o espaço que encerra, que limita a imagem ao mesmo tempo que 

a desterritorializa. Deleuze usa um exemplo de um filme fictício que exiba um plano do 

universo e em seguida um plano de uma gota d'água. Ao reduzir as duas imagens ao 

mesmo denominador comum, a distância entre o olho e o objeto, o cineasta desconstrói 
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as percepções pré-estabelecidas que o espectador possui de dimensão e de espaço e, 

sobretudo, de importância dentro do contexto do que se assiste. 

Por sua vez, o plano é o responsável por criar a relação entre o todo e as partes, 

uma vez que “o plano tem uma face voltada para o conjunto, do qual traduz as 

modificações entre as partes, e uma outra voltada para o todo, do qual exprime a 

mudança ou, pelo menos, uma mudança” (DELEUZE, 1984, p. 56). O autor sugere 

que mudanças nos enquadramentos (o que é mostrado e como é mostrado) 

gerariam diferentes planos e, em seguida, propõe 4 conjuntos de planos: imagem-

percepção (o plano aberto), imagem-ação (o plano médio), imagem-afecção (o 

primeiro plano, o rosto) e ainda a imagem-pulsão (que não representaria exatamente 

um ponto de vista da ação, mas algo subjetivo, como metáfora de um sentimento, de 

um estado latente, de algo implícito). 

A divisão da tela em várias imagens, ou simplesmente a fragmentação da imagem 

na tela, é uma situação que desafia e questiona algumas das conclusões desses 

autores, no momento em que cada imagem, ou “pedaço” de imagem assume papel 

de corpo, cujos vetores de forças atuam entre si e sobre o olhar do espectador. 

A imagem desterritorializada: repensando a “forma-tela” 

Ao analisar algumas produções artísticas contemporâneas, Dubois (2004) amplia os 

conceitos de imagem em movimento dos autores citados anteriormente ao defender 

a utilização do termo “forma-tela” - termo tradicionalmente utilizado no campo do 

cinema - como forma de pensamento. Para o autor as imagens em uma tela 

constroem experiências sensoriais que deslocam a percepção do espectador sendo 

que, dentro das variações possíveis exploradas pelos artistas plásticos, são aquelas 

que usam a forma “multitela” que são exploradas por Dubois: 

[...] o que implica uma outra dimensão, mais complexa e mais 
profunda, da relação cinema / arte contemporânea, uma vez que nos 
encontramos dentro dos dispositivos de agenciamento (uma tópica, 
uma dinâmica, efeitos) e que isso toca no fundamental das trocas 
entre tempo e espaço. (DUBOIS, 2014, p. 134).  

 

O autor defende que a simultaneidade das telas transfere para o agenciamento 

espacial uma questão que era apenas da unidade da imagem. A ideia do olhar que 
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narra, que percorre as imagens como prefere, transfere para o espectador uma força 

que nas produções audiovisuais em uma tela eram, a priori, exclusivas do artista. 

Ao lado de Dubois e seu entendimento da tela como pensamento, o conceito de 

territorialização de Gilles Deleuze (2005) assume contornos semelhantes. Para o 

autor “não há território sem um vetor de saída do território, e não há saída do 

território, ou seja, desterritorialização, sem, ao mesmo tempo, um esforço para se 

reterritorializar em outra parte” (DELEUZE, 2005, p. 5). A desterritorialização seria 

sempre seguida de um desejo latente de se reterritorializar. Em seu trabalho, 

Haesbart (2004) reforça a utilização do termo território como pensamento: 

O conceito de território de Deleuze e Guattari ganha amplitude 
porque ele diz respeito ao pensamento e ao desejo – desejo 
entendido sempre como uma força maquínica, ou seja, produtiva. 
Podemos nos territorializar em qualquer coisa, desde que este 
movimento de territorialização represente um conjunto integrado de 
agenciamentos maquínicos de corpos e agenciamentos coletivos de 
enunciação. (HAESBART, 2004, p. 127). 

 

Nas narrativas em que o espaço de uma tela cede espaço para duas ou mais 

imagens em movimento simultâneas, a imagem que anteriormente estava sozinha 

na tela agora dividirá a atenção, o olhar do espectador, com outras imagens. 

Desterritorializada da tela, onde vivia sozinha, a imagem é deslocada, sai do todo 

para ocupar uma fração do espaço, para se tornar ela própria uma parte do todo. 

Reterritorializada, a nova imagem questiona e desafia algumas conclusões 

anteriores já que a força que seus atributos (enquadramento, plano, movimento de 

câmera) exercem sobre o espector também se modificam. 

As TVs dentro da TV: análise de Numéro Deux 

Dubois (2004) ao analisar os trabalhos de Godard afirma que “nenhum cineasta 

problematizou com tanta insistência, profundidade e diversidade a questão da 

mutação das imagens” (DUBOIS, 2004, p.15). O cineasta não só foi tema de seus 

vários estudos e análises, como também de diversos outros autores e 

pesquisadores de imagens em movimento e é, portanto, a partir de um trabalho de 

Godard, que iniciam-se as discussões de múltiplas telas aqui. Segundo filme da 

trilogia iniciada com Ici et ailleurs (1974) e finalizada com Comment ça va (1976), 

Numéro Deux (1975) é uma apresentação da complexidade das relações de poder 
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em uma família comum. O filme é composto por textos produzidos em um gerador 

de caracteres e imagens distribuídas em várias telas, rearranjadas espacialmente a 

cada sequência. A composição se distribui em duas telas de vídeo, incrustadas 

numa superfície opaca, e cujas imagens submetem o olhar do espectador a um jogo 

de forças opostas, o cinema e o vídeo, o texto e a imagem, o indiscernível e a 

interferência, o pensamento e a forma. Além dos aspectos da imagem, a narrativa 

também oscila entre a dualidade: a relação entre pais e filhos, homem e mulher, a 

fábrica e a paisagem, o sexo e a política, o prazer e a angústia, o adiante e o atrás.  

Numéro Deux é, em síntese, uma busca por uma experiência nova para o espectador, 

a criação de um novo “corpo de imagem”. As características da imagem que são 

exploradas incluem: sua definição, sua materialidade, sua plasticidade, sua superfície. 

Em determinado momento, a personagem Sandrine fala: “não é um filme à esquerda 

ou à direita, é um filme na frente e atrás” e mais tarde complementa: “Em breve 

nesta tela. E esta tela numa parede. A seu ver, é uma parede entre o que e o quê?” 

Godard deixa claro que em seu filme é a própria imagem que assume protagonismo 

na representação. É da interação das imagens e pelo jogo de conexões, 

paralelismos e interferências que elas criam entre si que a história será construída. A 

interação das imagens ressalta a banalização em que a família vive, o mecanicismo 

e a frieza das relações. 

Na Figura 01, em que se vê uma cena que acontece logo no início do filme, três 

imagens interagem dentro do espaço da tela: uma imagem de interferência, um texto 

e o rosto de Sandrine em primeiro plano. O olhar do espectador é submetido a 

vetores de força criados pela mise en scène da interferência, da palavra e da 

imagem. Nesse trecho, a mise en scène entre palavra e imagem faz com que ambas 

se choquem até que o texto “minha, tua, sua imagem” seja aos poucos engolida pela 

imagem, a princípio do rosto de Sandrine e em seguida pelo rosto de Pierre. 
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Figura 01 - Tela de TV com interferência, texto sobre imagem e rosto de Sandrine 
Numéro Deux, 1975, Jean-Luc Godard 

 
Na Figura 02, Godard associa na mesma tela um plano aberto da rua e um plano 

fechado dos filhos. A redução das imagens dentro do mesmo espaço associada à 

concorrência de ambas pelo olhar do espectador, desterritorializa imagem-

percepção e imagem-afecção. A rua diminuída não é mais do que uma rua qualquer, 

já que a sua dimensão no espaço da tela dificulta  que o olhar do espectador  

capture qualquer detalhe que a torne especial ou única. Por sua vez, o rosto da filha 

não é imagem afecção, já que sua expressão também perde destaque com a 

redução da imagem. Arrancada de suas classificações iniciais (imagem-percepção e 

imagem-afecção) ambas cenas criam uma nova imagem que, sem a força dos 

planos proposta por Deleuze, leva o espectador para um lugar diferente. Como que 

sugerindo que nada daquilo que é mostrado merece importância suficiente para 

ocupar todo o espaço da tela, Godard banaliza ainda mais a rotina dos personagens. 

 

Figura 02 - Plano aberto da rua e plano fechado das crianças 
Numéro Deux, 1975, Jean-Luc Godard 
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Na Figura 03, Sandrine se masturba em uma das telas enquanto na outra toma café 

e lamenta a briga com o marido. Contrariando a lei física de que “um corpo não pode 

ocupar dois lugares ao mesmo tempo”, as duas imagens na tela mostram Sandrine 

em momentos e situações diferentes. Uma vez que Godard não explicita qual 

situação aconteceu primeiro, a associação das situações pode ser uma metáfora da 

rotina da personagem, algo que se repete com frequência e cuja ordem dos 

acontecimentos deixa de ser importante, ou pode representar simplesmente uma 

lembrança ou desejo de Sandrine. Nesse ponto, é a própria linearidade da imagem-

movimento que é colocada em questão. 

 

Figura 03 - Numas das telas Sandrine se masturba, na outra ela toma café 
Numéro Deux, 1975, Jean-Luc Godard 

 
Na Figura 04, o avô conversa com o neto, aparentemente triste, enquanto na outra 

tela o casal discute e Pierre agride Sandrine. O espectador se torna onisciente e vê 

mais do que cada personagem da história. A tristeza do menino pode ter sido causada 

pela briga dos pais, mas surge a questão: ele teria visto a mesma cena que agora o 

espectador vê?. A resposta para essa pergunta importa menos do que o efeito 

causado pela associação das imagens. A voz do avô se sobrepõe ao som da imagem 

da briga, que por sua vez ganha a atenção do olhar pela brutalidade da cena. Os 

ouvidos ficam na primeira tela, os olhos na segunda. O espectador onisciente é 

também espectador dividido, fragmentado pela simultaneidade das imagens. 
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Figura 04 - Avô e filho conversam enquanto em outra tela Pierre e Sandrine discutem 
Numéro Deux, 1975, Jean-Luc Godard 

 
Na Figura 05, na tela à esquerda, avós e netos assistem televisão impassivelmente 

enquanto na tela à direita uma imagem de televisão permanece estática. Nesse 

momento metalinguístico, Godard problematiza a questão da imagem da televisão a 

partir da visão do espectador. Ao associar campo (avós e netos) e contra-campo (a 

imagem da televisão), o cineasta cria um “espelho” que leva o espectador a refletir 

sobre a sua própria apatia. 

 

Figura 05 - Avós e netos assistem TV, na outra tela uma imagem estática de TV 
Numéro Deux, 1975, Jean-Luc Godard 

 
Godard (1975) ao falar de Numéro Deux, reflete sobre a contradição entre associar 

as duas linguagens e a dificuldade de classificar sua obra entre televisão e  cinema:  

A singularidade de Numéro Deux é a de ser um filme concebido para 
televisão, mas vestido pelo cinema. Singularidade e miséria, pois as 
roupas não vão bem na criança. A televisão pela qual este filme foi 
concebido não existe, e o cinema existe demais. Todos sabem que a 
televisão não permite a originalidade e que o cinema só autoriza 
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ideias pré-concebidas. Assumir essa contradição... Para mim, 
cineasta, confessar que balbuciamos, que somos meio cegos, que 
sabemos ler mas não escrever, em nosso quadro cotidiano, é 
responder em termos mais honestos a esta famosa questão da 
comunicação. (GODARD apud DUBOIS, 2004, p. 291) 

 

As reflexões do próprio cineasta mostram uma visão de algo que ainda não existia, 

uma assimilação que ainda estava sendo construída. As telas com o formato da 

televisão, meio de comunicação associado ao mundano, ao expositivo, ao banal, 

expõem as relações entre os membros ao mesmo tempo que reforçam a ideia de 

aprisionamento e de subproduto de uma midiatização latente na época em que o 

filme foi lançado. 

A imagem rizoma: análise de Connection Lost 

A segunda análise deste artigo é concentrada no episódio Connection Lost do 

sitcom americano Modern Family. De acordo com o site Dictionary Webster, sitcom é 

uma expressão inglesa de situation comedy ("comédia de situação") usada para 

designar uma série de televisão com personagens comuns onde existem uma ou 

mais histórias de humor encenadas. Modern Family é um sitcom criado por Steven 

Levitan e Christopher Lloyd que explora as relações entre “três famílias diferentes, 

mas relacionadas, que encaram desafios e tribulações de uma forma única e 

divertida” (Internet Movie Database – IMDB). O episódio Connection Lost faz parte 

da 6ª. temporada e ao contrário dos outros episódios da série, se passa inteiramente 

numa tela de computador. Claire Dunphy aguarda seu voo no aeroporto enquanto 

navega em seu computador. Após algumas tentativas fracassadas de falar com a 

sua filha mais velha Haley, ela se desespera e entra em contato com todos os 

demais integrantes da família através de ligações feitas pelo computador, meio em 

que se desenvolve toda a narrativa. 

Se o trabalho de Godard apresentava imagens que simulavam telas de TV suspensas 

sobre uma tela negra, em Connection Lost as imagens-movimento surgem em janelas 

de aplicativos (quadros-janela) sobre a área de trabalho de um computador. A 

interação entre as janelas que encerram as imagens em movimento e o fundo, com 

uma imagem de um deserto, criam uma tensão entre os limites de cada imagem, com 

vetores de força que atuam entre si e sobre o olhar do espectador. 
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Além disso, as imagens que surgem na tela principal percorrem espaços e tempos às 

vezes indefinidos, aproximando tais imagens de rizomas. Segundo Deleuze e Guattari  

(1997) um rizoma “não se deixa reduzir nem ao uno nem ao múltiplo […] não tem 

começo nem fim, mas meio sempre, um meio pelo qual ele cresce e transborda”. Ao 

contrário de Numéro Deux, em que a fragmentação das imagens reforçava o 

sentimento de aprisionamento e solidão dos personagens, em Connection Lost as 

imagens transbordam o próprio espaço que ocupam. Do aeroporto, Claire se 

comunica com os membros da família, faz compras, navega pela rede social, 

responde e-mails. A utilização de signos e símbolos conhecidos reforça no espectador 

o sentimento de que tudo aquilo que ele vê se passa na internet. 

Na Figura 06, Claire conversa com seu marido Phil e sua filha do meio Alex ao 

mesmo tempo em duas janelas separadas. Na imagem em que Alex conversa com a 

mãe, Phil aparece ao fundo de costas, olhando para uma tela de TV, numa 

sucessão de incrustações. Além disso, Claire aparece no canto inferior esquerdo em 

miniatura. Nesse arranjo, o jogo entre o que está em quadro e o que está fora de 

quadro cria várias camadas de ação. Claire é ao mesmo tempo uma figura fora de 

campo para narrativa, mas sua posição se confunde com a do próprio espectador, 

sentimento reforçado todas as vezes que um dos personagens fala diretamente para 

a câmera e quebra “a quarta parede”. As pastas de trabalho no canto superior direito 

reforçam o caráter numérico da imagem. 

 

Figura 06 - Diálogo simultâneo em duas telas 
Modern Family – Episódio: Connection Lost 

 

Na figura 07, a exemplo do que havia sido feito por Godard em Numéro Deux, o 

episódio cria um mise en scène entre imagem e palavra. Nesse caso a janela mostra 

uma loja em que Claire faz compras. A mise en scène da palavra ganha uma 

dimensão adicional já que o texto não é para ser lido no sentido convencional, mas 
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“lido” no sentido de assimilação do símbolo que as fontes e os ícones representam 

(exemplos: o botão “Comprar”, o preço do produto, o título do site). 

 

Figura 07 - Claire conversa com Mitchell enquanto faz compras 
Modern Family – Episódio: Connection Lost 

 
A figura 08 ilustra um dos momentos em que a incrustação e sobreposição atinge o 

ponto máximo. A mise en scène novamente mistura texto e imagem. Dessa vez os 

textos são apresentados ainda mais rapidamente, num recurso que confia na 

capacidade do espectador de identificar cada uma das janelas (uma tela de e-mail, 

uma de jornal e outra do Facebook) rapidamente a partir das “imagens-texto” que 

elas apresentam. Numa outra janela, o personagem Dylan atende Claire enquanto 

trabalha segurando uma placa com o texto “Ouro por Dinheiro”. Enquanto fala, ele 

dança e gesticula com a placa criando dentro da mesma janela uma relação explícita 

de texto e imagem. 

 

Figura 08 - Sobreposição de janelas 
Modern Family – Episódio: Connection Lost 

 

Na Figura 09, Claire conversa com Phil e Alex, dessa vez na mesma janela 

enquanto navega pelo aplicativo Google Streetview num recurso estético que remete 

a um plano sequência. Na mesma tela um plano das ruas da cidade divide espaço 

com um plano fechado do pai e da filha. Dentro do conceito proposto por Deleuze, 

imagem-percepção e imagem-afecção dividem o mesmo espaço de representação. 
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Figura 09 - Claire conversa com Phil e Alex enquanto navega pelo Google Streetview 
Modern Family – Episódio: Connection Lost 

 

Na Figura 10, Claire navega por fotos de Haley criança. A mise en scène nessa cena 

é feita apenas por fotografias suspensas que passam na janela de um álbum virtual 

sobre o fundo do computador que, nesse instante, deixam de ser ruído para reforçar 

o próprio sentimento de tristeza da mãe. 

 

Figura 10 - Claire navega por fotos da família 
Modern Family – Episódio: Connection Lost 

 
Por fim, os trechos analisados permitem concluir que Connection Lost é um produto 

para televisão que, à luz do comentário de Godard sobre Numéro Deux, também 

problematiza a questão da imagem. O episódio apresentado e discutido abre espaço 

para a utilização de novos meios de exibição de imagem como elementos estéticos. 

Ao mesmo tempo, leva o espectador a assumir um conhecimento prévio ao 

identificar total ou parcialmente os signos apresentados. 

A imagem além da tela: conclusão e discussões futuras 

O artigo teve como objetivo discutir imagens em movimento simultâneas a partir das 

produções Numéro Deux (1975), de Jean-Luc Godard, e do episódio Connection 

Lost (2015), do sitcom americano Modern Family. Nas duas produções analisadas, o 

estranhamento provocado pela multiplicidade das imagens em movimento ao longo 

da narrativa é contrastado pelo fato de que ambos partem de situações banais para 
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construir suas histórias. A relação forma e conteúdo sugere que, embora à primeira 

vista as relações familiares sejam corriqueiras, por baixo da superfície existe uma 

complexidade, um jogo de relações que não é óbvio e nem trivial, tampouco 

explícito. 

Em vários momentos, ambas as histórias chamam a atenção para o meio usado, 

mais do que para a história contada. Essa característica comum aos dois trabalhos, 

gera uma instabilidade na atenção do espectador, que oscila entre a narrativa, os 

personagens e os conflitos, e a tecnologia. As imagens escorrem umas sobre as 

outras, mudando constantemente a relação dos corpos que as ocupam, dos vetores 

de força que agem uns sobre os outros e como consequência sobre o olhar do 

espectador, que oscila entre o familiar e o estranho. Segundo Santaella (2007): 

[...] linguagens tidas como espaciais – imagens, diagramas, fotos – 
fluidificam-se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos [...] Textos, 
imagem e som já não são o que costumavam ser. Deslizam uns para 
os outros, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se, 
unem-se, separam-se e entrecruzam-se. Tornaram-se leves, 
perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de gravidade 
dos suportes fixos lhes emprestava. (SANTAELLA, 2007, p. 24) 

 

Com essa ideia das linguagens que escorrem continuamente umas sobre as outras 

é possível defender uma desterritorialização constante, algo que vai além do “olhar 

interminável” proposto por Jacques Aumont (2004). Talvez possa existir uma ideia 

de “olhar instável” que, fruto de um espectador submetido a vetores de força que 

mudam constantemente, vagueia entre imagens e provavelmente jamais encontrará 

um ponto em que as forças que agem sobre ele se anulem e, portanto, jamais estará 

em repouso.  
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