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Resumo: Desde há algumas décadas que o cinema e a cultura popular 
apresentam desacelerações pontuais das imagens. Consideram-se aqui alguns 
casos de interrupção repentina do movimento com recurso a fotografia filmada, 
ao abrandamento, retardamento ou congelamento da imagem: mudanças de 
ritmo que permitem iluminar questões centrais da cultura visual 
contemporânea. Os estudos de caso analisados (obras de Marker, McLaren, 
Arnold e Godard) servem para avaliar, em primeiro lugar, as qualidades 
diferenciais e transdutivas da velocidade e da lentidão ou quietude das imagens; 
em segundo lugar, dão a ver arqueologias de tendências de retardamento 
analítico, desaceleração e remistura na cultura visual do início do séc. XXI. Os 
objectivos são 1) pôr em evidência diferentes casos de condução das imagens à 
imobilidade e à interrupção do movimento e 2) avançar um conjunto de 
leituras de tais fenómenos. Procura-se demonstrar que os conceitos de 
velocidade e imobilidade, enquanto expressões de diferença, adquirem um 
sentido transdutivo. 
Palavras-chave: Imobilidade, Retardamento, Transdução, Fotograma, Estase, 
Montagem. 
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Introdução 

É comum a observação de quanto as torrentes visuais contemporâneas, 

com uma rapidez sem precedentes, marcam o ritmo da vida quotidiana. Hoje, o 

                                                             
1 Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico. 
2 Joana Bicacro é Mestre em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias pela Universidade 
Nova de Lisboa. É doutoranda em Ciências da Comunicação pela Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias. É Assistente na Escola de Comunicação, Arquitetura, Artes e 
Tecnologias da Informação e também investigadora nas áreas da cultura visual, teoria da 
imagem e arqueologia dos media visuais. 
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trabalho e o lazer não só surgem interligados como também acompanham as 

transformações dos media visuais. Acreditamos viver na era da velocidade.3 A 

velocidade, porém, tornou-se tema fundamental da teoria da cultura e da 

experiência desde Georg Simmel e Henri Bergson. A ideia da velocidade nova e 

crescente marcou o espírito do virar do séc. XX, na época da introdução do 

cinema. Com Bergson, desenvolve-se a ideia segundo a qual o choque da 

sobrecarga informacional é recebido pela consciência cinemática, capaz de 

isolar e imobilizar, instante a instante, o que nunca está parado; deste modo, 

experienciamos todos os movimentos sob a forma de sínteses e acreditamos ir 

no encalço da corrente de imagens. 

Todavia, apesar da crença no carácter dominante da velocidade nas 

formas mediais recentes, desde há algumas décadas e mais intensamente a 

partir dos anos 60 que o cinema e a cultura popular permitem a expressão 

cíclica e tensional de ritmos contrastantes; desde essa época, é possível 

encontrar modos de retardamento, lentidão e imobilidade como características 

principais de certas produções de imagens em movimento (ver Campany 2007; 

Cortade 2008; Mulvey 2006). Procurarei demonstrar que os conceitos de 

velocidade e imobilidade, enquanto expressões de diferença, adquirem força 

precisamente através de usos tensionais e antagónicos dos media. 

Nesta breve apresentação, tratar-se-á não da imobilidade dos corpos no 

cinema (ideia talvez sugerida pelo título) mas da paragem das imagens elas 

mesmas: interrupções repentinas do movimento, em planos fixos, com recurso 

a fotografia filmada, abrandamentos, retardamentos ou outras técnicas de 

congelamento e paragem em cinema, vídeo e outros media da imagem em 

movimento. Concentraremos a nossa atenção em mudanças de andamento 

produzidas na mesa de edição e montagem — mudanças que permitem iluminar 

questões centrais da cultura visual contemporânea.4 Este e os restantes estudos 

                                                             
3 Por um lado, o cinema e o vídeo, tendo o movimento como o seu aspecto fundamental, estão 
mais rápidos. De acordo com David Bordwell (2006, 121-124), o cinema norte-americano 
passou de uma duração média de planos de 8 a 11 segundos, antes de 1960, para uma média de 
4 a 6 segundos na última década. Por outro lado, os ritmos de consumo também encurtaram. 
Vemos mais imagens por períodos curtos de tempo. Ecrãs e placards, folhetos e cartazes estão 
por todo o lado, brilhando, piscando, atualizando-se cada vez mais depressa. À nossa volta, em 
zonas urbanas, tudo está em velocidade. 
4 A reapropriação e remistura de uma sequência de Gentleman Prefer Blondes (Howard Hawks, 
1953), criada por Laura Mulvey e apresentada pela autora neste encontro, é um dos melhores 
exemplos do fenómeno de retardamento e interrupção do movimento cinemático aqui em 
análise. 
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de caso aqui selecionados permitem avaliar, em primeiro lugar, as qualidades 

diferenciais e transdutivas da velocidade e da lentidão ou quietude das imagens; 

em segundo lugar, dão a ver arqueologias de tendências de desaceleração da 

cultura visual do início do séc. XXI — ou, antes, anarqueologias, para falar 

como Zielinski (2006, 7): modos de ligar o que está separado.5  O objectivo é pôr 

em evidência as maneiras significativamente diferentes que várias obras de 

imagem em movimento das últimas décadas têm de conduzir-se à imobilidade; 

trata-se de considerar o que isso significa — mais do que proceder à 

identificação entre um período histórico e um modo particular de lentidão.6  

 

Ponto de partida 

Esta investigação teve início em torno do filme La jetée (1962), de Chris 

Marker, no contexto de uma abordagem crítica da ideia de que tal filme teria 

aproximado o cinema de uma ontologia fotográfica. Propõe-se, ao invés, que La 

jetée organiza uma leitura digital (no sentido informacional do termo) e unitária 

do processo de montagem — e aponta na direção de uma ideia de cinema que 

funciona tal qual um sinal discreto, uma fabricação, nem mais nem menos 

indexical que a fotografia ou o vídeo. Em última análise, a viragem digital nasce 

com o próprio cinema (bem antes do advento do vídeo); ou, antes, nasce com 

uma nova abordagem do dispositivo cinematográfico. La jetée é um objecto rico 

e complexo, capaz de revelar o digitalismo puramente discreto do cinema, no 

que pareceu ser, a princípio, um regresso à fotografia e às formas analógicas de 

indexicalidade. A estase fílmica em La jetée não é, assim, essencialmente 

fotográfica e não revela um impulso de morte ou o passado. As modalidades da 

estase não são específicas de um medium, nem são determinadas de maneira 

homogénea em todo o medium cinematográfico. Para mais, a estase não domina 

certos períodos históricos, funcionando enquanto evento na modalização da 

experiência. 

                                                             
5 Todos os casos em análise são imagens de corpos humanos—o que, não tendo sido 
premeditado, é digno de nota e mereceria uma reflexão em espaço próprio. Deve acrescentar-
se que não se pretende reduzir a imagem em movimento a problemáticas gramaticais de 
velocidade. Não obstante a riqueza e complexidade dos vários exemplos analisados, serão 
isolados na presente investigação, para os propósitos científicos avançados, aspectos parciais 
destas obras. A questão do som é uma das muitas que aqui se acham elididas.  
6 Com o intuito de evitar resumir as questões acima expostas à transição, habitualmente 
apontada, entre a imagem-movimento e a imagem-tempo, muito embora se reconheça o 
cruzamento de vários aspectos desta investigação com os temas relevantes da obra de Deleuze, 
procurar-se-á permanecer além (ou aquém) das reflexões deleuzianas. 
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Procurar-se-á demonstrar que o gesto extremo de La jetée foi repetido e 

intensificado em numerosos exercícios de modos alternativos de estase e 

movimento, através da longa passagem entre o cinema experimental e a arte-

vídeo. 

A outra hipótese que se destaca no processo de análise do conjunto de 

obras que selecionámos consiste no abandono da oposição entre estase e 

movimento enquanto modos distintos, contrários.7 Propõe-se que os diversos 

modos de estase e movimento, lentidão e velocidade advêm dos mesmos 

princípios formais e são expressos materialmente através dos mesmos recursos, 

por serem os dois pólos tensionais de uma mesma linha. Não podemos, 

portanto, falar de um cinema do movimento oposto ao cinema da estase — ou 

de um período do movimento anterior ao período da estase. Estas são formas 

discursivas ou gramáticas: diferentes modos de usar e compreender as imagens 

em movimento que assentam, na verdade, em condições materiais idênticas.8 

Por tudo isto, não é correto olhar para os anos 50 e 60 do século passado como 

uma fase de velocidade e aceleração geral ou responsabilizar as obras mais 

tarde produzidas por uma desaceleração global do movimento das imagens, 

uma vez que, evidentemente, não se assistiu à paragem ou abrandamento gerais 

das formas do cinema. Lentidão e velocidade existem em práticas visuais 

específicas e em culturas contemporâneas, o que significa que em qualquer 

momento é possível testemunhar a sua coexistência, o seu diálogo e o seu 

confronto.  

 

Desenvolvimento 

Tal como a cronofotografia (mas com consequências distintas), os efeitos 

de retardamento e congelamento do cinemático parecem dizer respeito ao 

“espaço entre as coisas, [a]os interstícios e intervalos que aparecem, 

inesperadamente, no interior de ações e entre instantes” (Gunning 2003, 224).9 

                                                             
7 Também não se trata de uma questão dialética, na medida em que a tensão entre ambos não é 
ultrapassada numa síntese. 
8 É fundamental evitar proceder à redução do cinema a questões e problemáticas linguísticas e 
textuais (feita por tantos autores ao longo da segunda metade do séc. XX). As imagens em 
movimento não funcionam de acordo com normas das linguagens faladas ou escritas. Usam-se 
aqui as noções de discurso e gramática, por exemplo, no contexto de linguagens propriamente 
cinematográficas e visuais—no sentido mais lato aberto pelos estudos culturais e pela teoria 
crítica (e sem que se adoptem, por isso, os princípios linguísticos e semióticos desenvolvidos 
para outras linguagens). 
9 Tradução minha. 
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Segundo Tom Gunning, o inconsciente óptico é descoberto nesta procura e 

revela uma parte do que se esconde abaixo dos limites da consciência nas ações 

visuais do dia-a-dia. Usando a imagem de Walter Benjamin (2006, 233), entre a 

mão e o isqueiro ou a colher interpõe-se a máquina fotográfica ou de filmar, 

com as suas vistas novas e produtivas. Gunning aponta aqui para um aspecto 

deveras significativo: enquanto os microscópios e os telescópios permitem ver 

mais longe no espaço (ou, em nosso lugar, produzir visões do espaço que não 

existiam antes)10, as decomposições do movimento fazem um tratamento 

semelhante do tempo: ao ultrapassar a percepção natural do tempo (sem a 

anular, como fez a fotografia), criam-se — nos domínios entre o movimento e a 

estase — novas compreensões do tempo do movimento, do cinematismo e da 

percepção.  

Tudo isto é visível em Pas de deux (Norman McLaren, 1968): curta-

metragem onde se combina o slow motion com sobreimpressões sucessivas do 

movimento de um par de bailarinos e assim se dá a ver o que seria realmente 

uma animação da cronofotografia de Etienne-Jules Marey. De modo 

semelhante, estas técnicas de decomposição do cinemático revelam e analisam 

o movimento enquanto truque. Desempenham, portanto, para a audiência o 

mesmo papel que Jonathan Crary (1990) diz ter sido o das máquinas e 

brinquedos ópticos das décadas de 1820 e 1830 no processo reflexivo de 

formação do observador. 

Quando na filmagem ou com efeitos de montagem se produz um forte 

abrandamento (de que é exemplo o fenómeno do extreme slo-mo) ou a 

decomposição do movimento, estamos perante o posicionamento do medium 

literalmente “fora do tempo” em vários sentidos. Tal gesto leva os objetos 

cinemáticos para longe das restantes imagens em movimento — e de igual 

modo para longe da fotografia. Esses objetos passam a estar fora do tempo no 

sentido natural e experiencial da passagem do tempo (que o cinema torna 

evidente num plano fixo de duração relativamente maior, por exemplo);11 

também estão fora do tempo fotográfico, uma vez que se movem ou podem 

mover-se, mesmo quando não o fazem (Carroll 1996, 65), à semelhança dos 

                                                             
10 Tom Gunning (2003) argumenta que a crença na analogia entre a fotografia e a visão natural 
atravessa a sua primeira crise profunda na sequência do impacto da obra de Edward Muybridge. 
11 Na verdade, esta temporalidade é imitada por todos os objetos cinemáticos que exibem as 
imagens à velocidade a que foram captadas. 
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filmes compostos por fotografias filmadas. Os objetos cinemáticos de 

decomposição do movimento existem num tempo estendido, inventado na 

montagem ou produzido no dispositivo e que pode confrontar-se com (e 

trabalhar contra) qualquer outra temporalidade fílmica.  

As cineseizures de Martin Arnold (1989-1998, Áustria) destroem o fluxo 

das imagens em movimento, ao arranhar sob a superfície do movimento 

cinemático, com vista a atingir o que se esconde no inconsciente óptico. Apesar 

dos resultados serem tudo menos lentos, alguns destes vídeos estendem alguns 

segundos de filme para além de 10 minutos. O resultado é uma coleção de 

repetições desconstrutivas e até violentas. Da mesma forma que em outros 

casos mencionados, os aspectos técnicos e mecânicos da materialidade 

cinemática vêm ao de cima.  

Neste mesmo contexto, a série para televisão de Jean-Luc Godard, 

Histoire(s) du cinéma  (1988-1998, França), expõe a lentidão e a estase na 

qualidade de possibilidades do próprio movimento; de modo indireto, Godard 

apresenta o congelamento e as sequências sacudidas de imagens enquanto 

hipóteses da edição em vídeo, enquanto algo que faz parte do tecido ou trama 

cinematográfica. Enfim, em atos e palavras, Godard abandona as distinções 

entre cinema e vídeo. 

No entanto, as questões de imobilização, lentidão e rapidez aqui discutidas 

são sobretudo problemas de diferenças ou mudanças de velocidade. A 

radicalidade não está em movermo-nos depressa quando todos estão em grande 

velocidade — mas sim nas mudanças relativas de andamento. É essa mudança 

que faz ver a trama da realidade cinemática. Com efeito, quando o fluxo de 

tempo real ou natural é dominante, a aceleração pode ter efeitos tão dramáticos 

e espantosos quanto uma paragem abrupta. Peter Kubelka alcançou talvez o 

efeito mais chocante possível de extrema aceleração (vista como modalidade 

de mudança) com a obra Arnulf Reiner (1960, Áustria) — e repetiu com 

Antiphon (2012, Áustria) esse gesto violento. Ambos os filmes são compostos 

de 6 minutos de quadros pretos e quadro vazios, de brilho intenso, alternados 

em diferentes ritmos. O fotograma cinematográfico ou o ecrã é trabalhado em 

mudança unitária, constrastadamente. A violência da experiência visual soma-

se à banda-sonora ruidosa e cria uma atmosfera aterradora.  
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Neste âmbito, a televisão e o vídeo operam com os mesmos recursos 

disponibilizados ao cinema: persistem as imagens ou fotogramas por segundo, 

às vezes traduzidos por linhas por segundo ou pontos por segundo (totalizando 

sempre um quadro) e atualizações mais ou menos regulares. Deleuze definiu o 

cinema como “o sistema que reproduz o movimento em função do momento 

qualquer, isto é, em função de instantes equidistantes escolhidos de maneira a 

dar a impressão de continuidade” (Deleuze 2004, 16). Todavia, como é posto 

em evidência em La jetée, nas restantes obras referidas, os fotogramas não são 

necessariamente equidistantes na produção, mesmo que sejam projetados ou 

reproduzidos em tempos regulares (e vice-versa). E este é o cerne da questão: 

aqui se encontra o mistério produtivo das imagens que é exposto nestas obras. 

Em cada exibição, elas atualizam temporalidades imaginadas por meios 

técnicos, através dos procedimentos cinematográficos ou videográficos: 

temporalidades produzidas no espaço que vai do registo à montagem, que não 

existia antes e que não resulta da síntese de durações e movimentos 

previamente existentes. Tal facto revela que apontar a equidistância dos 

fotogramas ou imagens na projeção não é um garante de que o cinema serve 

sempre a reprodução de qualquer um momento ou de um instante anterior 

qualquer. 

A 16, 24, 25 ou 48 fotogramas por segundo, o cinema está, de facto, a 

mover-se num passo constante. Deste ponto de vista, não há cinema lento ou 

cinema rápido. Mas pode haver, nas dobras e declinações do dispositivo, 

mudanças de estilo, gramática ou ritmo de cor que são em si mesmas mudanças 

expressivas. Estas não resultam de transformações ontológicas de qualquer 

espécie. O intervalo existente, nesta compreensão das imagens em movimento, 

entre os aspectos discursivos e materiais é o lugar onde quaisquer 

possibilidades criativas residem. O cinema funciona, na realidade, 

analogamente aos processos transdutivos do movimento e do tempo — no 

sentido dado à expressão por Simondon (1964) (ou seja: no sentido de uma 

relação que é um processo tensional de produção dos termos relacionados) — , 

uma vez que o movimento e o tempo que acontecem no cinema podem muito 

bem não vir de qualquer outro lado (ver também Bicacro 2012; Mackenzie 

2002). 
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No entanto, esta não é uma questão que possa ser esclarecida pela 

estratégia de oposição de conteúdo a forma; quando muito, poder-se-á opor 

diferentes conteúdos, diferenças de ritmo e padrão na construção do quadro ou 

fotograma, com vista a provocar o efeito de mudança de andamento. Dentro do 

mesmo filme ou vídeo, como no caso das obras de Martin Arnold ou na série de 

Jean-Luc Godard, estas mudanças tornam-se especialmente significativas. 

Apesar de Godard raramente ter comentado os aspectos técnicos da montagem 

pouco usual das Histoire(s), o uso extenso das técnicas de retardamento e 

congelamento dificilmente pode ser ignorado. Na entrevista concedida a 

Ishaghpour sobre a série — e com um uso económico das palavras — o 

realizador afirma ter escolhido apenas um par de opções ou ferramentas de 

montagem e menciona apenas a superimposição (Godard & Ishaghpour 2005, 

32). A outra técnica não mencionada é indiscutivelmente a paragem recorrente 

do fluxo temporal e o congelamento de uma única imagem, por vezes em 

marchas sacudidas e lentas de fotogramas, outras vezes com recurso a rewind. 

Nesta obra, os ecos da banda sonora, a repetição obsessiva de aforismos e a 

associação das diversas formas de retardamento contribuem para um efeito 

crescentemente perturbador. 

A ideia segundo a qual as formas cinemáticas tiram grandes vantagens das 

mudanças de ritmo não é, obviamente, exclusiva de Marker, Arnold, Godard ou 

Mulvey.  

Muitos realizadores dos primórdios do cinema perceberam-no, 

especialmente aqueles cujos filmes cómicos, do chamado cinema de atrações, 

conseguiam efeitos hilariantes pela aceleração dos movimentos corporais das 

personagens. As mudanças de velocidade, sendo pontos fortes contextuais, 

vêem os seus efeitos diminuir com a repetição. Por conseguinte, é difícil apurar, 

em retrospetiva, se determinada mudança foi recebida como drástica ou se não 

teve qualquer impacto.12 Contudo, existem casos bastante mais claros que 

outros. Quando, durante as primeiras projeções cinematográficas, figuras e 

corpos subitamente começaram a mover-se, os observadores dessas imagens 

experienciaram, sem dúvida, uma mudança drástica de andamento. 

                                                             
12 Assim, as tentativas de posicionamento de uma produção visual numa escala de velocidade e 
riqueza das mudanças de ritmo devem ser edificadas sobre investigações cuidadas das culturas 
visuais do período, em articulação com estudos dos testemunhos escritos e orais sobre as 
exibições. 



Joana Bicacro 

240 
 

 

Conclusão 

Se, como vimos, durante os anos 1960 e 1990, no cinema e no vídeo, 

alguns criadores tentaram atacar a noção de um (instante ou) momento anterior 

ao colocar nas imagens uma temporalidade nova, nas décadas seguintes 

assistiu-se à tentativa de celebração do qualquer (o outro termo da expressão de 

Deleuze). Ao dar às técnicas de criação de imagens a oportunidade de dialogar 

com um instante qualquer e o transportar para o ecrã, uma série de criadores 

reconheceram a hipótese de reapropriação e recriação temporal oferecida pela 

montagem cinematográfica. Hoje, a tendência de abrandamento do tempo faz-

se sentir pelo uso de efeitos altamente estilizados de temporização como o 

slow-motion extremo, o pixel motion, o timewarp e noutras formas menos 

intrusivas de tempo estendido.13 

Visto que só a mudança relativa de andamento pode adquirir um sentido, 

devem abandonar-se as leituras gerais ou os sentidos ontológicos 

tradicionalmente atribuídos ao que se designou como imobilidade ou estase no 

cinema. Deve sobretudo evitar-se a aplicação da categoria absoluta da lentidão 

ou imobilidade a certas obras tomadas de forma isolada. Poderia ser 

questionado, porém, como devem ser entendidas as teses de que a lentidão 

voltou ao cinema ou a ideia de que, desde os anos 60, a estase parece ter um 

lugar importante nos media visuais. Sem dúvida, o presente debate retoma toda 

a clareza quando se percebe que essas ideias de abrandamento dependem da 

convicção de que a velocidade não desapareceu da experiência. Lentidão e 

velocidade precisam uma da outra como escapes mútuos e trabalham em 

conjunto na produção de experiências quotidianas de mudanças permanentes.  

O efeito de foto-filme é usado hoje em exibições de slides, protetores de 

ecrã e videoclips. Contrariando a ideia de que a cultura popular incorporou a 

                                                             
13 Igualmente radical, num contexto de grandes velocidades e curta duração de planos, pode ser 
a passagem do tempo natural em planos fixos. Justamente, é introduzida neste contexto (e 
encontra grande expressão mediática contemporaneamente) uma tendência para reproduzir a 
passagem do tempo real que pode constituir, transdutivamente, um modo de abrandamento 
profundo do tempo nas culturas visuais. Hoje, a ideia de um congelamento dos corpos colhe 
frutos também junto do observador de fenómenos de imagem em movimento tão díspares 
quanto o slow cinema, o cinema contemplativo contemporâneo, os canais de paisagem ou 
lareira, a cultura do slide show ou do protetor de ecrã. Os corpos acompanham a imobilidade da 
câmara e a lentidão da montagem, os planos de muito longa duração e os efeitos de tempo 
natural, a panorâmica ocasional, a ausência de drama ou ameaça (com efeitos variáveis de 
suspense).  
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estase do foto-filme e lhe apagou os efeitos inquisitivos, transgressivos e 

reveladores, há que atender às tensões que os usos atuais da fotografia filmada 

num contexto de imagem em movimento poderão suscitar. De facto, numa 

cultura de ecrãs cintilantes,  televisão rápida e publicidade interativa e ubíqua, 

tais mudanças podem ser tanto transgressivas quanto apelativas — e ter efeitos 

radicais. 
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