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RESUMO

O cinema expandido para além de um momento da história do cinema, em particular do cinema experimental a partir dos anos 60, encontra em 
novos formatos visuais (como o gif animado, a glitch art, o morphing e o retorno de mídias analógicas através da imagem de arquivo), uma nova 
possibilidade para arte das imagens em movimento. O artista e pesquisador Jeffrey Shaw chega já a considerar, desde o início dos anos 2000, um 
cinema digitalmente expandido. Esse trabalho, parte do projeto de Pesquisa produtividade em curso na UNESA, pensa como esses novos 
formatos de certa forma ampliam a potência das mídias para as artes e para o ensino do audiovisual. Através de uma metodologia exploratória de 
trabalhos de artistas visuais, multimídia, cineastas e entusiastas de práticas como o gif, morphing e glitch na web e de uma revisão de literatura 
de textos célebres sobre o cinema experimental e expandido pretendemos propor novos usos para a sala de aula e a transformação ou outra 
expansão desse novo cinema.  Audiovisual que certa forma também se articula a outros conceitos como cinema de atrações, situação cinema. 
hábito cinema, microcinema) em novas obras. Mais da ordem do remix do que da lógica da reprodução técnica como propôs Benjamin, a imagem 
passa por uma extensão em termos mcluhanianos dos seus formatos já expandidos. Se Gene Youngblood ao cunhar a expressão cinema 
expandido pensa este como um cientista do design, hoje em dia um mapa ou cinemapa (como na proposta de Piérre Levy para entender a web, 
por exemplo) desenha-se mostrando a imbricação de mídias e de conteúdos, um cartógrafo do design entra em cena. Thomas Elsaesser ao 
propor o cinema de um ponto de vista arqueológico da mídia, uma vez que o cinema digital se constitui como híbrido e impuro, o cinema  se 
torna não mais somente uma forma de arte, mas uma forma de vida. O audiovisual é uma forma de vida e portanto gera aprendizados, saberes, 
estéticas, políticas. Essas nova forma se torna ferramenta importante tanto para a proliferação de memes, paródias, spoofs – fenômenos próprios 
a uma cultura do midiática pautada pelo entretenimento – de vídeos pautados por uma imagem ruim como observa Steyerl, mas também para a 
própria memória da fotografia, do cinema e da televisão. O universo já pensado nos anos 60 pela videoarte, dessa grande implosão da tecnologia 
do cinema em outro meio, está contido evidentemente nesse cinema em expansão que  retorna a cena pós-digital no formato de filme, de gif e 
de glitch e que a sala de aula precisa saber como evocar.  Fica então uma hipótese na era dessas imagens instantâneas em loop, circuitadas, qual 
o espaço de um filme, independente de sua metragem, na sala de aula e na sala de exibição. Para a sala escura a ideia de filme para ser exposto, 
evidenciada por autores como Copeland, Bouvier (2015), já parece ter dado conta de uma nova situação para o cinema. Para a sala de aula 
tentamos nessa pesquisa refletir e propor algumas ações ainda embrionárias, mas que apontam para um sentido que McLuhan já evidenciava 
com seu entendimento que o homem cria as ferramentas, as ferramentas recriam os homens.
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