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ESTÉTICAS DO PÓS-REMIX: DIÁLOGOS AUDIOVISUAIS ATRAVÉS DAS 

MEMÓRIAS AFETIVAS EM FLUXO 
 
 

Milena Szafir – USP 
 
 
RESUMO: Esta comunicação, pequeno trecho retirado de nossa tese em doutoramento, tem 
por objetivo apresentar uma prévia sobre as possibilidades estéticas que se configuram 
desde as habituais práticas de banco-de-dados na contemporânea internet. Assim, 
focaremos em apontar dois caminhos preponderantes e complementares através dos quais 
co-existem atuais dispositivos audiovisuais online. Em comum, convidam o usuário-
espectador a se tornar participador: apropriar-se daquilo que normalmente de nós se 
apropria ao moldar nossas memórias afetivas. Participadores, enquanto engrenagens dos 
sistemas de comportamentos emergentes, geram construções de sentidos mnemônicos nos 
modelos randômicos, já naqueles etimologicamente cinematográficos, apropriam-se também 
dos meios e processos de escrituras audiovisuais para diálogos em rede. 
 
 
Palavras-chave: edição-montagem, processos randômicos, poéticas tecnológicas 
emergentes, vj'ing, apropriação 
 

ABSTRACT: This paper will be pointing the array of aesthetic possibilities that can be placed 
under the concept “clouding audiovisual aesthetics”, in our PhD current writing description 
and analysis in challenge through the cinema montage & reception studies. An specific art of 
cinema in the Post Remix Era – ie the images movement montage practices through 
rhetorical stance resorting to the enormous [un]found database material which can be 
appropriated on the Internet –, by examining the affective memorable (or remarkable) huge 
flow of data sharing of storage as audiovisual aesthetic representations, the construction of 
meaning & senses. What does actually happen with this emergent aesthetics after the found 
footage & essay film, telematics & database aesthetics!? What's about this chaotic-fuzzy 
cinema's grandchild as enunciative subjectivity through the intensive dataflow? 
 
Key words: found footage, database, mash up, big data, quantum cinema 
 
 
 
 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar duas dinâmicas preponderantes e 

complementares dentre as possibilidades estéticas que se configuram desde o 

enorme banco-de-dados online [“The Big Data”, “The Cloud” etc] trazidas pelas 

habituais práticas em rede na contemporânea internet, espaço “público” de mentes e 

memórias coletivas. Compreendemos tal produção artística desde estéticas do 

“remarkable”: políticas e éticas em atravessamentos no tempo real como fluxos 

midiáticos de efetiva potência, manifestações hipermidiáticas de construção de 
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sensações-emoções e acepções-interpretações que existem na [ou para a] Internet. 

 
“Utopia means groundlessness, the absence of a point of reference. 
(…) [this text] represents a continuation and amendment of those 
arguments articulated in an earlier essay, Towards a Philosophy of 
Photography. Therefore, this [current] essay is to be read not, or not 
primarily, as the projection of a fantasy into the future but rather as a 
critique of the present — even though the critique will be caught 
up in a sense of the inevitability and superior force of the new. 
(…) we find two divergent trends. One moves toward a centrally 
programmed, totalitarian society of image receivers and image 
administrators, the other toward a dialogic, telematic society of 
image producers and image collectors. (…) This [the existential 
interests of future men and women will focus on technical images] 
gives us the right and the duty to call this emerging society a utopia. 
It will no longer be found in any place or time but in imagined 
surfaces, in surfaces that absorb geography and history. The 
following essay seeks to grasp this dreaming state of mind as it 
has begun to crystallise around technical images: the 
consciousness of a pure information society.(…) warning: one 
should expect questions rather than answers from the following 
essays, even when these questions occasionally dress themselves 
up as answers. (…) Since human beings depend for their lives 
more on learned and less on genetic information than other 
living things, the structure through which information is carried 
exerts a decisive influence on our lives. (…) our behaviour 
changes: it is no longer dramatic but embedded in fields of 
relationships. What is currently happening is a mutation of our 
experiences, perceptions, values, and modes of behaviour, a 
mutation of our being-in-the-world.” (FLUSSER, 2011; grifos 
nossos) 

 

As obras artísticas que proliferam em âmbito nacional [brasileiro] estabelecem-se 

dentro de nossa hipótese sobre “diálogos audiovisuais online” ao proporem uma 

participação do espectador a partir do que Warburg nos falava: “engramas de uma 

experiência apaixonada sobrevivem como patrimônio hereditário gravado na 

memória” (GINZBURG, 2014).  

 

Ainda que difiram do conceito de “Retóricas Audiovisuais” – brevemente 

caracterizado como escritas embasadas no poder da montagem, desde teorias 

etimologicamente cinematográficas, para processos criativos-discursivos em vista de 

diálogos críticos-reflexivos –, a presente comunicação visa determinar estas 

distinções construtivas desde uma similaridade básica na coexistência destes 
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multiálogos audiovisuais narede-nuvem. Embora parte destes trabalhos busquem 

inserção em campos tangenciais à net-arte, nossa análise amplifica este escopo 

teórico-mercadológico [técnico-conceitual] em vista das hibridizações dos meios e 

espaços de discussão a que acreditamos que estes dispositivos pertençam: “Big 

Data”, “CloudComputing”, “iCinema”, “Vídeo-Remix” e “Live Images” (pelo nosso viés 

analítico e experimental, gestualidades estéticas que perpassam do analógico-

eletrônico ao digital). 

Eu afirmo que a ‘criação livre’ é uma quimera, porque ninguém não é 
feito de nada, nem de si mesmo apenas; e a criação não é nem uma 
invenção do nada, mas um tecido de elementos memorizados, que o 
criador agencia de maneira diferente e quando muito leva mais 
adiante. Estou insistindo numa lapaliçada. A criação, com toda a sua 
liberdade de invenção, que eu não nego, não passa de uma 
reformulação de pedaços de memória. (ANDRADE, 1977 apud 
ESCOREL, 2010) 

 

Apresentaremos, portanto, uma análise de similares dispositivos artísticos – que em 

comum trabalham na Big Data, senão também no CloudComputing, em que os 

participadores apropriam-se daquilo que normalmente de nós se apropria ao moldar 

nossas memórias e, desta maneira buscam [re]alfabetizações nas/às formas 

cinematográficas como meios e processos de escrituras compartilhadas ao ativarem 

arquivos vivos para as construções dos diálogos audiovisuais. Neste caminho, as 

manifestações artísticas audiovisuais contemporâneas no online – desde formatos 

híbridos, imersivos e/ou interativos –, apresentam-se possivelmente como 

construção estética que em comum têm como gestualidade a apropriação de 

arquivos vivos desde uma memória afetiva (e efetiva) a um multiálogo midiático, 

onde os efeitos do “tempo real” e da síntese audiovisual experimental constituem-se 

como instrumento de conhecimento de subjetivas realidades e das subjetividades a 

estas atreladas. 

 
 
Modus Operandi: Processos de Montagem [construções de sentido do 
“aleatório” às alfabetizações das/nas formas etimologicamente 
cinematográficas] 

 
...tão frequentemente me perguntam sempre as mesmas questões 
que eu não tenho nada de novo para dizer. Então apenas “corto e 
colo” trechos de projetos meus anteriores. Mas tudo é novo tanto 
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para as pessoas que fazem as ações quanto para os participantes 
dessas propostas. A internet nos tornou conscientes do quão grande 
é o mundo, uma ideia diametralmente oposta ao conceito 
“McLuhaniano” de aldeia global. Não importa quantas vezes falemos 
as mesmas coisas, sempre parece haver alguém ouvindo aquilo 
pela primeira vez. Como resultado, nossas vozes singulares [aquela 
subjetividade sobre a qual todo o mercado artístico é baseado] são 
uma falácia. Como resposta, estamos procurando novos modos de 
escrita audiovisual, que usam textos já existentes, que decidem usar 
as vozes de outros e tomar como próprias, repetindo o processo “ad 
infinitum” e refletindo a sala de espelhos digital que é a internet. 
Assim, me parece uma maneira particularmente contemporânea ser 
mediadora de processos e procedimentos realizadores a estes 
diálogos audiovisuais...[2] 

 

Distintas são as dinâmicas das atuais obras interativas que trabalham o banco-de-

dados online e, no presente artigo, apontaremos dois caminhos que se fazem 

visíveis nas artes visuais. Um dos caminhos estabelece-se desde uma estética do 

randômico – “aleatório” – iniciada através de TAGs, para geração de uma forma que 

se estabelece como uma criação do acaso. Através da lógica dos sistemas de busca 

por palavras, gera-se uma estética aparentemente aleatória desde os arquivos vivos 

da rede. O outro caminho, desenhado sob a lógica das linguagens etimologicamente 

“cinematográficas”, apresenta obras que se estabelecem com o acréscimo de 

procedimentos criativos a partir da manipulação destas imagens e sons, 

complexificando portanto as experimentações por parte do público-usuário, 

interactores ou, como preferimos, participadores (denominação utilizada por Hélio 

Oiticica). 

The work of art is ideally produced only by means of montage. The 
work of art is based on a montage, of which each individual 
component is a reproduction of a process. (BENJAMIN, 2010) 

 

Neste segundo caminho – complementar [não-excludente portanto] ao primeiro – 

oferece-se também a lógica do corte, da justaposição, da sobreposição e de 

possibilidades de efeitos sonoro-imagéticos aos participadores. Transformam-se, 

desta maneira, em proto-artistas (jogadores flusserianos) através da apropriação dos 

meios e processos propostos onde executam também as técnicas de edição e 

montagem, aparentemente restritas a especialistas. Ações potencializadas, portanto, 

onde são convidados a se tornarem efetivamente sujeitos-autores de discursos em 
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multiálogos audiovisuais. Assim, será através do convite ao ato de [re]reescrever 

desde o enorme banco-de-dados, no qual estamos mergulhados diariamente, que 

tais obras existem.  

 

Na medida em que o participador se apropria de mecanismos de produção de 

subjetividades na contemporaneidade, tomamos o conceito de memórias afetivas 

para destrincharmos as possibilidades criativas com imagens e sons desde o 

enorme banco de dados em fluxo na nuvem. Aparentemente adormecidas, estas 

representações sonoro-visuais de nossas experiências pululam espontâneas como 

potências de vida, como fantasmagorias em constante alerta em vista de 

subliminares referências pelas quais somos bombardeados cotidianamente.  

 

Chamamos de Retóricas Audiovisuais formas etimologicamente cinematográficas 

que se comunicam entre si desde um referencial contextualizado passível de 

conversação, compartilhamento, trocas. Quando expressão de um método artístico e 

político para discussão de ideias – ensaios experimentais de reflexão junto ao 

espectador –, caracteriza-se como escritura desde o audiovisual em termos de 

instrumento de conhecimento. Muitas vezes, acrescidos a obras interativas, 

constituem-se como linguagem na busca por transformar a audiência em ex-

espectadores. Assim, dispositivos audiovisuais interativos transformam a todos em 

[co-]-participadores – participantes + espectadores –, ao convidarem o público a uma 

dinâmica ativa, extra-contemplativa, inserindo-os como [co-]-autores às propostas 

discursivas inerentes. 

 

Através da apropriação dos meios e processos audiovisuais propostos – ações 

potencializadas desde técnicas de edição e montagem, aparentemente restritas a 

especialistas – os participadores são convidados a se tornarem sujeitos-autores de 

discursos em multiálogos audiovisuais. Transformam-se, desta maneira, em proto-

artistas (jogadores flusserianos) num ato de [re]reescrituras desde o enorme banco-

de-dados, no qual estamos todos mergulhados. Aparentemente adormecidas, estas 

representações sonoro-visuais na nuvem pululam espontâneas, potentes 

fantasmagorias de experiências da memória, um alerta constante em vista de 
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subliminares referências pelas quais somos bombardeados cotidianamente. 

 

Ou seja, falamos de obras interativas onde o participador trabalha através de suas 

memórias afetivas aliadas ao cada vez maior banco-de-dados online. Ainda que tais 

obras se insiram no conceito “Remix”, algumas o ultrapassam em suas 

especificidades características como defenderemos na apresentação presencial 

(período da tradução de nosso artigo em inglês). Assim como distintas são as 

dinâmicas destas atuais obras interativas que trabalham o banco-de-dados online, 

através das quais apontaremos dois caminhos preponderantes e complementares. 

 

Um primeiro recorte foi destrinchar a definição de “vídeo-remix” como linguagem-

estímulo a uma prática multimidiática além “espectador” (este visto comumente 

como passivo), onde o cidadão-usuário torna-se crítico frente a leitura das imagens 

e sons que nos circundam a partir de uma escrita ensaística e/ou de apropriação 

expressiva e criativa a partir dos meios de comunicação. Parece ser de maior 

urgência em uma época atual – nascida nos últimos nove anos aproximadamente – 

em que as chamadas “mídias digitais” tornam-se cada vez mais acessíveis (com 

relação a custos) quanto portáteis (e/ou dispositivos cotidianos) e transformam a 

todos de simples interatores a proto-artistas (ou jogadores flusserianos) que 

executam, se não todas as etapas do processo de produção audiovisual, ao menos 

boa parte desta entre pesquisa, captação imagético-sonora, edição-montagem e 

distribuição-difusão de sua obra, além de inserirmo-nos em fenômenos como as 

plataformas videográficas (YouTube e Vimeo como os dois maiores repositórios de 

vídeo considerados na atualidade). 

 

Mediados pontos de contatos: o “eu”, [n]os “nós” e as exponenciais imagens 

audiovisuais [desde estéticas cinematográficas às vigiadas, televisivas, amadoras ou 

não etc]. A escrita nas redes sociais poderá ser, então, além-verborrágica [over-

bose] onde multiálogos audiovisuais poderão ser construídos [apropriando-s e 

daquilo que normalmente de nós se apropria ao moldar nossas memórias] e onde 

todos nós seremos, desta maneira, [re]alfabetizados nas/às formas cinematográficas 

como meios e processos de escrituras compartilhadas. 
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Sugerimos, ainda, alguns termos que nos servem também de guia durante a escrita 

da tese em doutoramento: ideias em esboço (conceitos em construção) na tentativa 

de descrever um viés analítico sobre as ocorrências do audiovisual contemporâneo 

frente aos estudos artístico-cinematográficos em órbita. Apresentaremos um leque 

de possibilidades estéticas – a partir das obras mapeadas – que [co-]existem sob os 

termos “clouding audiovisual aesthetics”, “memórias afetivas” e “retóricas 

audiovisuais”. Estéticas como éticas de políticas que se estabelecem “notáveis” 

[remarkable] em atravessamentos no tempo real como fluxos midiáticos de efetiva 

potência, ie manifestações hipermidiáticas de construção de sentidos [sentimentos-

emoções] e significados [acepções-interpretações] que existem desde a 

"apropriação dos mecanismos de produção da representação [visibilidade]” 

(HAMBURGER, 2005) na [ou para a] Internet. 

 

Assim, na elaboração da análise a que nos pretendemos – de uma arte 

cinematográfica [em seu sentido etimológico] característica de uma Era Pós-Remix –

, vislumbramos os efeitos dos sons e imagens em movimento através de um foco 

retórico [discursivo-dialógico] que se estabelece desde [e ao] enorme [des]encontro 

do material existente no banco-de-dados online. Aisthitikos (do grego) significa 

percepção através dos sentimentos ["perceptiveby feeling"], ie experiência sensorial 

da percepção. O campo ao qual a estética se volta é uma realidade corporal como 

forma de cognição através de todos os sentidos [sensações] possíveis. As 

gestualidades que dão [darão] feição às linguagens audiovisuais do “novo online” 

configuram-se, portanto, desde nossa origem animal [instintiva] que trabalha antes a 

experiência sensível à cultura[lização] das formas, o imaginário aquém uma 

experiência vivida, a ilusão mais do que a ideia de real (BUCK-MORSS, 1991). 

 

Neste caminho, as manifestações audiovisuais contemporâneas no online – desde 

formatos híbridos, imersivos e/ou interativos –, apresentam-se possivelmente como 

construção estética que em comum têm como gestualidade a apropriação de 

arquivos vivos desde uma memória afetiva (e efetiva) a um multiálogo midiático, 

onde os efeitos do “tempo real” e da síntese audiovisual experimental constituem-se 
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como instrumento de conhecimento de subjetivas realidades e das subjetividades 

atreladas.  

 

Ensaísticas experimentações podem ser estabelecidas na coordenação-

argumentação reflexiva entre os componentes gráficos, visuais e sonoros à 

disposição, desde processos de busca e montagem [in]conscientes como potências 

aos ensaios de si no mundo. Ou seja, atualizam-se comportamentos habituais, em 

que o [ex-]espectador é afetado [despertado] através de choques sensoriais. 

Nascem formas estéticas como um hábito emergente, característico de épocas 

históricas em transformação, que guiam a recepção além óptica (extra-

contemplação) em afecção da alma. Narrativas audiovisuais oriundas do/no espaço 

“público” de mentes [memórias] coletivas que sucedem “não tanto através da 

atenção (…) [mas desde tarefas que, apresentadas ao aparelho de percepção 

humana,] só são dominadas gradualmente, pelo hábito, após a aproximação da 

recepção táctil” (BENJAMIN, 2010) 

 

Desta maneira, compartilhamos questões prévias para debatermos no encontro: o 

que significa termos estas 'novas' formas de captura, distribuição-compartilhamento 

e recepção (típicas do digital, em particular da Internet) constantemente apropriadas 

pelos espaços de arte, da televisão e do cinema? Quais as especificidades destas 

estéticas emergentes? Como diferenciá-la(s) de pré-existentes denominações como 

“foundfootagefilms”, “compilationdocumentaries”, “essayfilm”, “cyberneticart”, 

“telematicart”, “tecnoeticart”, “databaseaesthetics”, “fuzzyaesthetics”, entre outras!? 

 

Enfim, como pode[ría]mos analisar este caótico neto da arte de vanguarda – o 

audiovisual midiático em rede-nuvem – em termos de subjetividade(s) enunciativa(s) 

que [co-]existem através do intenso fluxo de dados? Ou, ainda, como explorar estas 

percepções-recepções e criações numa busca por novas estéticas audiovisuais 

através de heranças tanto cinematográficas quanto da arte política em processos 

participativos e relacionais? Apresentaremos, portanto, uma análise de similares, ao 

ativarem dados em fluxo para as construções destes miltiálogos audiovisuais.  
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Este artigo origina-se não apenas de minha pesquisa à tese de doutorado, mas 

sobretudo desde nosso[1] percurso profissional na criação de distintos dispositivos e 

práticas para diálogos audiovisuais. Dentre conceitos e referências, apresentaremos 

também no encontro nosso projeto do aplicativo audiovisual interativo online via 

apropriação, mote artístico-educacional da tese “Retóricas Audiovisuais 2.1”. 

Portanto, desmistifiquemos os meios e processos audiovisuais.  

 

 
A poética do “vídeo-remix” e do “banco-de-dados” 
 

Homem com uma câmera não é apenas um banco de dados da vida nas 
cidades durante os anos 1920, tampouco somente um banco de dados das 
técnicas existentes [os efeitos do aparato à década], nem um banco de 
dados sobre as novas operações da epistemologia visual (…) Uma das 
estratégias tipicamente de vanguarda, a colagem, reemerge [com o 
processo computacional] como um 'Ctrl+C / Ctrl+V' [copiar e colar], a 
mais básica operação que todos fazemos com dados digitais. (…) 
Pode o loop ser uma nova forma de narrativa apropriada à era do 
computador? (…) Como a prática da lógica de programação computacional 
nos mostra, o loop e a progressão-continuidade sequencial não são 
pensados como se um excluísse o outro. Um programa de computador 
avança do início ao fim através da execução de uma série de loops. 
(MANOVICH, 2000; grifos nossos)[4] 
 

 

O “remix”, para além do instrumental técnico-tecnológico contextual em que parece 

haver nascido e no qual se encontra inserido hoje, configura-se como uma tática 

reflexiva que atua através da desconstrução e reconstrução de determinados 

repertórios (midiáticos e/ou artísticos), os tomando como bases hereditariamente 

culturais. A ideia de “remix”, portanto, insere-se na lógica da criação intertextual que 

é um novo formato com veias num processo dialógico não apenas da realização de 

novas obras a partir de tudo aquilo que já tenha sido previamente produzido, mas 

com uma necessária compreensão [contextual] do próprio espectador/ observador. A 

intertextualidade só nasce a partir de uma reflexão sobre a cultura disponível e uma 

memória própria desta. 

 

Neste caminho, o “vídeo-remix” representa um ato não apenas estético, mas 

também – senão principalmente – poeticamente crítico e político. Assim temos que, 

um trabalho videográfico que se apresente a partir da apropriação de imagens e 
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sons pré-existentes (ou seja, de autorias diversas), mesmo que não exclusivamente, 

surge sempre do ato de reflexão e síntese desta. A síntese, que nasce durante o 

processo mesmo de manipulação (descontextualização – Ctrl+C – e [re]edição – 

Ctrl+V, efeitos de justaposição ou sobreposição etc), só pode existir, portanto, numa 

caracterização claramente reflexiva destes materiais [re]apropriados e de como os 

mesmos serão re-significados nestas reconstextualizações e suas subjetivas 

intencionalidades. 

 

Como processo ou como produto, verificamos junto aos “estudos de caso” correlatos 

“modus operandi” executados, onde os vídeos-remix realizam-se a partir de uma 

lógica comum em construção. Temos a função de compreender os artesãos de 

“vídeo-remix” inseridos em um processamento orientado por lógicas colaborativas 

que lhe configuram então como linguagens. Há, portanto, todo um processo de 

intervenção nos códigos culturais para a consequente criação do produto audiovisual 

como obra artística (ou não), uma poética com meios de transformar os dados em 

rede (informação cultural comum) em distintas enunciações audiovisuais 

(desdobramentos estéticos). 

 

Minha experiência didática, além da artística, tem gerado indagações sobre a 

estética criada pelo “vídeo-remix”: o que a caracteriza?,como a caracteriza[re]mos? 

e quais suas características [mais] básicas? Ou seja, numa cultura de 'acesso livre' 

em que gerações jovens têm uma experiência com o audiovisual desde cedo, como 

definirmos os aspectos implícitios que compõem novas poéticas de elaboração do 

“vídeo-remix”? Para Navas – um artista e teórico estritamente focado no termo e na 

prática do remix –, temos três tipos de materiais remixados: 1. o estendido 

(exemplificado por Duchamp, 1917); 2. o seletivo (o mais comumente utilizado em 

remixes amadores) e 3. o reflexivo (como um trabalho de DjSpooky, 2003-2004, por 

exemplo).  Além destes apontamentos de Navas quanto aos trabalhos oriundos de 

“remix”, ao analisarmos diferentes obras audiovisuais necessitamos ter em mente a 

necessária consideração com relação aos dispositivos aos quais elas foram 

elaboradas para distribuição e exibição. Aceitando este importante fato, a linguagem 

escolhida ao desenvolvimento de determinada 'Retórica Audiovisual' deve se 
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adequar ao dispositivo como um todo (da produção-realização às tecnologias de 

difusão estabelecidas junto ao mesmo), para um diálogo audiovisual eloquente 

frente a um possível interlocutor. 

 

“Today’s audience isn’t listening at all. It’s participating. Indeed, 'audience' is 
as antique a term as 'record', the one archaically passive, the other 
archaically physical. The record, not the remix, is the anomaly today. The 
remix is the very nature of the digital.” (GIBSON, 2005) 

 

Como bem colocado por William Gibson (Wired), falar em “audience” (público) é um 

disparate atualmente em que o interactor (Janet Murray, 1997) exerce papel 

fundamental nos processos narrativos ou, mais além, produtivos em processo. A 

ideia de um espectador participativo torna potencialmente a todos em um “ex-

espectador”, participadores. Assim, não apenas cada vez mais nos é claro o papel 

de atuais experiências audiovisuais que nos fazem comprender melhor o sentido de 

“vídeo-remix” e sua relação com o que estabelecemos como um método de trabalho 

na cultura em rede (o “artesanato digital”[3]), como também nos traz amplamente de 

encontro – retorno – às questões propostas em experiências nas quais temos nos 

exposto durante estes últimos pouco mais de quinze anos. Nosso recorte aqui será 

destrinchar a definição de “vídeo-remix” como estímulo a uma prática multimidiática 

além “espectador” (este visto comumente como passivo), onde o cidadão-usuário 

torna-se crítico frente a leitura das imagens e sons que nos circundam a partir de 

uma escrita ensaística e/ou de apropriação expressiva e criativa a partir dos meios 

de comunicação. Parece ser de maior urgência em uma época atual – nascida nos 

últimos nove anos aproximadamente – em que as chamadas “mídias digitais” 

tornam-se cada vez mais acessíveis (com relação a custos) quanto portáteis (e/ou 

dispositivos cotidianos) e transformam a todos em proto-artistas (ou jogadores 

flusserianos) que executam, se não todas as etapas do processo de produção 

audiovisual, ao menos boa parte desta entre pesquisa, captação imagético-sonora, 

edição-montagem e distribuição-difusão de sua obra, além de inserirmo-nos em 

fenômenos como as plataformas videográficas (YouTube e Vimeo como os dois 

maiores repositórios de vídeo considerados na atualidade).  
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Portanto, interessa-nos tentar compartilhar com os demais proposições de 

intervenções interativas onde nos tornarmos todos realizadores, numa produção 

colaborativa, ao utilizarmos dispositivos on e offline, para possíveis auto-

conscientizações audiovisuais elaboradas frente à vida, em seu sentido tanto 

prático-experimental quanto teórico-conceitual, a partir de significativas táticas e 

seus agenciamentos. 

 

O YouTube parece fornecer um suprimento inesgotável de conteúdo gerado 
por usuários. Mas essa mesma fartura (McCracken, 1998) pode nos 
desencorajar a questionar quais materiais não são encontrados ali. 
Historicamente, o movimento DIY esperava poder colocar equipamentos de 
produção nas mãos de grupos que eram representados de maneira frágil no 
mercado comercial, fazendo com que pudessem contar suas histórias e que 
suas vozes pudessem ser ouvidas. Se definirmos que o YouTube opera 
sem uma história prévia, então estaremos apagando as políticas por trás 
dessas batalhas e podemos acabar aceitando muito menos do que aquilo 
por que lutávamos. (JENKINS, 2009) 

 

Uma busca pelas plataformas videográficas na rede digital online, como o YouTube, 

traz logo uma característica, além participativa de diversos tipos do audiovisual, 

como um vasto material de reapropriações – Manifestos YouTubefágicos --  

inerentes à prática do remix e do mashup (estas oriundas de uma cultura 

reconhecida como jammer). Tal prática, que parece se configurar hoje como uma 

cultura, existe a partir de uma construção audiovisual que se dá pela apropriação, 

descontextualização e remontagem de materiais “filmográficos” no intuito de criar um 

novo trabalho, obra (em maior número estão os vídeos construídos como ato de 

paródia, do humor). Nosúltimos anos um dos modelos cada vez mais em voga são 

os chamados meme[5], distribuídos ao redor do mundo em diversos idiomas e 

parodiando inúmeras situações da realidade; um dos exemplos que continuamente 

não me canso de apresentar é a onda de incontáveis realizações criadas a partir do 

filme “A Queda, os últimos dias de Hitler”: Enquanto isso, no bunker mais popular 

das internetes (…), sic conforme inscrito na cartela incial do vídeo “menina de saia 

na UNIBAN” que facilmente pode ser encontrado e assistido no 

YouTube<http://youtu.be/GgQ--jPP2Z0>; especificamente este trecho do citado 

filme, foi utilizado em diversos virais (memes) ao redor do mundo[6], aqui mesmo no 

Brasil foi apropriado tanto para discussões de acontecimentos públicos – nacional-
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midiáticos – como as eleições de Dilma Roussef à presidência da República 

<http://youtu.be/fY9GPx72iKA> quanto em situações herméticas de pequenos 

grupos, casos e/ou instituições <http://youtu.be/a7AKO6PGe0g>[7]. Outro exemplo 

de viral que nos é interessante como realização audiovisual crítico-política 

metalinguítica é o especialmente desenhado “WikiLeaks' 

BrilliantMasterCardCommercialParody” <http://youtu.be/jzMN2c24Y1s> que 

diferentemente dos primeiros aqui citados – criados com imagens alheias –, se 

propria de um formato de narrativa já construída existente e bastante conhecida nos 

meios de comunicação: a uma famosa propaganda de cartões de crédito. Em uma 

apropriação muito bem humorada a partir de um “clássico audiovisual publicitário”, o 

Wikileaks [re]cria esta ambientação discursiva como anúncio em favor próprio, 

reconstruindo-o inteiramente com imagens muito bem captadas (ao invés de 

“recicladas”) e termina magistralmente o vídeo, conforme a pubicidade original, com 

um alusão – igualmente paródica – ao logotipo da empresa,  a “bandeira 

MasterCard”. Estes atuais memes (porque há outros – vários – vídeos na web que 

se utilizam da mesmíssima técnica de lipdub paródico etc[8]) nos são um exemplo 

claro do que os os situacionistas, em meados da década de 1960 na França, já 

preconizavam (práticas semelhantes frequentemente como um ato de crítica ao 

discurso das mídias de massa; utilizando-se de códigos narrativos das mídias para 

“deturpá-los” em suas próprias convenções de edição). 

A reciclagem de materiais audiovisuais para a construção de diferentes modelos de 

collage não é uma novidade oriunda da tecnologia digital e sua rede. Este tipo de 

trabalho é anterior mesmo a Debord e aos situacionistas. Data de meados da 

década de 1930 desde trabalhos de Francis Doublier na França (1898), Esfir 

(Esther) Shub na Rússia (1927) e Joseph Cornell[9] nos Estados Unidos (1936)[10]: 

Later, in 1958, Bruce Conner’s A Movie mixed featurefilms, newsreels, soft-
core porn, and leader tape. The advent ofelectronic video, more manipulable 
than celluloid, facilitated thesampling and repetition of found images and 
sounds, including those recorded from television. For example, Dara 
Birnbaum’sinfluential Technology/Transformation: Wonder Woman (1978-
9)elides narrative to deconstruct the representation of a fantasyfigure, while 
Gorilla Tapes’ The Commander in Chief (1985)remixes footage of speeches 
by Ronald Reagan to expose thebelligerent nature of his foreign policy. 
(WALNES, s/d) 

 
As novas tecnologias digitais – de armazenamento e distribuição – têm produzido 
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um profundo impacto nos modos de produção audiovisual. O crescimento da 

capacidade de diferentes bancos de dados audiovisuais online, aliado ao avanço da 

velocidade de conexão das redes telemáticas, tem feito da internet um espaço 

propício de pesquisa e atuação no tema a que nos concerne, em particular vale a 

pena ressaltar o desenvolvimento e o acesso aos softwares de edição não-linear, 

assim como novos codecs e plataformas para streaming media. Cada vez mais 

“não-especialistas” produzem obras audiovisuais a partir da ideia de reapropriação e 

subjetividade ensaística. 

 

Ao nos apropriarmos de imagens [e sons], desconstruí-las e interpretá-las, tornamo-

nos capazes de criar diferentes sentidos além de lineares pré-estabelecidos e 

inserimo-nos em um conjunto de técnicas e tecnologias de poder (e suas possíveis 

ideologias) do audiovisual requerido. Vejamos, o vídeo tem uma pré-edição linear, 

que perfaz todo um sentido. É o poder de desconstruir tais citações que se espera 

oferecer ao internauta, para que este se torne possivelmente um ex-espectador e 

dialogue via Retóricas Audiovisuais online. Um diálogo audiovisual e em rede digital 

é, portanto, um embate. A importância da escrita audiovisual como ato de um 

diálogo da transformação (comunicar para transformar) caracteriza-se em 

perspectiva de uma autoria subjetiva através da prática de [re]apropriação crítica no 

universo online.  

“The reason may be that people do not yet know how really to handle the new apparatus” 
[frame do vídeo-entrevista com VilémFlusser: “Onwriting, complexityandthetechnicalrevolutions”] 
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Notas 

[1] O uso do plural magestático aqui não deve ser confundido com falsa modéstia. O uso da primeira pessoa do 
plural visa fazer jus à natureza constantemente colaborativa deste trabalho que contou com intensa participação 
de meus ex-alunos, das discussões em seminários nacionais e internacionais entre pares de pós-graduação, 
além de trabalhos realizados como artista em processos coletivos [2003-2011]. 

[2] Seria plágio se não fosse uma citação... alterada e retrabalhada a citação: remix! (...) <http://goo.gl/WPc46>, 
entrevista com K. Goldsmith, pesquisador, criador e mantenedor do site UbuWeb (acesso em 10/maio/2013). O 
triste desta entrevista é percebermos que o título dado à mesma deixa claro a falta de compreensão da bandeira 
levantada por Goldsmith: a criatividade está em alta e em novos moldes colaborativos. 

[3] ver dissertação de mestrado: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-17022011-150239/pt-
br.php> 

[4] Livre tradução de trecho do livro de Lev Manovich 

[5] Apud KnowYourMeme website <http://goo.gl/siGfo>, acesso em julho de 2011 

[6] Inicialmente a distribuidora parece haver solicitado à Google que fizesse uma busca nestas postagens 
indevidas e os retirasse da plataforma YouTube; no entanto, nunca um filme – não popular em termos da história 
cinematográfica – foi tão voluntariamente utilizado, comentado e apresentado, o que fez com que a distribuidora 
e o diretor repensassem sua ação “contra” este “uso indevido” da obra e passassem a permitir o mesmo desde 
que fosse acrescentada uma nota creditando as origens do trecho [re]utilizado. 

[7] Todos os links referentes a estes memes audiovisuais foram verificados pela última vez em Julho de 2011. 

[8] Outro também bastante interessante, embora não se configure como um meme, é o “Alice in 
theWonderlandor Who is Guy Debord”; a partir do desenho animado da Disney, há duas cenas escolhidas: 1. a 
hora do chá entre Alice, o Chapeleiro Maluco e o Coelho; 2. o passeio de Alice através da floresta com as 
plantas falantes (que numa remixagem eletrônica a la RAP lhes explicam sobre Maio de 1968, Mr. Debord, quem 
foram os Situacionistas e uma análise marxista..., com direito a um lettering em scroll up, citação a Raoul 
Vaneigem!... risos). Pode ser encontrado completo, dividido em dois excertos, para apreciação no YouTube  
(último acesso em novembro/2012). 

[9] Que curiosamente utiliza o samba como “soundtrack” nos cerca de 19 minutos de seu Rose Hobart. 

[10] Muitos destes vídeos podem ser assistidos atualmente online via o websitewww.ubuweb.com (último acesso 
em setembro de 2010). 
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