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APRESENTAÇÃO

João Martins Ladeira 

Não pareceria absurdo distinguir duas direções na discussão sobre os meios 
audiovisuais. A primeira consiste numa expectativa de transformação radi-
cal, usualmente fatalista, predizendo o fim de algumas mídias. A outra se 
debruça sobre os instantes em que a reorganização de forças então aparen-
temente equilibradas envolve transformações significativas, que, contudo, 
compreende-se não em termos de uma lógica clara de um antes e um de-
pois. Cada visada contém argumentos poderosos, embora as perspectivas 
guiadas por certa análise mais contemporânea tenham demonstrado uma 
predileção pela segunda postura. Este livro contribui com uma série de 
discussões centradas num ponto de vista que entende as revisões atuais das 
mídias atento à coordenação de múltiplos fatores. 

Esta ênfase ecoa outra intenção: a de rever a separação entre as assim 
chamadas “mídias convencionais”, aqui representadas pela televisão e pelo 
cinema, das supostas “novas mídias”, como se ambas, num confronto aberto 
– supõe-se –, estivessem em constante contraponto. Alguns ficam bastante sa-
tisfeitos em desenhar este como um embate irreconciliável. Porém, ainda que 
infinitas vezes ameaçados, televisão e cinema prosseguem se desdobrando, 
demonstrando uma vitalidade invejável. A força de ambos os meios se en-
contra inscrita em suas qualidades técnicas, em especificidades caras a estes 
suportes, assim como em suas características estéticas. Do mesmo modo, as 
experiências com o digital abarcam tentativas que renovam certas habilida-
des de ambas as mídias a partir das direções inscritas no on-line. 

Associar investigações capazes de dar conta de especificidades técnicas e 
culturais se mostra uma problemática em nada simples. O livro que o leitor 
tem em mãos se debruça sobre um conjunto variado de problemas, em relação 
aos quais cada autor tenta explorar uma dimensão de um território múltiplo. 
O material abarca reflexões teóricas de caráter mais amplo sobre estes meios, 
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na tentativa de apresentar direções recentes de investigação. Desdobra-se em 
discussões pontuais sobre determinados traços destas mídias audiovisuais, na 
expectativa de mapear o território em que a televisão, o cinema e o digital se 
inscrevem. Em certos momentos, a investigação resvala em problemáticas es-
truturais, voltando-se a questões tecnológicas; em outros, às marcas expressi-
vas, na tentativa de conciliar estes fatores tanto da técnica quanto da cultura. 

Abrindo a coletânea, os textos de Felipe Muanis e Leandro Lage apresen-
tam reflexões mais amplas. Muanis aborda o tema da suposta dissolução de 
um meio, na expectativa de indicar como qualquer previsão sobre a morte 
de uma mídia consiste apenas numa suposição mal formulada. Auscultar 
um paciente supostamente moribundo adianta pouco frente à investigação 
das coordenações capazes de reorganizar este meio. Em sua proposição, en-
contra-se inscrita a ideia de que qualquer mídia se constrói a partir de pro-
cessos múltiplos. Este movimento o autor busca compreender recorrendo à 
atenção ao suporte. Suas perguntas se voltam a apreender como qualquer 
meio depende de diferentes recursos – especialmente aqueles que, aparen-
temente secundários, colaboram na construção de um dispositivo. 

Dando prosseguimento a este esforço conceitual, Lage busca rever o su-
posto cataclismo apocalíptico capaz de eliminar uma mídia. Seu artigo en-
tende esta suposta crise como um processo de expansão de um meio, no 
qual são exploradas capacidades técnicas até então impensadas, atestando 
uma flexibilidade inscrita nas múltiplas conexões estabelecidas pela tele-
visão contemporânea. Está em jogo uma exploração teórica que procura 
enquadrar nesta perspectiva as circunstâncias relativas à segmentação de 
conteúdo típico à televisão a cabo, as experiências multiplataforma pro-
porcionadas pelas tecnologias de informação e as inovações relativas às 
plataformas de streaming.

Como conclusão, propõe que um interesse sobre televisão implica uma 
discussão capaz de ultrapassar um meio específico. Grande demais para 
permanecer contido numa única mídia, o audiovisual expande o traço icô-
nico instituído neste tipo de imagem em direção a circuitos mais extensos, 
desatrelando-o de certo suporte particular. Guiada não somente pela nar-
rativa que expõe a audiência a certo espetáculo, esta mídia se desdobra em 
novos vínculos com o público. Assim, tais experiências elaboram um dispo-
sitivo que nos ensina outras formas para nos comportarmos como expecta-
dores, numa imagem cuja progressiva presença em locais dos mais variados 
aumenta as opções com as quais contamos para desempenhar este papel.
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Em certos momentos, estes desdobramentos multivariados relativos ao 
audiovisual recapturam dimensões bastante antigas da imagem. Em seu 
texto, João Massarolo, Dario Mesquita e Gustavo Padovani elaboram uma 
descrição sobre a experiência de estar “ao vivo”, em termos das formas es-
pecíficas pelas quais se pode lidar contemporaneamente com este contato 
simultâneo com o público. Os autores recapturam um traço importante do 
passado das mídias, buscando paralelos com contribuições tão longínquas 
quanto as do cinema-verdade. Usualmente considerada como uma carac-
terística da televisão, que especificidades surgem a partir de uma ideia de 

“ao vivo” que se dá através das plataformas de vídeo? Alguns indícios desta 
resposta se encontram no assim chamado live transmídia. 

Através dele, os autores exploram a redefinição dos limites anterior-
mente claros sobre o que se pode compreender como conteúdo. Em certos 
casos, há espaço para imagens pessoais, e o exemplo mais dramático tal-
vez resida em acontecimentos, trágicos ou violentos, que, embora parti-
culares, ganham amplitude através destas plataformas. Todavia, há lugar 
também para variações que repercutem certos fatos através da produção 
de outros eventos midiáticos. Num ciclo extenso, este live transmídia sur-
ge como um espetáculo que se dá mediante a repercussão de outros. Salta 
aos olhos o modo como uma atividade se desdobra, criando um ecossis-
tema flexível. 

Versando igualmente sobre o digital, o artigo de Gustavo Daudt Fischer 
toma parte num esforço guiado pela ideia de arqueologia das mídias, pos-
tura que o autor explora através de uma abordagem guiada segundo a com-
preensão sobre tempo e memória de Bergson. Seu texto se volta ao TV News 
Archive, um projeto on-line cujo objetivo reside em recuperar programas 
noticiosos com origem em emissoras de televisão norte-americanas. Na di-
mensão específica que a internet lhe confere, este conteúdo se vê obrigado a 
lidar com as estratégias contidas nas interfaces gráficas e outras tecnologias 
típicas a este meio, dissecadas e escavadas pelo autor. 

A partir daí, Fischer se concentra em apreender algumas das lógicas 
operativas relativas a devires de uma tecnocultura que se refere tanto à 
televisão convencional quanto à própria web. Questão correlata se encontra 
presente no texto seguinte, de Suzana Kilpp e Sonia Montaño. As autoras 
se concentram nas práticas de remixagem presentes em plataformas de 
compartilhamento de audiovisual, capazes de adquirir um valor que se dis-
socia do próprio conteúdo. Seu argumento se concentra em identificar esta 
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especificidade como um traço contido em enunciados inscritos no software, 
em conexão com as práticas empreendidas pelos usuários. 

Uma compreensão sobre a composição destes meios audiovisuais não es-
taria completa sem um debate relativo às suas qualidades estéticas. Com esta 
motivação, os artigos de João Martins Ladeira e Rafael Tassi Teixeira abor-
dam, por caminhos distintos, estas problemáticas. Ladeira se debruça sobre 
o cinema norte-americano dos anos 1970 e 1990: momentos diversos que, a 
despeito de suas muitas diferenças, permitem perceber uma tendência co-
mum: a tentativa de explorar novos territórios para lidar com a imagem. Seja 
na Nova Hollywood, seja no assim chamado cinema indie, certos criadores 
se envolvem num modo intensamente autoconsciente de construir suas obras, 
retomando a memória pregressa de criações passadas, numa constante recap-
tura do passado em direção a um tipo muito rico de nova vida. 

Por sua vez, o trabalho de Teixeira se concentra sobre uma imagem in-
tensamente sofisticada, consequência de certo cinema pautado pela impos-
sibilidade de se limitar a simples representação. Abordando Fuocoammare, 
filme de Gianfranco Rosi, o autor se concentra sobre os desdobramentos 
contidos na imagem como meio para lidar com questões políticas contem-
porâneas. O filme de Rosi alcança esta força retomando um vínculo com a 
memória exposto previamente em Shoah (de Claude Lanzmann), apontando, 
agora, para elaborações imagéticas sobre a própria condição da Europa 
contemporânea, percepção que, utilizando um mecanismo especificamente 
cinematográfico, sobressai de imagens aparentemente corriqueiras. A partir 
destes mecanismos, ações cotidianas dos habitantes de uma ilha do Medi-
terrâneo passam a tomar parte em metáforas que surgem de imagens capa-
zes de conter muito mais do que mostram.

Falando a partir de uma perspectiva particular, mas que – creio – ecoa as 
expectativas dos autores desta coletânea, este organizador espera que tais re-
flexões ajudem no trabalho – árduo – de pensar as complexas reformulações 
destas tecnologias em nosso tempo. Confiante na diversidade de direções, 
este livro busca reunir colaborações múltiplas, as quais, a despeito das parti-
cularidades das distintas abordagens, compartilham de um esforço associati-
vo, fio condutor da obra. Espera-se que o resultado possa ser útil na tentativa 
de pensar estas múltiplas velocidades com que o audiovisual se atrela – e se 
separa – de suportes específicos, de práticas culturais sedimentadas, de mo-
delos que – sente-se – não funcionam mais como no passado: mantendo, con-
tudo, traços possíveis de apreender pela análise e investigação sistemática. 



Entre imprecisões e retórica
Em busca de uma definição mais ampla de televisão1

Felipe Muanis

A pesquisa em televisão apresenta inúmeros desafios, representados, princi-
palmente, pela dificuldade em trabalhar com teorias mais totalizantes que 
restringem o entendimento da televisão como um fenômeno, acima de tudo 
cultural, que muda de região para região, de país para país, demandando 
distintos ferramentais de análise. Em segundo lugar e o mais comum, por 
ser tratada como um dispositivo comunicacional inferior na qual toda e 
qualquer tentativa de discussão teórica, para muitos, ou é desnecessária ou 
não é séria. Seja por discussões sobre a cultura de massa a partir da Escola 
de Frankfurt ou por Pierre Bourdieu, entre tantas outras, a televisão muitas 
vezes foi academicamente relegada, à despeito de sua importância, a um 
espaço menos valorizado nas mídias audiovisuais, especialmente frente à 
tradição dos estudos de cinema. Pode-se também afirmar que a crítica vem 
de diversos flancos e não escolhe matrizes ideológicas, já que tanto a es-
querda quanto a direita têm restrições à televisão: acreditam que ela está 
sempre a serviço do “outro lado”. 

Na contemporaneidade há um outro fator que pode ser visto como 
desafio aos estudos de televisão, que é, de tempos em tempos, surgirem 
notícias de sua morte iminente, prestes a ceder seu lugar para um novo 
tipo de mídia revolucionária que a absorva ou, em última análise, torne-a 
desnecessária. Kathleen Fitzpatrick (2006) já apontava a ansiedade da 
abso lescência como uma característica comum da história em afirmar que 
uma mídia mais antiga se torna moribunda a partir do novo, e que estas 

1  Uma versão reduzida deste texto foi apresentada no congresso da AIM (Associação 
dos Investigadores da Imagem em Movimento) em 2016, no Porto, Portugal.



10 televisão e cinema

afirmações e sentimentos aconteceram com todas as formas culturais e 
tecnologias da modernidade. Milly Buonanno (2015), por sua vez, usa 
este termo no sentido de um desejo de fim e desaparecimento, algo co-
mum e característico que se afirma como um discurso sobre as mídias e 
ultimamente muito voltado para a televisão. Ou seja, antes de saber se a 
televisão ou qualquer outra mídia vai morrer, é necessário entender prio-
ritariamente o porquê desses discursos e de suas recorrências ao longo da 
história. Para Buonanno,

O que nós vemos aqui é provavelmente o efeito de duas posições 
culturais que se reforçam mutuamente: a “obsessão modernista por 
inovação e novidade (MULGAN, 1990, p. 18), que alimenta as mais 
altas expectativas em relação ao novo ambiente digital com sua cor-
nucópia de (presumidas) ‘tecnologias da ação e liberação’; e a re-
jeição e difamação” (NEWMAN; LEVINE, 2011, p. 2) que as elites 
culturais têm há muito expressado quanto à TV broadcast como um 
meio de baixa qualidade voltado para audiências de massa passivas. 
Não é uma coincidência que o discurso de legitimação da televisão 
tenha começado a emergir junto com as tecnologias de convergência, 
e que apenas os programas produzido no ambiente segmentado da 
televisão americana tenham alcançado a categoria de “TV de quali-
dade”. (BUONANNO, 2013; BUONANNO, 2015, p. 72).

Em seu texto “Uma eulogia (prematura) do broadcast: o sentido do fim 
da televisão” (2015), Buonanno elenca pensadores de televisão, uns decre-
taram o seu fim, outros foram contrários à essa ideia. Em comum em ambas 
as vertentes teóricas encontra-se a necessidade de uma fundamentação me-
todológica sem a qual torna-se impossível o desenvolvimento de qualquer 
conjectura a esse respeito: afinal, o que define a televisão? Entenda-se aqui 
essa indagação como uma concepção ampla que engloba a televisão tanto 
no sentido de suporte e mídia, mas também e especialmente como algo in-
serido na cultura das mídias. Considera-se aqui televisão como um conjunto 
de elementos técnicos, espectatoriais, produtivos, econômicos, conteudís-
ticos e de seus usos, que a define em um sentido amplo e indissociável 
da cultura, entendida assim enquanto um fenômeno. Desse modo, antes de 
buscar a resposta para o suposto fim da televisão, é necessário entender o 
que a define na contemporaneidade, levando esses requisitos em considera-
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ção. Tarefa inglória, contudo, já que a televisão, ao longo de sua história e 
em diferentes localidades, mudou inúmeras vezes justamente por agregar 
esses mesmos fatores que a caracterizam como um fenômeno, todos em 
constante mutação.

A TELEVISÃO EM MUTAÇÃO

A televisão é híbrida e mutável, e uma primeira pista do que a define talvez 
seja justamente sua capacidade de estar em constante movimento, em toda 
sua existência, agregando complexidades e, dessa maneira, transforman-
do-se. Tais mudanças, ainda que graduais e diferentes em locais distintos, 
parecem convergir para três momentos específicos para variados autores. 
Desse modo, pode-se pensar inicialmente em uma televisão clássica, basea-
da no broadcast de programação generalista, em que a imagem era planar 
e que o conteúdo era a essência do que Umberto Eco (1984) nomeou de 
paleotelevisão. A este se segue um segundo momento em que o fluxo e 
a televisualidade ganham espaço na televisão, assim como o aumento do 
número de canais proporcionados pelo narrowcast, com a programação e a 
espectatorialidade segmentada, o que propiciou o surgimento do controle 
remoto como um fator determinante dos usos e práticas do que Eco também 
chamaria, assim como Casetti e Odin (1990), de neotelevisão2. 

Por fim, adentrando a contemporaneidade, a televisão transforma-se 
uma vez mais com a tecnologia digital, a influência da internet e as pos-
sibilidades de webcast e do microcast, de uma hipersegmentação de seu 
consumo, em que a interação com outros suportes e tecnologias gera o que 
Carlos Scolari (2009) definiu como um ecossistema midiático, característi-
co da hipertelevisão. Para alguns, no entanto, este já seria o momento de 
um pós-network e, para outros, ainda mais radicais, de uma pós-televisão 
ou mesmo do fim da própria televisão, como vaticinou Jean-Louis Missika 
(2006).

Tais mudanças necessitariam de uma elucidação aprofundada, mas 
por ora suficiente, para demonstrar o quanto a televisão se modificou no 

2  Importante lembrar que na Europa, por exemplo, foi uma época determinante da pas-
sagem de um modelo de televisão público e monopolista para um modelo que agregava 
também a televisão privada.
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decorrer de sua história. Em todas elas a televisão não se transformou, 
deixando de ser uma coisa para ser outra, mas tornou-se mais complexa e 
complementar, agregando novas possibilidades de produção, distribuição 
e exibição, de um lado, e do outro incorporando mudanças no seu suporte e 
tecnologia, suas distintas possibilidades de espectatorialidade, mudanças 
de representação, de público e de seus usos. Assim, torna-se essencial 
para o entendimento da televisão como esses fatores se transformaram ao 
longo do tempo, trazendo definições específicas que a determinaram em 
seus momentos distintos. A primeira proposta preliminar, a ser defendida 
aqui, é que, ao contrário de outros meios de comunicação, a televisão não 
pode ser lida nos dias de hoje de modo estanque, como a mesma mídia, 
com as mesmas práticas, desde seu surgimento em meados do século XX, 
sob pena de não se perceber sua mutabilidade, em um sentido amplo, 
como sua característica essencial. Ou seja, definir televisão passa neces-
sariamente por percebê-la dentro de determinados contextos, algumas 
vezes distintos, em um conjunto de operações que a definem enquanto 
fenômeno.

Inicialmente, tomando emprestado o modelo de sustentação do cine-
ma baseado nos pilares da produção, distribuição e exibição, pode-se dizer 
que estamos diante de outra televisão, já há algum tempo. A produção dos 
programas que começam com as dificuldades naturais de um novo meio 
demandam, de início, uma estrutura empresarial e aporte financeiro para a 
compra de equipamentos e contratação de recursos humanos, além de sua 
própria formação e profissionalização. Com o correr do tempo, passa a ser 
necessário menos dinheiro com o barateamento e a proliferação de equi-
pamentos e mesmo de mão de obra, o que viabiliza, entre outros motivos, 
o surgimento de produtoras independentes que transformam a estética dos 
programas televisivos. Essa transformação ainda se faz presente quando 
se observa, nos dias de hoje, conteúdos amadores pelas câmeras de celular 
que flagram o inesperado ou mesmo programas feitos originariamente para 
a internet, com menos recursos, que migram para a televisão, como é o caso 
do programa brasileiro Porta dos Fundos, exibido pela FOX, e o programa 
Shankaboot no Líbano.

A distribuição de conteúdo televisivo começou ampla e gratuita em 
grande parte dos casos, para quem dispusesse de um aparelho televisor 
e uma antena, em que uma programação generalista buscava sempre ter 
algo a oferecer para os mais variados tipos de público. Com as novas pos-
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sibilidades de TV por assinatura, a televisão começa a ser mais restrita 
e segmentada. Como consequência da explosão do número de canais vol-
tados para determinados nichos de público, a televisão passa a ser paga, 
e este público, especificamente, mais restrito. Atualmente programas de 
televisão são distribuídos das mais diversas formas, seja pelos grandes ca-
nais que disponibilizam seu conteúdo não apenas através do aparelho de 
televisão, mas também por mídias físicas, como DVD e Blu-Ray, ou mesmo 
virtualmente, por streaming através da internet, por meio de assinaturas, 
aplicativos ou plataformas de vídeo sob demanda. Além disso, programas 
caseiros de formato televisivo podem ser distribuídos pela internet, não 
necessitando da tradicional estrutura de televisão. Em comum entre todas 
essas modalidades de distribuição é a sua complementaridade: o surgimen-
to de uma não eclipsou a outra e hoje observa-se uma pluralidade dos meios 
de distribuição. 

Por fim, o espaço de exibição da televisão era o espaço do lar e do en-
contro familiar, onde inicialmente buscavam o mesmo conteúdo e se reu-
niam na sala, ao redor do aparelho, à noite. Com a dilatação do horário 
de programação, o barateamento dos televisores e mesmo o narrowcast, o 
televisor invade, de um lado, os espaços de mais intimidade como os quar-
tos, a cozinha e até mesmo os banheiros dos lares. De outro lado, ganha o 
espaço público aumentando sua presença em bares, restaurantes, barbea-
rias, salas de espera e praças. Hoje, com a tecnologia digital, a televisão é 
vista também em trânsito –deixando sua anterior condição estática –, seja 
através de táxis, ônibus, barcos e aviões, seja acompanhando o seu usuário 
em todo o lugar, no bolso, graças à sua portabilidade em suportes móveis 
como o celular, criando uma instabilidade nas pessoas e na percepção dos 
percursos – conforme conceitualizou Certeau (1994). Relaciona-se, assim, 
com a mudança no suporte, a partir da qual a televisão não se limita mais 
ao televisor tradicional, mas passou a ter a companhia de um set-up box que 
permite o narrowcast, para atualmente poder ser vista em computadores 
e dispositivos móveis, que lhe garantem flexibilidade de acesso. Como se 
vê, analisando brevemente apenas os pilares de produção, distribuição e 
exibição, é possível observar o caráter de transformação de uma televisão 
que nunca foi, de fato, sempre a mesma. 
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ESPECTATORIALIDADE, GRADE E CONTEÚDO

A estas características, que sustentam o modelo de negócios da televisão, 
somam-se ainda dois fatores importantes, que são público e espectatoria-
lidade e que, juntos, implicam transformações nos seus usos. Jean-Pierre 
Esquenazzi (2006) estabelece sete possibilidades de definição de um pú-
blico televisivo: o público ativado pela obra, que  lhe impõe um caminho 
e o condiciona a um comportamento normativo; o público delimitado por 
inquéritos, que normalmente variam, estes incompletos e ineficientes; e, 
em terceiro, o público suscitado por estratégias comerciais. Haveria ain-
da o público criado pela estratificação social; o público estruturado por 
configurações culturais que trabalha com hierarquias sociais de realida-
des nacionais, emergências de grupos sociais, modelos fenomenológicos e 
resultados de uma pesquisa cifrada; o público definido pelas interações 
sociais, que analisa como as comunidades reagem a determinados produtos, 
as conversas e discussões a partir do momento da recepção e, por fim, o 
público formado por situações simbólicas em que as práticas de recepção 
se associam aos jogos sociais desempenhados por seus determinados atores 
com suas respectivas funções. 

Todas as possibilidades de relação entre público e televisão elencadas 
por Esquenazzi se alicerçam no caráter conteudístico da televisão e da 
motivação do público em consumir um determinado conteúdo. Deixam 
de fora, no entanto, uma possibilidade importante que se aprofundou jus-
tamente com as transformações da televisão e o aumento de canais, que 
seria uma espectatorialidade fluida. Esta estaria muito relacionada com 
um estar diante da televisão mais do que consumir um conteúdo espe-
cífico e, nesse caso, com papel determinante do zapping. Ou seja, uma 
atenção desatenta, de fruição de imagens e sons e perpendicular aos ca-
nais, mais do que a fixação em um conteúdo específico que demande ser 
lido e compreendido. De fato, tal possibilidade não se encontra apenas no 
zapping, mas no próprio espectador, que lida com o que vê na televisão de 
maneiras imprevisíveis, até para ele mesmo. Se Esquenazzi se pauta pelo 
programa, Gerard Leblanc (1995) defende que a relação do público com 
a televisão vai além: 

Na relação com os programas existem dois estados limites: aquele 
onde a televisão é ligada sem que ela seja vista ou ouvida, simples 
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fundo visual ou sonoro, e aquele onde o telespectador se imerge com-
pletamente em um programa. Entre esses dois estados limites, existe 
uma pluralidade de estados intermediários. A relação nos programas 
onde a atividade espectatorial é dominante é ela mesma muito diver-
sificada. Os programas são veiculados de diferentes maneiras, tanto 
o modo imaginário como aquele da participação ativa ou da escuta 
flutuante. (LEBLANC, 1995, p. 180)3.

Tal possibilidade de espectatorialidade, distraída, também modifica 
completamente a televisão do seu início, especialmente a partir de meados 
da década de 1990, e é, sem sombra de dúvida, uma importante espectato-
rialidade do meio, tanto quanto a conteudística, mas que não costuma ser 
reconhecida como tal. Assim, discutir televisão passa, necessariamente, por 
pensar não apenas a espectatorialidade centrada no conteúdo e no progra-
ma, mas a espectatorialidade distraída, em zapping, em que o espectador 
apenas se deixa levar pelo ritmo de imagens e sons. Mas essa possibilidade 
tampouco se mostra excludente da busca pelo conteúdo, mas sim inteira-
mente complementar, em que rapidamente o espectador pode mudar de 
uma atenção conteudística para uma atenção mais sensorial, sem se opo-
rem, mas complementando-se. De certa maneira, é a mesma ideia trabalha-
da por Ranciére (2001), ainda que tratando do cinema, como a possibilida-
de de deslizar de forma contínua e imperceptível , “a possibilidade de ver 
mais ou menos e de ler mais ou menos, ou seja, de tratar mais ou menos o 
que vemos como uma coisa a ser lida”4. 

Leblanc afirma a necessidade de reintroduzir a categoria de múltiplo 
quando se trata do espectador. Para ele, o telespectador enquanto uma 
construção unitária não existe, pois ele agrega, dentro de si, muitos outros 
que coexistem pacificamente ou conflituosamente. Tampouco depende de 
determinados conteúdos – como Esquenazzi afirma, uma diferença entre o 
programa informativo que é voltado ao cidadão e o programa de entreteni-
mento ligado ao espectador –, porque gêneros diferentes não implicariam 
necessariamente  públicos diferentes. Para Leblanc, 

3  Tradução nossa.
4  Fonte: <http:/perso.club-internet.fr/cyrilbg/ranciere.Html>. Acesso em: 14 mar. 2016.
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O mesmo telespectador é diferente segundo os momentos do dia 
em que se direcionam a ele. Este não tem as mesmas disposições e 
não desenvolve as mesmas expectativas. O mesmo programa pode 
ser aceito ou rejeitado pelo mesmo telespectador de acordo com o 
contexto de sua recepção. Neste caso, a programação precede os 
programas. (LEBLANC, 1995, p. 184-185)5.

Além disso, as contínuas modificações no espaço de espectatorialidade, 
tornando a televisão cada vez mais presente tanto em cômodos da casa quan-
to em espaços públicos e móveis, além de sua própria portabilidade, trazem 
inúmeras variáveis de uma espectação variada que é fruída por esse especta-
dor múltiplo. Contudo, se a programação precede os programas, estaríamos 
aqui diante do que definiria a televisão? Qual o lugar da grade e da pro-
gramação? A oferta de programas mais (broadcast) ou menos (narrowcast) 
variados, em determinadas faixas de horários, foi uma constante em boa 
parte do percurso da televisão. Hoje, o fato de inúmeras possibilidades hiper-
segmentadas, tanto na internet quanto de vídeo sob demanda, prescindirem 
de uma grade e poderem ser vistas em qualquer horário de escolha do espec-
tador, inclusive com a possibilidade do binge-watching para séries, alimenta o 
discurso do fim da televisão e a ideia de que estaríamos diante de uma nova 
mídia, completamente diferente. Mas essas novas possibilidades nem são re-
centes nem são determinadas apenas pelas mudanças tecnológicas.

Cabe aqui uma reflexão sobre o quanto a grade fixa definiria a televisão. 
Historicamente a televisão aberta se organizou enquanto grade para que a 
programação atendesse à família e especialmente à mulher, dona de casa. A 
programação era generalista para atender a todos da família, organizando-se 
de acordo com os horários de um modelo familiar arbitrário, burguês e de 
classe média, conservador, branco e heterossexual, composto idealmente 
por um casal e dois filhos inseridos socialmente. Assim, os programas dia-
logavam com os horários de um lar-modelo: do café da manhã, do almoço, 
da saída e da chegada em casa depois da escola ou do trabalho, do jantar e 
do descanso, tudo centralizado na figura da mãe, que organizava e estrutu-
rava a “programação” ou a “grade” do lar. 

Este modelo tradicional foi paulatinamente enfraquecendo nos EUA, des-
de a Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres começaram a substituir 

5  Tradução nossa.
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os homens que foram para a guerra, em seus postos de trabalho, e começou 
de fato a ruir a partir do final da década de 1960, em que não apenas a mu-
lher deixou de ser dona de casa e passou a trabalhar fora, como os horários do 
dia a dia se desestabilizaram. As famílias urbanas, reféns da velocidade e do 
ritmo intenso da vida cotidiana, separavam-se ao longo do dia, alimentavam-
-se nas escolas ou no trabalho, e muitas vezes só se reuniam no fim do dia e 
nos fins de semana. O desenho tradicional de família mudou como passou a 
ser claro que o conceito de família era arbitrário e a televisão, mais recente-
mente, enfim percebeu que o modelo anterior não contemplava as famílias 
separadas, pessoas sozinhas, sem filhos, ou ainda mães ou pais solteiros bem 
como casais homossexuais com ou sem filhos. Sem a referência do horário 
familiar, era necessário mudar a fundamentação do modelo de negócios. 

A grade televisiva naturalmente se desestabiliza e busca, na complemen-
taridade de outros modelos de programação, alternativas que contemplem 
a diversidade do espectador contemporâneo, que sequer precisa estar mais 
em casa para ver televisão, como vimos, que dirá pautar seus horários em 
casa pela televisão. O horário passa a ser completamente flexível, e a televi-
são entendeu que o estoque de conteúdo é um caminho complementar razoá-
vel que contempla a imprevisibilidade diária de outro tipo de espectadores. 
Mais uma vez a televisão mantém um sistema de programação fixado em 
horários e um modelo familiar tradicional e absorve um sistema de esto-
que, mais condizente com a necessidade do espectador moderno e urbano. 
Com isso, a TV volta a contemplar um público mais amplo.

Indica-se, aqui, preliminarmente, a despeito de uma forte argumentação 
em contrário, que as novas possibilidades de consumo hipersegmentadas e de 
vídeo sob demanda continuam sendo televisão, e não outra mídia distinta e 
contraditória. É nesse contexto que as possibilidades televisivas passam a ex-
plorar a flexibilização de grade e a possibilidade de estoque, que se pode cogi-
tar uma eventual transição futura para o modelo principal televisivo baseado 
no estoque, e não na grade – o que definiria para muitos o fim da televisão. 
Ainda assim essa lógica não é nova e começou a se estabelecer há mais tempo.

Com a entrada do VHS e do home video na década de 1980 há uma pri-
meira quebra de paradigma: havia finalmente a possibilidade de o especta-
dor burlar a grade, seja alugando filmes e eventuais programas de televisão 
em locadoras de vídeo, seja programando o videocassete para gravar seus 
programas preferidos para assistir posteriormente ou mesmo revê-los em 
outro horário. A própria opção, ainda que finita, dada pelo aumento do 
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número de canais e o zapping, já caracterizam um raciocínio do especta-
dor de evitar a limitação da grade e buscar diretamente os conteúdos que 
mais lhe apeteçam. Posteriormente, com DVDs e as caixas com tempora-
das completas de séries, além da própria pirataria, muitas vezes é possível 
ao espectador perceber o momento do intervalo dos comerciais ainda que 
eles não estejam lá, indicando sua inegável origem televisiva. Além disso, 
pode-se afirmar que mesmo que essas séries sejam assistidas seguidamente 
(binge-watching), em contraponto à temporalidade habitual da programa-
ção de um canal e mesmo estando fora do espaço da grade, ainda assim se 
continua consumindo um conteúdo de televisão, não um conteúdo de home 
video. No Irã, por exemplo, um país em que a televisão é pública e foi cen-
surada a partir da revolução religiosa no final da década de 1970, a série de 
produção independente Ghahve Talkh (Café Amargo), um grande sucesso 
de público, tem seus episódios originais exclusivamente vendidos em DVDs 
semanalmente nos supermercados: sequer passam na televisão. 

Portanto, não sendo possível definir televisão a partir de limites defini-
dos e estáveis de seus processos de produção, distribuição, exibição, tecno-
logia, o espaço de recepção, espectatorialidade e grade, resta atentar para 
o seu conteúdo. Talvez conteúdos específicos sejam determinantes para se 
definir televisão. Se os primeiros programas televisivos vinham do rádio, 
do teatro, do cinema e do folhetim em maior ou menor grau em diferentes 
países, com o tempo a televisão criou seus próprios conteúdos, mas sempre 
de caráter híbrido, misturando e absorvendo características e influências 
de outras mídias, para constituir suas possibilidades. Mesmo programas ao 
vivo, considerados por muitos como o diferencial da televisão, eram ante-
riormente transmitidos pelo rádio, assim como programas informativos ou 
de entretenimento. Séries, soap-operas e telenovelas vinham do folhetim. 
Hoje, binge-watching nada mais é que uma forma não tão nova assim – já 
que começa como os DVDs e a pirataria, conforme citado anteriormente – de 
assistir conteúdo seriado. Ainda que haja algumas mudanças no andamento 
da narrativa6, continua sendo um programa seriado que segue o formato de 
duração dos episódios e temporadas televisivas. 

6  Para maiores detalhes, ver texto de James Poniewozik: “Streaming TV isn’t just a new 
way to watch. It’s a new genre”, publicado no New York Times. Disponível em: <http://
www.nytimes.com/2015/12/20/arts/television/streaming-tv-isnt-just-a-new-way-to-

-watch-its-a-new-genre.html?_r=0>. Acesso em: 9 mar. 2016.
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Nesse sentido, pode-se dizer que talvez a maior transformação com re-
lação ao conteúdo, de fato, possa ser deslocada para o público, que passa 
da condição de um espectador dos programas a participante e personagem 
dessas narrativas – por exemplo, através de talk-shows e reality shows com 
o fim da hierarquização no período neotelevisivo –, para efetivamente tor-
nar-se um produtor de conteúdo nos dias de hoje. Essa produção se dá atra-
vés de inúmeras formas, com programas seguindo modelos televisivos que 
são distribuídos pela internet – nesse caso, mais uma vez podemos tomar 
como exemplo o Porta dos Fundos, que tem até dia e hora de lançamento 
na internet, ou seja, emula uma programação. Sem esquecer, também, dos 
conteúdos amadores que, pela sua distinção e possibilidade de mostrar o 
imprevisto, o acaso e a catástrofe7, conseguem permear a rigidez e bloqueio 
das grandes empresas de televisão e fazer parte de programas tradicionais. 

Por fim, não se deve esquecer o conteúdo publicitário, que permanece 
senão nos intervalos da televisão, em programas contemporâneos mesmo 
que estes não estejam no ambiente televisivo, como é possível observar 
no YouTube. É importante recordar que o modelo sem publicidade e de 
assinatura do vídeo sob demanda atual, popularizado pelo Netflix8, não se 
configura uma novidade, já que a lógica do modelo de negócios baseado na 
assinatura ao invés da audiência, mesmo que tendo sofrido mudanças ao 
longo do tempo, existe desde 1948 nos Estados Unidos.

FLUIDEZ E TELEVISÃO EXPANDIDA

Nesse sentido, diante de todas essas mudanças, seria possível refletir sobre 
duas possibilidades distintas da televisão, retomando a reflexão propos-
ta por Vera Follain no artigo “Mercado de bens simbólicos e interseção 
dos campos artísticos na cultura multimídia” (2015) e direcionando alguns 
componentes teóricos de Roger Chartier e Jacques Rancière para os estudos 
de televisão. De um lado a televisão enquanto um suporte, uma expe-
riência de espectatorialidade de um dispositivo que absorve, de maneira 
inequívoca, características que a definam. De outro, o conteúdo que tem 

7  Para maiores detalhes sobre crise e catástrofe na televisão, ver Mary Ann Doane (1990).
8  Que em princípio não demandaria audiência pelo programa, mas preferencialmente 
pela assinatura do canal.
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determinadas características marcantes e que definiriam a mídia televisão 
mais que o seu suporte.

Em Os Desafios da Escrita (2002), Chartier amplia a noção de livro, sa-
lienta que o texto nele contido não é apenas o que foi escrito pelo autor, mas 
agrega, sim, uma série de outras intertextualidades presentes mesmo no 
objeto livro que interferem na sua leitura. O livro é um trabalho de equipe, 
e um texto  escrito por um autor, quando publicado em livro, oferece outro 
tipo de leitura. Assim, a orelha, o prefácio e mesmo a tipologia utilizada, 
uma ilustração ou mesmo o modo de encadernação estariam cheios de tex-
tos pregressos que adicionariam sentido ao texto do escritor, mesmo que o 
leitor não tenha esse discernimento. Esse leitor, variando suas possibilida-
des de interpretação de todos esses elementos que conferem materialidade 
ao texto e ao livro, passa a ser visto como um agente vigoroso no processo 
de leitura, tão importante quanto a própria autoria do texto escrito. Desse 
modo, ao decodificar o texto de inúmeras maneiras possíveis, e estando 
este atrelado a um suporte com inúmeras especificidades que carregam 
em si determinados subtextos, o leitor se encontraria em uma posição tão 
importante e privilegiada quanto a do próprio autor do texto. Para Chartier, 
ninguém escreve um livro e não há obra desligada de sua materialidade.

Da mesma maneira, Leblanc trata da questão do espectador múltiplo e 
das inúmeras nuances de espectação possíveis. Tais possibilidades ampliam 
enormemente a maneira de se perceber um determinado conteúdo. Assim, 
poderia se afirmar, sobre a televisão, que ela abriga uma série de textos e 
conteúdos de autores, que são lidos e percebidos de formas as mais variadas, 
tanto pelo caráter múltiplo da espectação, como das possibilidades com-
plementares e crescentes de assisti-la, seja pelos seus paratextos ou mesmo 
pelas suas condições de materialidade que impele textos complementares. 

Durante muito tempo, o cinema se distinguiu da televisão, dentre outros 
fatores, pelo seu espaço determinante da sala escura para a experiência 
cinematográfica se constituir. Tal convenção direcionava a experiência de 
ver um filme na televisão para um modo ambíguo: de um lado os que de-
fendem que o cinema para se realizar precisa da sala escura, enquanto a 
televisão é outra experiência distinta. De outro lado, aqueles que pensam 
a televisão como uma janela para exibição de filmes, e que estes seriam na 
televisão também cinema, não programas de TV. Sem entrar no aprofun-
damento deste debate, é importante seguir Chartier e seu entendimento de 
que a materialidade do texto, e aqui em nossa argumentação sobre a televi-
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são, é um fator determinante que interfere nas condições de leitura. Nesse 
caso, o conteúdo televisivo (assim como o do cinema) muda a partir de suas 
condições de espectatorialidade, ou seja, nos dias de hoje, uma televisão em 
um avião, em um carro ou mesmo em um celular criam diferentes espaços-
-recepção, entendido por uma série de fatores que modificam a percepção 
da leitura do objeto-televisão – aqui fazendo um paralelo com o objeto-livro 
de Chartier –, em que todas as condições de sua materialidade, conforme 
citadas anteriormente, interferem na leitura do texto do autor.

Por outro lado, é importante indagar sobre o comportamento de outras 
mídias que passaram por transformações semelhantes. O hábito de ouvir o 
rádio com a família em casa na década de 1940, por exemplo, é diferente 
da experiência mais pessoal de usar um radinho de pilha portátil e poder 
ouvir a música ou um programa em qualquer lugar – isso quando não se 
cria a imagem típica de estádios de futebol brasileiros dos torcedores que 
acompanham o jogo no local, mas sempre conectados a um rádio de pilhas 
para ouvir a narração e os comentários dos locutores. Este é um modo dis-
tinto de espectatorialidade, que combina duas formas de consumo de um 
mesmo acontecimento. Mas o radinho de pilha e seus programas não dei-
xam de ser, efetivamente, rádio, e de ser, dessa forma, reconhecidos como 
tal, ainda que traga para si, pelo fato de ser um dispositivo móvel, fatores 
externos e internos conectados com uma série de intertextos específicos 
que modificam para o espectador as possibilidades de leitura, tornando 
este um espectador ainda mais múltiplo.

Da mesma forma, assistir a um episódio ou mesmo a uma série na te-
levisão, seja em um celular ou em uma plataforma de vídeo sob demanda, 
continua a acarretar a percepção de um conteúdo televisivo – ainda que 
tenhamos a contaminação de outras intertextualidades e interferências, de 
maneira mais contundente do que aquelas que o espectador da televisão já 
sofre em casa cotidianamente. Nem mesmo a ideia de que a espectatoriali-
dade mais distraída deixaria de existir nestes casos pela falta de uma grade 
apontaria para algo distinto da televisão. Não é raro o caso de espectadores 
de vídeo sob demanda, como a Netflix, por exemplo, que selecionam um 
determinado programa que apreciem e o deixem passando seguidamen-
te, em binge-watching, mas com uma atenção distraída. Tais espectadores 
possivelmente não o fazem em sua primeira espectação do programa, mas 
talvez como uma ideia de simular um fluxo onde não há, de um mesmo 
conteúdo com a finalidade de manter uma atenção distraída em que o 
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reconhecer algo já visto seja ainda mais importante ou preferível como ato 
de espectação que o conhecer. 

Na verdade, é possível até mesmo pensar se essa modalidade de especta-
torialidade no vídeo sob demanda não seria, enfim, a tradução mais exata 
do que Raymond Williams (1992) teorizou como fluxo, muito mais precisa 
aliás, do que a televisão tradicional norte-americana do momento por ele 
analisado na década de 1970, caminhando para as inovações do narrowcast, 
do zapping e da neotelevisão. Ou seja, mesmo as possibilidades trazidas por 
uma televisão digital, em seu sentido mais amplo, não eliminam os seus 
diferentes usos pelo público, em sua variedade de espectatorialidades, seja 
esta conteudística, distraída ou em fluxo. 

Entretanto, o conteúdo parece assumir, a cada dia, novas formas, e des-
lizar de um meio para o outro, em que estruturas de gênero, formato e texto 
são mantidas, ainda que com algumas modificações. Mas estes deslizam en-
tre plataformas, temporalidades e modos de espectatorialidade. Não há dú-
vidas de que o conteúdo hoje se fortaleceu novamente. Depois de algumas 
décadas em que o fluxo se torna uma espectatorialidade específica da tele-
visão, com as mídias digitais – ou o que poderíamos chamar de digitalcast9, 
como algo determinante na constituição de uma nova fase da televisão – há 
um retorno ao conteúdo através dos comentários sobre programas em redes 
sociais e o zapping midiático. Neste, o zapping é feito agora não entre canais 
do broadcast e narrowcast, em que o espectador não prioriza o conteúdo, 
mas sim o ato de ver um determinado conteúdo entre mídias, tendo como 
ponto de ligação um mesmo conteúdo que desliza entre suportes e modos 
de expressão distintos. O conteúdo retoma, assim, sua importância e seu 
protagonismo na televisão.

É nesse sentido que aumenta a proliferação do transmídia em que o 
conteúdo e o universo são soberanos nas transições entre as suas mídias, 
suportes e públicos. Dessa maneira, o processo de leitura se torna uma 

9  Entende-se aqui o digitalcast em oposição à ideia de webcast já muito considerada 
como marca da televisão contemporânea baseada nas possibilidades proporcionadas 
pela internet. O digital abarca a internet e contempla uma série de mudanças na televi-
são que não necessariamente são contempladas ao se restringir sua relação apenas com 
a internet. Digitalcast, nesse sentido, abarca mais mudanças, como as possibilidades de 
televisão digital ou de transmissão de sinal de televisão para celulares e tablets através 
do espectro,  sem necessitar do uso de internet.
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experiência mais completa – caso o espectador se aventure pelas diversas 
possibilidades de mídias em que o conteúdo é veiculado. É uma experiência 
sedutora pelo fato do espectador encontrar aquele conteúdo em qualquer 
mídia do seu interesse, havendo sempre algo a ser consumido para qualquer 
tipo de  consumidor de qualquer mídia, por exemplo, TV, cinema, games ou 
histórias em quadrinhos. Ou seja, cada vez mais se observa a passagem de 
espectadores monomidiáticos para plurimidiáticos, vivendo e se alimen-
tando de uma grande gama de conteúdos que gravitam em um ecossistema 
midiático, conforme propôs Carlos Alberto Scolari. 

Podemos concluir, assim, que se a televisão broadcast tinha conteúdos 
generalistas para todos os públicos, hoje temos uma inversão na televisão 
do digitalcast onde o conteúdo é que desliza entre suportes generalistas: 
agora, é a variedade de suportes, mais do que o canal, que é responsável 
por levar um mesmo universo através de conteúdos distintos a públicos 
diversos, que consomem suportes variados em diferentes situações. Para 
Chartier, quando muda o suporte, muda a leitura e, portanto, muda o conte-
údo: não há um texto acima das condições de recepção e das materialidades. 
Não há um conteúdo que permaneça inalterado.

Refletir sobre esse momento plurimidiático em que conteúdos desli-
zam e se replicam em diversos suportes talvez demande voltar ao conceito 
de dispositivo como proposto por Giorgio Agamben (2009), que vai além 
da proposta de Foucault e considera como dispositivo “qualquer coisa que 
tenha de algum modo a capacidade de captar, orientar, determinar, inter-
ceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões 
e os discursos dos seres viventes” (2009, p. 40) e que se organiza nos 
instrumentos, na literatura, na linguagem, computadores, celulares e, de 
modo evidente, na televisão. Na verdade, pensar a televisão como fenô-
meno, conforme dito inicialmente, implica pensá-la como um dispositivo 
em seu sentido mais amplo, em que todas as suas relações se evidenciam. 
E Agamben completa: 

Não seria provavelmente errado definir a fase extrema do desen-
volvimento capitalista que estamos vivendo como uma gigantesca 
acumulação de dispositivos. Certamente, desde que apareceu o homo 
sapiens havia dispositivos, mas dir-se-ia que hoje não haveria um só 
instante na vida dos indivíduos que não seja modelado, contaminado 
ou controlado por algum dispositivo. De que modo então podemos 
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fazer frente a esta situação, qual a estratégia que devemos seguir 
no nosso cotidiano corpo a corpo com os dispositivos? Não se trata 
simplesmente de destruí-los, nem como sugerem alguns ingênuos, de 
usá-los de modo correto. […]

Na raiz de todo o dispositivo está, deste modo, um desejo dema-
siadamente humano de felicidade, e a captura e a subjetivação deste 
desejo, numa esfera separada, constituem a potência específica do 
dispositivo. (AGAMBEN, 2009, p. 42, 44).

Há nesse argumento uma ideia de busca de satisfação por parte do 
indivíduo que consome o dispositivo em toda sua amplitude e, no caso 
da televisão, essa fruição vem pelo seu conteúdo, seja ele algo para ser 
lido ou algo para ser visto, como propôs Rancière, ainda que narrativa 
e imagem não sejam opostas (aqui o autor se refere especialmente ao 
cinema), já que a imagem é o elemento que constitui a narrativa. Se o 
conteúdo passa a ganhar um lugar de primazia, como um elemento de 
prazer, satisfação e consumo, é possível então ainda considerar o suporte 
como referência principal e determinante de uma experiência televisiva? 
Nesse sentido, é importante retornar ao autor francês, que entende jus-
tamente que o suporte não seria mais tão determinante e que o conteúdo 
tem prevalência. 

Ao discutir a figura do autor, Rancière afirma que este estaria mais vivo 
do que nunca, justamente pelo seu texto sobreviver e deslizar, na contem-
poraneidade, por diferentes suportes, não ficando restrito a uma materia-
lidade específica pensada por ele, mas “erigida em um original distinto de 
todas as suas reproduções” (2003). Para Rancière,

Com a revolução informática, toda materialidade, dizem, transfor-
ma-se em idealidade. As ideias, imagens e músicas, igualmente digi-
talizadas, correm livremente de tela em tela, zombando dos que que-
rem afirmar sobre elas o direito dos proprietários. Assim desapare-
ceria o princípio mesmo do privilégio do autor: a diferença entre os 
meios de criação e as máquinas de reprodução. (RANCIÈRE, 2003).

Parece, portanto, que a característica da contemporaneidade, do digital, 
é justamente essa propriedade do deslizamento e das reproduções em que 
a idealidade se afirma em uma rede não hierárquica de circulação, como 
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observa Vera Follain (2015). É nesse diapasão que a autora, partindo da 
proposta de Gene Youngblood (1970) sobre o cinema expandido, reforça o 
caráter de expandido como algo determinante da tecnologia digital, poden-
do-se observar escultura, cinema, fotografia, vídeo, televisão e literatura 
expandidas. As fronteiras se apagam pois os conteúdos transbordam os su-
portes e a espectatorialidade torna-se complementar. 

Ao trazer essa mesma lógica de Gene Youngblood para a televisão, po-
deríamos dizer que ela, hoje, vive seu fenômeno de expansão? Se a tele-
visão muda sistematicamente, como vimos, será possível que, de fato, um 
meio pós-moderno e mutante por natureza continue sendo definido por 
delimitações que se originam de seus primeiros momentos? Ou seja: os dis-
tintos suportes digitais, a mobilidade, a fruição individual, a ausência de 
grade mais do que o fim da televisão, não seriam as características de uma 
televisão expandida e que, por isso, demandaria novas formas de a valiação 
e crítica? Analisando por esse viés, a morte da televisão seria apenas 
uma constituição retórica por não contemplar uma avaliação da televisão 
enquanto mídia e de seu percurso histórico que lhe imputou mudanças 
profundas em um sentido amplo, como dispositivo e fenômeno, até a con-
temporaneidade. A televisão não morre, ela não deixa de ser uma coisa 
e torna-se outra. Mas ela – como sempre, aliás – expande-se para outros 
modelos e experiências. 

Mesmo para os que defendem que a televisão começa a se aproximar do 
fim por causa das possibilidades de consumo hipersegmentadas (aplicativos, 
VOD, YouTube e downloads) que impediriam a possibilidade de construção 
de um elo social e um espaço público eletrônico através da grade, em que 
se discute sobre um determinado conteúdo exibido no mesmo horário e ca-
nal, é possível perceber outras nuances. Essas possibilidades não impedem 
que haja um sentimento de atualidade que leve o público a consumir um 
determinado conteúdo em um determinado prazo para que possa se inserir 
nas conversas e debates entre amigos. Ou seja, a busca por fazer parte de 
uma comunidade social, mediada por uma televisão, continua sendo pos-
sível pelo conteúdo, mas também por todo o esforço de marketing e pelo 
boca a boca. É, afinal, o que John Fiske (2006) nomeia como os discursos 
primários, secundários e terciários da televisão, que favorecem a criação 
do seu elo social. Essa lógica transcendeu a televisão e pode ser vista em 
uma dimensão mais interna – como o já citado programa vendido em DVDs 
nos supermercados iranianos ou uma telenovela brasileira exibida na TV 
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aberta. Ou ainda numa dimensão mais ampla em que muitos países acom-
panham na mesma época, via Netflix, a nova temporada das séries House 
of Cards ou Daredevil, por exemplo, amplificando exponencialmente o elo 
social, desde que os espectadores falem outras línguas. O elo social também 
se mundializa, para utilizar uma expressão de Renato Ortiz.

A crítica a essa proposta preliminar feita aqui – de que a televisão 
é expandida e agrega, com isso, outras formas de suportes e especta-
torialidades como algumas possibilidades hipersegmentadas baseadas 
na internet, como o YouTube, Vimeo, Netflix ou mesmo Periscope – é 
conhecida. Tais experiências são classificadas como internet e, para mui-
tos, seriam tudo, menos televisão, e necessitariam ser reconhecidas como 
outra mídia distinta, que está tomando o lugar da televisão. Mas que 
mídia é essa, o que a define? Ainda faz algum sentido analisar os meios 
de comunicação nos dias de hoje e, em especial, as mídias audiovisuais 
(aqui incluindo o cinema) sem considerar as transformações dessas mí-
dias ao longo da história e suas múltiplas possibilidades em um espaço 
contemporâneo pós-moderno em que fronteiras se diluem e que defini-
ções estanques tornam-se cada vez mais imprecisas e incompletas para 
dar conta destas complexidades?

Podemos pensar, desse modo, que estaríamos passando por um mo-
mento em que as formas de assistir e fazer televisão têm mudado, mas 
que isso não é inédito, ao contrário, é recorrente. E, da mesma forma que 
Buonanno (2015) ataca o discurso do fim da televisão tomando como de-
finidor da televisão a televisão broadcast, e Seth Shapiro (2012), por sua 
vez, em “O futuro da televisão: a morte da TV a cabo e outros contos de 
fada”, faz o mesmo se referenciando na televisão narrowcast, é importan-
te pensar que a televisão não é mais broadcast e narrowcast ainda que, sim, 
agregue essas duas formas. Metodologicamente, refletindo sobre a televisão 
na contemporaneidade, essas perspectivas parecem um erro. É necessário 
pensar que televisão é essa de fato, pois a metodologia para a sua defesa é 
a mesma de seus detratores, de julgá-la no fim por avaliarem apenas um 
aspecto como o seu todo, de pensarem a televisão na contemporaneidade 
por determinados critérios que não são mais suficientes para dar conta 
das complexidades que a televisão foi angariando, especialmente nos úl-
timos 20 anos. 

É importante, portanto, pensar a televisão de um modo mais amplo, 
como um dispositivo e como fenômeno, agregando todas as novas poten-
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cialidades que guarda na contemporaneidade, tanto pelo advento do digital 
quanto por seus usos.  Nesse sentido, o comentário que Vera Follain faz 
sobre as contradições de uma escultura expandida, apontadas pela histo-
riadora da arte Rosalind Krauss, ainda em 1984, poderia ser aplicado per-
feitamente à televisão nos dias de hoje:

Para a historiadora da arte, a categoria escultura, assim como qual-
quer outro tipo de convenção, tem sua própria lógica interna, seu 
conjunto de regras, as quais, ainda que possam ser aplicadas a uma 
variedade de situações, não estariam em si próprias abertas a uma mo-
dificação externa, ou seja, não seriam infinitamente maleáveis. Par-
tindo desse pressuposto, Rosalind Krauss pergunta, então, se a cate-
goria escultura, ao ser forçada a abranger campo tão heterogêneo, 
não correria o perigo de entrar em colapso. Conclui, entretanto, que 
tal preocupação não se justificaria no pós-modernismo, pois trata-se 
de um momento no qual a práxis não seria definida em relação a 
um determinado meio de expressão, como a escultura ou a pintura. 
Seria definida em relação a operações lógicas dentro de um conjunto 
de termos culturais para o qual vários meios – fotografia, livros, qua-
dros, espelhos ou escultura propriamente dita – podem ser usados. 
(FOLLAIN, 2015, p. 2). 

Assim, a proposta que se faz, no âmbito da cultura das mídias, é que 
a televisão seja percebida e analisada não apenas como um suporte em 
oposição a outros, mas como um conjunto de componentes culturais, 
operações, que transcendem a questão de uma materialidade, espectato-
rialidade e conteúdo específicos. A televisão não é ou materialidade, ou 
espectatorialidade ou conteúdo, ela é tudo isso ao mesmo tempo. E ela 
muda, agrega complexidades e se transforma dia a dia – é tudo, menos 
estática. A televisão, como dispositivo, sempre dialogará com essas pos-
sibilidades e muitas outras, mas o pesquisador nunca deve deixar de ter 
em perspectiva, em sua análise, a capacidade mutante do meio, o que a 
televisão agregou e o que reúne, sob pena de discutir, aí sim sobre uma 
televisão que já morreu, datada, e que não contempla, por ela própria, as 
complexidades e desafios que lhe são impostas enquanto fenômeno na 
contemporaneidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi discutir pontos essenciais para a metodologia 
de análise e estudos de televisão na contemporaneidade, tentando elencar 
elementos que possam, de alguma maneira, defini-la de uma maneira a 
inseri-la em seu contexto atual. 

Em primeiro lugar, verifica-se que a televisão muda em processo con-
tínuo, histórica e sistematicamente. Tais mudanças contemplam toda a va-
riedade de suas possibilidades enquanto dispositivo, seja a criação de elos 
sociais; seja seu público e espectatorialidade de forma familiar, coletiva ou 
individualizada; sua tecnologia; seu espaço de recepção; sua mobilidade; 
a participação e permeabilidade do público em seu conteúdo; sua forma 
mais atenta ou distraída de consumo ou a sua possibilidade de ser lida e/
ou vista. A grande característica da televisão, nesse sentido, é justamente 
o seu dinamismo, a sua capacidade de agregar complexidades, de deixar 
de ser apenas um modelo estático para incorporar tantos outros quantos 
apareçam no decorrer do tempo. Ajustam-se, assim, às demandas de um 
público que também muda, de usos distintos que fazem da televisão e de 
seus conteúdos, permeados por novas tecnologias que também impõem no-
vos modelos de negócios. 

Tais possibilidades amplificam em muito os seus processos de subjetiva-
ção, conforme podemos deduzir a partir de Agamben:

Nesse mesmo sentido, por exemplo, um mesmo indivíduo, uma mes-
ma substância, pode ser o lugar dos múltiplos processos de subje-
tivação: o usuário de telefones celulares, o navegador na internet, 
o escritor de contos, o apaixonado por tango, o não-global etc. Ao 
ilimitado crescimento dos dispositivos no nosso tempo corresponde 
uma igualmente disseminada proliferação de processos de subjetiva-
ção. (AGAMBEN, 2009, p. 41).

Ou seja, a variedade desses processos na atualidade deve ser considera-
da e eles não podem ser pensados isoladamente como determinantes para 
definir os limites de uma ou outra mídia. A televisão, assim, apresenta-se 
como um meio naturalmente fluido em um momento de proliferação de 
novas tecnologias que propiciam um sem número de processos de subjetiva-
ção. Dessa forma, qualquer definição da televisão pelos processos habituais 
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e tradicionais torna-se incompleta e, por que não, ineficiente, por não se 
considerar o seu meio em uma perspectiva mais ampla.

Tais possibilidades amplificam de maneira substancial os limites e os 
recursos da televisão na contemporaneidade e esgarçam as suas fronteiras, 
borram seus limites, deixando a sua determinação exata um tanto fugi-
dia. Estaríamos, portanto, diante do fim da televisão ou de mais uma de 
suas transições em que ela agrega novas particularidades? Nesse sentido, 
algumas experiências audiovisuais atuais fundadas na tecnologia digital 
e na internet, como o vídeo sob demanda (Netflix, Amazon Prime e ou-
tros), constituiriam outra mídia ou seriam apenas um desdobramento do 
dispositivo televisão na contemporaneidade? Centrada nessa variedade 
e nas diferentes formas do consumidor/espectador lidar com a televisão 
contemporânea, a televisão expandida não seria, dessa maneira, algo que 
absorve a relação com outras mídias, compondo um ecossistema midiáti-
co no momento atual da hipertelevisão, conforme apontou Scolari? Nesse 
sentido, seguindo as proposições de Chartier acerca do objeto livro, talvez 
as regras do suporte televisão não sejam mais tão determinantes. Por outro 
lado, conforme apontou Rancière, observa-se a predominância do conteúdo 
e de uma idealidade? 

Poderíamos ainda assim pensar que talvez o que defina a televisão não 
seja algo interno, mas algo externo a ela enquanto mídia e dispositivo: uma 
fluidez no seu próprio conceito e definição, ditada pelas diferentes percep-
ções de televisão de diferentes espectadores múltiplos. Ou seja, para pesso-
as que entendem a televisão como conteúdo, os seus programas, os DVDs 
iranianos e as séries da Netflix, todos são televisão. Para os que entendem 
que o suporte é determinante, cada um é uma mídia diferente. Ainda 
que essas diferentes interpretações de televisão sejam possíveis, elas não 
prescindem da necessidade de, metodologicamente, buscar uma definição 
mais ampla, que entenda a televisão como um fenômeno. Para tanto, é ne-
cessário que ela seja colocada sob análise sempre em perspectiva histórica, 
acompanhando, de um lado, as suas mudanças em suas características mais 
emblemáticas e, de outro, situando-a e suas modificações na atualidade, em 
um contexto que, como apontou Vera Follain, todas as artes rompem suas 
fronteiras e se tornam também expandidas.

Ao mesmo tempo, a proliferação de novas gerações de nativos digitais 
e screenagers, conforme teorizou Douglas Ruschkoff (1999) sobre a gera-
ção multitarefa, força a televisão a ser mais fluida e abrir suas alternati-
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vas. Utilizando os termos de Scolari, os espectadores tendem a ser cada 
vez mais transmidiáticos e plurimidiáticos, cada vez menos monotextuais. 
Mas isso não significa a morte da televisão, porque são modelos comple-
mentares. Nesse sentido, mais do que não ser televisão, parece mais que a 
Netflix é uma outra etapa da mesma televisão, agora com a possibilidade 
e a necessidade de ser estoque, por entender esse novo cenário de especta-
dores e de consumo televisivo e readaptar as estratégias de conteúdo para 
um público que não se enquadra no modelo familiar dos anos 1950 da TV 
aberta, ampliando, enfim, a noção de definição de televisão.

Ainda assim, essa contingência ainda poderia ser vista como uma jus-
tificativa oportunista pelos detratores da televisão ou pelos defensores 
de seu fim. Poderiam afirmar então que mudam-se os parâmetros para 
dizer que a televisão não está moribunda e que, pelo contrário, estaria 
mais viva do que nunca. Mas, se os meios trocam características entre 
si, eles passam a se assemelhar, especialmente na contemporaneidade de 
multiplicação de suportes tecnológicos digitais, com o aumento de subje-
tividades em espectadores cada vez mais múltiplos e, ainda assim, a te-
levisão continua tendo uma centralidade na produção, exibição e mesmo 
na distribuição de conteúdo. Essas delimitações ficam difíceis e quase 
impossíveis de se precisar. 

E, parodiando o título do texto de Jacques Rancière sobre o autor, essa 
realidade contemporânea da televisão talvez se revele em uma pergunta: te-
ríamos hoje, na verdade, uma televisão morta ou uma Televisão viva demais?
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Apontamentos sobre o 
dispositivo televisivo
Uma releitura panorâmica das dimensões técnicas, 
comerciais, das linguagens e dos regimes de 
espectatorialidade da TV

Leandro Lage

Diante da persistência da TV como “meio de comunicação mais utilizado 
pelos brasileiros” (BRASIL, 2016), da ampliação dos espaços acadêmicos de-
dicados aos Estudos de Televisão e das significativas transformações pelas 
quais esse dispositivo midiático1 vem passando em suas diversas dimensões, 
é importante que façamos, com certa frequência, a seguinte questão: o que 
estamos chamando de televisão? O objetivo dessa indagação não é fixar um 
significado único para um fenômeno tão complexo, com particularidades 
históricas e especificidades culturais. A questão se impõe justamente pelo 
fato de a TV constituir, atualmente, um enorme desafio para a Comunicação, 
mas também um campo vasto e aberto de reflexões epistemológicas e meto-
dológicas, fazendo jus a um histórico de investigações teóricas com signifi-
cativas contribuições para a área, entre as quais podemos citar os trabalhos 
de Williams (2004), Hall (2003), Martin-Barbero (2003), entre tantos outros.

Certamente, a questão levantada pede uma investigação de fôlego e es-
paço muito maiores do que os que dispomos. Contudo, nossa proposta é pa-
norâmica, construída sobre o que acreditamos ser um ponto de partida his-
tórico e epistemológico consistente. Nossa linha argumentativa se baseará 
na releitura de um trabalho cuja proposição, há pouco mais de uma década, 
era exatamente oferecer uma resposta “panorâmica” para a pergunta que 
refizemos acima. Num dos quatro volumes da série Narrativas do cotidiano, 
França (2006) propôs-se a entender a televisão à luz de pelo menos cinco 

1  Por dispositivos midiáticos entendemos as instâncias de mídia como processos de pro-
dução e difusão de materiais significantes e mecanismos capazes de modelar, organizar 
e regular os processos de interação (ANTUNES; VAZ, 2006).
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prismas: mapear ênfases nos estudos que se ocupam da televisão; refletir 
sobre a TV a partir de seus pontos de vista técnico, produtivo e comercial; 
pensar sobre as condições de recepção e a diversidade de públicos da TV; 
indicar as funções e os lugares ocupados pela televisão na sociedade; elen-
car características gerais das linguagens da TV.

Nosso ponto de partida será o debate sobre o destino da TV, por via de 
regra polarizado entre o fim e a sobrevida desse dispositivo. Em seguida, 
discute-se a expansão técnica da televisão e os impactos dessas transfor-
mações e metamorfoses pelas quais vem passando o dispositivo. Do ponto 
de vista comercial, observa-se o modelo multiplataforma como indício de 
uma abertura da televisão para novas formas de consumo, mas também 
novos modelos produtivos e de mercado. Como parte dessas transforma-
ções, argumenta-se que, diante da expansão televisual, as linguagens tele-
visivas, em sua diversidade e peculiaridade, têm sido determinantes para 
reconhecermos o que constitui aquilo que chamamos de televisivo. Por fim, 
a respeito da espectatorialidade televisiva, defende-se que seus processos 
de produção e, sobretudo, de consumo seguem a lógica diferida e difusa da 
midiatização contemporânea.

Serão essas as pistas que seguiremos para encontrarmos respostas à 
questão proposta; pistas essas que, quando confrontadas com as novas rea-
lidades do fenômeno estudado, abrirão outros caminhos e problemas corre-
lativos à televisão como dispositivo midiático, em suas dimensões produti-
va, técnica e interacional.

VISÕES DO FIM: UM DEBATE

A televisão ocupa o centro de pelo menos dois conjuntos de problemas e 
indagações no âmbito da Comunicação. O primeiro deles é o intenso e con-
traditório debate sobre o fim da televisão (CARLÓN, 2014; KATZ, 2009; 
MILLER, 2009; 2014; OROZCO, 2014; SCOLARI, 2009; VERÓN, 2009), que, 
ao polarizar a discussão entre a crença na permanência da TV como dis-
positivo midiático dos mais importantes do último século e os vaticínios 
mais ou menos trágicos sobre a morte definitiva ou a falência parcial de 
seus sistemas, torna-se mais produtivo quando se debruça sobre as trans-
formações pelas quais a TV tem passado continuamente, em diferentes 
graus. Paleotelevisão, neotelevisão, televisão digital ou na era da conver-
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gência, hipertelevisão, pós-televisão… As diversas nomenclaturas já utili-
zadas para buscar acompanhar as dinâmicas técnicas e interacionais desse 
dispositivo apontam, por si mesmas, para a miríade de direções que essa 
discussão pode seguir.

O segundo conjunto de problemas, este menos recente, mas ainda im-
portante, é a irônica “crise de legitimidade” pela qual passa a televisão 
frente a outros objetos e fenômenos de interesse do campo da Comunica-
ção. A ironia está no fato de que, pelo menos desde a década de 1970, os 
estudos sobre televisão têm crescido e ampliado as perspectivas pelas quais 
esse dispositivo passa a ser examinado (BERGAMO, 2006). Ainda assim, o 

“prestígio” da televisão na sociedade brasileira é inversamente proporcional 
ao desse fenômeno comunicacional na comunidade acadêmica. E, mesmo 
nos vários estudos, não é raro que a televisão seja ressaltada tão somente 
como evidência do empobrecimento cultural instaurado pelo capitalismo 
pós-industrial, como lugar de criação de valores e mitos contemporâneos, 
como instrumento de poder e reprodução da estrutura de dominação.

França (2006) chega a uma série de apontamentos, fornecendo, assim, 
menos uma revisão teórica completa do que um conjunto básico de referen-
ciais e definições capazes de balizar um olhar crítico e tensionador sobre a 
TV. Antes de refazermos os passos da autora, devemos nos questionar: diante 
das significativas mudanças pelas quais a televisão vem passando, em suas 
dimensões técnicas, produtivas, comerciais, interlocutivas, linguageiras e 
expressivas, o que alguns apontamentos panorâmicos de uma década atrás 
poderiam nos ensinar sobre a televisão de hoje? Pensar sobre o que estamos 
chamando de televisão requer, a nosso ver, indicar aquilo que até pouco 
tempo chamávamos de televisão. Nesse contexto em que se encontram os 
diagnósticos sobre esse dispositivo midiático, indicar o alcance das trans-
formações é um exercício necessário, embora sempre inacabado, mas que 
só pode ser feito com um ponto de partida claro.

Mas a proposta também não se resume a uma mera atualização biblio-
gráfica. Trata-se de uma reflexão historicamente guiada, orientada por pre-
ocupações recentes com esse quadro de intermitências, inovações, descon-
tinuidades, mutações, adaptações. Entretanto, nossas preocupações não se 
limitam ao escopo do debate em torno do fim da televisão, embora nele 
busquem ancoragem. Em nosso entendimento, essa discussão leva a pelo 
menos três caminhos bem conhecidos: em primeiro lugar, ao prematuro 
cortejo fúnebre da televisão como dispositivo midiático; em segundo, ao 
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suspiro esperançoso de que a TV balança, mas não cai; e, em terceiro, ao 
discurso tautológico da transformação. Limitamo-nos a retirar desse debate 
o que nele há de mais produtivo: insights sobre o que estamos chamando, 
hoje, de televisão, em detrimento às profecias e lamentações.

Nesse sentido, alguns eixos teórico-analíticos apresentados por França 
(2006) servirão de pedra de toque para fazermos apontamentos sobre a 
questão interposta: dimensões técnicas, lógica comercial, linguagens, regi-
mes de espectatorialidade e funções sociais. É importante demarcar que a 
divisão entre diferentes eixos deve ser considerada apenas de um ponto de 
vista analítico. As transformações pelas quais a TV vem passando incidem 
direta ou indiretamente em cada uma dessas dimensões. Por exemplo, a dis-
tribuição massiva e instantânea que ainda marcava a televisão de uma déca-
da atrás vem, pouco a pouco, cedendo espaço a formas de distribuição cada 
vez mais diversificadas e diferidas, o que reflete diretamente nos regimes de 
espectatorialidade televisiva, assim como nas próprias lógicas produtiva e 
comercial, nas linguagens e, por fim, na função social da TV.

Quando vemos o impacto que a televisão ainda tem no Brasil, seja no 
modelo broadcasting, seja nas plataformas de streaming, pelas diferentes 
telas, em distintos contextos, fica evidente a necessidade de tentarmos com-
preender permanentemente o fenômeno televisivo. Entretanto, como disse-
mos acima, seria pouco ou nada produtivo reduzir as televisões à Televisão. 
Assim, na contramão dos presságios apocalípticos sobre o fim da TV, e 
atentos à multiplicação das telas, à fragmentação da audiência e às novas 
formas de produção, circulação e consumo televisivo, lançamo-nos à busca 
de pistas para compreender o que chamamos de televisão, mas também 
para fazer com que tal pergunta nos leve às novas gramáticas e esquemas 
interpretativos necessários para entendê-la.

Nesse sentido, posicionamo-nos, de saída, num quarto caminho do de-
bate sobre a atualidade e o destino da televisão: o de que a TV está se 
transformando. Não, não estamos defendendo o argumento tautológico da 

“crise” pela qual a TV estaria passando atualmente. A esse respeito, concor-
damos com França (2009) quando defende que a televisão tem se modifi-
cado continuamente, desde seu surgimento. A televisão se modificou dos 
pontos de vista técnico e material, a partir de intensos avanços tecnológicos 
que a fizeram crescer e diminuir, tornar-se plana e fina, versátil e conec-
tada. Modificou-se de um ponto de vista comercial, tornando-se o centro 
de interesses mercadológicos e políticos que ultrapassam e muito o campo 
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das mídias e telecomunicações. Modificou-se, ainda, em suas linguagens e 
maneiras de interpelar o público, refazendo gêneros e formatos, modifican-
do sua programação e, consequentemente, transformando seus regimes de 
espectatorialidade e as formas pelas quais organiza a interação com uma 
grande quantidade de espectadores.

Em meio a essas transformações, vejamos de que maneira os eixos teó-
rico-analíticos indicados nos ajudam a sistematizar certa visão – histórica e, 
ao mesmo tempo, atual – sobre o dispositivo televisivo.

DIMENSÕES TÉCNICAS

Há um consenso tácito entre os autores em relação às transformações tec-
nológicas da televisão e seus impactos nas dimensões produtiva, receptiva, 
social, estética, comercial e cultural da TV. Sem necessariamente entrar-
mos na discussão sobre os riscos deterministas dessa perspectiva, é preciso 
reconhecer o elo entre as faces tecnológica e cultural da televisão (WILLIAMS, 
2004), observando esse dispositivo tanto do ponto de vista de uma evolução 
técnica dos mecanismos de produção e difusão de imagem e som quanto do 
de uma forma industrializada de produção simbólica, sujeita a diferentes 
apropriações culturais. Por isso, começamos nossa argumentação pelo ca-
ráter técnico e material do dispositivo televisivo.

A televisão é, desde que surgiu, um “objeto” (MILLER, 2009), um 
“eletro doméstico” (VERÓN, 2009), sendo, portanto, fabricada, embalada e 
transportada. Ou seja, a própria TV é, em si, um produto comprável e des-
cartável. É vendida enquanto tal, adquirida enquanto tal. Mas a televisão 
também produz, ou melhor, reproduz alguma coisa. E o comprador também 
continua “consumindo” a televisão depois de adquiri-la. Daí porque França 
(2006, p. 19) se refere à TV como uma “técnica de produção de imagem em 
movimento e som e veiculação instantânea a distância”. Ao contrário do 
que se pode pensar, as condicionantes técnicas sempre foram relevantes, a 
ponto de a baixa qualidade das imagens transmitidas e o tamanho reduzido 
das telas, em certa época, desestimularem a produção imagética em planos 
abertos, por exemplo.

Mais de meio século depois, a televisão continua evoluindo tecnolo-
gicamente: telas largas, planas e côncavas, digitalização de imagem e 
som, alta densidade de pixels e intensa saturação, sistemas operacionais 
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inteligentes, recursos visuais e sonoros para os mais diversos perfis de 
espectadores, conectividade e interatividade com a internet e outros apa-
relhos. Como explicava França (2006, p. 19), “a televisão trabalha hoje 
com padrões sofisticados, e superou há muito a mera transmissão de ima-
gens do mundo: ela fabrica suas imagens e um mundo próprio”. As telas 
amplas, curvas e os efeitos 3D – e, obviamente, as possibilidades técnicas 
de gravação, produção e edição de imagens em altíssima resolução – só 
aumentaram a capacidade de as televisões oferecerem uma experiência 
de imersão na telerrealidade.

Há, ainda, um outro aspecto a ser considerado no que diz respeito às 
transformações técnicas que têm ampliado a noção de televisão. Trata-se 
do que Carlón (2014) chama de “televisão expandida”: espécie de síntese 
técnica entre a emissão massiva tal como a conhecemos e as diversas op-
ções de telas e dispositivos móveis, tais como smartphones, tablets, nave-
gadores automotivos e notebooks. Embora o impacto seja diferente quando 
nos referimos às transmissões ao vivo, de consumo imediato e simultâneo, 
e às produções gravadas, de consumo potencialmente diferido, em ambos 
os casos as transformações são significativas e têm enorme impacto sobre 
outras dimensões televisivas, como a produtiva e comercial, bem como as 
práticas de consumo televisivo.

De um lado, referimo-nos à expansão televisiva para o modelo multi-
-plataforma, marcado pela interatividade, pela mobilidade e pela acessibi-
lidade aos conteúdos, transmissões e produções (DOYLE, 2010). De outro, 
à própria transformação dos espectadores/consumidores em prosumers 
(RITZER, JURGENSON, 2010), capazes de produzir individual ou cola-
borativamente produtos televisivos ou televisionáveis, tanto para as in-
dústrias de TV quanto para plataformas específicas. Ou seja, ao falarmos 
de televisão, atualmente, devemos no mínimo considerar essa expansão 
técnica com seus respectivos impactos, que fazem com que a televisão 
continue sendo, a um só tempo, um aparelho específico de emissão au-
diovisual e vários dispositivos e telas que os próprios espectadores podem 
carregar consigo. Do ponto de vista técnico, a TV se espraiou e se meta-
morfoseou, expandindo seu alcance ao preço de ter de lidar com a ame-
aça constante de dispersão, fragmentação ou migração de seus públicos 
(OROZCO, 2014).
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LÓGICA COMERCIAL

Grande parte da “crise de legitimidade” à qual aludimos anteriormente se 
deve à dimensão comercial da televisão. Desde muito cedo esse dispositi-
vo midiático vem sendo considerado como parte do “âmbito do esquema 
abrangente da indústria cultural e, enquanto combinação de filme e rádio, 
leva adiante a tendência daquela, no sentido de cercar e capturar a consci-
ência do público por todos os lados” (ADORNO, 1975, p. 346). Isso porque 
também desde cedo a TV é um negócio, organizado em torno de uma lógi-
ca empresarial, industrial e estandardizada. Tal modelo traz repercussões 
decisivas não apenas para os modos de produção cultural, marcados pelo 
imperativo mercantil do lucro, como também para as formas de consumo.

Mesmo sem compartilhar do ceticismo frankfurtiano, França (2006) 
chama a atenção para a produção centralizada e para a lógica comercial 
como aspectos nucleares desse dispositivo televisivo:

O conceito de televisão inclui, mas ultrapassa sua dimensão técnica e 
diz respeito também a seu modo de produção e organização. A televi-
são tem uma vida e um lugar institucional na sociedade e compreen-
der um sistema de produção centralizada e de veiculação à distância 
para um público amplo e diversificado. Esse lugar institucional tem 
implicações políticas e econômicas. […] Trata-se também de um em-
preendimento de alto custo, o que restringe a possibilidade de esta-
belecimento dessas centrais de produção àqueles que detêm o capital 
financeiro e político necessários. (FRANÇA, 2006, p. 21).

Sob esse ponto de vista, a TV apresenta uma aparente contradição, con-
forme ressalta a autora: enquanto instrumento por excelência de uma in-
dústria cultural, ela se vê comprometida com o consumo massificado, ao 
mesmo tempo em que está sujeita a interesses políticos e econômicos es-
pecíficos. E mesmo quando nos referimos às emissoras públicas, absoluta 
minoria em meio a um sistema que privilegia o regime de propriedade pri-
vada, não é raro que elas próprias passem a servir aos interesses de grupos 
políticos e econômicos, como é o caso em diversos países latino-americanos.

Há, no entanto, uma conjunção de fatores que tem afetado esse modelo 
de negócio, da produção às formas de consumo. Por um lado, perdura um 
esquema de mercado centralizado, que regula desde os investimentos até 
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a concepção de roteiros, formatos e gêneros, moldando a interação com a 
audiência de acordo com as expectativas de rating e, por tabela, de lucrati-
vidade (OROZCO, 2014). Por outro lado, a internet, a multiplicação de telas, 
os serviços de streaming e a distribuição peer to peer têm expandido as fren-
tes produtivas e mercadológicas da televisão, configurando novos arranjos 
de negócios (DOYLE, 2010; LADEIRA, 2011), e têm afetado diretamente 
os produtos, cada vez mais transmidiáticos (MASSAROLO; ALVARENGA, 
2009; OROZCO, 2014; SCOLARI, 2009).

As transformações tecnológicas vêm, assim, acompanhadas de mudan-
ças significativas no contexto mercadológico e comercial da televisão, que 
passa a expandir seu horizonte de produtos e serviços, trazendo novos desa-
fios para o mercado publicitário, instado a conhecer sempre mais e melhor 
seus consumidores. Como lembra Orozco (2014), o modelo produtivo da te-
levisão se desenvolveu num cenário livre de ameaças de outras telas, de ou-
tros serviços e da própria interatividade com o consumidor. E, mesmo que 
a maior parte dos telespectadores ainda se encontre ligada à emissão tele-
visiva, as corporações têm se esforçado para alcançar os consumidores que 
já se encontram dispersos na lógica difusa e diferida da midiatização e das 
diversas plataformas de interação com produções audiovisuais televisivas.

Portanto, a centralização produtiva que marcava a lógica comercial tele-
visiva ainda perdura, assim como a ancoragem oferecida pela programação 
no modelo broadcast (FECHINE, 2014). A própria expansão multiplatafor-
ma pode ser vista como sinônimo de uma abertura da televisão para novas 
formas de “receber” a TV e de consumir seus produtos e acompanhar sua 
programação (MILLER, 2009; 2014). Mesmo assim, afirmar essa centrali-
dade já não pode ocorrer sem a ressalva quanto aos modelos produtivos 
alternativos em expansão e seu impacto comercial. A prova dessa pressão 
crescente exercida sobre o modelo massivo do broadcast é a própria conver-
gência empresarial entre os setores de comunicação de massa e de teleco-
municação (LADEIRA, 2011), bem como a extensão produtiva e comercial 
do setor midiático para as multiplataformas de interação (DOYLE, 2010).

LINGUAGENS TELEVISIVAS

Uma das abordagens mais produtivas dos Estudos de Televisão privilegia 
especificamente a linguagem televisiva, sobretudo no que diz respeito à 
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conformação de gêneros como “estratégia de comunicabilidade” (MARTÍN-
-BARBERO, 2003) conformadora tanto das estruturas discursivas, enuncia-
tivas, narrativas e estéticas quanto dos modos de organizar a interação com 
os espectadores. Nesse sentido, França (2006; 2009) destaca algumas ca-
racterísticas gerais da linguagem televisiva, sem necessariamente circuns-
crever elementos exclusivamente da TV, posto que ela própria se inscreve 
num âmbito mais amplo de produção audiovisual, com múltiplas lingua-
gens, gêneros e formatos. Essas características são, principalmente, a ficção 
e a realidade, o predomínio do visual icônico e o apelo sensorial.

Inspirada no conhecido ensaio de Eco (1984) sobre a televisão, França 
(2006) argumenta que a linguagem televisiva oscila continuamente entre 
os mundos ficcional e real, criando aberturas para o mundo e, muitas vezes, 
ficcionalizando a realidade e vice-versa. Tal característica tem relação di-
reta com o predomínio da linguagem visual e do icônico, próprio da trans-
missão ao vivo, por exemplo. “As imagens da televisão, coladas ao cotidiano, 
falando dele e de nosso mundo, estabelecendo uma relação de proximidade 
e verossimilhança com a realidade, se inscrevem sobretudo no terreno do 
icônico (relação de semelhança com o mundo)” (FRANÇA, 2006, p. 34). 
Há, nesse sentido, o primado do reconhecimento e da identificação, em 
oposição ao estranhamento próprio dos experimentalismos.

Ainda assim, não se quer dizer que a TV não experimenta novos gêneros, 
formatos e linguagens. Pelo contrário. Como afirma Miller (2009), diferen-
temente da estética filosófica e artística, as tecnologias e linguagens televi-
sivas conseguem promover uma síntese entre o belo e o sublime: a TV “mes-
cla o sublime – o incrível, o inefável, o incontrolável e o poderoso – com 
o belo – o acessível, o atraente, o dócil, o reconfortante” (MILLER, 2009, 
p. 16). Se podemos falar em linguagem televisual no singular, é preciso, 
antes, demarcar a diversidade com que ela constrói suas relações de refe-
rencialidade, sempre mediadas pelas referências culturais e por uma lógica 
produtiva instada a inovar e, ao mesmo tempo, a manter padrões estéticos.

Todos esses elementos da linguagem televisiva conferem a esse disposi-
tivo midiático uma alta sensorialidade (FRANÇA, 2006). Ao mesmo tempo 
em que a TV constrói um regime de atenção relativamente descompromis-
sado por parte dos espectadores, esse regime não pode ser confundido com 
uma interação frágil e superficial, vazia de emoções e reflexões. A esse 
respeito, França explica:



Apontamentos sobre o dispositivo televisivo 41

Considerando-se a maneira como a televisão é assistida, como se 
instala nos lugares e convive com outras atividades, ela deve buscar 
eficiência na execução de seu papel; e este se exerce muito no campo 
dos afetos, das emoções despertadas. Sem causar grandes perturba-
ções, a televisão tem que fazer sentir – fazer rir, fazer chorar, provo-
car medo ou comoção. (FRANÇA, 2009, p. 36)

A linguagem da televisão, nesse sentido, seria uma linguagem do apelo 
emocional, sensorial, que convoca não apenas a visão e a audição, mas 
também o tato, o olfato e até mesmo o paladar.

É preciso acrescer a essas características já conhecidas gramáticas tele-
visuais que, até então, se não eram inéditas, ocupavam um lugar de exceção 
em meio ao fluxo da programação das televisões. Nesse sentido, diversos 
autores vêm colhendo pistas sobre as linguagens televisuais próprias desse 
contexto de transmidialidades e convergências. Com foco voltado para a 
narratividade transmídia, Scolari (2009) indica alguns pontos importan-
tes de transformação da linguagem televisiva: a multiplicação de progra-
mas narrativos, expandindo as histórias e a própria quantidade de perso-
nagens principais; a aceleração das histórias, que devem ser construídas 
para caberem nos formatos televisuais seriados; a narrativa em tempo real, 
construindo uma espécie de “efeito de ao vivo”, jogando com um aspecto 
bastante característico e comum da linguagem televisiva; a utilização de 
histórias não sequenciais, um recurso classicamente da narrativa e da mon-
tagem cinematográficas; e, por fim, a expansão narrativa para diferentes 
meios e plataformas.

Quando consideramos as mudanças nos regimes de espectatorialidade, 
sobre as quais falaremos adiante, temos que considerar ainda as transfor-
mações que os próprios prosumers têm instaurado no âmbito das linguagens 
televisivas. De fato, há uma clara incorporação dos gêneros e formatos te-
levisivos consagrados pelos usuários do que tem se chamado de social TV. 
Por outro lado, é preciso reconhecer as mudanças que esses novos usos da 
televisão têm provocado nas práticas midiáticas, revigorando linguagens 
e formatos e reformulando a interatividade das instâncias de produção e 
recepção.

É nesse sentido que tendemos a concordar com Orozco (2014), quando 
argumenta que a TV deixou de ser um meio para se tornar “o televisivo”:
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Eu destaco o televisivo como espaço de negociação entre a tela e o 
público e, sobretudo, de reconhecimento mútuo de certo tipo de ex-
pressão audiovisual e de situação do público, ritmo, formas de narrar 
histórias, de conectar imagens e tecê-las umas com as outras, assim 
como com os efeitos de voz e especiais. (OROZCO, 2014, p. 101).

“Emancipada” de seu aparelho, a TV, nesse sentido, estaria agora liga-
da a certos padrões estéticos, expressivos e interacionais, condicionados, 
por sua vez, pelas possibilidades técnicas e pelos interesses comerciais. 
Ou seja, a linguagem televisual nunca foi tão importante para reconhecer-
mos o que constitui o próprio televisivo, considerando seus novos avatares 
e linguagens.

REGIMES DE ESPECTATORIALIDADE

Um aspecto bastante elementar sobre os regimes de espectatorialidade te-
levisivos diz respeito à própria vocação da TV para alcançar uma ampla 
diversidade de públicos, superando distinções econômicas e culturais. 
Perceber a TV como “meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros” 
(BRASIL, 2016) significa reconhecer na televisão um dispositivo midiático 
democrático – em um sentido específico, por certo. Para França (2006, p. 22), 
essa “horizontalidade da recepção de TV claramente diz alguma coisa da 
própria televisão e tem implicações tanto no seu conteúdo quanto na cria-
ção de um repertório social comum”. Para a autora, a própria televisão é 
responsável pela disseminação de referências culturais e pela circulação de 
representações sociais. Isso porque ela também depende dessas referências 
e representações para manter sua penetrabilidade social, cotidiana e do-
méstica, um imperativo de sua lógica comercial.

A principal consequência disso é o notável fato de que a TV também nos 
ensinou a sermos espectadores (OROZCO, 2014). Não é forçoso dizer que 
a televisão também educou nossas formas de assistir, sentir e de se emo-
cionar, permanecendo, por um longo tempo, sendo capaz de reunir enor-
mes audiências em torno de si e de seus produtos. Assistida individual ou 
coletivamente, por espectadores atentos ou distraídos, a TV se disseminou 
socialmente: deixou a sala para outros cômodos das casas; passou a ocupar 
locais públicos, como restaurantes e salas de espera; entrou nos automóveis 
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e aviões e, mais recentemente, passou a estar ao alcance de nossas mãos, 
graças aos smartphones.

Há pelo menos duas características fundamentais quando pensamos nas 
práticas de consumo televisivo nos últimos anos. A TV tem sido o âmbito 
por excelência da midiatização contemporânea (OROZCO, 2014), o que, de 
nossa parte, significa dizer que seus processos, especialmente os de consu-
mo e recepção, são cada vez mais diferidos e difusos2. Ou seja, os espec-
tadores já não precisam assistir aos produtos televisivos quando a TV os 
transmite, e também não precisam mais do convencional aparelho de TV 
para assisti-la. A diversidade de telas e tecnologias, a lógica das múltiplas 
plataformas e as conectividades criaram todas as condições para que a prá-
tica de ver TV se tornasse espacialmente difusa e temporalmente diferida, 
o que não quer dizer, por outro lado, que tais práticas tenham suplantado 
os modos tradicionais de espectatorialidade.

Autores como Carlón (2014), por exemplo, preferem chamar tal processo 
de “crise na programação”, uma espécie de consequência da derrocada dos 
meios massivos como um todo, que implodem consigo tanto a lógica da pro-
gramação e do fluxo que há muito ordenam a produção e a emissão televisi-
vas, quanto a própria capacidade que a TV tem de programar a vida social. 
Na contramão desse argumento, Orozco (2014) defende a permanência da 
capacidade televisiva de sintonizar todos numa agenda, de reunir especta-
dores em torno de eventos, de narrativas. Aliás, esse é um dos principais 
argumentos do autor para contestar os vaticínios sobre o fim da televisão.

Mesmo assim, Orozco (2014) reconhece a coexistência de processos re-
centes e antigos no que diz respeito à televisão tal como a conhecemos hoje. 
Especialmente no que tange aos regimes de espectatorialidade. É o caso, por 
exemplo, da estrutura interacional que Castells (2007) chamou de mass self-
-communication, instauradora de uma lógica produtiva de muitos para muitos, 
em oposição à estrutura massificada de produção de poucos para muitos. Se, 
por um lado, não há dúvidas quanto à emergência de uma nova estrutura 
de produção e consumo televisivo, na qual usuários comuns se tornam ins-
tâncias produtoras de referência, também não se pode desconsiderar que 
o modelo massivo coexiste e, inclusive, busca se adaptar a esses contextos 
comunicativos.

2  Sobre a relação entre midiatização e processos diferidos e difusos ver Braga (2006).
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Para Orozco (2014), há, na verdade, duas tendências concomitantes de 
crescimento do consumo televisivo: a transmidialidade e a interatividade. 
Dessa maneira, a televisão espraia-se por várias telas e atinge públicos múl-
tiplos, agenciando diferentes formatos e gêneros, atuando em temporalida-
des diferidas.

O transmedial torna-se transmídia ao incluir a produção do próprio 
público. Trata-se agora de uma produção colaborativa entre esses fãs, 
produtores profissionais de TV e cinema ou vídeo e outros produto-
res que, na efervescência e de repente, lançam-se na arena de pro-
dução de histórias, por vezes, a partir da “desconstrução” de outras. 
(OROZCO, 2014, p. 104).

Coexistem, portanto, antigas e novas práticas de consumo televisivo, 
ampliando sobremaneira os limites do regime de espectatorialidade da TV. 
Isso nos leva a um outro ponto crucial da discussão, a respeito da própria 
função social da televisão. Para França (2006, p. 25), essa inserção social 
televisiva é polivalente: “a televisão é um veículo de informação e de socia-
lização, estabelecendo um repertório coletivo (tanto no que diz respeito a 
temas como vocabulário, formas expressivas, representações e imagens) e 
estendendo o mundo comum”. No centro dessa discussão, surgem funções 
complementares, mas também opostas: a televisão nos informa, mas tam-
bém nos entretém, a TV nos estimula a consumir, cumpre funções ideológi-
cas, entre tantas outras.

As muitas funções da televisão, alvos constantes de críticas e celebra-
ções, refletem os diversos usos que nós, espectadores, ainda fazemos desse 
dispositivo midiático. E, ao contrário de uma retração do que ainda reco-
nhecemos como televisão, tudo indica que o alcance da TV está aumentan-
do (MILLER, 2009; 2014), e que ainda teremos muitas televisões e muitas 
audiências (OROZCO, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O esforço de pensar sobre o que estamos chamando de televisão é distinto 
da tentativa de conceituar esse dispositivo midiático. Optamos por mape-
ar certos aspectos que consideramos centrais para o entendimento da te-
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levisão no presente, movimento que demandou uma ancoragem histórica, 
tecida num passado recente. A apropriação do trabalho de França (2006), 
de pouco mais de uma década atrás, e seu cotejamento com reflexões mais 
recentes sobre a televisão nos deram a dimensão da complexidade do pro-
blema que tentamos enfrentar. A TV, em suas dimensões técnica, comercial 
e interacional, tem se transformado rapidamente, ao mesmo tempo em que, 
estranhamente, às vezes parece ser a mesma de sempre.

O debate em torno do fim da televisão, embora desperte visões exces-
sivamente polarizadas, tem se mostrado profícuo no que tange à compre-
ensão desse dispositivo midiático em suas disposições contemporâneas. So-
bretudo quando se propõe a acompanhar as transformações recentes pelas 
quais a TV tem passado, observando esse processo como algo contínuo, 
concernente às diversas faces da televisão: de suas dimensões técnicas e 
comerciais às linguagens e regimes de espectatorialidade. E embora tenha-
mos discutido tais dimensões separadamente, é preciso fazer a ressalva de 
que não se pode considerar nenhuma delas isoladamente, ou como simples 
causas e efeitos umas das outras. Evoluções e avanços tecnológicos estão 
diretamente ligados às práticas sociais, que, por sua vez, regulam e são 
reguladas pela lógica de mercado que situa a todos, indistintamente, como 
consumidores – mas também como produtores. No centro dessas técnicas, 
práticas e interesses estão as linguagens dos produtos em torno dos quais 
nós, espectadores, organizamo-nos.

Ao final desse percurso, certamente lacunar, sobre o dispositivo televisivo, 
redescobrimos uma televisão profundamente dinâmica, marcada pelos avan-
ços tecnológicos que mudaram sua forma e seu conteúdo: referimo-nos a um 
aparelho específico de emissão audiovisual, mas também a vários dispositi-
vos e telas aos quais a TV se expandiu. Comercialmente, a televisão expande 
seus negócios, sua escala produtiva e seus espaços publicitários às múltiplas 
plataformas que passa a ocupar, criando formas de “receber” a TV, de consu-
mir seus produtos e de acompanhar sua programação – ou mesmo de influir 
sobre essa programação. A própria linguagem da televisão vem mudando, 
expandindo-se e experimentando a entrada de novas gramáticas produtivas, 
nascidas num contexto de interatividade, convergência e transmidialidade. 
Todas essas mudanças vêm acompanhadas de uma ampliação das possibili-
dades de consumo televisivo, que fazem coexistir as práticas ainda ligadas ao 
broadcast com agenciamentos diferidos e difusos, a partir de consumidores 
que, em várias ocasiões, são eles mesmos produtores ou interventores.
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Essa resposta provisória ao que estamos chamando de televisão não soa 
pessimista. Pelo contrário. Faz com que acreditemos que a televisão, ou as 
televisões, ainda tenham muita história para contar.
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Live Transmídia
As novas formas produção de conteúdo e engajamento 
em multiplataformas

João Massarolo
Dario Mesquita
Gustavo Padovani

INTRODUÇÃO

A geração de conteúdo por usuários em rede se tornou, nas últimas déca-
das, uma das principais forças motrizes da economia em campos da co-
municação e da tecnologia, propiciando o surgimento de inovações, novos 
modelos de negócios e o crescimento exponencial de empresas e startup. 
No campo da produção de conteúdo audiovisual multiplataformas, o pro-
cesso desencadeado pelos fluxos da convergência alternativa (JENKINS, 
2009) teve como consequência a popularização de plataformas OTT1 (Over 
The Top) como o YouTube e, consequentemente, o surgimento de diversas 
outras que disponibilizam ao usuário a possibilidade de realizar streaming 
de vídeos. 

No Brasil, o fluxo de streaming de vídeos se popularizou com a che-
gada da Netflix (2011) e, posteriormente, da Amazon Video Prime (2016), 
ou por empresas nacionais como a Looke (2015).  Plataformas, como a 
Netflix, por exemplo, são configuradas para a prática de maratonas inten-
sificadas, através do consumo multi-episódico e a imersão do espectador 
no universo da história, pelo tempo que desejar e do modo que quiser.  
Essa expansão de conteúdos sob demanda e suas respectivas plataformas 
também impulsionam mudanças em relação aos conteúdos realizados ao 
vivo, uma vez que essa prática advinda da televisão, ainda é relevante e 
promove um fluxo temporal muito semelhante às práticas contemporâneas 
das redes.  

1  O termo OTT pode ser definido com um serviço baseado em uma plataforma de dis-
tribuição, acesso e publicação dos mais diversos conteúdos para o usuário.
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No campo televisivo, a noção de “ao vivo” sempre esteve vinculada a 
uma capacidade que distinguia a televisão de outros meios (MACHADO, 
2000), pois as transmissões estavam sempre atravessadas por acontecimen-
tos em curso, do aqui e agora, oferecendo a possibilidade de reforçar uma 
coletividade em seus enquadramentos narrativos (COULDRY, 2003) na ex-
perimentação simultânea de milhares no acesso a um mundo social visível. 
Segundo Machado (2000, p. 125), “a operação em tempo presente constitui 
a principal novidade introduzida pela televisão dentro do campo das ima-
gens técnicas”, tal ponto que características básicas de programas ao vivo 
contaminam produtos pré-gravados, produzidos dentro da mesma lógica de 
produção e linguagem, ganhando marcas de tempo presente.

O autor faz uma distinção entre a noção de tempo real, geralmente 
associado ao “ao vivo” da televisão, e o tempo presente, que ele usa para 
tratar sobre a TV. O tempo real se refere ao campo do cinema, quando há 
coincidência entre o tempo vivido pelos personagens da narrativa e o tem-
po vivido pelos espectadores. Por outro lado, o tempo presente é algo dito 
como exclusivo da televisão, pois, enquanto a fotografia e o cinema petrifi-
cam o tempo, a TV “apresenta o tempo da enunciação como tempo presente 
ao espectador” (MACHADO, 2000, p. 138).

As lives, como são popularmente denominadas as transmissões ao vivo 
nas redes sociais, também podem ser uma altermativa para a reprodução 
dos conteúdos audiovisuais mais diversos, tais como: filmes, séries e websé-
ries, possibilitando que esse conteúdo propicie uma experiência de consu-
mo diferente ao usuário na nova plataforma em que a obra é exibida, prin-
cipalmente, pelas novas instâncias de interação com outros usuários de for-
ma ubíqua. Embora se caracterizem como um streaming, esses conteúdos 
não são acessados e experimentados da mesma forma que os conteúdos de 
vídeo sob demanda, mas criam um fluxo próprio ao entrar nas timelines 
das redes sociais dos usuários, promovendo diferentes camadas de engaja-
mento (EVANS, 2015), permitindo, assim, ao usuário assistir, compartilhar 
o conteúdo para outros e/ou criar um diálogo imediato com outros usuários 
e com quem está realizando a transmissão. 

A distribuição desses conteúdos, ao observar a plataforma Facebook, por 
exemplo, pode simular modelos de uma grade televisiva com horários es-
pecíficos para entrar ao vivo, mas também cria um fluxo próprio: uma vez 
transmitidos, se tornam arquivos acessíveis para que outros usuários possam 
assistir à live posteriormente. Percebe-se, portanto, a incorporação de dife-
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rentes lógicas de consumo audiovisual, o fluxo ao vivo e o sob demanda, que 
estão subordinados a recursos de plataformas que operam em distintas telas. 
Para Brennan (2016), essa tendência, no qual o conteúdo antes restrito à 
televisão agora passa a circular por outras telas e plataformas de vídeo, mos-
tra como a indústria tradicional de mídia deve conviver com empresas que 
exultam “as novas possibilidades de conteúdo livre de horários, permitindo a 
participação do usuário, em vez do mero consumo de entretenimento, além 
de conteúdo muito mais relevante e personalizado” (BRENNAN, 2016, p. 49).

O presente artigo busca realizar reflexões a respeito da noção de live 
transmídia, em contraponto à noção de estar ao vivo nas mídias tradicio-
nais, discutindo quais dimensões técnicas, de subjetividade e de inovação 
podem surgir dessas transmissões de vídeos por plataformas integradas em 
redes. Para tal, observam-se novas práticas de engajamento de produção 
dessa modalidade de conteúdo e suas circulações nas mais diversas pla-
taformas, em contraponto a uma ideia de pureza e centralidade da mídia 
tradicional. Há um entendimento de trocas subjetivas intensificadas pela live 
transmídia, no qual a cultura participativa ganha uma de suas formas mais 
personalizáveis na difusão de mensagens.

DAS ORIGENS

Desde seu estabelecimento como mídia, a televisão é fortemente caracteri-
zada por sua programação ao vivo, com horário de exibição preestabelecido, 
que constitui um sentido de representação da realidade e pelo seu fluxo 
contínuo de programas organizados dentro de uma grade, formatada em 
unidades de tempo que determinam a duração de programas e intervalos 
comerciais. Segundo Williams (2016), esse fluxo é a experiência ininterrup-
ta do espectador que assiste à programação televisiva – planejada para reter 
a sua atenção especialmente nos momentos iniciais de um programa, com a 
promessa reiterada “que coisas excitantes estão por vir, se permanecermos 
assistindo” (WILLIAMS, 2016, p. 104).

O “estar ao vivo” da televisão surgiu com as primeiras transmissões e 
testes realizados simultaneamente em Berlim e Londres, na primeira meta-
de dos anos 1930. No dia 2 de junho de 1939, o Departamento de Propagan-
da da Alemanha Nazista realizou, no Rio de Janeiro, a primeira transmis-
são ao vivo no Brasil, em circuito fechado, para mostrar a nova tecnologia 
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a jornalistas e ao presidente Getúlio Vargas: tratava-se da transmissão de 
cenas de artistas do rádio cantando em estúdio (RIXA; BRAUNE, 2000). 

Com o início da Segunda Guerra Mundial, as pesquisas em torno da TV 
foram suspensas e, somente 11 anos depois desse primeiro teste, o Brasil 
veria a estreia dessa tecnologia: em 18 de setembro de 1950, com a primeira 
transmissão da TV Tupi, criada pelo milionário da comunicação Assis Cha-
teaubriand. A transmissão noturna, endereçada a cerca de 100 aparelhos 
na cidade de São Paulo, foi assistida em locais públicos como a Praça da 
República, com apresentação de orquestra, cantores e discursos. 

As transmissões ao vivo só começam a perder o protagonismo para os 
programas gravados com a chegada do primeiro equipamento de VT (vi-
deoteipe), em 1959, trazido pela TV Continental, do Rio de Janeiro, que 
transmitiu uma festa gravada no Copacabana Palace. Em 1965, foi criada a 
estatal Embratel com o objetivo de prestar serviços de longa distância, per-
mitindo que, a partir de 1969, entrasse em funcionamento o primeiro sis-
tema de comunicação via satélite. Deste modo, em 28 de fevereiro de 1969, 
o jornalista Hilton Gomes entrou ao vivo do Coliseu, em Roma, chamando 
dois VTs gravados: uma bênção do Papa Paulo VI e trechos de um jogo da 
Juventus, da Itália (RIXA; BRAUNE, 2007).

Para além de uma evolução histórica do entrar ao vivo, as lives têm suas 
origens dispersas em vontades distintas de unir a produção de imagem, a 
comunicação entre indivíduos e a produção e compartilhamentos de acon-
tecimentos. Em síntese, o surgimento da live se dá por um acúmulo de 
experiências que, em alguma medida, trabalham com o entendimento do 
dispositivo, ao não abarcarem ou delimitarem “sistemas homogêneos por 
sua própria conta (o objeto, o sujeito, a linguagem), mas seguem direções 
diferentes, formam processos sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto 
se aproximam como se afastam uma das outras” (DELEUZE, 1990). 

Uma dessas linhas é composta pela ideia de que as imagens possuem 
uma potência no contato com uma realidade, assim como na interferência 
do sujeito que está a produzi-las. São esses os princípios básicos de docu-
mentários como o Cine-Olho (Dziga Vertov, 1924) e Nanook, o Esquimó 
(Robert Flaherty, 1922) – obras reconhecidas como fundadoras do gênero 
Cinema Direto – e, mais tarde, em Crônicas de um Verão (Jean Rouch e 
Edgar Morin, 1961), obra reconhecida um dos pontos zero Cinema Verdade. 
Todas essas obras trabalham com elementos que estão sempre sujeitos às 
pressões e à busca de um “real”, mas Crônicas de um Verão se transformou 
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em um marco ao inserir uma nova forma de interação com os sujeitos 
filmados, “provocado pela entrevista, como elemento dramático dialógico, 
abrindo espaço para uma nova intervenção do ‘sujeito-da-câmera’ na to-
mada” (RAMOS, 2008, p. 320).

O Cinema Verdade exerceu influências posteriores em um formato tele-
visivo de reportagens que começou a ser aplicado na década de 1970 em 
países como EUA e Canadá por meio da presença de um repórter que, simul-
taneamente, efetivava o papel de câmera. De acordo com Thomaz (2007), 
este formato passou a ser utilizado no Brasil com a TV Gazeta2 em 1987, e es-
tes profissionais responsáveis pela filmagem e pela entrevista, e o próprio 
nome do programa, foram denominados como Repórter Abelha. Na busca de 
uma economia de recursos, esse material era realizado e editado geralmen-
te pelas mesmas pessoas, sendo recheado de planos longos ou com close nos 
entrevistados, além de passagens sem microfones e a presença de um som 
ambiente e ruídos como “função primordial como registro descritivo, pois 
complementam a informação da imagem e agem como efeito de realidade” 
(THOMAZ, 2007, p. 97). 

Muitos dos fatores citados contribuíram para o formato dessas produ-
ções de imagens, e os avanços tecnológicos permitiram a disseminação em 
larga escala das transmissões ao vivo3, principalmente através do uso cres-
cente do celular como meio de acesso à internet4. Deste modo, o uso do 
celular para conexão e compartilhamento transformou as lives em uma das 
principais ferramentas de comunicação nas redes sociais, representando 
uma mudança do paradigma audiovisual em relação ao cinema e televisão.

2  Disponível em: <.https://www.youtube.com/watch?v=lJpxz3uvcyE> Acesso em: 2 
fev. 2018.
3  Atualmente, transmissões ao vivo são comuns nos formatos do telejornalismo, com o 
uso de recursos ágeis para a transmissão, como de helicóptero para imagens aéreas e do 
motolink, que permite ao repórter/produtor locomover-se rapidamente ao local do fato 
noticioso, bem como a estrutura do link ao vivo (do inglês, conectar) e pelas conexões 
através de dispositivos móveis, como smartphones e laptops. 
4  Dados da agência We Are Social mostram que 51,4% dos acessos à internet entre abril 
e junho (do corrente ano) se deram a partir de aparelhos celulares. Ver: ROSSI, Edson. 
Com boom no uso do celular, vídeo na vertical muda paradigma de filmagem. Folha 
de S. Paulo, Ilustríssima, 15 set. 2017. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
ilustrissima/2017/09/1918734-com-boom-no-uso-do-celular-video-na-vertical-muda-

-paradigma-de-filmagem.shtml/>. Acesso em: 21 set. 2017.
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LIVE TRANSMÍDIA

Nos primórdios da internet, as conexões entre os usuários eram feitas a par-
tir de ambientes fechados, e as interações dependiam dos pontos que interli-
gavam os computadores pessoais por meio de cabos de rede. Com o advento 
da banda larga e da tecnologia móvel, o computador deixou de ser um pon-
to fixo, a internet veio junto com ele e, consequentemente, as conexões se 
ramificaram pelos ambientes e lugares, integrando-se ao mundo das coisas, 
tornando possível a navegação por espaços cercados por múltiplas telas que 
podem ser ativadas pelas redes móveis ubíquas, que proporcionam novos 
modos de ver, ouvir e perceber a realidade cotidiana. Para Santaella (2013), 
os espaços digitais multidimensionais e multifacetados, a hipermobilida-
de das redes sem fio e o acesso livre aos conteúdos possibilitam práticas 
comunicativas ubíquas e pervasivas que criam “espaços fluídos, múltiplos 
não apenas no interior das redes, como também nos deslocamentos espaço-
-temporais efetuados pelos indivíduos” (SANTAELLA, 2013, p. 2).

As modificações de espaço-tempo mediadas pelas redes trouxeram no-
vas experiências que trabalhavam com a cultura participativa, como as 
flash mobs. A primeira flash mob conhecida foi realizada em 2003 pelo 
editor da Harper´s Magazine, Bill Wazik, que enviou um convite através 
do e-mail themobproject@yahoo.com para mais de cinquenta amigos 
e conhecidos, chamando-os para aparecer em frente a uma loja da rede 
Clarie´s Acessories5. Ao ressignificar os happenings artísticos que ocorriam 
com performances – como o seminal Poetry Incarnation, em que diversos 
poetas, como William S. Burroughs, Lawrence Ferlinghetti e Allen Gins-
berg, declamavam poesias e convidavam o público a participar em meio ao 
Royal Albert Hall em 19656 –, esses atos instantâneos promovem a sensa-
ção de pertencimento ao produzir um acontecimento e “um modo possível 
de construir uma experiência estética socializada, a qual é catalisada por 

“ações preparatórias” pulverizadas na rede e consolidadas no espaço urbano, 
por um grupo de indivíduos, configuradores de uma comunidade” (ALZA-
MORRA; ALENCAR, 2009, p.11) 

5  Disponível em: <http://web.colby.edu/am297/history-of-flash-mob-and-their-vide-
os/>. Acesso em: 14 jan. 2018.
6  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jWdYrd_UH9E>. Acesso em: 
15 fev. 2018.
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Esse ambiente participativo passa a influenciar a audiência televisiva 
convencional na segunda metade dos anos 2000, uma vez que redes sociais 
como o Twitter passaram a servir como uma segunda tela e canal para 
comentários, votações e interações que ocorrem de maneira síncrona ao 
conteúdo televisivo transmitido. Ao utilizar hashtags de temas e tags de 
perfis, essas práticas permitiram ao usuário experimentar uma “TV Social” 
ao estar altamente engajado com comunidades e outros indivíduos com 
novas informações e opiniões sobre o assunto, sendo assim “um argumento 
convincente para atrair telespectadores de volta ao comportamento de sin-
tonizar a televisão ao vivo, também pelo medo de se não o fizer, ter acesso 
a spoilers sobre o referido conteúdo” (PROULUX; SHEPATIN, 2012, p. 14). 

A chegada dos smartphones também impulsionou a facilidade de parti-
cipação e migração entre as telas, devido à praticidade de utilização diante 
da televisão convencional e de acesso em qualquer lugar. Programas televi-
sivos que dependem da participação do usuário e funcionam integralmente 
ou parcialmente ao vivo, franquias como X-Factor, The Voice e Big Brother, 
passaram a pensar suas dinâmicas em conjunto com a redes sociais e apli-
cativos exclusivos desenvolvidos para os próprios programas. Essas práticas 
em múltiplas plataformas com a participação dos usuários acabaram reve-
lando que “a ênfase no ao vivo está longe de ser uma característica única 
e, de fato, está se tornando uma lógica prevalente nas formas televisivas de 
narrativas transmídia” (EVANS, 2015, p. 10).

No entanto, além de consumir e interagir com os conteúdos e programas 
da grande mídia, os usuários e as empresas passaram a desenvolver um 
grande interesse pelos seus próprios conteúdos ao vivo e, consequentemente, 
as plataformas de mídia também. Em um primeiro momento, esse tipo de 
ação ganha projeção com o ativismo ao aliar a urgência de propagar infor-
mações sobre os acontecimentos e a possibilidade de interação imediata com 
usuários nas redes: dois fatores somados que promovem uma grande possi-
bilidade de engajamento. Essas ações tornaram-se bem claras em diversas 
manifestações mundiais nos últimos anos, como a Primavera Árabe, o 12M, 
Occupy Wall Street e em junho de 2013 no Brasil. Nesse último exemplo, as 
lives na plataforma TwitCasting7 concederam uma grande visibilidade ao 
coletivo Mídia Ninja, principalmente, após alguns de seus representantes 

7  Disponível em: <http://pt.twitcasting.tv/?hl=pt>. Acesso em: 22 set. 2017.
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serem presos ao vivo enquanto registravam as manifestações8. Ao longo dos 
anos (Fig. 1), outras plataformas, como LiveStream9, Bambuzer e UsTream10, 
todas criadas em 2007, e a rede social de streaming YouNow11, criada em 
2014, surgiram para oferecer aos usuários serviços de transmissões ao vivo 
de vídeo e, consequentemente, usavam um link de acesso para compartilhar 
nas principais redes sociais existentes até então (Facebook e Twitter).

Figura 1. Linha do tempo de lançamento das principais plataformas de strea-

ming ao vivo de vídeo

Fonte: MORTENSEN, 201612

Ao agregar a função live como parte da plataforma aos longos dos anos, 
redes sociais como Twitter, YouTube e Facebook propiciaram um cresci-
mento exponencial da prática e sua respectiva popularização. Segundo pes-
quisa da Ericsson Mobility Report, realizada no ano de 2016 nos Estados 
Unidos, um em cada cinco usuários de smartphones com idade entre 20 e 

8  O momento exato da prisão foi editado do streaming e publicado no canal Post-
TV, no YouTube, vinculado à Mídia Ninja. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=aDO6tr6kgAk>. Acesso em:  22 jul. 2017.
9  Disponível em: <https://livestream.com/>. Acesso em: 22 jul. 2017
10  Disponível em: <http://www.ustream.tv/>. Acesso em: 22 jul. 2017.
11  Disponível em: <https://www.younow.com/>. Acesso em: 6 out. 2017.
12  MORTENSEN, D. THE LIVE STREAMING VIDEO REPORT: Forecasts, emerging players, 
and key trends for brands’ and publishers’ next big opportunity. Business Insider, 22 
set. 2016. Disponível em: <http://www.businessinsider.com/the-live-streaming-video-

-report-forecasts-emerging-players-and-key-trends-for-brands-and-publishers-next-big-
-opportunity-2016-8>. Acesso em: 6 out. 2017.
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34 anos tem o hábito de assistir a lives por aplicativos, e usuários entre 15 
e 19 anos gastam em média uma hora por semana assistindo transmissões 
ao vivo de partidas competitivas de videogames por plataformas de vídeo. 
A mesma pesquisa aponta que 18% dos usuários que costumam assistir a esse 
tipo de conteúdo já usaram serviços de streaming para realizar suas lives. 
Entre as plataformas mais utilizadas, segundo dados da UBS Evidence Lab 
(DUNN, 2017), o Facebook e o YouTube se destacam entre usuários norte-
-americanos acima de 13 anos (Fig. 2).

Figura 2. Plataformas mais utilizadas por usuários norte-americanos para o 

streaming ao vivo de vídeo.

Fonte: UBS Evidence Lab (DUNN, 2017)

A função live do Google Hangouts13, em integração com o YouTube, por 
exemplo, possibilita transmitir ao vivo uma reunião por vídeo entre diver-
sos usuários espalhados e permite a interação de outros usuários que os 
assistem. A função ao vivo do Facebook14 e do Twitter (através do Perisco-
pe15) facilitou a localização desses conteúdos ao utilizar a geolocativida-

13  Plataforma de streaming de vídeo criada em 2013 para substituir três antigos serviços 
de comunicação do Google (Google Talk, Google+ Messenger e Google+ Hangout).
14  O Facebook estreou seu canal de vídeos ao vivo em 2015, com foco em transmissões 
realizadas por personalidades da mídia; em 2016 o serviço foi liberado para todos os usu-
ários. Disponível em: <http://www.purebreak.com.br/noticias/facebook-live-e-lancado-

-e-permite-que-celebridades-facam-videos-ao-vivo-na-rede-social/17156>. Acesso em: 7 
out. 2017.
15  Aplicativo de streaming de vídeo por dispositivos móveis criado em 2014 com o nome 
Bounty e renomeado como Periscope em 2015, quando a plataforma foi adquirida pelo 
Twitter. Disponível em: <https://www.pscp.tv/>. Acesso em: 22 jul. 2017.
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de16 (Fig. 3), permitido que seus usuários encontrem, ao observar um mapa 
mundial, todas as transmissões em streaming que estão em curso naque-
le momento. Além disso, no Facebook, a transmissão também demonstra 
quais são os usuários on-line, permitindo uma conversa entre os usuários 
que estão assistindo e quem está transmitindo, promovendo, assim, uma 
enunciação coletiva (D’ANDREA, 2014), ou seja, um ato discursivo que se 
constrói coletivamente a partir de um ponto ativado na rede, mas no qual 
todos estão implicados direta ou indiretamente pela parcela de ações e 
mediações que são efetivadas na plataforma.

Essa configuração das plataformas criou uma nova camada informacio-
nal que se interpôs nas zonas fronteiriças das redes sociais, permitindo o 
surgimento da live transmídia. Nos espaços em que circulam as live trans-
mídia, a experiência do usuário de estar ao vivo é muito próxima daquela 
experimentada nos primórdios das transmissões ao vivo da televisão, tra-
zendo as “marcas da incompletude, da indomesticabilidade e, num certo 
sentido, da bruteza” (MACHADO, 2000, p. 131).

Figura 3. Facebook Maps demonstra quais lugares do mundo estão sendo rea-

lizadas lives

Fonte: Reprodução dos autores.

16  Disponível em: <https://www.facebook.com/livemap/>. Acesso em: 20 set. 2017.
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Neste processo, a centralidade de uma mídia é substituída por múlti-
plas plataformas conectadas a dispositivos móveis e às redes sociais, o que 
potencializa a troca de informações ao vivo entre um lugar e outro, incen-
tivando os usuários a enviarem imagens feitas em câmeras digitais e/ou 
celulares. Neste sentido, as lives publicadas nas redes sociais, tais como 
Facebook, Instagram e Twitter, entre outras, preenchem uma premissa da 
lógica transmídia: a participação dos usuários que se torna contributiva na 
produção audiovisual.

Porém, essa natureza colaborativa sem a intermediação de curadoria 
também cria novas problemáticas éticas sobre o uso e a propagação de 
conteúdos pelas redes. Meses após a disponibilização da função live no Fa-
cebook e no Periscope, dois incidentes trágicos envolvendo as duas plata-
formas foram registrados e deram visibilidade para as suas novas funções. 
Em maio de 2016, uma mulher francesa de 19 anos utilizou o Periscope17 
para transmitir seu discurso final antes de se jogar na frente de um trem. 
Em junho de 2016, uma live18 realizada pelo Facebook obteve um grande 
alcance de usuários (cerca de 1.700.000 visualizações) ao registrar ao vivo 
a morte de um homem negro norte-americano, chamado Philando Castile, 
que foi filmado por sua namorada poucos segundos após ele ser baleado. 
Segundo a versão de sua namorada, Lavish Reymons, confirmada também 
pela gravação do carro policial, parado atrás do carro da vítima19, o ho-
mem avisou que estava armado e ao procurar a sua carteira de motorista foi 
baleado com quatro tiros pelos policiais. No vídeo, é possível ver Philando 
agonizando em seus momentos finais, enquanto sua namorada retira-se do 
carro em estado de choque e, ao final da transmissão, ouve-se a voz de sua 
filha de 4 anos pedindo para a mãe se acalmar. 

Essas imagens transmitidas ao vivo pelo celular e filmadas em primei-
ra pessoa denotam um sujeito-testemunha dos acontecimentos atrás das 
câmeras, cujo ato de entrar ao vivo torna a filmagem, automaticamente, 
uma comunicação em rede cuja potência está na sua enunciação.  Muitas 

17  Vídeo editado disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XF7Y7BGg7pg>. 
Acesso em: 10 set. 2017.
18  Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cPy6JBMG76s>. Acesso 
em: 1 set. 2017
19  Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9Y7sgZZQ7pw>. Acesso 
em: 1 set. 2017
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vezes elas são dotadas de uma resolução baixa, com áudios que podem 
variar de volume a todo momento, uma continuidade que depende da 
qualidade da conexão oferecida e pelo modelo do celular, mas são essas 
características que concedem ao conteúdo sua própria veracidade e iden-
tificação com os usuários. O exemplo do assassinato de Philando pode 
ser compreendido no conceito de imagem violenta abordado por François 
Jost (2007, p. 101) ao comentar o ataque das Torres Gêmeas capturado 
ao vivo:

A imagem violenta permite viver o acontecimento, porque ela cons-
trói, por sua enunciação, uma humanidade atrás da câmera, de tal 
maneira que é possível que certas imagens, mesmo não mostrando, 
possam tornar-se, apesar disso, violentas. Para resumir, a imagem 
violenta caracteriza-se por produzir um choque perceptivo; a ima-
gem da violência produz um choque emotivo, que não é necessaria-
mente perceptivo. 

O uso das lives propiciou também uma grande variedade de conteúdos 
que se utilizam do engajamento do usuário e do algoritmo da plataforma 
para reforçar a visibilidade de conteúdos em momentos estratégicos de lan-
çamento de produtos ou ações. A Cine.AR20, plataforma VOD argentina gra-
tuita, promoveu uma ação promocional com a transmissão ao vivo integral 
dos filmes Un Novio para Mi Mujer (Argentina, 2008, Juan Taratuto) em sua 
página no Facebook.  Em outros casos, como na plataforma de cursos on-
-line Alura21, o uso das lives funciona como um conteúdo de marketing para 
engajar usuários e vender seus cursos completos: é oferecida, ao vivo, gra-
tuitamente, uma aula com uma parcela do conteúdo e com a possibilidade 
de interação dos usuários para tirar dúvidas nos comentários. 

Em um caráter mais experimental, a banda irlandesa The Academic 
incorporou o próprio delay ocorrido durante a transmissão da live22 pelo 

20 Disponível em: <https://www.facebook.com/CINE.AR.ContenidosArgentinos/vide-
os/1614384191929831/>. Acesso em: 1 ago. 2017.
21 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/AluraCursosOnline/videos/?ref= 
page_internal>. Acesso em: 28 ago. 2017.
22 Disponível em: <https://www.facebook.com/theacademic/videos/14427680491321 
19/>. Acesso em: 28 set. 2017. 
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Facebook para criar um efeito em looping que compõe a canção Bear Claws. 
Para facilitar a compreensão do recurso, ao fundo dos instrumentos é possí-
vel ver as imagens da própria live reproduzida em efeito de espelho infinito  
no primeiro plano da transmissão, enquanto os músicos vão adicionando 
sucessivas camadas da canção.

Para além de um gatilho que estimule o usuário à participação, os con-
teúdos produzidos em lives também podem se transformar no principal 
conteúdo e no próprio modelo de distribuição. A plataforma Super Deluxe23 
nasceu como um braço de entretenimento do grupo Turner, que investe 
em diversas narrativas cujos usuários realizam ações interativas. Em suas 
atuações nas redes sociais, o recurso das lives, no Facebook possibilitou a 
criação de conteúdos cujos usuários são convidados a participarem intensa-
mente com votações, envio de fotos e outras ações que acabam influencian-
do a criação do conteúdo ao vivo24.  

Aos moldes do programa Você Decide (Globo, 1992-2000), o Super Delu-
xe criou a novela El Hogar Donde Está La Casa25, que foi transmitida ao vivo 
no Facebook em quatro episódios. Com atuações caricatas que emulam os 
estereótipos das novelas latino-americanas e o indicativo geolocativo da 
transmissão na Cidade do México, o primeiro episódio é baseado na trama 
de um marido recém-falecido e duas mulheres que disputam sua fortuna. 

Em diversos momentos durante a narrativa transmitida ao vivo, a tela é 
congelada para que os usuários sejam convidados por um narrador em off a 
votarem e decidirem qual ação deverá ser tomada por um personagem, ou o 
que irá ocorrer a seguir na narrativa. Durante esse período de congelamen-
to da narrativa, os usuários utilizam os botões de reação do Facebook para 
efetivarem seus votos, nos quais cada tipo de reação é representado pelos 
emojis “adoro”, “surpresa” e “risos” (Fig. 4).

23 Disponível em: <https://www.superdeluxe.com/>. Acesso em: 29 set. 2017.
24 Vídeo da transmissão do programa com interações dos usuários sobre o desenho dispo-
nível em: <https://www.facebook.com/superdeluxevideo/videos/545515835792971/>. 
Acesso em:  5 out. 2017.
25 Disponível em: <https://www.facebook.com/superdeluxevideo/videos/41922718508 
8504/>. Acesso em:  26 set. 2017. 
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Figura 4. Momento de votação dos usuários na novela El Hogar Donde Esta La 

Casa em Super Deluxe.

Fonte: Reprodução dos autores

Criado em 2013, o canal de YouTube brasileiro Lenda Urbana iniciou 
suas atividades exibindo episódios de terror toda semana aos domingos. 
Com diversos tipos de conteúdo, o canal chegou a criar, dentro da plata-
forma, vídeos interativos dos quais os usuários decidiam também, através 
de links oferecidos no final do vídeo, qual destino ou qual personagem 
eles tinham interesse de acompanhar a história26. No entanto, depois da 
disponibilização das lives no Facebook, o canal passou a investir em uma 
produção constante de conteúdos ao vivo transmitidos de salas escuras, si-
mulando rituais satânicos ou de evocações de espíritos através da tábua Ou-
ija27. Enquanto a live é realizada, o narrador e realizador conduz o ritual e 
passa a conversar com usuários que, por vezes, pedem a inclusão de nomes 
de outras pessoas dentro do ritual que está sendo executado.  

O campo dos videogames é outro no qual a prática das lives se tornou 
um modelo de negócio de conteúdos. Criado em 2011, a Twitch.TV surgiu 
como um spin-off da seção de jogos do Justin.TV e vem se especializando 
em transmitir não somente partidas de usuários comuns e profissionais, 

26 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gdMnVCGVS2Y>. Acesso em: 
30 out. 2017. 
27 Disponível em: <https://www.facebook.com/lendaurbanatv/videos/1443733969043 
357/>. Acesso em: 20 set. 2017.
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mas também a transmissão exclusiva de campeonatos mundiais de e-Sports 
(firmando contratos exclusivos com desenvolvedoras de videogames, como 
a Blizzard Entertainment). Segundo Hamilton et al. (2014, p. 1315), a plata-
forma é composta por usuários que buscam acesso a “um conteúdo único de 
uma transmissão em particular, e que gostam de interagir e participar de 
uma comunidade voltada para o streaming”, o que possibilita uma rede de 
troca de experiências afetivas em torno do consumo de videogames. Atual-
mente, a Twitch.TV conta com mais de 100 milhões de usuários cadastrados 
e mais de 2 milhões de transmissões mensais, segundo dados da própria 
plataforma28.

Uma das experiências mais inovadoras da Twitch.TV foi o canal Twic-
thPlaysPokemon29, criado por um programador anônimo em 2014, em que 
usuários, além de assistirem a uma partida de um jogo da franquia Poké-
mon, também podem jogar de forma coletiva digitando comandos espe-
cíficos pelo sistema de bate-papo. O primeiro jogo a ser transmitido foi o 
Pokémon Red30 (Game Freak, 1996), lançado originalmente em 1996 para 
o videogame portátil Game Boy, da Nintendo. A partida durou cerca de 
190 horas e contou com mais de 100 mil usuários simultâneos, o que so-
brecarregou a plataforma na época (GUSMÃO, 2014). Ramirez et al. (2014) 
compreende TwicthPlaysPokemon como uma forma de experimento social 
através de uma experiência interativa e coletiva, na qual os usuários se po-
larizaram em duas vertentes: uma que defendia um modo de participação 
caótica sem o objetivo de terminar o jogo e a transmissão, e outra que de-
sejava finalizar a transmissão e o jogo tal como foi pensado originalmente 
em sua plataforma de videogame.

Entre os modelos de produção de live, alguns usuários e suas respectivas 
páginas, também passaram a retransmitir conteúdos de terceiros disponibi-
lizados em plataformas VOD, televisão a cabo e na televisão, criando assim 
uma nova forma de engajamento. Algumas páginas de Facebook sobre te-
mas diversos aproveitam sua rede estabelecida para realizar as lives, crian-
do uma espécie de programação própria com conteúdos audiovisuais: como 

28 Disponível em: <https://www.twitch.tv/p/about/>. Acesso em: 06 out. 2017.
29 Disponível em: <https://go.twitch.tv/twitchplayspokemon>. Acesso em: 6 out. 2017.
30 No jogo, o jogador assume o papel de um aspirante a treinador de criaturas conhecidas 
como Pokémons, com o objetivo de capturá-los, treiná-los e batalhar com eles.
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no caso da página Pernambuco Ordinário31 e a live contendo o longa Cidade 
de Deus (Brasil, 2002, Fernando Merireles e Katia Lund) e o Guia Live In-
daiatuba e a live intitulada Rede Manchete Retrô com 3 horas ininterruptas 
de episódios do seriado japonês Jaspion32 (Asahi, 1985 – 1986).

Tais exemplos demonstram de forma rica como a lógica do “estar ao vivo” 
é adaptada e transformada de modo intenso através do streaming na internet, 
que permite a agregação de recursos nas plataformas antes impossíveis na 
televisão, por exemplo. Dotado de novas funcionalidades, o vídeo se atualiza 
pelas práticas participativas dos usuários, que se desprendem de qualquer en-
tendimento de linguagem tradicional da imagem em movimento e imprimem 
seus modos de vida que se propagam em redes, em um diálogo caótico de 
vozes e imagens. O status do vídeo presente nas redes sociais, e que agora se 
instaura por uma noção do tempo real, se agrega à ideia de fluxo sob deman-
da e autoprogramação das plataformas VOD, pois seu consumo é constituído 
por um fluxo de conteúdos selecionados pelos usuários com o auxílio dos 
algoritmos das plataformas, que configuram e regulam uma programação 
mediante os dados fornecidos pelos usuários e suas redes de relações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho pretendeu-se analisar a live transmídia em contraponto à 
noção de estar ao vivo nas mídias tradicionais e também explorar quais são 
as dimensões técnicas, subjetivas e inovadoras que se encontram presentes 
nas transmissões de vídeos por plataformas integradas em redes. A lógica 
das lives transmídia em seus conteúdos originais também carrega consigo o 
que Geoffrey Long (2007) chama de capacidade negativa, uma vez que suas 
transmissões em tempo real são conteúdos incompletos e em curso, se tor-
nando acontecimentos cujos usuários podem interferir e opinar, evocando 
assim “a sensação deliciosa de incerteza, mistério ou dúvida na audiência” 
(LONG, 2007, p. 53). As lacunas narrativas com as quais uma live é estru-
turada podem funcionar como espaços a serem preenchidos pelos usuários/

31  Disponível em: <https://www.facebook.com/Pernambucoordinario/videos/vb.4562
34321235948/604661973059848/?type=2&theater>. Acesso em: 1 ago. 2017.
32  Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/OficialFeiraDoRoloCampinas-
Regiao/permalink/1151046001696581/>. Acesso em: 1 ago. 2017
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consumidores, como forma deles “atravessarem a obra”, ou seja, de pro-
duzirem “sentido no processo de fruição, ligando pontos desconexos ou 
nebulosos da trama e dando significação a eles, dando sentido a uma rede 
de leituras sobre a narrativa” (NICOLÁS, 2013, p. 252).

O fluxo da live transmídia promove uma reconfiguração de formatos e 
gêneros audiovisuais, se constituindo numa estratégia disruptiva capaz de 
gerar modelos de negócio inovadores, ao se utilizar da lógica transmídia 
como elemento incorporado ao modelo tradicional de produção, distribui-
ção e exibição do conteúdo audiovisual. As lives nas redes sociais estimulam 
o engajamento dos usuários através das participações por meio de comentá-
rios, votações e compartilhamentos. Os algoritmos da plataforma possuem 
recursos que lhe permitem identificar a movimentação e facilitam a circu-
lação do conteúdo, devido à sua relevância e aos interesses da plataforma, 
concedendo, assim, visibilidade às transmissões

Neste contexto, o fluxo da live transmídia, enquanto uma nova forma de 
consumo, cria novas formas de existência no ambiente da cultura participa-
tiva, estimulando também diversas formas de subjetivação da experiência 
dos usuários conectados em redes. Resta averiguar, na medida em que o 
mercado das lives transmídia cresce e se expande, como as ações multiplata-
formas desse ecossistema se relacionam com as transformações desse novo 
sistema de produção audiovisual.
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TV News Archive como construto e 
lugar de memória na web
Gustavo Daudt Fischer

INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, temos cartografado e discutido as caracte-
rísticas de diversas iniciativas presentes no ambiente on-line que temos 
chamado de “construtos de memória” de materiais midiáticos (da própria 
web ou de outros meios, como a televisão) e de softwares. Neste mapa de 
ocorrências, encontramos desde ideias que se posicionam com ambições 
de amplo arquivamento de produtos culturais diversos, como o Internet 
Archive (que será mencionado novamente neste texto) até iniciativas mais 
experimentais, como The Restart Page e o projeto One Terabyte of Kilobyte 
Age, ambos debatidos anteriormente (FISCHER, 2015 e 2016, respectivamen-
te). A observação destes fenômenos passa por três questões norteadoras. A 
primeira é de ordem tecnocultural, nos perguntando o que estas iniciativas 
dizem sobre o nosso tempo, na medida em que entendemos que estes cons-
trutos operam como resposta ao devir da obsolescência programada que se 
estende não apenas para produtos no sentido estrito do termo, mas também 
para a própria produção midiática. A segunda diz respeito a problematizar 
essas iniciativas como imagens dialéticas – aqui inscreve-se a proposta ben-
jaminiana neste sentido, tal qual Didi-Huberman (1998) retoma e atualiza 
–, dentre as quais as de lembrança e do esquecimento brilham fortemente, 
em um movimento que nos leva para a terceira angulação da qual nos dete-
remos de forma um pouco mais enfática neste trabalho através do contato 
com um dos observáveis de nossa pesquisa, o TV News Archive: que cons-
truto de memória é esse, dadas as especificidades de suas lógicas operativas 

 e da própria discussão específica da relação entre televisão e memória? 
Para tanto, a ideia de construto recebe contribuições a partir da proposta 

a
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de Pierre Nora sobre lugares de memória, e a relação entre televisão e me-
mória traz alguns apontamentos provocativos de Kilpp (2005). O TV News 
Archive, por sua vez, tem algumas de suas interfaces dissecadas e escava-
das, aproximando-nos de duas operações metodológicas que entendemos 
complementares, conforme propõe Kilpp (2010) e Huhtamo (1997), respec-
tivamente. Ao final, teceremos algumas reflexões, considerado o quadro 
aqui montado.

APROXIMAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA REFLETIR 
SOBRE OS CONSTRUTOS DE MEMÓRIA NA WEB

Já mencionamos em trabalhos anteriores (FISCHER, 2015) a perspectiva 
de entendermos a web como solo, terreno e, portanto, potente de ser esca-
vada para dar a ver aspectos usualmente menos recorrentes nas pesquisas 
em Comunicação, que costumam interessar-se – sem demérito a isso – por 
fenômenos que se estabelecem no campo do on-line muitas vezes voltadas 
para a discussão da atualização dos ofícios ou dos produtos midiáticos (os 

“novos” jornalismos, a publicidade “2.0” etc.) e da presença ubíqua das re-
des sociais em diferentes práticas de afirmação identitária, mobilizações 
sociais etc. Já os aspectos que nos interessam dizem respeito a reflexões 
que advêm continuamente do desejo por observar “as tendências comuni-
cacionais, memoriais, projetuais e experimentais do audiovisual, inscre-
vendo-o em um campo heterogêneo de formatos, suportes e tecnologias 
que atravessam e transcendem as mídias, por convergência e dispersão”, 
conforme nossa filiação através do grupo de pesquisa Audiovisualidades e 
Tecnocultura: comunicação, memória e design (TCAv). Do ponto de vista 
metodológico, faremos movimentos escavatórios, inspirados por reflexões 
em amadurecimento a partir de convocações dos estudos de arqueologia da 
mídia (HUHTAMO, 1997) e em combinação com as ideias de Kilpp (2010) 
em relação aos processos de dissecação das imagens que temos buscado 
realizar no âmbito da web.

O que articula a perspectiva das audiovisualidades e da tecnocultura 
com estes acionamentos metodológicos passa por algumas considerações 
sobre a ideia de memória que nos interessa aqui, na medida em que ela 
opera dialeticamente, tal qual Deleuze (1999) sintetiza a proposta de Henri 
Bergson sobre o misto enquanto constituído por duas tendências. De um 
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lado, temos a memória como uma virtualidade, uma duração que permi-
te que pensemos as coisas mais em função do tempo do que do espaço. 
A outra tendência, coalescente a essa, é da ordem dos atuais, das mate-
rialidades que especializam o tempo. Essa é uma noção importante para 
pensarmos qualquer meio, imagem técnica, produto midiático etc. É nesse 
sentido que podemos problematizar “um campo heterogêneo de formatos”, 
como é o caso do TV News Archive, e perceber nas suas interfaces e lógicas 
operativas diferentes camadas de memórias dos meios televisivo e da web 
em tensionamento. 

A ideia de um construto de memória na web para abrigar, organizar, 
indexar, catalogar, exibir materiais midiáticos tem permitido diversas re-
flexões sobre devires preservacionistas, nostálgicos e efêmeros da web. No 
caso do TV News Archive, poderíamos acrescentar, de forma específica, os 
debates a respeito da memória da televisão, conforme afirma Kilpp (2005, 
p. 144) ao pensar estas relações com ênfase no Brasil: “[c]onhecer os modos 
como a televisão produz memória e os modos mais ou menos discretos que 
ela usa para sabotar memória é uma questão estratégica para a pesquisa 
[…]”. A autora avança para propor três questões decorrentes desta afirma-
ção, na perspectiva de pensar “as associações mais ou menos fortes entre 
memória e televisão” no imaginário: a necessidade de uma retomada crí-
tica sobre as relações emblemáticas entre televisão e história, a tensão entre 
a noção de memória nacional e memória televisiva, constantemente replica-
da pelas possibilidades de remakes e reprises (possíveis desde a chegada do 
videoteipe) e, finalmente, a necessidade de reivindicar o direito a acessar 
as imagens produzidas pela televisão, na perspectiva de Derrida (1998) 
quando trata do “direito de mirada”: “[o] fato de ter acesso a estes arquivos, 
poder analisar seu conteúdo, as modalidades de seleção, interpretação, ma-
nipulação que presidiram sua produção e circulação, tudo isto é portanto 
um direito do cidadão” (p. 51).

Além da articulação com o televisivo, queremos convocar algumas con-
siderações a partir do historiador francês Pierre Nora (1993) com relação às 
dimensões de história e memória, com ênfase na sua proposta sobre “luga-
res de memória”. A visão do autor sobre a memória como “aberta a perma-
nente evolução” e “vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de 
longas latências e de repentinas revitalizações” (p. 9) vai tanto ao encontro 
da ideia de virtual-atual em Bergson como das observações de Kilpp sobre 
a tensa relação entre televisão e memória nacional. Para compreender me-
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lhor esta questão, avançamos para a síntese de Vieira (2015) sobre a ideia 
de lugares de memória em Nora:

Pierre Nora observa que vivemos a aceleração da história, que pro-
duz, cada vez mais rapidamente, um passado morto, a percepção 
geral de algo desaparecido (1993, p. 7). Para o autor, a mundializa-
ção, a democratização, a massificação, a midiatização causaram o 
desmoronamento da memória: o fim das sociedades-memória, que 
asseguravam a conservação e transmissão de valores; o fim das ideo-
logias-memória, que garantiam a passagem regular do passado para 
o futuro ou indicavam o que se deveria reter do passado para prepa-
rar este futuro (Idem, p. 8). Os lugares de memória nascem e vivem, 
portanto, do sentimento de que não há memória espontânea, de que 
é preciso criar arquivos […]. (p. 1, on-line).

Avançando para a nossa tecnocultura, a ideia de lugar de memória viria 
para Nora “na contramão do excesso de arquivo” (PINTO, 2013). Este frenesi 
por arquivamento também é mencionado por Manovich (2000), quando 
fala da tendência digitalizadora que chegava com o surgimento das cha-
madas novas mídias computacionais, e por Beigelmann (2014), quando 
se preocupa sobre as obras de “net art”, cuja existência é altamente con-
textual: 

[N]unca se falou tanto de memória como hoje em dia, e nunca foi tão 
difícil ter acesso ao nosso passado recente. Difícil negar. Poucas pa-
lavras tornaram-se tão corriqueiras no século XXI como “memória”. 
[…] [A] memória converteu-se um aspecto elementar do cotidiano. 
Tornou-se um dado quantificável, uma medida e até um indicador de 
status social. (p. 2). 

Suely Pinto (2013), outra leitora de Nora, esclarece a especificidade do 
lugar de memória:

Não seriam ações de comemoração, como bem lembrou Nora (1993), 
mas de subjetivação do espaço. Deixar vir os fantasmas de tempos 
diante de um não-tempo, de um não-dito, de um não-lugar. Memó-
rias de um grupo singular e não de um sujeito institucionalizado, 
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eleito como detentor de poder corroborado pelos vestígios documen-
tais institucionais. (p. 91).

Seria possível – e, em última instância, necessário – avançar mais nesta 
reflexão sobre os lugares de memória, mas o faremos, de forma parcial, 
durante e após um percurso escavatório inicial sobre o TV News Archive. 
A ideia de escavação é entendida por nós como uma proposta que tem 
no procedimento de dissecação um de seus acionamentos. Segundo Kilpp 
(2010), trata-se de um procedimento técnico para retirar as imagens de 
seu fluxo habitual (no nosso caso, o da web e no da autora, a televisão) e 
permitir que se façam intervenções sobre elas (não necessariamente plas-
ticamente identificadas como tal, mas também), autenticando determina-
das lógicas, operações, características, estratégias que costumam se dar 
em uma zona de maior opacidade, considerando que nossos acionamentos 
como espectadores ou usuários vai em direção a objetivos mais brilhantes 
(fruir a novela, curtir uma publicação em uma rede social etc). Ao dissecar 
determinadas imagens, poderemos realizar escavações de determinados 
tempos, durações, memórias que ali se inscrevem, ou, ainda, diríamos, pro-
duziremos camadas. 

Camadas são estratificáveis e arqueologizáveis (dissecáveis, rastreáveis, 
autenticáveis) e nos permitem ver que tempos – profundos e mais à tona –  
coalescem, que elementos são memoriais, enfim, o que nelas dura de mi-
diático, audiovisual, tecnológico, gráfico. Ou, em uma aproximação com a 
reflexão de Erkki Huhtamo (1997) a respeito da arqueologia da mídia, a es-
cavação objetiva “estudar elementos e motivos cíclicos que subjazem e guiam 
o desenvolvimento da cultura da mídia”. 

É nessa perspectiva que ingressamos no TV News Archive, problemati-
zando memória e lugar de memória, entre a web e a televisão e produzindo 
movimentos dissecatórios e de escavação. 

CONHECENDO O TV NEWS ARCHIVE

Criado em setembro de 2012, o TV News Archive compõe um dos diferentes 
serviços de acesso a materiais originários de diferentes suportes, linguagens 
e tempos que estruturam uma iniciativa macro chamada Internet Archive 
(www.archive.org), que se autodenomina como “uma biblioteca sem fins lu-
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crativos e gratuita de milhões de livros, filmes, softwares, música, websites 
e mais”. Dentre as diferentes seções desta macrobiblioteca, encontram-se 
serviços de busca pelo “passado” da web através do serviço “Wayback Ma-
chine” que, além de também constituir-se como um construto de memória, 
tornou-se um importante recurso mídio-arqueológico na execução das esca-
vações em trabalhos anteriores (ver FISCHER, 2015), além de emuladores 
de games (Classic PC Games), repositórios de áudio etc. Em relação ao TV 
News Archive, encontramos ainda as seguintes afirmações sobre o serviço:

Lançada em setembro de 2012, este serviço de biblioteca de pes-
quisa tem como objetivo aprimorar as capacidades de jornalistas, 
acadêmicos, professores, bibliotecários, organizações civis e outros 
cidadãos engajados.  Ele redireciona o close caption para permitir 
aos usuários a busca, citação e empréstimo de programas de notí-
cias televisivos norte-americanos. Disponível sem custo, o público 
pode usar o índice de texto rastreável e clips de streaming curto 
para explorar as notícias televisivas, descobrir importantes recursos, 
compreender contextos, avaliar assertividade dos fatos, engajar com 
outros e compartilhar percepções. […] A biblioteca de pesquisa con-
tém mais de 1.396.000 programas de notícias coletados ao longo de 
mais de 4 anos de redes e estações nacionais dos Estados Unidos em 
San Francisco e Washington D.C. O arquivo é atualizado com novas 
transmissões 24 horas depois de serem exibidos. Materiais mais anti-
gos também estão sendo adicionados. (TV NEWS ARCHIVE, on-line, 
acesso julho/2017).

Acrescentamos, também, na Figura 1, a captura da interface inicial do 
serviço, da qual queremos destacar, em nossa dissecação, quatro elementos, 
indicados graficamente e com letras de “a” até “d”.
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Figura 1. Captura da interface inicial do TV News Archive

Fonte: https://archive.org/details/tv. Acesso em: Jul. 2017.

Na região marcada “a”, percebemos inicialmente a inscrição do TV News 
Archive dentro do Internet Archive (nos termos de Kilpp) através da presen-
ça das barras pretas superior e inferior que funcionam como organizadoras 
da navegação por outros serviços da macrobiblioteca. Apesar de imageti-
camente menos protagonista que o restante da interface do serviço, esta 
presença das barras enfatiza ao usuário que ele pode transitar para outros 
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construtos de memória e, simultaneamente, encontra-se permanentemente 
na camada “Internet Archive” da experiência. É também na barra inferior 
que encontramos o link “about”, no qual foi possível, ao clicá-lo, chegar 
a textos que descrevem o serviço. Além do que expusemos anteriormen-
te, ali também é colocado que a proposta é inspirada em outra iniciativa 
de memorialização da televisão norte-americana, a Vanderbilt University’s 
Television News Archive Project1, que, embora informe que vem gravando 
e arquivando programas televisivos de notícias desde 1968 (muito mais 
abrangente nesse caso que o TV News Archive), não disponibiliza o material 
on-line, trabalhando com acesso para membros-patrocinadores. O destaque 
que damos a esta informação nos auxilia em duas especulações. Primeiro, 
se podemos considerar que em nossa sociedade perdura um devir preserva-
cionista, nos parece que nos EUA a televisão é entendida como um de seus 
produtos culturais mais relevantes e, adicionalmente, as “news” ocupam 
um espaço privilegiado nessa perspectiva, a televisão “séria”, que informa, 
reporta fatos. Segundo, o TV News Archive, ainda que não deixe de citar 
sua inspiração em um outro arquivo, o faz discretamente e assim acaba por 
incorporar uma característica forte das produções da web (independente-
mente de suas intenções arquivadoras ou não): enunciar-se inaugural, iné-
dita, ainda que suas especificidades sejam relevantes a ponto de seguirmos 
avançando em nossas escavações.

A região designada como “b” abriga uma importante parte da experiên-
cia pelo TV News Archive e que esteticamente replica a recorrente proposta 
de diversos mecanismos de busca da web em que o nome do serviço é jus-
taposto à “search box” na qual o usuário digita o(s) termo(s) que deseja pes-
quisar. É preciso, no entanto, atentar para o texto pré-inserido na caixa de 
busca, que avisa “busque pelas legendas ocultas (closed captions) de 2009 
até ontem”, pois, ao seu lado, encontra-se um asterisco que, ao ser clicado, 
abre uma janela sobre a interface inicial, permitindo que o usuário confi-
gure novos filtros, lembrando outra vez uma prática canônica das interfaces 
web, a chamada busca avançada.

1  Fonte: <https://tvnews.vanderbilt.edu/>. Acesso em: Jul. 2017.
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Figura 2. Excerto da página inicial do TV News, com destaque para a busca 

avançada

Fonte: https://archive.org/details/tv. Acesso em: Jul. 2017.

Ainda temos nesta região, logo abaixo, quatro informações complemen-
tares que “vendem” as principais características do serviço, a saber: “BUS-
QUE pelo sistema de legendas ocultas de programas de notícias norte-ame-
ricanos”, “COMPARTILHE trechos de programas customizáveis e rastreie 
sua popularidade”, “VEJA trechos de 1.400.000 programas desde 2009”, 

“PEGUE POR EMPRÉSTIMO um DVD de qualquer programa completo”. Nes-
ta região “b”, novamente a camada da web impõe-se fortemente através do 
design, que convoca nossa imagens-lembrança (BERGSON, 1999) de outros 
mecanismos de busca (o fundo branco googliano, a caixa de busca centra-
lizada) e da possibilidade de encontrar trechos dentre mais de 1,4 milhão 
catalogados com ênfase na quantidade, justificando a ideia de um banco de 
dados, uma característica durante dos ambientes on-line.

A região “c” apresenta, aparentemente, escolhas editoriais por parte do 
TV News Archive, dando ênfase na página principal do serviço a diferentes 
critérios de curadoria dos programas ou trechos. Estes conjuntos não são 
iguais entre si: o primeiro, Special Collections, é constituído por diferentes 
“coleções” (10 coleções separadas em conjuntos de 5 por navegação “late-
ral”), uma das práticas mais facilmente reconhecíveis em diversas iniciati-
vas molduradas pelo Internet Archive. Ao clicar em uma destas coleções, por 
exemplo, “Trump Archive”, o usuário passa para uma nova página, na qual 
vai encontrar mais modos de organização dos trechos de vídeo, descrição 
da coleção etc., conforme figura a seguir:
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Figura 3. Excerto da coleção “Trump Archive”

Fonte: https://archive.org/details/trumparchive. Acesso em: Jul. 2017.

As outras formas de reunir partem de trechos (e não coleções, como no 
caso anterior) de programas presentes na interface inicial e organizam-se 
em três conjuntos: “Recent Factchecks” (Recentes Comprovações de Fatos), 
com 30 trechos de vídeos; “Recent Quotes” (Citações Recentes), com 25 tre-
chos de vídeos; e “Trending Yesterday” (aqui, em uma tradução mais livre, 
o que estava em evidência ontem), novamente com 30 trechos de vídeos2. 
Não gratuitamente falamos em escolhas editoriais em relação à disponibi-
lização de determinadas coleções neste espaço. Parece-nos que o TV News 
Archive se preocupa em fazer a televisão contemporânea norte-americana 
coalescer como memória com o arquivo de notícias, além de também in-
serir o DNA da web nas suas lógicas operativas. Por um lado, as coleções 

“Trump Archive” e “Recent Factchecks” remetem ao estado atual dos progra-
mas de “News” norte-americanos na sua relação com o atual presidente 
Donald Trump, construída desde a campanha eleitoral de 2016 em torno 
de acusações mútuas entre Trump e imprensa a respeito do caráter falso 
seja do que era noticiado (fake news), seja da verificação de afirmações de 
Trump sobre diversos temas (checagem – fact check). Já a coleção “Trending 

2  Os trechos são organizados em conjuntos de 5 aparecendo por vez na interface, com 
navegação lateral que convoca mais 5 e assim por diante.
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Yesterday” nos remete à ideia de “trending topics” (assuntos do momento) 
que se apresenta em redes sociais como Twitter e também se atualiza em 
portais de notícias em menus de notícias “mais lidas”, “mais comentadas”, 
entre outros. Estamos longe, portanto, da ideia de um antiquário de progra-
mas de televisão voltados para notícias (aspecto já estimulado pela perspec-
tiva de um arquivo de que inicia em 2009). Para comentar a coleção “Recent 
Quotes”, vamos para a região “d” de nossa dissecação.

O que estamos chamando de “trecho de vídeo”, na verdade, apresenta-
-se como uma espécie de “ficha catalográfica” (região “d” de nossa disseca-
ção) relativa à presença daquele trecho dentro das lógicas operativas do TV 
News Archive, conforme figura a seguir:

Figura 4.

Fonte: https://archive.org/details/tv. Acesso em: Jul. 2017.

É facilmente identificável a presença de uma imagem referente ao tre-
cho, ao título do programa e à emissora (Newsmakers, CSPAN, respectiva-
mente), e, nos ícones logo abaixo, as menções ao número de visualizações 
(33), citação do texto (ícone com aspas) e número de vezes que o trecho 
foi destacado (ícone estrela). O ícone laranja com aspas designa que esta 
ficha pertence ao conjunto “Recent Quotes”. Ao clicarmos sobre esta ficha, 
somos direcionados a uma outra página, na qual este trecho (conforme o 
Tv News Archive, os trechos são sempre de 60 segundos) finalmente poderá 
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ser assistido enquanto vídeo, mas dentro de um conjunto de elementos na 
interface que novamente colocam o caráter “colecionador” em ação com o 
usuário, quase na perspectiva de Galloway (2006) quando usa a expressão 
para pensar na natureza dos jogos digitais (nos termos do autor, o software 
roda e o jogador joga). A proposta da função “quotes” (citações) possibilita, 
justamente pela apropriação do closed caption como elemento central da 
organização do TV News Archive, a possibilidade de o usuário selecionar 
partes do texto e realizar uma “citação” através de uma das alternativas 
de compartilhamento do trecho. Este é o caso exemplificado na Figura 5, 
na qual está centralizada e em tamanho maior perante os demais trechos 
aquele que teve uma parte do texto (closed caption) “citada” por um usuário 
pela possibilidade de compartilhamento na rede social Twitter3. A interface 
ali presente ainda oferta a possibilidade de navegarmos nos trechos adja-
centes (antes e depois do trecho incialmente selecionado), apresenta uma 
linha de tempo com a minutagem do programa, os textos referentes aos 
trechos sob cada vídeo, número de vezes que o trecho foi executado, além 
de outros elementos descritivos na parte não capturada desta página. 

Figura 5. Excerto da página de visualização de programas

Fonte: https://archive.org/details/CSPAN_20140413_220000_Newsmakers/start/1258.6/end/ 
1268.6. Acesso em: Jul. 2017.

3  A citação replica o trecho em vídeo e o texto citado até a postagem de determinadas 
redes sociais do usuário (Facebook, Tumblr, Google Plus são algumas das possíveis). 
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Queremos propor que esta interface retratada na Figura 5, além de 
mais uma vez demonstrar a tensão na convivência das camadas TV e web, 
nos oferece outras características para problematizá-la. Anunciada desde a 
descrição do funcionamento do serviço na página inicial, a ideia do uso do 
closed caption atualiza a presença de outra camada nesta relação, a softwa-
rização dos diversos processos de produção. As legendas ocultas tornam-se 
dados que podem ser apropriados para novos fins na infraestrutura do 
digital, tornando-se maleáveis e adaptáveis a novos contextos/usos. Os tex-
tos destinados a garantir acessibilidade ao telespectador com deficiência 
auditiva saem da condição de ocultos (closed) para uma condição protago-
nista na experiência de conhecer os arquivos de notícias. De certa forma, 
esta característica nos instiga a uma insinuação em relação à memória da 
programação de televisão do tipo “News”: notícia ainda é como texto por 
excelência (por aqueles que a arquivam e organizam suas coleções, pelo 
menos, ainda que diríamos que redações e laboratórios de ensino seguem 
pregando também nessa perspectiva). Já a interface inicial do TV News Ar-
chive nos explicitava que o caminho para encontrar trechos, programas e 
coleções passa pela busca por palavras, expressões que estão presentes via 
legendas ocultas. Aqui, na figura 5, a interface que dissecamos deixa isso 
ainda mais evidente ao justapor os previews de vídeo com os textos respec-
tivos. Por outro lado, é esta mesma interface que, ao fatiar programas em 
trechos, trazer o áudio off para a superfície (ainda que limitado a ideia de 

“texto”), dar condições de seleção de textos, compartilhamento para outros 
espaços da web e até mesmo encomenda do programa inteiro em formato 
DVD, parece tentar responder à solicitação de Kilpp (2005) por relações 
mais “amigáveis entre os que fazem televisão, pesquisam ou a assistem, 
e para que possamos todos nos apropriar mais rapidamente do televisivo e 
das éticas originais que a tv instaura tecnicamente” e, para tanto, “todos 
nós deveríamos poder desconstruir panoramas televisivos, desmontar as 
molduras e analisar os quadros de experiência e significação” (p. 146). 
Teríamos, então, no construto de memória do TV News Archive, uma po-
tência dissecadora a ser exercida pelo usuário? Que tipo de direito de 
mirada (ainda que, a partir de 2009, limitado a determinadas emissoras, 
captadas em determinadas cidades, dentre outras circunstâncias especí-
ficas) seria esse?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se a memória é viva (Nora) e é vida (Bergson), em nossa atual tecnocultura 
instauram-se diversas espacializações desta memória por diferentes inicia-
tivas que tentamos perceber como construtos, talvez mais especificamente 
construtos na web que “imagicizam” por determinadas lógicas operativas 
o arquivamento, a coleção, as mídias e – como a ocorrência específica do 
TV News Archive que examinamos aqui, através da dissecação de imagens 
das interfaces e da escavação de camadas durantes – a própria TV, a notícia 
e, em última instância, relações entre memória e televisão, memória e web, 
TV e web.

Estas relações puderam ser apontadas dentro das regiões dissecadas e 
nos levam a retomar a ideia do TV News Archive como construto de me-
mória a partir das reflexões sobre lugares de memória nos termos de Pierre 
Nora. Como sintoma de uma sociedade que tudo quer arquivar, parece-
-nos que a ideia de Nora é potente; mas será o TV News Archive livre da 
presença da institucionalização em prol de “falar ao subjetivo” (PINTO, 
2013)? De um lado afirmaríamos que sim, pois aparentemente não se filia 
às emissoras das quais arquiva seu conteúdo e oferta ao usuário (ou ao 

“coletivo”) alternativas para “adentrar” as “News”, atualizando o direito à 
mirada de Derrida, conforme lembrado por Kilpp, permitindo uma espécie 
de subjetivação do espaço. No entanto, como também percebemos, o TV 
News Archive se constrói tentando sincronizar-se com o “ao vivo” televisivo 
e das redes sociais (coleções sobre Trump e sobre o que está “em evidência” 
dão a entender isso) e está sempre sob a guarda do Internet Archive, que 
pode fazer o papel de “instituição” aqui. 

É o próprio “arquivo de TV” que parece, ao final, produzir sua própria 
recusa em ser obsoleto, tal qual “o jornal de ontem” que ele arquiva. Essa 
recusa é tanto por tentar se mostrar contemporâneo através de lógicas da 
web (formais) e da TV (editoriais) como por apresentar maneiras de colocar 
o arquivo-notícia (trecho) em circulação para além das “paredes” do pró-
prio TV News Archive. Caso efetivamente esses usos possibilitados pelo TV 
News Archive tornem-se frequentes, poderíamos especular uma disputa (di-
ficilmente igualitária) entre a produção de arquivos-TV entre espectadores 
e redes de TV que seria sediada, atualmente, nas chamadas redes sociais. 
Isso, no entanto, não retiraria uma adaptação à pergunta caetana: quem lê 
[assiste, cita, compartilha e vê] tanta notícia?
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Valor de uso de imagens  
pós-televisivas na web

Sonia Montaño 
Suzana Kilpp

INTRODUÇÃO

A imagem audiovisual se dispersa na cultura contemporânea. Mesmo quando 
se concentra em determinada área para fins específicos, os usos e apropria-
ções que dela se fazem socialmente transbordam as fronteiras do habituado 
na área, permitindo conexão de pessoas, tecnologias e imagens. O fenômeno 
pode ser bem observado nas plataformas de compartilhamento de vídeos, 
nas quais uma aparece ao lado de outras, tornadas afins segundo os mais 
diferentes critérios de afinidade imaginada pelos usuários e/ou, principal-
mente, pelos softwares associativos do site. Na forma em que é enunciado 
nessas plataformas, o acesso às imagens e sua manipulação estão intimamen-
te relacionados ao seu valor de uso, e os usos, mediados pelo software, estão 
atravessados por sentidos de trânsito e de conectividade. 

Os modos de veiculação e uso dos vídeos lembram o que Guattari (1993, 
p. 47) chama de pós-mídia: “[…] uma reapropriação da mídia por uma 
multidão de grupos-sujeito, capazes de geri-la numa via de ressingulariza-
ção”. Para o autor, essa reapropriação corresponderia, entre outras coisas, 
a uma “evolução tecnológica da mídia, em particular sua miniaturização, a 
diminuição de seu custo, sua possível utilização para fins não-capitalísticos” 
(GUATTARI, 1993, p. 47). Portanto, a pós-mídia (inclusive a pós-televisão) 
não anuncia a morte das mídias (ou da TV), e sim aponta para um novo 
estágio de encontro entre elas.

Entre os autores que constataram as mudanças pelas quais passa o au-
diovisual, Machado (2007) assinala a extraordinária capacidade de meta-
morfose da imagem audiovisual contemporânea, assim como sua multipli-
cação para além do dispositivo televisivo. Mais especificamente sobre o 
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audiovisual da web, Kilpp e Fischer (2010) defendem a ideia de que, no 
atual estágio da técnica, o audiovisual espalhou-se de tal modo pelas mí-
dias que seus usos e apropriações por profissionais e amadores saíram do 
controle exclusivo das grandes empresas de comunicação; em contraparti-
da, criaram-se importantes nichos que vêm sendo disputados acirradamen-
te por diferentes setores relacionados à produção, distribuição e disposição 
de recursos para consumo e realização audiovisual. 

Para Kilpp (2010), estaria havendo uma tendência à audiovisualização 
da cultura, movimento que se expande porquanto qualquer um se sente au-
torizado (e às vezes até compelido) a produzir, distribuir e roubar imagens 
de arquivos imagéticos e a usá-los para comunicar-se. A autora se pergunta 
sobre a natureza imagética desse audiovisual e dessa cultura. 

Ensaiaremos algumas possíveis respostas a partir da reflexão de Benja-
min (1987), Manovich (2006; 2011) e Agamben (2009).

O VALOR DA IMAGEM NA CULTURA DO SOFTWARE

Benjamin (1987) apontava um papel crescente desempenhado pelas massas 
na vida moderna a partir de sua necessidade de ter o objeto o mais próxi-
mo possível de si, o que só podia ser alcançado na época (e até hoje, para 
a maior parte das pessoas) através de sua imagem em cópia ou reprodução. 
Essa necessidade, em grande parte satisfeita pelo desenvolvimento industrial, 
realizou-se, entretanto, à custa do declínio da aura e da tradição, sendo que 
as massas foram subsumidas à lógica do capital cinematográfico imperialis-
ta. No artigo em que trata especialmente dessa questão (A obra de arte na 
era de sua reprodutibilidade técnica), o autor lembra que a produção artística 
começa com imagens a serviço da magia (na Pré-história) e, depois (na Idade 
Média), a serviço do culto; até que, na sua época (a Modernidade), e desde o 
olhar crítico do autor, mesmo que se tenha autonomizado dessas funções, a 
arte ainda se manteria sob um regime próprio à esfera do sagrado, uma outra 
espécie de sagrado: a arte (e ele se refere aí à pintura) resistiria – no ambien-
te museológico que dura até hoje – à massificação, porquanto se inventaram 
novas formas de preservar sua magicidade em ambientes exposicionais off-
line via, por exemplo, sistemas de segurança que impedem que cheguemos 
muito perto das obras expostas, e, por mais perto que estejam da nossa vista, 
elas são sempre fisicamente intocáveis  e simbolicamente intangíveis.
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Em paralelo, a reprodutibilidade técnica coloca a arte numa situação 
muito diversa, e às massas oportuniza-se experimentar formas diferencia-
das de acesso às obras, formas essas que passam ao largo de sua autentici-
dade e ao largo de seu culto. Com as cópias de todos os tipos que escapam 
às fronteiras físicas dos museus, a frequentação em espaços privilegiados 
cede então ao consumo mais mundano, e a contemplação cede à diversão. 

Ou seja, ao valor de culto seguiu-se o valor de exposição em ambientes 
museológicos e multiplicaram-se e diversificaram-se as oportunidades de 
acesso a obras antes restritas a privilegiados clérigos nas celas das igrejas, 
a nobres em seus castelos, ou a burgueses em suas cidadelas. Depois, essa 
exposição museológica (na qual se restabeleceu o culto, só que então à obra 
de arte) foi sobrepujada para além das fronteiras dos museus através das 
cópias, tornadas a cada vez mais baratas e consumíveis. 

A cópia de obras únicas, direcionada não mais à experiência contem-
plativa de uns, mas ao consumo1 de muitos, ainda é, no entanto, um quase 
insignificante sintoma das grandes mudanças introduzidas na sociedade 
pela reprodutibilidade técnica. São as obras que já nascem cópia (como a 
fotografia e, principalmente, o cinema, à época de Benjamin, em relação 
aos quais a unicidade e a autenticidade já não têm sentido valorativo) as 
que verdadeiramente inauguram o fenômeno ao qual nos referimos nesse 
artigo. 

Na perspectiva do autor, em oposição aos valores eternos da escultura 
grega em mármore (o mármore é duro, inflexível, e a escultura precisa ser 
tão perfeita quanto o mármore é durável; isso implica que erros na escultura 
de uma imagem não podem ser corrigidos sem esfacelar a matéria em que 
ela é moldada), o cinema tinha a vantagem de ser perfectível e, por isso, 
podia ser imperfeito. De fato, filma-se de novo a mesma cena, descarta-se na 
montagem as que não ficaram boas, as que não interessam mais ao editor etc. 
Essa perfectibilidade oferece ao montador oportunidade que o escultor não 
tem: de escolher as melhores cenas gravadas em diversos momentos para, 
então, formar (ou esculpir) a imagem, que pode ainda ser “reesculpida” tan-
tas vezes quantas o montador considere necessárias para alcançar a melhor 
imagem desde seu ponto de vista. Ou seja, ser perfectível passa a ser mais 

1  Entendemos consumo como apropriação de qualquer coisa para certos usos, assim 
como seu descarte após o esgotamento desses usos.
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importante do que ser perfeita, e, cada vez mais, a imagem vai demandar 
intervenções que a aperfeiçoem: a potência de uma imagem passa a ser rela-
cionada ao interesse que desperta para ser aperfeiçoada – seja isso o que for 
para cada interventor – sob determinadas condições técnicas.

A perfectibilidade chega a outro patamar com o vídeo, editado por com-
putador e exibido massivamente pela televisão. Mas a TV é atravessada por 
uma lógica diferente, que é a transmissão contínua de uma multiplicidade 
de imagens desiguais organizadas numa macromontagem chamada progra-
mação. Machado (1988) aponta três tipos de montagens de TV: a montagem 
interna a um programa (semelhante à montagem no cinema); a macromon-
tagem de um programa (um telejornal, uma telenovela etc.) com os breaks 
comerciais e outras interrupções que amarram cada capítulo ou unidade com 
sua continuidade no mesmo ou no dia seguinte, que instaura o que chama-
mos de programação; e há também a montagem que o espectador realiza, 
com sua unidade de controle remoto, quando transita entre emissoras e 
intercepta as imagens veiculadas a qualquer tempo de sua programação 
em fluxo. 

Aparece aí o que interessa ao artigo: uma montagem, ainda pregnante 
às das emissoras de TV, mas já possível de ser feita pelo “usuário”, que, 
mesmo sendo espectador antes de qualquer coisa, conecta imagens num 
fluxo que é apenas seu. Esse uso instaura outra espécie de narrativa imagé-
tica, a qual ingere, para o bem e para o mal, sobre os sentidos programados 
pelas emissoras que produzem as imagens interceptadas.  

A amarração das imagens é o resultado de uma grande colagem que 
faz “casarem”, mesmo que de forma desconcertante, o pranto da mu-
lher “traída” pelo vilão com o sorriso da modelo que escova os den-
tes com a pasta X e fragmentos de um incêndio que está acontecendo 
naquele momento no centro da cidade. (MACHADO, 1988, p. 109). 

Com as redes e as novas mídias, a produção e o consumo do audiovisual 
da web passam a ser regidos ainda mais pelos “controles remotos” pessoais 
da audiência; e é com a web que essa audiência passa a ser vista propria-
mente como usuária. 

Mas, esses novos usos (e, agora, também intervenções) não resultam 
especialmente da qualidade “digital” das mídias. Manovich (2011, s/p), por 
exemplo, sugere que “Nenhuma das técnicas de autoração e edição das 
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‘novas mídias’, que associamos com os computadores, é simplesmente o re-
sultado de uma mídia ‘ser digital’. As novas formas de acesso à mídia, dis-
tribuição, análise, geração e manipulação só existem devido ao software”. 

Para o autor, os termos mídia digital e novas mídias não capturam bem 
a singularidade da “revolução digital” porque todas as novas qualidades 
da chamada mídia digital não estão situadas dentro dos objetos de mídia, 
e sim nos comandos e técnicas de visualizadores de mídias, em todas as 
espécies de software: “Assim, enquanto as representações digitais tornam 
possível, a princípio, trabalhar com imagens, textos, formas, sons e outros 
tipos de mídias, é o software que determina o que podemos fazer com elas” 
(MANOVICH, 2011, s/p). O que experienciamos de particular advém dos 
softwares utilizados para criar, editar, apresentar e acessar esse conteúdo. 

O autor dá o exemplo da fotografia lembrando como, na era analógica, 
depois que a fotografia era apenas impressa, o que ela representava/ex-
pressava estava contido na impressão. Observar essa fotografia em casa ou 
numa exposição não fazia nenhuma diferença para a imagem. Certamente 
um fotógrafo poderia produzir uma cópia diferente com uma quantidade 
maior de contraste, e dessa forma alterar o conteúdo da imagem primeira; 
mas isso exigia criar todo um novo objeto físico: a impressão de outra foto-
grafia. No caso da imagem digital, podemos capturá-la com uma câmera ou 
com um celular, ou copiá-la de uma revista impressa, ou ainda fazer o seu 
download de um arquivo on-line. 

Frisamos, seguindo o autor, que, em todos os casos, nós sempre levare-
mos a imagem a um arquivo digital, 

[…] que contém uma matriz de valores de cores de pixels, um ca-
beçalho no arquivo que vai especificar a dimensão da imagem, in-
formações sobre a câmera e as condições de captura da foto (como 
a exposição) e outros metadados. Em outras palavras, no final das 
contas teremos o que habitualmente chamamos de “mídias digitais” – 
um arquivo contendo números que significam alguma coisa para nós 
(os formatos de arquivos reais podem conter informações muito mais 
complexas, mas essa descrição serve para capturar a essência dos 
conceitos). (MANOVICH, 2011, s/p). 

Nesse ambiente, dependendo de qual software usemos para acessar o 
arquivo, o que é possível fazer varia bastante: “Um software de e-mail no 
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seu celular pode somente mostrar essa foto e nada mais. Os visualizadores 
gratuitos de mídia ou players que rodam no desktop ou na web normalmente 
oferecem mais funções” (MANOVICH, 2011, s/p.). 

Na sequência, o autor dá o exemplo da versão desktop do Picasa da 
Google, correspondente ao atual Google Fotos, na qual o software permite 
corte, seleção de cor, redução de olhos vermelhos, aplicação de filtros, ajus-
te de foco e brilho etc. Ele também permite aplicar zoom na imagem, várias 
vezes. Já com o Photoshop, é possível fazer ainda muito mais intervenções.

Portanto, dependendo do software utilizado, as imagens podem passar 
por alterações mais ou menos radicais, o que depende também da maior 
ou menor capacidade técnica ou do desejo do usuário. De qualquer forma, 
nesse ambiente, as imagens nos desafiam a copiá-las para consumo pessoal 
e a roubá-las de algum arquivo, sendo que mixar, ou, no mínimo, cortar e 
colar, sempre demanda alguma ação do consumidor. Isto significa que a in-
tervenção do usuário é compulsória, e isso o retira de sua área de conforto, 
da inércia.

O DISPOSITIVO CONTEMPORÂNEO

Na esteira de Foucault (1985), pensamos a contemporaneidade como um 
dispositivo que urge por uma conectividade e que multiplica dispositivos 
de conectividade audiovisual. Numa apropriação livre de Foucault, Agam-
ben (2009) considera dispositivo qualquer coisa que tenha a capacidade de 
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar 
os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Para 
Agamben, o uso é o que nos devolve aquilo que um dispositivo captura, 
sendo que profano seria o sentido daquilo que, tendo sido sagrado ou reli-
gioso, é restituído ao uso (e à propriedade dos homens). Ou seja, a religião 
subtrairia do sagrado coisas (objetos, pessoas, animais) do uso comum que 
são então remetidas a uma outra esfera, sendo que, para tanto, haveria um 
dispositivo que realiza e regula esse apartamento (pelo sacrifício) e que rea-
liza e regula a passagem do profano ao sagrado e vice-versa, do humano ao 
divino e vice-versa, apartando duas esferas pelas quais a “vítima” terá que, 
de qualquer forma, passar, em um sentido ou outro. Para ele, “uma parte da 
vítima […] é reservada aos deuses, a outra pode ser consumida pelos ho-
mens. É suficiente que os participantes do ritual toquem essas carnes para 
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que elas se convertam em profanas e possam ser simplesmente comidas” 
(AGAMBEN, 2009, p. 9, tradução nossa).2

O autor chama a atenção, porém, para a possível ocorrência de um con-
tágio profano (um tocar que desencanta) que devolve o sagrado aos usos 
mundanos. 

Assim, atualizando o conceito, podemos admitir que os usos programa-
dos pelo dispositivo e sua profanação sejam vetores da relação das massas3 
com as imagens, uma relação tensa da qual emergem novos valores, dos 
quais estamos tratando nesse artigo. 

Voltemos, porém, à imagem gerada por computador como a explica Ma-
novich (2006, p. 362): ela é ao mesmo tempo uma aparência de superfície e 
um código subjacente. Na superfície, a imagem-síntese dialoga com outros 
objetos culturais imagéticos; enquanto código, ela dialoga com outros códi-
gos informáticos: “A superfície de uma imagem, isto é, seu ‘conteúdo’, entra 
em diálogo com todas as demais imagens de uma cultura” (MANOVICH, 
2006, p. 362). Contudo, o código mantém a maior parte dos consumidores 
à margem, à mercê dos que detêm o controle do software. 

Os sites de compartilhamento na web se caracterizam pelo acesso e pelo 
uso autorizado pelos softwares: a partir de uma programação numérica, 
eles relacionam palavras-chave, títulos e descrições que instauram senti-
dos de familiaridade e vizinhança aos conteúdos postados, “organizando” 
os posts a partir de lógicas que inclusive facilitam ao usuário migrar para 
outros espaços da rede que sejam de seu interesse, o qual e os quais são 
pressupostos pelos softwares4. 

Por conta disso, é inevitável que nas plataformas apareçam resultados 
relacionados ao remix, à paródia e, é claro, à mera cópia (download e uplo-

2  No original, em espanhol: “una parte de la víctima […] es reservada a los dioses, 
mientras que lo que queda puede ser consumido por los hombres. Es suficiente que los 
que participan en el rito toquen estas carnes para que ellas se conviertan en profanas y 
puedan ser simplemente comidas”.
3  Usamos o termo para manter as associações que estamos estabelecendo com a análise 
de Benjamin, feita há quase um século. No ambiente (Internet) que nós estamos analisan-
do, porém, o termo não é mais adequado. Não avançamos nessa questão porquanto isso 
demandaria um grande desvio num texto tão curto. 
4  Nessa lógica prevalece o índice associativo de uma coleção qualquer, em que, quase 
sempre, há um critério, mais objetivo ou mais subjetivo do colecionador, consciente ou 
não disso, de reunir para seu deleite e consumo alargado os objetos que o seduzem.
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ad) dos vídeos, muitos dos quais poderiam ser interpretados como ruídos na 
comunicação, os quais, no ambiente que estamos analisando, porém, foram 
naturalizados e complicaram o entendimento do que seja (ou organize) a 
coleção de um usuário qualquer, por conta de ela ser atravessada por crité-
rios que misturam seus gostos ou interesses (subjetivos) com as funcionali-
dades (objetivas) autorizadas pelos softwares. 

O vídeo na web e suas interfaces pós-televisivas 

No YouTube há basicamente dois ambientes em que um vídeo pode ser 
exibido: a página de exibição (watchpage) e a página do “canal” (que é tam-
bém a página do usuário, ou, como se insiste chamar na atual interface do 
YouTube, o “criador de conteúdo”). Ambas enunciam que, na web, um vídeo 
nunca está sozinho, pois o software cria relações de parentesco e de circun-
vizinhança com outros. Mas os trânsitos e as conectividades enunciados em 
cada uma das páginas são diferentes.

A página de exibição parece-se com uma grande praça pública, na qual 
o vídeo se encontra com “parentes”, “amigos” e “vizinhos”, numa moldura 
chamada de “vídeos relacionados”5. Assim, reforçam-se sentidos que valo-
ram as conexões entre vídeos de diferentes usuários-realizadores (valor de 
exibição). 

Nominalmente, a página do “canal” parece-se com o que conhecemos 
por canais em TV, que são, no entanto, ressignificados em seu teor, por-
quanto, na web, associa-se canal a usuário, o que nunca acontece na TV 
em termos de propriedade. Assim, reforçam-se sentidos que valoram um 
potencial controle de qualquer usuário (realizador ou não) sobre a produ-
ção e veiculação de vídeos (valor de uso), e as conexões emergentes entre 
realizador e consumidor.

Ainda que se possa dizer que na página de exibição o vídeo esteja em 
trânsito porque se sugere que ele pode ser compartilhado (enviado a outro 
ambiente, por exemplo), a página do “canal” é a única porta de entrada e 
saída de qualquer vídeo em qualquer território, ou seja, o ambiente em que 
os trânsitos do vídeo se tornam possíveis operativamente.

5  As relações são estabelecidas numericamente a partir de palavras-chave obtidas dos 
títulos dos vídeos ou das descrições feitas pelos usuários que os postaram.
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Para fins de análise, tomemos por referência o caso de uma entrevista 
concedida a uma emissora de TV por um jovem que foi preso por matar 
a própria mãe. Iniciaremos a análise a partir da postagem feita no canal 

“Marcos Z”6 (figura 1), porque foi nesse canal que o vídeo apresentou o 
maior índice de exibições: 27.264.536, como indica o número no canto in-
ferior esquerdo do player. Mas também encontramos outros canais que pos-
taram o mesmo vídeo. 

Figura 1. O vídeo “Morre Diabo”, postado pelo canal Marcos Z, capturado na 

sua página de visualização com destaque para o número de visualizações e as 

molduras de intervenção no vídeo, principalmente “compartilhar”

Fonte: YouTube, 2018

O vídeo, nesses e em tantos outros canais, aparece copiado, remixado, 
parodiado, e, com os trânsitos, ele foi ficando mais conhecido na internet, 
constituindo-se uma “celebridade do YouTube” (MONTAÑO, 2015) com o 
nome “morre, diabo”, uma das expressões usadas pelo entrevistado para 
ameaçar o repórter que o questionava. 

6  Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=EkYDKHv53N0>. Acesso em: 
13 mar. 2018.



92 televisão e cinema

A busca feita, então, com essas duas palavras-chave, localizou novos ví-
deos, além dos encontrados na primeira busca. Assim, buscando por “morre 
diabo” encontramos, por exemplo, o mesmo vídeo com 14 segundos a mais 
no canal “Filósofo Dido”7, com mais de 2 milhões de exibições, e no canal   

“Diogo Rodrigues de Medeiros”8, com 191.864 exibições. 
Não trazemos aqui os inúmeros vídeos que se apropriam deste das 

mais diversas formas, desde funks, paródias de personagens que represen-
tam o “morre, diabo” copiando suas falas até remixes do “morre, diabo” 
no programa do Jô, o “morre, diabo” em tal ou qual filme etc. Deixamos 
de lado também a larga lista de referências ao “morre, diabo” construí-
das em animação 3D e outras linguagens audiovisuais. Ficando exclusi-
vamente no vídeo reapropriado da televisão para os “canais” do YouTube, 
observamos que seus sentidos são outros em cada um dos três canais, 
principalmente por conta das diferentes conexões que são estabelecidas 
pela circunvizinhança de outros vídeos (e por conta das outras molduras 
que são próprias de cada interface). 

No canal “Marcos Z”, o vídeo recebe o título “Filho mata a mãe e xinga 
a imprensa” e está conectado a quatro outros vídeos (com outros títulos e 
teor). Entre os vídeos postados pelo usuário/realizador estão outros aos 
quais ele deu o título “Marido flagra padre fazendo sexo com a esposa”; 

“Neymar cai em ato publicitário da Nike”; “Homem tenta estuprar menina 
em elevador”, entre outros. 

No canal “Filósofo Dido”, quando postado em 2012, o vídeo tinha o 
título “Maluco mata a mãe e xinga o repórter”, e agora leva o título “Morre 
Diabo – mata a mãe e xinga imprensa” e iniciava com uma vinheta com seu 
nome com claras marcas de edição amadora. Estas mudanças refletem tam-
bém as mudanças acontecidas na própria interface do YouTube nos últimos 
6 anos em que enunciativamente a plataforma está moldurando cada vez 
menos seus usuários como amadores e mais como criadores de conteúdo ou 
potenciais YouTubers, embora o amador seja ainda o principal usuário da 
plataforma. Neste canal/usuário vemos postado esse vídeo junto a outros 
27 vídeos, sendo que a maioria deles tem a ver com erros e bastidores te-

7  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ot1MzQ201t4>. Acesso em: 13 
mar. 2018.
8  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TM39pA-nvDM>.  Acesso em: 
13 mar. 2018.
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levisivos. Alguns títulos postados junto ao vídeo em questão foram “Loura 
burra” e “Esqueleto no show do milhão”. 

No canal “Diogo Rodrigues de Medeiros” há, além do “morre, diabo”, 
mais 16 vídeos que trazem títulos como “Aluno tenta suicídio”, “Gay apa-
nha na avenida paulista” etc.; todos parecem sugerir episódios de violência 
com tom de “flagra”. 

Nos exemplos, os títulos, em alguns casos vinhetas e/ou logomarca de 
canal e as vizinhanças e parentescos dados ao vídeo, dizem respeito aos 
gostos do usuário e aos modos como ele moldura aquele vídeo no seu canal; 
mas também dizem respeito a como um canal (a ethicidade canal do You-
Tube) dá sentidos a vídeos e usuários. 

Assim, na perspectiva do usuário, no primeiro canal citado o vídeo é as-
sociado a vídeos que referem certa moralidade (a religiosa, por exemplo); 
no segundo, ele é associado a erros cometidos por emissoras de TV que 
foram flagrados nos bastidores; no terceiro, ele é remetido a um usuário 
vouyeur de cenas violentas. E, no modo como o YouTube moldura repro-
dutivelmente esse meme exemplar (e ademais todos os outros vídeos de 
seu acervo), reforçam-se enunciações de territórios virtuais nos quais o 

“proprietário” de um canal pode editar e exibir suas próprias montagens, 
a seu gosto. 

Mas, nas fronteiras do canal as conectividades do vídeo parecem estar 
limitadas ao número de vídeos postados pelo usuário. Tratar-se-ia, então, 
de outra espécie de trânsito, secundário e diferente do que o vídeo tem 
na página da exibição. No canal haveria um trânsito em paralelo ao princi-
pal, mais acidental, o qual, entretanto, parece ser absolutamente necessário 
para que os vídeos entrem no trânsito principal da web. Ou seja, as principais 
conexões estabelecidas pelo usuário no interior dos canais (ofertadas a ele 
numericamente pelo software) parecem provocá-lo a transcender seus limi-
tes e alcançar o trânsito principal (o da página de exibição). 

No caso do canal “Marcos Z” (figura 2), por exemplo, embora tenha 17 
vídeos postados, ele (o canal) tem 4.257 “inscritos” e apenas duas listas de 
vídeos: uma gerada automaticamente pelo conjunto de vídeos que se acio-
nou ao clicar em “gostei” e outra lista de 4 vídeos que se selecionou como 

“favoritos”. No seu canal aparecem também mais de 300 canais nos quais 
está “inscrito”; diversos comentários de “discussão”, em que, o mais atual, 
remete a 6 anos atrás. 
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Figura 2. Canal “Marcos Z” 

Fonte: YouTube, 2018

Embora possamos ver como o usuário tem diminuído significativamente 
sua participação na rede nos últimos anos, de várias formas, esse sucesso 
do vídeo na página de exibição é numericamente repercutido no canal, que 
é um espaço menos público, aparentemente quase sem atualização. O trân-
sito de um determinado vídeo nos confins da página de exibição do site é 
muitas vezes ampliado em relação ao dos canais, o que pode ser visuali-
zado principalmente com os “vídeos relacionados” e a ferramenta de busca 
da plataforma, além das inúmeras páginas como blogs, redes sociais ou sites 
pessoais ou institucionais que fazem o vídeo viajar em inúmeras direções. 

O INTERFACEAMENTO DO VÍDEO E  
O AUDIOVISUAL EMERGENTE

É na moldura que está na base do player do vídeo que são enunciados os 
principais sentidos de trânsito e conectividade. Trata-se, na verdade, de 
um compósito de molduras – que aparece na página de visualização de um 
modo diferente do que na página do canal. Além do “play”, do “pause” e da 
definição da tela (modos de exibir em diversos tamanhos ou qualidade de 
imagem), oferece-se ao interator a possibilidade de aprovação ou desapro-
vação do vídeo (gostei/não gostei), seguida de “adicionar a”, “compartilhar” 
e a visualização de “estatísticas do vídeo”.  
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Na interface, um pouco mais abaixo, está inserida (e programada) a 
possibilidade de “adicionar um comentário ao vídeo” e compartilhar com 
um conjunto de outros espaços on-line (redes, blogs etc.; ver figura 3) ou 
guardar numa das coleções que a plataforma chama de playlist, como des-
taca a figura 1. 

Essas são algumas intervenções que o usuário pode fazer no vídeo de 
outro (além dos remixes e das paródias já referidos), interferindo sobre sua 
circulação e ampliando (ou não) o espectro das familiaridades e vizinhan-
ças do mesmo. Um interfaceamento particular dentro do interfaceamento 
geral no qual a plataforma e a web, como um todo, colocam vídeo e usuário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao propormos que há um audiovisual emergente na web, sugerimos que 
ele se nutre de imaginários televisivos ressignificados e que os trânsitos e 
as conexões programadas por softwares enunciam novos protagonismos na 
comunicação e concluímos haver, associada a isso, uma forma programada 
de usos mais alargados do que os anteriores. 

Desejados e facilitados pelas novas mídias, ressaltamos, porém, que es-
ses usos instauram uma espécie de consumo atuante cujo controle no mais 
das vezes já não é o mesmo das empresas de comunicação, mas o dos sof-
twares, os quais atribuem numericamente valor aos usos mimetizados ou 
inaugurados pelos usuários. 

No audiovisual que emerge da web, os usos que impactam não diferem 
substantivamente do que impacta na comunicação das mídias tradicionais: 
audiência e, sub-repticiamente, apelo dos vídeos. A diferença está nos mo-
dos de seu processamento que, no caso analisado, decorrem em parte de um 
acaso fortuito e insuspeito e, em parte, de uma expertise dos usuários, os 
quais, a partir de seus canais, tensionam (ou não) as lógicas (re)produtivas 
das plataformas e as submetem (ou não) às estratégias escolhidas por eles 
para alcançar a página de exibição. 

Entretanto, no YouTube também se pratica uma profanação das imagens 
por conta dos usos autorizados pelos softwares que hoje são utilizados na(s) 
plataforma(s) de compartilhamento, profanação essa que se constrói enun-
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ciativamente9 como interação10 ou como ingerência de um usuário qualquer 
na produção audiovisual programada e em circulação nas diferentes mídias. 

Por isso, enquanto usuários, a última questão que nos colocamos aqui 
a partir da análise empreendida e, em especial, a partir dos argumentos e 
provocações de Flusser é: como submeter os softwares aos nossos propósi-
tos (se é que temos algum propósito além do de nos conectarmos)? 

Não se trataria, portanto, em última análise, de nos questionarmos, en-
quanto pesquisadores: temos mesmo algo a dizer sobre as urgências do 
dispositivo contemporâneo? Ou estamos sendo programados por ele?
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O cinema norte-americano dos anos 1970 e 1990

João Martins Ladeira

INTRODUÇÃO 

Uma forma contemporânea de produzir audiovisual – intensamente co-
mum e profundamente inusitada – define-se a partir da recordação que 
certas imagens produzem a partir de outras. O traço se inscreve na siste-
mática recaptura das mais distintas marcas, estilos e gêneros, em relação 
à qual a elaboração de conteúdo parece se encontrar fadada, deixando 
claro a desfaçatez com que se recorre à memória. O novo aparece a partir 
do velho, produzindo uma estranha sensação em relação ao tempo. Nes-
tas criações do presente, lida-se com o que se vê agora como se outrora 
já se tivesse enxergado algo semelhante. Há algo desorientador nesta re-
petição, numa enxurrada que, no calor da última novidade, tem um sa-
bor inédito, sem, contudo, deixar de lado um delineamento já conhecido 
(KRAPP, 2004). 

Esta recordação sistemática parece ganhar impulso num contexto em 
que o cinema norte-americano começa a experimentar com características 
mais livres em relação a seu formato clássico (BISKIND, 2009; PYE; MYLES, 
1979; WOOD, 1986), abrindo espaço para a ampliação posterior contida nas 
criações que marcaram a década de 1990 e o início do século XXI, o assim 
chamado cinema de outsiders, e apontando para filmes com o ímpeto de 
se definir com ares de indie, alternativo ou outro termo que valha a sua 
distinção (BISKIND, 2004; LEVY, 1999; PIERSON, 1995). Transformação 
extensa, esta autoconsciência sobre o legado do cinema pode ser percebi-
da em territórios longínquos, tão inusitados quanto as produções televisi-
vas “complexas”, com narrativas anteriormente improváveis de presenciar 
(MARTIN, 2014). 
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Este texto se concentra num cinema construído por repetições monta-
das através de conjuntos coerentes de referências a certos universos. Não 
se pode negar que a retomada de cânones define a constituição do estilo 
e existe em toda e qualquer produção estética (BLOOM, 1973). Nestes ter-
mos, a arte supõe a relação com traços pregressos, reservando, ao mes-
mo tempo, a sensação de autonomia da qual todo criador busca desfrutar. 
Esta inserção afirma cada autor como parte de uma tradição, em marcas 
que definem momentos esteticamente relevantes. Mas a particularidade 
de cada artista concede autonomia à sua participação específica nesta luta, 
transformando-o em algo mais do que mera cópia. 

De fato, não se trata da retomada apenas de elaborações que, atra-
vés da pseudoindividualização, reproduzem industrialmente a cultura 
(JAY, 1984). Aqui, imagina-se que a mecanização desta cultura permita 
perceber certa apropriação de um modo até então impensado. Através 
dos meios de reprodução técnica, visualiza-se a recordação de um modo 
que outras experiências não deixavam perceber tão claramente. Frente à 
mecanização, retoma-se mais nitidamente estes traços do passado, per-
mitindo, ao investigar o audiovisual, avaliar a própria condição da cul-
tura. A recordação permite perceber uma marca cuja intensidade oferece 
sentido ao nosso tempo, perceptível quando se atenta menos à inserção 
deste objeto no interior de uma cadeia histórica, e mais a indícios de uma 
iluminação profana. 

UMA REFLEXÃO SOBRE A RECORDAÇÃO

É amplamente conhecida a discussão na qual Umberto Eco buscou ler 
Casablanca como uma imensa colagem. Nosso autor trata a obra como 
“cult”, agradando a todos exatamente por conter em si um pouco de cada 
coisa. Esta estética se baseia na repetição de muitos clichês. Em alguns 
filmes, são retomadas conscientes; e estas que foram pensadas se mostram 
sempre as menos saborosas. De fato, importantes se tornam outras, que, 
como o oposto de uma citação, surgem de modo não racionalizado (ECO, 
1984, 1985). Distantes do imperativo por um público apto a perseguir estas 
conexões, tal recordação resulta num efeito mais rico por se constituir de 
modo invisível. Este texto pretende explorar as consequências desta conclu-
são de Eco a partir de Benjamin. 
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Ponto importante da crítica de Benjamin reside em abandonar a investi-
gação de símbolos capazes de proporcionar a perfeita correlação entre certa 
obra e um conjunto determinado de ideias. Sua atenção reside no alegórico, 
que se contrapõe à associação direta entre tais símbolos e a representação 
do transcendente com a qual lidam. Se estas artes simbólicas proporcionam 
um conjunto de relações com certos temas específicos, a alegoria, por sua 
vez, elabora conexões de outro tipo, nas quais a carência deste elo permite 
vínculos de natureza diversa, como ligações possíveis de relacionar um ma-
terial bastante variado. Aqui, vai-se explorar exatamente esta distância em 
relação a um ponto de referência único, em elos muito diversos. 

Através do contraponto à fixação num ponto rígido do passado, o tema 
da alegoria conduz a uma noção de história oposta à crença no desdobra-
mento linear, capaz de conduzir a algum curso futuro natural, como um tipo 
de evolução. Uma postura deste tipo guarda apenas a crença num suposto 
movimento progressivo da história. A partir desta percepção, talvez fosse 
possível crer na existência de movimentos, no futuro, supostamente mais 
desenvolvidos quando comparados àqueles do passado.  

Desdobramento deste ponto de vista sobre a modernidade reside na ex-
pectativa de um movimento aparentemente constante de aprimoramento em-
balado pelo desenvolvimento técnico e pela renovação por ele proporciona-
do, cujo exemplo mais expressivo se encontra no aprimoramento das mídias. 
Novamente, se estaria a supor uma direção única para o sentido da história. 
Frente a esta visão, que contém a crença na fatalidade de um tempo inexorá-
vel a se deslocar adiante, outra perspectiva sugere uma análise pautada na 
memória e na força da investigação sobre a recordação (GAGNEBIN, 1994).  

Em contraponto, esta perspectiva para a cultura oferece uma atenção à 
máquina com ênfase menos no aprimorameno progressivo que a sua trans-
formação pareceria encarnar. De outro modo, supõe-se que as técnicas 
introduzem outra relação com a memória, instituindo múltiplas combina-
ções a partir de traços do passado, como desdobramentos apreensíveis 
mediante a mecanização de recordações. A ênfase nas citações contidas 
nos gêneros permite a busca por um sentido que reside não na cronologia, 
investindo num entendimento sobre a história como intensidade. 

Percebe-se esta relação com a memória na análise de Benjamin sobre o 
cinema. A faceta mais relevante desta nova arte reside em reorganizar nos-
sas percepções em relação à própria vida. Através do cinema, a observação 
sobre o mundo adquire outra dimensão, revelando traços inconscientes na 
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composição da realidade, do mesmo modo que a psicanálise vai indicar 
marcas inusitadas do comportamento. A partir desta tecnologia, distingue-se 
um tipo de recordação involuntária, contida nos gêneros cinematográficos 
e perceptível através de uma arquitetura introduzida, na cultura, pelo au-
diovisual (BENJAMIN, 2017a, 2017b; ROUANET, 1981).

Se o cinema permite reconhecer estas manifestações inconscientes, seu 
traço concreto surge na ordem imposta, pelos gêneros, a certas temáticas. 
As narrativas recontadas, ao se repetirem, proporcionam uma sensação de 
déjà vu (KRAPP, 2004), oferecendo o contato com certas sensações que uma 
cultura se mostra incapaz de descartar. Tal retomada ilustra de que modo 
o inconsciente opera em relação a dados fenômenos. As próximas seções 
encadeiam uma discussão sobre a renovação cinematográfica das décadas 
de 1970 a 1990, na expectativa de ilustrar a coordenação de recordações 
que os gêneros permitem perceber. 

A NOVA HOLLYWOOD: O CINEMA DOS ANOS 1970  
E A CONTRACULTURA

A transformação do cinema norte-americano a partir das décadas de 1960 
e 1970 se depara com uma leitura específica sobre os gêneros que consti-
tuíram esta arte. Este esforço de rever o passado se vê em meio à orien-
tação oferecida pela contracultura, postura, então, com imensa atenção 
(BISKIND, 2009; WOOD, 1986). O cinema da Nova Hollywood se constitui 
em torno de uma ordem em declínio, mediante o indício proporcionado 
pela Guerra do Vietnã sobre a normalidade do conflito. O período concede 
a liberdade de questionar diversos pressupostos vigentes, sem, contudo, 
uma perspectiva capaz de indicar alguma alternativa concreta. O resul-
tado se torna um estranho labirinto, no qual a crítica realizada por tais 
filmes permanece como o indício de uma transformação impossível de 
acontecer. 

Para este processo, de central importância se torna o impacto desperta-
do por filmes entre os quais Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas (Bonnie 
and Clyde, 1967, de Arthur Penn) merece destaque. Sua qualidade essencial 
vai ser a retomada do então desgastado filme de gângster, organizando a 
valorização de certa crítica juvenil à autoridade. Essencial se torna a glori-
ficação dos ladrões, contrapondo-os às figuras de autoridade numa citação 
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dos embates geracionais então em curso. A recordação revê as característi-
cas primárias do gênero: o contraponto ao sonho americano de recorrente 
construção da nação, afirmado através da violência cara ao submundo do 
crime (BAZIN, 2015; DELEUZE, 1983; DORT, 1993). 

Neste momento, essencial se torna a atenção a certo tipo de realismo, 
ato com diversos desdobramentos. Tal pretensão passa por trajetos variados. 
A despeito das intenções com as quais se lida com este traço, a expectativa 
da semelhança com o mundo se encontra presente tanto nos filmes que 
iniciam a renovação do cinema quanto naqueles que a encerra: quando, nos 
anos 1980, o destino de Hollywood se torna a atenção ao efeito especial e 
ao impacto puramente visual que proporciona. Em Bonnie e Clyde, ele vai 
estar no uso da linguagem coloquial, repleta de palavrões, apropriando-se 
de um espírito próximo à juventude. Além disso, este filme produz um im-
pacto de outro tipo, relativo à violência que cria um efeito até então apenas 
insinuado: como na cena final no assassinato, um clímax que ocorre através 
de um resultado gráfico.

Mas as consequências desta ênfase se encontram efetivamente inscritas 
em Sem Destino (Easy Rider, 1969, de Dennis Hopper). Este filme se assenta 
numa recordação mais recente, tomando para si um estilo lateral: o filme 
de motociclistas. Em comparação a obras de um passado então ainda muito 
próximo, o espírito que introduz permite explorar radicalmente aquilo que 
obras como Os Anjos Selvagens (The Wild Angels, 1966, de Roger Corman) 
apenas insinuavam. Aqui, a contraposição entre a juventude e o establish-
ment se associa ao clima de improvisação e ao valor documental da imagem 
capturada. 

Esta exploração se desdobra em muitas direções. Robert Altman a orga-
niza a partir da dispersão da atenção em termos de um trabalho de equipe 
entre os atores, com menor atenção a grandes estrelas, e mais à ironia que 
a sua presença permite explorar. Em certos momentos, estes astros como 
que desaparecem, recebendo importância semelhante a de atores secundá-
rios. Quando, em Onde os Homens São Homens (McCabe & Mrs. Miller, 1971), 
Julie Christie surge como Constance Miller, sua apresentação parece digna 
mais de um personagem sem importância. Em contraponto, o tratamento a 
algumas destas estrelas pode até mesmo ser contrário às exigências que sua 
importância concederia em termos da identificação dos expectadores. John 
McCabe morto na neve coloca Warren Beatty numa situação inimaginável 
frente à sua posição. 
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Mas o cerne deste filme encontra-se não apenas neste sadismo. Na ver-
dade, não apenas o tratamento do elenco adquire este caráter incerto. A aten-
ção se dispersa, numa pluralidade carente de centro, fazendo com que o 
restante dos recursos compartilhe da mesma dubiedade. Fatos relevantes 
podem ser apresentados como se não tivessem importância. Em alguns mo-
mentos, as falas de Onde os Homens São Homens podem soar pouco compre-
ensíveis, como forma de conceder menos atenção ao que é dito, e mais ao 
conjunto de elementos em interação. Este traço repercute na oscilação da 
câmera, que se utiliza do zoom como forma de retirar qualquer segurança 
que os atores disporiam em relação ao lugar que desempenham na cena, em 
participações capturadas sem o preparo com o qual, em alguns momentos-
-chave, deveriam contar (GILBEY, 2003). 

Todavia, a busca desta geração repercute mais intensamente nos des-
dobramentos de uma crítica que, em certos momentos, ocorre de modo 
bastante dúbio. Exemplo tão significativo quanto incerto deste espírito 
de contraposição se encontra em O Poderoso Chefão (The Godfather, 1972, de 
Francis Ford Coppola), em sua recaptura do filme de gângster associada à 
narrativa do enfrentamento geracional, típica à contracultura, mas tam-
bém presente no interior do próprio binômio que anima a Nova Hollywood 
(BISKIND, 2009). Afinado com o espírito de contestação então em curso, 
O Poderoso Chefão se concentra numa negação sistemática do sonho ameri-
cano. Em contraposição à ideia da fusão de diferenças pela qual a América 
se distanciaria dos individualismos étnicos e formaria uma grande nação, 
o filme narra a transição de poder num império do crime composto por 
dinastias indestrutíveis, construídas por alguns déspotas à margem deste 
país imaginado. 

Em sua nitidez, o êxito dos Corleone afirma a falência do sonho ameri-
cano. Associado a isto, a idiossincrasia de O Poderoso Chefão se torna a re-
solução satisfatória, no interior da família, do choque de gerações, em con-
traponto àquilo que tinha até então animado o espírito da crítica em curso. 
Ao mesmo tempo, o filme lida com outra transição de poder, no interior da 
própria Hollywood, realizada, contudo, de modo bastante limitado. Decer-
to, o sucesso do filme ilustra, por um lado, o êxito da desconstrução de gê-
neros. Mas, por outro, sedimenta a falência da modernização deste cinema. 
Ao alcançar um dos pontos mais bem sucedidos deste projeto, esta obra dá 
início, ao mesmo tempo, à sua derrocada, por conduzir a outro patamar o 
choque entre o velho e o novo que alimenta esta geração de diretores. 
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O realismo visual introduzido pela atenção à forma de falar e pelo uso 
de locações se correlaciona com o desenvolvimento de efeitos especiais, 
em relação ao quais O Exorcista (The Exorcist, 1973, de William Friedkin) 
introduz a grandiloquência que prepara a próxima década. Em Operação 
França (The French Connection, 1971), Friedkin tinha já experimentado com 
o caráter documental de cenas capturadas nas ruas, dispensando o uso de 
cenários. Agora, em contraponto à pequena repercussão, o baixo orçamen-
to e o escasso impacto até então demonstrado pelo filme de horror, a recap-
tura de O Exorcista ocorre através de um profundo impacto visual através 
de efeitos que se tornam plausíveis devido à pretensão de verossimilhança 
então obtida. Estes dois traços, o real e a ilusão, reaparecem unidos na im-
portância que a obra confere ao impacto visual. 

Este choque se desdobra em Tubarão (Jaws, 1975, de Steven Spielberg), 
marcando a dissolução das expectativas que haviam organizado a Nova 
Hollywood. Ao contrário do caráter subalterno do filme baseado em mons-
tros, Tubarão oferece importância tão grande à questão visual que termina 
por apontar para obras que acenam com a possibilidade de descartar os 
atores. Por enquanto, a trama centrada na corrupção da pequena cidade que 
prefere o sacrifício de turistas à exposição da calamidade criada pela presen-
ça do predador assenta-se ainda no espírito crítico da década. Mas a atenção 
à crônica dos personagens em Tubarão se deve apenas à dificuldade de então 
em alcançar a contento o choque visual com o precário monstro mecânico. 

Vai ser o imenso sucesso de Guerra nas Estrelas (Star Wars, 1977, de Ge-
orge Lucas) que consolidará a centralidade do efeito especial, associando-o 
ao grande orçamento e ao imperativo do imenso público. Assentado na 
ficção científica, contrapõe um caráter despretensioso àquele espírito de 
contestação que parece, agora, esgotar-se em definitivo. Atento à geração 
que havia crescido entre 1945 e 1962, desdobrando a leveza inscrita já em 
Loucuras de Verão (American Graffiti, 1973), Guerra nas Estrelas se distancia 
não apenas do universo da contracultura. A ênfase ao visual descarta boa 
parte da dimensão romanesca da obra, que obedecerá a critérios puramen-
te imagéticos. Porém, o resultado obtido se submete a uma única intenção: 
afirmar a contraposição dicotômica, moralista entre bem e mal, num tipo 
de sensibilidade que a rememoração da ficção científica amarra através da 
sensação de verossimilhança obtida pela falsificação na tela. 

Como síntese, a tensão entre as direções contraditórias para a reno-
vação do cinema se concentra em Apocalypse Now (1979, de Francis Ford 
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Coppola) e Contatos Imediatos de Terceiro Grau (Close Encounters of the Third 
Kind, 1977, de Steven Spielberg). Ambos lidam com a mesma contraposição 
inscrita no binômio mantido entre a transformação em curso e a Hollywood 
do passado. Os filmes de Coppola e de Spielberg apontam para o fim deste 
período com uma reflexão homóloga sobre a autoridade paterna, numa an-
siedade que as inovações da década de 1970 parecem incapazes de eliminar. 
No primeiro caso, este embate se localiza na luta de Willard com Kurtz, 
esta figura que, frente ao fascínio que exerce, não se sabe se deve-se ou não 
destruir. Esta atração aponta para o poder que Hollywood e seu sistema 
representam, numa expectativa de tomá-lo que resulta tão somente na cap-
tura destes autores por tal predecessor. 

Encerrada pela imensidão dos gastos exorbitantes e pelo descontrole 
sobre a produção, outra direção para este período se impõe a partir de Con-
tatos Imediatos (em traços que repercutem também nas trilogias Guerra nas 
Estrelas e Indiana Jones), permitindo uma reconciliação entre gerações no 
acordo de continuidade que a trama de O Poderoso Chefão já havia anunciado. 
No filme de Spielberg, esta trajetória se resolve através da exploração de 
adultos transformados em crianças, antecipando a infantilização que os 
filmes dos anos 1980 vão introduzir no cinema. A narrativa sobre um go-
verno corrupto que esconde a verdade sobre a vida em outros planetas 
termina como pretexto para realizar as fantasias infantis sobre um mundo 
mágico povoado por alienígenas, para o qual se retorna como quem volta 
para casa, num elo não problemático com uma força maior. 

A trajetória de contestação se encerra a partir dos anos 1980 devido a 
uma associação de fatores. O primeiro consiste no esgotamento desta mes-
ma contracultura que permitiu a expansão do catálogo de temas possíveis 
de apropriar. A tal falência, associa-se a obrigação de manter estas cria-
ções compatíveis com grandes públicos, imensas bilheterias e produções 
em custo ascendente. A impossibilidade de limitar estes filmes a certas 
plateias após a perda de centralidade da perspectiva contracultural se co-
necta à ingrata expectativa de prosseguir com gigantescos investimentos 
quando eles se tornam incapazes de contar com a receptividade do grande 
público. A relação com os gêneros se dissolve na racionalização de temas 
muito limitados, introduzidos no cinema dos anos 1980, radicalizando tra-
ços que os filmes de Spielberg e Lucas apresentaram de modo mais intuitivo 
(BISKIND, 2009). A próxima renovação ocorrerá somente nos anos 1990. 
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O INDIE E O CINEMA DOS ANOS 1990

Questão central para o indie se torna a impossibilidade de contar com a 
unidade que a contracultura outrora ofereceu para a Nova Hollywood. São 
filmes que se definem menos por este conjunto homogêneo de questões e 
mais por um grupo difuso de negativas em relação àquilo que os estúdios 
se tornam após a ascensão dos filmes de high concept. Estas obras típicas aos 
anos 1980 se assentavam na hegemonia da ideologia de classe média, com 
sua vida suburbana e sua aventura segura na ilusão da fantasia. 

De súbito, os anos 1980 se descobrem como um período no qual os fil-
mes parecem não mais se concentrar no mundo adulto, tornando-se inten-
samente juvenis. Curiosamente, este universo adolescente havia garantido, 
no passado, o surgimento de produções que permitiam a elaboração de um 
cinema B, baseado no horror, na ficção científica, entre outros estilos, que 
conviviam com obras de maior respeitabilidade (PYE; MYLES, 1979). Quando 
o high concept retira a exclusividade da aventura despretensiosa típica a 
este outro universo, abre-se a possibilidade de outros criadores atentarem 
para o universo adulto então deixado de lado (LEVY, 1999). 

A diversidade do indie se guia por esta negativa, alcançando subcultu-
ras das mais distintas. A pretensão estética contida nestes filmes conduz 
obrigatoriamente à comparação com as inovações introduzidas pelo cinema 
europeu. O indie se apropria daquilo que as obras deste outro continente 
haviam apresentado, e que, como já havia ocorrido com a Nova Hollywood, 
estes filmes agora produzidos nos EUA tentam retomar. Uma observação 
cuidadosa destes trabalhos torna difícil acreditar que formulem cópias mal 
resolvidas, distorcendo um original autêntico. Consistem numa releitura 
construída de um modo particularmente norte-americano, na qual o ci-
nema independente depende daquilo que ocorre na Europa, assim como 
de certos de valores específicos a este país (BISKIND, 2004; KING, 2005; 
NEWMAN, 2011). 

Certa definição do indie busca delimitar estes filmes a partir da intensa 
atenção concedida aos personagens, repercutindo a ênfase contemporânea 
à identidade (NEWMAN, 2011). Estes trabalhos se definiriam como a obra 
do pequeno drama, cuja ênfase recai no caráter psicológico da vida co-
tidiana, e não nos grandes embates do homem com o ambiente. Embora 
dificilmente abandonem narrativas algumas vezes precisas, lineares e com-
prometidas com desdobramentos que pouco se distinguem frente ao cinema 
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clássico, estas histórias explorariam traços particulares de comportamento. 
Não submetidas à sensação de pertencimento cara à ideologia fundadora da 
América, como um caldeirão de diferenças que constitui uma ordem cega 
às especificidades, as identidades dignas de atenção seriam as das minorias 
que se contrapõem à normalidade homogênea. Diz-se que tal marca ilustra-
ria a ascensão do multiculturalismo, em sua atenção às subculturas e seus 
distintos modos de vida. 

Porém, esta atenção à personalidade talvez decorra não apenas destes 
traços genéricos, mas envolva fatores especificamente cinematográficos, 
presentes na liberação da atenção mais a detalhes que a lutas. Esta ênfase 
ao cotidiano Newman buscou explicar recorrendo à insistência tautológica 
do realismo como uma tentativa de duplicar a realidade, como uma identi-
dade ingênua que há tempos se mostra difícil de acreditar. Em contraponto, 
pode-se pensar que estes filmes buscam não imitar o mundo de modo mais 
preciso. De fato, oferecem a dissociação da progressão de situações no em-
bate entre opostos que define o cinema clássico. Estas obras se sustentam 
na conexão frouxa entre as ações dos personagens, reduzindo as contrapo-
sições a fim de observar as circunstâncias e o modo como elas afetam os 
indivíduos. Entre tais explorações, a obra de Steven Soderbergh termina 
por se mostrar um caso interessante. 

Em seu filme de estreia, sexo, mentiras e videotape (sex, lies, and video-
tape, 1989), a reflexão sobre a personalidade perpassa um misto de voyeu-
rismo, isolamento e sinceridade, contrapondo dois homens e duas mulheres 
em relacionamentos que envolvem tanto o celibato quanto o adultério; a 
busca pela verdade e a mentira patológica; a abstinência e o intenso desejo 
sexual. Ao explorar as dualidades das situações que expõe sem apresentar 
soluções, o filme desperta diversas perguntas. Graham oferece um espaço 
para as mulheres exporem voluntariamente seus desejos ou um instrumen-
to de autossatisfação que mascara seu narcisismo numa suposta compreen-
são sobre o seu ouvinte? A única possibilidade de honestidade masculina 
depende de um monge eunuco que se depara com a ascese de uma dona de 
casa em busca de segurança? Ou existe somente na ignorância segura, fren-
te a um marido que se dispõe a praticar o adultério com a cunhada na cama 
do casal? O videoteipe revela o quanto John precisa operar em eutoengana-
ção ou mostra que o mentiroso na verdade é Graham, cujo confronto com 
a câmera nos apresenta em que proporção seu celibato é uma farsa a qual 
Ann nos permite descobrir o oposto? (JAEHNE, 1990). 
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São exemplos desta atenção a personagens, mas não apenas. Para além 
da centralidade da personalidade, há traços que permitem ir além deste 
tópico. Vê-se em Soderbergh a ênfase à subjetividade tanto em seus projetos 
de pequeno porte quanto em grandes produções exatamente porque seus 
trabalhos dependem não apenas das especificidades de certos comporta-
mentos, mas de um mecanismo intrinsecamente imagético. Curioso que 
Soderbergh não se defina como um autor que arvore um estilo único, mas 
se apresente como um apropriador de diferentes registros a fim de elabo-
rar produções heterogêneas através de um conjunto homogêneo de técni-
cas. Seu recurso mais importante se torna a preocupação com um espírito 
quase automático de execução, garantindo certa espontaneidade através da 
velocidade de filmagem. Aparentemente descuidada, a proposta esconde 
um tipo específico de preparação, o oposto dos exercícios profundamente 
estilizados de seus primeiros trabalhos (KAUFMAN, 2015; WOOD, 2002) 

Sua obra se divide em dois momentos. Num primeiro instante, Kafka 
(1991) e Obsessão (Underneath, 1995) revisam o cinema mediante uma ex-
cessiva seriedade autorreferente; substituída posteriormente pela atenção a 
este estilo centrado em tal captura instantânea. Estes traços se refletem na 
sua relação com os atores. O rumo inicial de seu trabalho com os intérpre-
tes se pauta por intensos ensaios, a partir dos quais a improvisação resulta 
na revisão do roteiro. Porém, um recurso mais eficiente para a exploração 
da identidade surge quando Soderbergh substitui tal controle por uma es-
colha do elenco que o transforma num instrumento para obter, no próprio 
momento de filmagem, ações não planejadas. É em Schizopolis (1996) e – 
curiosamente – em seus filmes mais convencionais que este autor descobre 
o item ausente em suas primeiras experiências: um tom garantido pela ra-
pidez, como uma alternativa àquilo que uma preparação mais extensa não 
parecia capaz de sustentar. 

Em seus trabalhos de maior repercussão, como Traffic: Ninguém Sai Lim-
po (Traffic, 2000), o caráter ágil decorre da retomada de obras como A Ba-
talha de Argel (La battaglia di Algeri, 1966, de Gillo Pontecorvo) e Z (1969, 
de Constantin Costa-Gavras); numa estranha associação de ambos com os 
filmes de Richard Lester. Através da produção com uma equipe pequena, 
filmando com luz natural e ensaio reduzido, mescla-se a espontaneidade 
da comédia à tensão do drama. Como ponto de passagem, Schizopolis ter-
mina por se transformar numa associação complexa de preocupações: uma 
exploração sobre as múltiplas dimensões da subjetividade em conflito de 
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um homem em tensão familiar e profissional, numa narrativa conduzida 
através de um instrumento inusitado (a comédia pastelão baseada nos ges-
tos), filmada de modo muito espontâneo. Conexão curiosa: temas como a 
investigação da personalidade dificilmente se associariam ao humor apa-
rentemente grosseiro, num traço que o autor garante a partir de seu estilo 
de realização. 

A fusão particular destes elementos se torna o elo com o restante de 
sua obra, resultando na direção adotada após Irresistível Paixão (Out of 
Sight, 1998), cuja associação entre ação, leveza e velocidade indica uma 
conexão despretensiosa, atenta às múltiplas ironias internas, associando a 
irreverência contida nos diálogos com um tipo de ação quase documental, 
numa mescla de Ashby e Friedkin. Em retrospecto, pode-se compreender 
por que Soderbergh se encontra sem resposta frente à alusão de críticos 
como Michel Ciment (KAUFMAN, 2015) às semelhanças de sexo, mentiras 
e videotape com Rafelson, Rohmer ou Denys Arcand. É que suas criações se 
baseiam numa apropriação intuitiva, e não numa extensa elaboração sobre 
certos problemas intelectuais: a mesma intuição que se busca na velocidade. 
Este automatismo conecta-se à sua abordagem sobre a vida americana, per-
mitindo que Soderbergh retome traços de criadores em relação aos quais 
carece de uma percepção mais clara, alcançando temas correlatos a partir 
daquele instinto que obtém pela rapidez na realização.

Mas não somente desta problemática da individualidade vive o cinema 
dos anos 1990. Alternativa igualmente usual para compreender esta ge-
ração recorreu à suposta associação destes filmes com o pós-modernismo. 
Aqui, torna-se obrigatório ir além das categorias apresentadas por Newman 
e certos críticos deste momento. Numa outra explicação, pode-se adular 
estes filmes devido à sua consciência sobre o passado do próprio cinema 
ou criticá-los por causa dela. A questão se complica, uma vez que a cons-
tituição deste cinema e a proposta da pós-modernidade ocorrem quase ao 
mesmo tempo. Tal simultaneidade torna fácil crer numa relação automática 
e indiscutível entre ambos. Para algumas obras, o conceito de pós-moderno 
corre todos os riscos de se tornar uma explicação automática, e, ao mesmo 
tempo, parece difícil ignorá-lo como uma referência obrigatória. 

O diagnóstico da paródia pós-moderna sem profundidade encobre a re-
corrência destas alusões em qualquer cinema, mesmo em produções bem 
delimitadas, como aqueles filmes de high concept. Embora se veja nesta obra 
de grandes dimensões uma suposta unidimensionalidade, torna-se cons-
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trangedor perceber aí uma condensação capaz de reunir, num único filme, 
múltiplas superfícies – como revela a anedota de Tarantino sobre Top Gun: 
Ases Indomáveis (Top Gun, 1986, de Tony Scott) –, um questionamento sobre 
a virilidade disfarçado de aventura belicista. Embora as alusões não sejam 
exclusivas ao cinema dos anos 1990, ele as executa de modo consciente, 
coordenando uma diversidade de desleituras que afirmam a busca de cada 
autor por afirmar sua força.

Esta percepção conduz a um traço essencial da arte: sua dependência 
de reapropriações. Como uma marca já analisada em outras interpretações 
sobre a estética (BLOOM, 1973), presume-se que cada obra lida com a cons-
ciência de sua própria ancestralidade, retomando a angústia da influência 
em relação a seus antecessores, questão visível em todo criador que se 
entende como tardio. A presença do passado e do amplo conjunto de memó-
rias consiste num material essencial para analisar o cinema, mas seu traço 
adquire dimensões mais intensas quando o amadurecimento deste ofício 
torna difícil abandonar o questionamento sobre si próprio, traço recorrente 
em autores como Quentin Tarantino e os Irmãos Joel e Ethan Coen. 

Quando Gosto de Sangue (Blood Simple, 1984, de Joel e Ethan Coen) 
revê o noir pela reinvenção de seus traços, executa um trabalho bem dis-
tante da simples paródia (ADAMS, 2015; PALMER, 2004). Parte da inter-
pretação sobre o noir se concentrou na ênfase na figura feminina como 
uma imagem responsável por incitar a luta entre dois homens. Certas 
obras deste estilo se organizaram pela contraposição entre indivíduos 
usualmente localizados em gerações distintas (o marido e o amante). Porém, 
desde o primeiro momento, Gosto de Sangue se distancia de uma ideia 
do desejo na forma da mulher. Inserindo Ray, o amante, em segundo 
plano, o filme transporta para o centro da luta o detetive Loren Visser e 
seu contraponto com Marty, o marido, explorando um elo deslocado em 
relação às expectativas corriqueiras do gênero, como forma de reverter 
suas expectativas. 

Desdobramento mais criativo deste embate com o passado se torna Ajus-
te Final (Miller’s Crossing, 1990), a despeito da reprodução cênica ostensiva 
tendendo ao antiquário. A referência, mais literária que cinematográfica, 
reapropria o Dashiell Hammett de A Chave de Vidro, em sua reflexão so-
bre o universo particular que a gangue masculina constrói, numa revisão 
baseada no significado homoerótico reprimido que esta associação entre 
homens pressupõe. Os próprios Coen já haviam afirmado que Ajuste Final 
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se constituía num “belo filme sobre chapéus”, o que talvez não fosse uma 
piada. Compreender como esta imagem se condensa permite apreender o 
significado que se materializa neste recurso de figurino intensamente ex-
plorado em tal filme. 

O chapéu representa a imagem de controle em relação a sentimentos 
resguardados de violência, impossíveis de controlar, e que em certos mo-
mentos afloram a despeito de todos os impedimentos. O uso deste objeto 
simboliza o controle racional sobre certas pulsões. As cenas em que os per-
sonagens perdem ou sistematicamente aparecem sem este item de vestuário 
correspondem ao risco do abandono da razão. Tom dificilmente deixa de 
lado o seu chapéu e Leo usualmente é apresentado sem ele, o que justifica 
a sua necessidade por um conselheiro capaz de agir como o seu cérebro. 

Vê-se a mesma racionalização sobre a perda do controle no contraponto 
entre a cidade e o Miller’s Crossing, local de desova fora dos limites do 
mundo ordenado através da sociedade de homens atados entre si pela ética 
do crime como uma dimensão paralela de ações violentas, mas aceitáveis. 
A dualidade entre civilização e barbárie reflete outro tema: Ajuste Final 
retoma a racionalização em torno de uma sociedade na qual a lei se mostra 
inútil, no temor de que esta constante exceção venha a prevalecer. Tal medo 
se apazigua como um mundo à parte, estabilizado através de relacionamen-
tos homoeróticos, ordenado em sua suposta anormalidade pela contenção 
de um desejo sob o risco constante de irromper. Presente em Hammett, esta 
ameaça, reorganizada no trabalho cinematográfico dos irmãos Coen, ganha 
outra dimensão com Tarantino. 

Esta ideia do vínculo que mantém uma sociedade paralela ganha uma 
dimensão anexa em Cães de Aluguel (Reservoir Dogs, 1992): o laço entre 
homens como parte de uma relação de bravura que se assenta no elo entre 
soldados (GALLAFENT, 2005). De um modo retomado em diversos momen-
tos da obra de Tarantino, a comunidade masculina ressurge na separação 
entre bandidos e policiais, agrupados, em suas distinções, como duas tro-
pas com semelhanças que ultrapassam suas diferenças. Excluídos deste em-
bate, em seu extremo oposto se localizam os civis, numa distinção que dá 
forma àquela outra unidade. O perigo da irracionalidade remete novamen-
te à imperativa união de um grupo fechado, cujo principal objetivo, agora, 
se torna preservar-se frente à morte com a qual sistematicamente convive. 

Exemplo desta associação se torna o relacionamento de Mr. Orange e 
Mr. White, como um cuidado do segundo em relação ao primeiro que se 
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justifica pela coragem do homem valoroso ferido em combate. Na defesa 
contra a morte através da irmandade de indivíduos virtuosos, a postura 
de Mr. Pink e Mr. White retoma a racionalidade do profissional, em contra-
ponto às ações erráticas de Mr. Blonde, encarnação da ausência de con-
trole. O bando se organiza ao redor de Joe, exemplo da hierarquia militar 
inicialmente imposta (perceptível na cena em que se reproduz a sala de 
situação como forma de planejar o crime) e posteriormente questionada 
(na cena final da troca cruzada de tiros que termina na morte de pratica-
mente todo o bando). 

Certo filme de crime compreende o roubo como parte de um esforço de 
ascensão social, encarando-o como parte do sonho americano no qual um 
indivíduo pode constituir a si mesmo. Tema bem ilustrado por O Grande 
Golpe (The Killing, 1956, de Stanley Kubrick), mostra-se distante em Cães de 
Aluguel. Sem expectativas de transformação social, resta apenas o pertenci-
mento a este exército fechado. Questão recorrente no cinema norte-ameri-
cano, este problema da ascensão reaparece na obra de Tarantino apenas em 
outras obras. Em Pulp Fiction: Tempo de Violência (Pulp Fiction, 1994), tal 
afirmação surge na figura de Butch e em sua negativa em aceitar o acordo 
com Marsellus, acabando por conquistar um meio transversal para obter 
sua autonomia. Sua fuga lhe permite escapar à servidão do gângster, no 
desejo de experimentar a vida num mundo de novas oportunidades anun-
ciadas pelo sonho de realização individual. 

Este escape ocorre no interior de outro enredo: a narrativa sobre o re-
lógio, cujo esquecimento – o boxeador deixa de relatar à namorada o quão 
importante era este objeto – indica a conexão de Butch com certo passado. 
Elaborando a fantasia de conquistá-lo uma segunda vez, o retorno ao apar-
tamento encena o ciclo no qual se recebe do antepassado o totem valioso. 
Todavia, a cena conduz ao encontro inesperado com Marsellus, levando à 
tortura de ambos e ao estupro do gângster. Este segredo em torno da violên-
cia oferece a Butch uma garantia de sobrevivência. Salvar o chefe compra 
com o silêncio a alforria em relação a esta autoridade, semelhante menos 
à de um burguês que paga pelo trabalho, e mais à de um senhor, dono 
do controle arbitrário sobre vida e morte. Surge, então, o projeto central 
de apresentar a transposição do indivíduo de uma situação inicial a outra, 
permitindo a sua afirmação conforme se torna seu próprio criador, num ato 
autônomo de defesa da própria vida. 
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CONCLUSÃO

Não constitui uma novidade que o cinema dependa da retomada de traços 
diversos de muitas obras distintas do passado. Para a produção contem-
porânea de conteúdo, a especificidade reside no caráter desta recordação. 
O efeito que então se obtém produz um resultado curioso: a sensação de 
que já se viu este algo numa outra ocasião, elaborando certa rememora-
ção que confunde mais do que esclarece. Esta sensação possui um sentido 
em nada casual: refere-se à consequência da confecção em massa de um 
produto industrial, mas não apenas. Num tempo contraditório, depende 
do uso da memória, elaborando dado eixo da cultura. Imensamente pau-
tado pela novidade, este cinema vive de uma recuperação infinita. A sua 
elaboração produz obras que, em suas diferenças, revelam este traço em 
comum. O impacto deste ofício se percebe quando se identifica a presença 
destas reconstruções intermináveis, como uma marca de um tempo em 
sua intensidade. 

A obra da geração que conduziu o cinema norte-americano durante a 
década de 1970 (Coppola, Altman, entre outros), assim como os personagens 
que parecem ter retomado a expectativa de amadurecimento desta arte na 
década de 1990 (os Coen, Tarantino e Soderbergh, como indícios de movi-
mentos mais amplos), tornam este traço especialmente visível. Trata-se de au-
tores conscientes do legado cinematográfico, voltados à tarefa de manusear 
estas recordações de modo a torná-las palpáveis. A lógica com a qual operam 
aponta para um sistema de referências que repercute a ansiedade da influên-
cia em relação aos antecessores, gerando a expectativa óbvia por superá-los. 
A produção da memória, visível a partir do mecanismo perceptivo que o 
cinema introduz, repercute a batalha nos céus descrita por Bloom – esta que, 
aqui, se trava a partir de imagens. 
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Sobre o Irrepresentável em 
Fuocoammare (Gianfranco Rosi, 2016)

Rafael Tassi Teixeira 

AS RELAÇÕES COM A DISPUTA DA MEMÓRIA DESDE A SHOAH

A natureza hedionda dos crimes sobre o extermínio, os lugares mudos da 
memória, os signos visuais do inefável e do irrepresentável parece reciclar-se 
na estruturação atual da imagem audiovisual dos campos de imigrantes 
e refugiados1. A centralidade diversas vezes propagada (ADORNO, 1975; 
HILBERG, 1996; LOZANO, 1999; RICOEUR, 2000; SANCHEZ-BIOSCA, 
2006; etc.) da questão da imagem e os abusos da memória na perpetuação 
de paradigmas sobre o Holocausto são encontrados na relação entre o indi-
zível e o irrepresentável nos processos de entrelaçamento entre linguagem 
e imagem nos deslocamentos humanos contemporâneos, onde a emergên-
cia do clássico paradigma (resistências morais nas representações abjetas) 
parece ser revivida com as poderosas imagens migrantes contemporâneas2. 
Isso não significa que, em se tratando dos enfrentamentos sobre a repre-
sentação (DIDI-HUBERMAN, 2012), a imagem – rarefeita, permeada por 
vestígios, cicatrizada pela revelação – dos campos de concentração nazistas 

1  As crônicas sobre o desterro e o drama migratório atual vêm ocupando a agenda 
política europeia e revelam-se sistematicamente nos meios de comunicação; no último 
festival de Berlin (66ª edição), múltiplos filmes tratavam direta ou indiretamente sobre 
o tema, e duas importantes películas sobre questões migrantes (Between Fences, Avi Mo-
grabi, 2016; Little Men, Ira Sachs, 2016), além de Fuoccoammare, saíram laureadas. 
2  Pensemos, por exemplo, em uma espécie de ordem negativa do excesso de circulação 
fotográfica e ao mesmo tempo de “intraduzibilidade” do horror nas imagens de 2015 do 
menino Aylan – de apenas três anos, morto em uma praia da Turquia –, conjuntamente a 
uma série de outras imagens sobre corpos de crianças naufragadas no drama migratório 
e dos refugiados para chegar a Europa.
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explorem a estrutura dos pensamentos, os liames memória-esquecimento e 
o profundo problema da representação que parece determinar resistências 
morais nas representações abjetas. 

Pensar as imagens e seus limites abre, inevitavelmente, um debate sobre 
as ausências e suas insistências. Nesse sentido, a relação entre memória e 
visualidade tem a ver, imediatamente, com questões da permanência (aqui-
lo que pelo dever e/ou pela evocação sensível se mistura com o problema do 
esquecimento) e a coerência/incoerência sistemática das formas (da força) 
da recuperação e do relato3.

O que resta de um regime de obstinação em permanecer – investido pela 
decadência e pelo fenômeno da repetição em um “jogo de morte e memória” 
(JEUDY, 1990) – é a ressignificação do imaginário que aspira pertencer a 
uma dialética entre o desconhecido e o inominável. Ou seja, da incapacida-
de em decifrar um episódio do passado caracterizado pela máxima aberra-
ção (o genocídio judeu), o universo representacional da memória é atingido 
pela impossibilidade (inimaginável) de dar verificação testemunhal a um 
signo presente como horror máximo, e, por outro lado, pela falta de rastro 
histórico (as quatro únicas fotografias realizadas pelos sonderkommandos 
sobreviventes como imagens não especulares)4.

Lanzmann sempre se mostrou contrário à pedagogia do excesso da 
visualidade e edificou uma obra cinematográfica (Shoah, Claude Lanzmann, 
1985) poderosa em torno da negação – ou da restrição sintagmática – da 
imagem como um abuso da representação insuficiente; reter em uma ima-
gem a dialética entre memória e experiência seria da ordem da impossi-
bilidade, uma vez que o caráter eminentemente traumático da exposição, 

3  Huyssen (2014) escreve sobre essa questão centralizando-se na relação contempo-
rânea entre memória e trauma, subjacente a uma “fenomenologia da memória” e uma 
insistência sobre as políticas de legibilidade da história – que pode acusar uma reificação 
e um fetichismo da memória, resultando em um monumentalismo e uma hipertrofia da 
mesma (saturação em formas físicas de mantenimento).
4  A problemática apontada, desde uma perspectiva crítica à dessubjetificação/desobje-
tificação por Agamben (1998), que relaciona o afastamento do Holocausto do campo da 
linguagem como um erro de repetição da ação nazi; Didi-Huberman (2012) parece, de 
modo similar, compactuar com a ideia das relações entre imagem e linguagem, desde 
que em uma espécie de não semiotização compensatória do poder da visualidade: “uma 
imagem surge frequentemente quando é a imaginação que parece falhar” (DIDI-HUBER-
MAN, 2012, p. 43).
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depois de Auschwitz, perdura como um embrutecimento inconcebível da 
representação do caos. Nesse sentido, a proposta fílmica do cineasta cho-
ca violentamente com os volumes significativos de ‘miríades de imagens’ 
– em profusão, ou em obsedante negatividade – nos regimes contemporâ-
neos de disseminação do horror objetificado. Estamos, aqui, em um cam-
po não meramente retórico, que impugna as formas de testemunho e a 
imposição da imagem como um mecanismo de reminiscência ou devir da 
não relação, abreviada pela força com que desaprende a sistemática da 
revelação5. 

Nesse contexto, a imagem, como uma espécie de superfície de adesi-
vamento – e também como um labirinto que esconde sua codificação –, 
insinua-se como uma relação de emergência sobre o sentido do relato (cul-
tura e memória passam pela periodicidade com que as imagens podem ser 
nucleadas e revividas pelo olhar histórico), mas, também, pode significar 
uma espécie de abuso da confirmação da visualidade (TODOROV, 1995). 
Se a memória por imagens é intrusivamente uma memória que disseca a 
natureza da indissociabilidade entre o registro e a recordação, por outro 
lado a reciprocidade dilatada na experiência da duração e na insistência 
pictórica dificulta o processo de esquecimento (uma vez que ele já vem 
dirigido) e da recomposição do futuro pela experienciação6. 

Em uma espécie de amoldamento reflexivo que tem a ver com a nega-
ção da seletividade do processo histórico, a “imagem sobrevivente”, como 
traduziria Didi-huberman (2012), é também uma imagem fundadora. Essa 
perspectiva é importante porque a mecânica dramática da representação 
do inefável, no filme de Lanzmann, está de modo subjacente atento ao pro-

5  A linguagem aberta, no caso de Auschwitz, como escreveu Adorno (1975), essa deter-
minada instrução que sofre a esterilidade estética e que tem a ver com a impermeabili-
dade e a força do trauma posterior ao primeiro momento de “abertura” da extensão do 
horror nos campos de concentração/extermínio.
6  Lanzmann é fundamental nesse contexto porque seu filme orbita na tensão sutil entre 
o instável daquilo que (não) se vê, daquilo que se ouve e daquilo que repetidamente si-
lencia: os profundos e abundantes travellings sobre o que resta do Holocausto em meio à 
neve impiedosamente silenciosa e mecanicamente insistente dos campos de extermínio 
nazi figuram como a impossibilidade do trânsito entre a intimidade impedida da figura-
ção e uma intimidade ainda maior, por um caldeamento sucessivo do relato e da fecun-
didade da ausência (HUYSSEN, 2014), carregada de lembranças que jamais poderão ser 
acessadas, e, portanto, jamais curadas.
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cesso de diferenciação entre a memória histórica e a distância do aconte-
cimento7.

O paradigma da imagem fundadora, sufocada pela organicidade do tem-
po, tem certa influência no contágio da imaginação trans-histórica e dialo-
ga com a relação entre o estético, o estésico e o paradigmático: as imagens 
que fundam princípios de verossimilhança/inverossimilhança, como revela 
Didi-Huberman (2003), são “semelhanças incapazes de nos olhar”8. 

Nesse sentido, a Shoah de Lanzmann opera por dessubjetivação/desob-
jetificação, uma vez que a negação do totalitarismo da imagem (seu ade-
sivamento, sua espessura úmida, sua confirmação figurativa) é ao mesmo 
tempo a abertura ao limiar do impuro, do imanifesto, da própria continui-
dade da representação. A memória do horror dos campos de extermínio, 
pós-Auschwitz, se torna a memória de uma temporalidade que assume a 
presença das marcas sobre um real que parece ter confirmado sua desa-
parição: a pedra de toque da política da memória (HILBERG, 1996) que 
escreve sua sensibilidade na duração das formas das lacunas sobreviventes, 
nos registros mudos, nos esquecimentos vazios. Se a inscrição do real está 
na quantidade de profundidades que a imagem é visualmente impedida de 
habitar a figuração, a memória se torna uma busca por relações menos de-
terminadas e mais abertas, em processos constantes de restituição de uma 
permanência que pode durar a exigência de uma relação, de um encontro, 
de um testemunho sobre uma experiência compartida.

Nesse aspecto, as imagens da memória já nascem destruídas por sua du-
plicação; configuram cópias de cópias que se historicizam pela fragilidade 
sincrônica dos acontecimentos quando vistos pelas estruturas de repeti-
ção (KOSELLEK, 2011). O tempo, inamovível se linearizado em diacronias, 

7  Shoah irá influenciar uma profunda linha de sucessivos cinematográficos \ obras 
fílmicas em aproximações que cotejarão um tratamento liminal com as condições do 
irrepresentável; filmes que irão desde o anterior Noite e Neblina (Alain Resnais, 1955) 
até os mais recentes, desde a perspectiva da memória, da experiência traumática e da 
questão da representação em campos de extermínio: O Filho de Saul (László Nemes, 
2014), The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2014) e The Look Of Silence (Joshua 
Oppenheimer, 2015).
8  Nesse aspecto, Fuocoammare se centraliza na dialética entre o sobrevivente e o inestá-
vel, e desenvolve toda uma compensação fílmica pela espera de uma imagem (revelada, 
fundadora) que emerge como dessemelhança entre o impossível (negar a irrupção da ima-
gem potente) e uma confirmação (interpor uma exigência do olhar).
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precisa sofrer as estratificações, rasuras, envolvimentos, liames insuspeitos, 
simultaneidades da ordem da procura e da profanação para evitar o conge-
lamento e a objetificação da história. A memória coletiva, inevitavelmente, 
está sujeita a dobras de sentido e experiências de esfacelamentos, que inci-
dem sobre um confronto com a ideia de armazenamento, com as certezas 
da revelação, com o fetichismo do patrimônio (GONÇALVEZ, 2003). 

“O que resta do movimento do tempo é o vestígio”, vai dizer Huyssen 
(2014, p. 68). Jeudy (1990), por sua vez, vai repelir o processo nostálgico 
ao enfatizar que a memória não precisa de uma lógica obsessiva do luto, 
porque, entre memória política e política da memória, as relações entre 
o pertencimento, a confirmação da processualidade histórica e o ato de 
lembrar imbricam-se, necessariamente, com as práticas do esgarçamento 
da destruição9. 

Evitar a errância das formas do pertencimento e da lógica da cons-
trução sempre paradigmática e ao mesmo tempo não de todo prevista da 
sobrevivência por uma obrigação em recordar pode facilmente conduzir 
à sistemática sustentação da cultura da memória como um lugar de pe-
trificação do imaginário. Em certo sentido, essa morfologia estranha da 
memória e a disseminação da indústria do horror nos espaços contempo-
râneos tendem a associar memória e história em vínculos pressupostos. 
Como apontava Ricoeur (2000), a abundância simultânea dos espaços da 
memória e o excesso de esquecimento na cultura contemporânea acabam 
por redimensionar o paradigma da destruição como um efeito da trágica 
deslocalização do imaginário. 

Nesse aspecto, a ruína da memória é o devir das relações, porque a 
memória não subsiste sem o esquecimento e vice-versa. Da fragilidade da 
dilatação do acontecimento fora do campo da metáfora histórica, o risco é 
historicizar a própria construção da representação, antes que a noção de 
que “pétreo” e “silencioso” conforme uma existência apenas a partir da 

9  O símbolo pulsa por sua prática e organiza-se através de uma espera (de sentido, de 
significação, de advertência de continuidades). Segundo Jeudy (1990) a prática da me-
mória é, de certa forma, uma prática da alteridade existente a partir do “jogo de morte 
e memória”; Huyssen (2014) ressalta essa perspectiva ao tensar/estabelecer a noção de 
memória com a fenomenologia do esquecimento: “uma sociedade sem memória é um 
anátema”, mas o esquecimento é problemático porque “permanece debaixo da sombra 
da desconfiança”.
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morte das culturas: se o desejo é patrimonialístico, como escreve Chagas 
(2003), as arenas políticas dominam o campo da memória e portam para 
longe do sentido um teor ideológico que acabam por teatralizar a memória, 
repaginando-a em estruturas pétreas proclamadas. A atualização, nesse 
sentido, não acontece pelo jogo de relações entre o poder do expresso e 
o entendimento da duração do esquecível, as formas memorialísticas se 
sustentam em imagens semelhantes (DIDI-HUBERMAN, 2003) que apenas 
ressignificam, ad infinitum, a consciência de que a memória é recondiciona-
da inevitavelmente por uma narrativa preponderante. 

Referindo-se à memória coletiva, Kosellek (2011) restitui essa posição 
ao problematizar memória como um tecido de interferências que se mostra 
sujeita a devires e rupturas que produzem rarefação e esquecimento. Não 
obstante, os “lugares de memória” (NORA, 2001) são inevitavelmente lu-
gares de abandonos, situações de estranhamento e disrupções que também 
emergem das dobras ocultas e dos significados diversos que conservam 
seus próprios confrontos – de forma que a experiência histórica é por vezes 
obliterada por processos de perda, revelados através de contingência e im-
previsibilidade. 

Em relação aos trabalhos da memória pós-Shoah, a marca das nar-
rativas e das extensões sobre a história – narrada em certa cultura da 
disseminação da história recente da obsessão com a indústria do trauma 
e do horror (HUYSSEN, 2000) –, pressupõe uma necessidade de aprender, 
organizar, “sobreviver” ao passado a partir da evitação/negação de sua 
impessoalidade e distância física. A poética imagística do espaço como 
espaço oculto, ou como lugar refletido por sua estagnação e profundidade 
monumentalizada, revela que, a partir do silêncio (da paisagem), do re-
gistro (da ausência) e da impossibilidade (da representação), o questiona-
mento do papel das imagens na legibilidade da história (DIDI-HUBERMAN, 
2012) se traduz em uma temporalidade que permanece insuficiente ou 
impedida. As fantasmagorias que foram instruídas a partir da abordagem 
de Lanzmann são, em certo sentido, um prolongamento do efeito “cama-
dológico” das historicidades das imagens que ainda “não atingiram” a 
superfície por se manterem em um limiar de experiências não propagadas 
fora da subjetivação. 

Nesse sentido, o trânsito da memória em relação ao modelo de repre-
sentação se dá a partir de uma espécie de não confronto, porque a ideia 
de registro-armazenamento acaba incidindo sobre o ignóbil da exposição. 
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As imagens-memória, densificadas como espelhos de si, de certa maneira 
acabam vigorando por uma ética da evocação (sensível) que pode incidir 
no sufocamento, ou na marginação objetificada, da encenação do possível. 

Ou seja, se inscrevemos na memória uma possibilidade de revelação co-
nhecida necessariamente pelo elemento pathos (DIDI-HUBERMAN, 2010), a 
transação com a legibilidade do processo histórico pode ser limitada ao pla-
no conceitual ou ao plano emocional. Entre sentimento e interpretação, as 
imagens (do passado cheio de incertezas) não podem ser simples tradução 
das escolhas por disputas de relação. As imagens que representam memória, 
como escreve Sarlo (2007), têm a ver com o efeito de saturação do insatu-
rável, por um lado, e da emergência de uma ética da impossibilidade – ou 
contenção representacional – da pluralidade daquilo que instrumentaliza 
(ao ponto de sacralizar) o inapreensível10. De certo modo, a questão da 
(não) imagem pós-Shoah trouxe o diagrama da memória para o campo da 
disputa de uma “dobradiça” funcionalizante (mas também escorregadia): 
as lembranças e os esquecimentos que se propagam na medida em que o 

“irrepresentável” é lido como ato de depuração, e, desde outra perspectiva, 
quando uma multiplicação da linguagem (DIDI-HUBERMAN, 2010) é signi-
ficada pelo excesso de linhas de significados11.

FUOCCOAMMARE COMO REVERBERAÇÃO SINTOMAL DE SHOAH 
NAS CONSTRUÇÕES DA IMAGEM-MEMÓRIA 

Fuocoammare (Gianfranco Rosi, 2016) observa a vida diária da ilha de 
Lampedusa a partir de dois paralelos: as pequenas descobertas do espaço 
cotidiano e a monotonia cotidiana de um garoto de doze anos, filho de 
pescadores, na ilha que aprende a habitar em meio à insularidade e aos 
espaços silenciosos; e o trabalho, próximo à costa, das equipes de resga-

10  Zizek (2008) aponta para esse problema ao narrar as codificações do “inapreensível” 
em uma instrumentalização obscena do Holocausto advinda de uma sacralização da 
noção de horror e da epifania negativa, que se assenta em uma experiência traumática a 
partir da teatralização do mesmo.
11  A insistência arquivística na arte contemporânea, por exemplo, tem sido amplamente 
criticada por utilizar os arquivos como diacríticos de significados que tendem a absoluti-
zar o inscrito (FALCI e ALENCAR, 2015) 
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te marinho junto aos refugiados que se lançam ao mar em embarcações 
provisórias12. 

Essas duas lógicas inscrevem perspectivas diametralmente opostas, dois 
mundos que não conseguem se olhar nos olhos13, sobrepostos em uma di-
nâmica da preocupação e do contraste: por um lado, a ilha ancestralmente 
habitada pelas gerações sucessivas de pescadores italianos, cada vez mais 
velha, cada vez mais morta; de outro, o primeiro porto possível que a Eu-
ropa se avista, em meio ao mar encapelado e a sobrevivência frágil nas em-
barcações de madeira, com centenas de refugiados vindos de toda a África. 
Dois opostos figurados na representação da Europa que envelhece. A pai-
sagem intervalada pela (aparente) monotonia e pela tranquilidade a ser a 
todo custo defendida – os espaços de sonhos compostos pela representação 
ancestral, a transmissão das práticas culturais – e o predomínio desespera-
do dos barcos que precisam urgentemente de socorro, repletos de pessoas, 
provavelmente em um último esforço de sobrevivência.

 Universos de contrastes e profanações, pequenas sutilezas de um reper-
tório de mundos que sobrevivem pela mecânica cuidadosa da relação com a 
paisagem habitada. Paisagem meio selvagem, meio transitória, nos minutos 
dilatados e na percepção dos espaços: o filme apresenta essa perspectiva 

12  O filme estrutura-se entre o documentário observacional e a construção narrativa di-
mensionada entre traços de ficção: começa com a visão da paisagem islenha, um silêncio 
habitável, o vento que sopra em uma árvore marcando seus tempos incomuns, enquanto 
a câmera segue as brincadeiras do menino solitário; pouso e ritmo, monotonia e insu-
laridade habitam a extensão fílmica a partir de esperas prolongadas, da circularidade 
dos mundos diferentes (indômito mar de fora, paz estranha/tediosa da terra de dentro), 
dos contrastes marcantes entre personagens (o garoto islenho e suas grandes diferenças 
geracionais com os cuidadores) e os anônimos que chegam (a ilha é uma ilha da morte 
para os refugiados de toda África).
13  O jogo de olhares e demoras na perfuração que a visão pode instruir e causar: o olhar 
entre lânguido e direto – como se imbuído de deterioro depois do desespero – que sina-
liza um único imigrante em um plano central do filme: minuto trinta e sete percorridos, 
quando a força de sua mirada direta rompe, uma única vez na diegese fílmica, a parábola 
ficcional (da realidade documental) e adentra a realidade de “morte e memória” (JEU-
DY, 1990) da imagem, perscrutando, como imagem-fundadora, a inestabilidade comum 
dessa constante situação que o filme parece ensejar (ver, mas não conseguir enxergar). 
Da mesma forma, a dificuldade do menino Samuele em conseguir enxergar e acomodar-se 
com os novos óculos, como uma parábola da Europa que canhestramente nada vê, na 
evolução da doença sentidamente percebida entre corpos que se repetem e holocaustos 
(o drama migratório) que não se enxergam.
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observacional ao seguir o menino em suas brincadeiras sozinho pela exten-
são da ilha, dentro da noite, atrás de seus pássaros escondidos. 

No próximo e no distante, há um jogo de esperas sobre o sentido da 
paisagem que se move, silenciosamente, como se cada cena fosse habitada 
por uma sensação de perenidade e destruição ao mesmo tempo (as velhas 
árvores iluminadas pelo feixe de luz da lanterna do garoto durante a noite 
seca de inverno, as tentativas de encontrar pequenos pássaros como novos 
alvos para o estilingue, a paisagem da costa, ignóbil e rochosa, que os bar-
cos de resgate e vigilância circundam a distância)14.

Fuocoammare densificará essa perspectiva ao explorar o espaço como 
um jogo de morte e memória (JEUDY, 1990). Temporalidades arrastadas 
para a sensação do desterro, da perspectiva do afastamento, que produz 
duas dimensões antagônicas – o contraste lúmico entre a ilha feita de claro-
-escuros prolongados (infestação da noite intervalada pelo neon das luzes 
nas ruas mortas, feixes de cor dos navios transportadores, lanternas catali-
zadoras da organização das sombras) e a profunda solidão marinha que os 
barcos, no mar ao longe, são avistados15.

O interior de uma ilha italiana de pescadores perdida no mar profundo, 
conhecida recentemente pelo drama migratório contemporâneo. Território 
de difícil acesso, que recebe os barcos africanos como novo limite entre 
a Europa meridional e a África do desespero de mundos em guerra, em 
abandono, em situações limítrofes. Nesse sentido, o filme é um caleidos-
cópio sobre as distâncias que interpõem mundos de origens paralelas, mas 
de destinos inevitavelmente comuns. Territórios reféns de si mesmos, das 
próprias voragens, do sentimento de que a proteção deve ser feita pela beli-
cosidade constante: essas duas perspectivas habitadas pelas distâncias de 
um interminável não encontro (constantemente reproduzidos como nega-
dos). Pois o menino Samuele (a Europa de dentro) não irá ver nem ouvir os 
refugiados. Olhará os barcos sempre a distância, desde a costa longínqua, 

14  Fuocoammare explora essas sobrevivências do tempo: lido como metáfora de uma 
tranquilidade aparente, das brincadeiras possíveis em um jardim protegido (a Europa 
insular e a ilha de mínima extensão, apenas 20 km²), mas que conserva essa inevitável 
perspectiva do esvaziamento progressivo e gradual (porque os filhos não nascem, porque 
as crianças são cada vez mais raras, porque a paisagem, embora repleta de história, é 
bela e escura, fria e segura, protegida e insularizada). 
15  Às vezes perto da costa sem conseguir aportar, às vezes quilômetros à deriva, rastre-
ados pelos radares dos porta-aviões, inutilizados e fantasmagóricos.
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enquanto aponta suas armas imaginárias disparando com os braços, en-
quanto brinca sozinho e em silêncio, interposto pela metáfora da cegueira 
global contemporânea16. 

Em meio à perspectiva dos jogos de penumbras abertas pelas lanternas, 
do risco de distância e amortecimento, o filme acompanha as pequenas 
ações de seus habitantes mudos: o garoto que brinca em comunhão com 
o imaginário, que faz perguntas sobre a importância da solidão e da an-
cestralidade que não entende; o homem/um mergulhador noturno, que se 
arrisca nas rochas perigosas da costa e, no meio da noite, veste-se com 
um neoprene espesso e mergulha na transformação do mar encapelado, 
para ali deixar suas gaiolas de ostras, utilizando apenas o ar dos pulmões, 
penetrando nas águas frias da costa; também uma senhora idosa, que es-
cuta e pede na rádio local canções sicilianas (entre elas “Fuocoammare”, 
canção que dá nome ao filme e que significa a urgência, “Fogo no Mar”, 
dos barcos que queimam na costa em uma época de guerra); finalmente, 
o médico da ilha, humano e chocado, que fará o único elo entre esses 
mundos de corduras difíceis, de contrastes perturbadores, de desesperos 
emudecidos. 

O menino, filho de pescadores, que descobre o mundo e que provavel-
mente terá que se adaptar à cegueira não congênita, que será obrigado a 
uma imagem que o cérebro não quer (como descreve o médico no exame 
ocular). Olhando desde o alto da ilha um futuro cada vez mais incerto, ao 
longo da costa e seus navios imensos, silenciosos, como figuras de uma 
guerra – humanitária, migratória, eterna –, que não sabe como está ocor-
rendo. Assim, com um olho que não admite uma imagem que não consegue 
enxergar, ele brinca com armas, cheio de monotonia e espera, do alto da 
ilha, praticamente sem perceber o que acontece dentro dos barcos, longe 
da costa, preservada em sua distância e interioridade.17

16  Ao mesmo tempo, os corpos dos migrantes entrarão no espaço sem sentir a terra, pois 
serão mastigados pela ignomínia do percurso; a jornada de morte, a trajetória indefinida: 
o surto verborrágico que se dá em um dos planos finais do filme, quando um dos imigran-
tes, em uma concentração religiosa, expõe toda a força desse desespero da tragédia da 
sobrevivência. 
17  O cinema abre-se, nesse sentido, para o horror da imagem. Aquela que causa esqueci-
mento, que é vista desde a distância mais cômoda, desde a representação menos impac-
tante. O processo diegético – tanto a fala do médico como o olhar frontal do imigrante 

– impõe uma visualidade: mundos que não se conectam, desesperos que não se conhecem, 
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A chegada, portanto, é lida como uma espera prolongada. Tempos suces-
sivos que são dilatados pela produção da diáspora (HALL, 2003), pela cor-
dura da paisagem aberta, difícil de ser compreendida. O filme, a partir daí, 
incide sobre os pequenos movimentos dessa produção da idealidade, do so-
nho migrante que se torna um pesadelo de chegada: aborda-se o anseio do 
lugar como um corpo que interfere em um regime de tranquilidade intensa; 
corpos que perfuram uma espécie de espaço de proteção temporal, como se 
o outro não existisse, como se a insularidade alimentasse essa terra, sucessi-
va, do vínculo com o parentesco, e todas as coisas que estivessem à margem 
da interpretação fossem possibilidades sentidas, mas nunca esperadas. 

Dessa forma, a dialética do estranho. Os sujeitos que morrem na costa, 
distantes dois ou três quilômetros, ou tão próximos que se poderiam sentir 
seus olhos – as presenças carregadas, as determinações sonoras, as mínimas 
divergências da proximidade. Sobreviventes de um mundo à parte, terra dos 
bárbaros (TODOROV, 2013), que incidem sobre uma pequena ilha europeia, 
aparentemente alheia ao mundo. Mesmo aquilo que pode vir a ser escutado 
será ainda via rádio, por seus habitantes mais velhos, quase que os únicos 
remanescentes da ilha cada vez menos povoada. Ilha, insularidade máxima, 
primordialmente estabelecida como fronteira entre o deterioro e a novidade, 
entre a riqueza e o desespero, entre a memória e a impossibilidade. 

Feita de transmissão do conhecimento cultural relacionado à pesca e 
à vida marítima, essa ilha, portanto, será mostrada em sua impenetrabili-
dade impactante: o grave problema da transformação geracional, as ruas 
vazias, a pequena aglomeração das casas que envelhecem, o mar azul e 
invernal, os crustáceos que se apanham em gaiolas de pesca tradicionais, 
surgindo no mesmo mar da morte, mediterrâneo, repleto de naufrágios e 
histórias de afogamento18. 

vidas fisicamente tão próximas e animicamente tão separadas, e que precisam esperar a 
insistência da imagem, de seu retorno ao núcleo mais humano, adormecido, próximo da 
sua responsabilidade.
18  O tema do tempo, tão importante para o tratamento estético e narrativo da compo-
sição fílmica, será aberto na diegese que utilizará da analogia e da metáfora em um 
formato de documentário contemporâneo, da ordem do apelo à sensibilidade e a espera 
melodramática da imagem (CATALÀ, 2012); o tempo que será um vir a ser, e que irá 
investigar o peso do silêncio e a manifestação da intranquilidade – sobre uma tranqui-
lidade aparente, prestes a ser substituída pelo universo da condição do novo, mas que 
resistisse a isso, determinado. 
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A estrutura do filme transforma-se, dessa forma, a partir de imagens 
das pessoas da ilha e dos refugiados que chegam desde um mar nenhum. 
Samuele, o menino com problemas de visão em um dos olhos, “o olho pre-
guiçoso”, metáfora da dificuldade de observar justamente o mais próximo, 
será acompanhado pela câmera, diante de todas as fábulas (estar vivo, so-
breviver apesar da ancestralidade/do histórico, redimir o poder da locali-
dade ainda que incapaz de acreditar nela)19.  

A imagem-fundadora, lacunar e resistente, aparecerá aqui com a visão 
dos refugiados no centro de detenção. Aos 37 minutos do fluxo fílmico, 
um rosto nos olhará, de frente, rompendo intencionalmente a organização 
diegética: olhar que nos busca, como se sempre estivesse buscando a in-
terrogação que o lançamos – paradoxo da incompletude que se move para 
fazer recordar que o que estamos vendo, em sua perturbadora frontalidade, 
dentro de um documentário, é também a atroz realidade, sobretudo impreg-
nante, sobretudo ignorada20. 

Nesse caso, a imagem não acontece, ela invade o plano, que se detém em 
uma espera silenciosa, porque, incansavelmente, a monotonia é substituída 
pela compensação sobrevivente. Os corpos dos imigrantes mortos uns sobre 
os outros são uma segunda exigência a romper a exegese lanzmanniana da 

19  Rosi parece insistir na fábula – a infância do menino e as pequenas fantasias da 
insularidade – como uma máscara informe sobre a incapacidade maior: encarnada em 
Samuele, a infância parece ser uma das ilhas mais difíceis de penetrar, uma vez que o fil-
me inscreve-se especialmente como um filme sobre a força dos intervalos, desde mundos 
fisicamente tão próximos e sentidamente tão longe. 
20  O fluxo fílmico do documentário, cuidadosamente construído de maneira distante 
e observacional, recebe essa primeira e mais importante quebra do pacto espectorial 
(COMOLLI, 2006): os olhos do imigrante que está sendo fotografado, após vários outros 
terem sido dispostos lateralmente à câmera que observa (diferente da câmera que fo-
tografa, na diegese), buscam nossos olhos fílmicos, impondo um encontro que articula 
e desestabiliza nossa acomodação situacional: os olhos do migrante de pele escura pa-
recem vestígios de um reflexo em um espelho que apenas aprofunda, mas não devolve, 
a imagem – como se, cansados de tanto olhar, estivessem sempre sem expectativa, à 
deriva de si mesmos, já sem nenhuma esperança, depois de tanto tempo, do acolhimento 
e da semelhança (humanidade). A mobilidade fílmica, nesse instante, dilata-se por mais 
segundos que o comum, como se o tempo do plano produzisse e aceitasse a espera que o 
olhar, diferentemente dos outros refugiados, silenciosamente aguarda. Um olhar frontal, 
de perturbadora centralidade, de um corpo lacerado pelo esgotamento, de vidas que, 
apenas no quadro final, escutaremos (sermões dos sobreviventes que frequentam um 
culto) – as agruras da travessia feita de tragédia, morte e sucessivos desterrares. 
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metáfora da indiferenciação. Mas, aqui, a imagem (cadáveres dos imigran-
tes mortos) não acontece como uma compensação abjeta: ela rastreia o real 
e o corta para interromper sua insaturabilidade (a imagem torna prenhe o 
acontecimento, porque adia ainda mais a certeza fundadora – não vemos 
apenas corpos empilhados em uma espécie de câmara de gás/calor, mortos 
de inanição, sufocados até o desespero; vemos a cegueira que é metáfora da 
incapacidade em recuperar o prognóstico do olhar: estar na infância, per-
mitir a fábula mesmo que a inocência nunca nos acompanhe). 

Quebrando, portanto, o paradigma lanzmanniano da imagem que re-
siste a ser determinada pela saturação, a visão dos corpos dos imigrantes 
no porão do barco cifra-se ainda mais. O repugnante se torna absoluto, 
persistente, indefectível, apesar de sua demora. Em certo sentido, é como 
se o filme fosse sobre o passo do tempo e a corrosão que ele pode produzir 
enquanto assistimos, cegos, impolutos, à beira de uma infância que vive 
da negação da morte alheia (dos corpos agrupados que seguem sendo vis-
tos apenas pelos corpos migratórios), da ameaça estrangeira, que utiliza a 
distância (sintomal) e a discórdia (simbólica) que repousa a gravidade da 
indiferenciação21.

A fábula, apesar de sobrevivente, é conferida de significação relacional22. 
O grotesco, aqui, é não ver. Ou ver e, mesmo assim, não sentir – que as re-
presentações não deveriam durar todo o sentimento de precisar do descanso 
do real para conseguir reconhecer a obsedante persistência com que as ima-
gens são separadas da realidade. O obsceno pudor das imagens dos corpos 
em Fuoccoammare (seu adiamento sucessivo, a espera que o filme possa fi-
nalmente abrigá-lo) é revertido pelo paradigma da imagem-fundadora, ape-
sar do esforço da mis-em-scène em seguir a reverberação da ética-sintomal 
da Shoah nas construções da memória sobre os deslocamentos migratórios. 

O filme de Rosi, então, reatualiza, de forma inversa, a proposta de Lanz-
mann: o processo final da inaptidão em reconhecer a impossibilidade repre-
sentacional que revela, novamente, o problema da admissão da memória-

21  “Os corpos e os olhares estão ligados. Mas o que está ligado, em consequência, é o 
horror e o olhar, a morte e a vida, ambas indignas... Na duração desse transporte, numa 
espécie de coreografia fatal, de dança macabra, os vivos e os mortos estão nos braços uns 
dos outros”. (COMOLLI, 2006, p. 40).
22  Como escreve Didi-huberman (2003), a imagem que passa da desclassificação do 
estético para o estésico, convocando repulsa, urgindo dor, impedimento, laceração.
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-imagem (imagem-memória); pois a imagem, mesmo que dilacerante, segue 
tendo que provar/dotar sua realidade, vista apenas por poucos, protegida 
na banalidade23.

Nesse sentido, a memória em Fuoccoammare tem a ver com a espera que 
o poder da imagem produz, ao mesmo tempo de reunião e desmembramento, 
revelando um sucessivo de adiamentos até que a diegese fílmica seja, forçosa-
mente, desafiada a “filmar o infilmável” (COMOLLI, 2006). A espera se torna 
uma espera pela experiência de poder chegar à imagem, recuperando sua ir-
rupção, seu fundamento (sua ética sintomal). A imagem, função dela mesma, 
acontece aqui como uma possibilidade mais ampla de concentrar o caos, de 
engendrar a superfície daquilo que é insuportável: como se ‘indizível’ e “irre-
presentável” estivessem envolvidos com a incapacidade em aceitar a espera 
necessária para que o plano seja, novamente, testemunho da “experiência do 
filme em seu enfrentamento com o horror” (COMOLLI, 2006). 

O filme de Rosi situa, dessa forma, o lugar da imagem, daquela que de-
safia a tensão entre consistência e inconsistência da produção da realidade, 
desfiando a memória – os 14 corpos que morrem em média diariamente 
no Mediterrâneo – a ser comprimida em uma única representação abjeta. 
Filmar o horror, concentrar toda a diegese ao redor de um único plano 
que, não podendo mais ser escondido, negado, não visto, é, também, filmar 
aquilo que pode ser mais “infilmável” (o eterno paradigma da duplicidade 
da relação icônica entre imagem e realidade, entre ver e crer, entre mostrar 
ou esconder o insuportável). 

Nesse aspecto, Fuoccoammare, como um testemunho do imponderável 
nas representações sobre os cadáveres, faz reviver o engajamento memória 
– espaço migratório (imagem reveladora), pensando, novamente, a exibição 
das imagens dos cadáveres como um ponto de referência para que o horror 
atinja o real (as imagens voltam a chocar).

O cinema é, aqui, obrigado a olhar para a experiência da realidade, 
inadmissível, porque, apesar da imagem (do fato de ela ser, ao contrário 

23  O menino segue procurando navios a afundar, o tempo ainda é lento na ilha que as 
lanternas perscrutam, madrugada adentro, junto às árvores que escondem pássaros e 
vestígios de uma vida que provavelmente já não existe – ou que existe sem se dar conta. 
Mesmo com toda a urgência em conservar a inocência, virar as costas para a realidade 
mais faminta e desesperante não pode seguir acontecendo.
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da Shoah lanzmaniana, frontalmente exibida), esta causa dilaceração24. 
As imagens, portanto, possuem o real, tornam-no submetido a uma espera 
prolongada, que precisa da narrativa para entender os espaços mudos nos 
quais  o filme e a imagem são construídos. 

Fuoccoammare enlaça o real ao conceder um papel ativo à produção 
da memória (a exibição do horror dos corpos amontoados) exigindo que as 
imagens percam velocidade; voltem a ser encorpadas, recuperem o peso da 
materialidade e se tornem possíveis outra vez. De certo modo, a única, mas 
vertebral exigência do filme é, portanto, que a visualidade seja reconhe-
ci da em sua capacidade de guardar (e manter) a memória da insuporta-
bilidade. Opera-se, nesse ponto, não com a desconfiança do insuportável, 
mas com a certeza de que a imagem, consciente de sua necessidade em ser 
exibida, não sature, jamais, a importância da memória (da sua problema-
ticidade). 

O filme traz à tona, portanto, a questão das zonas escuras da memória 
e da impossibilidade representacional – o efeito do horror sobre si mesmo, 
a ética da subtração-exibição das imagens. Mas, antes de (como na Shoah 
de Lanzmann) impedir, escolher, escoltar o real por uma crença na impos-
sibilidade/intraduzibilidade da representação, adia e mantêm-no em uma 
espécie de interposição paralela da fábula (a vida do menino Samuele, com 
o nascimento de uma cegueira “preguiçosa” em um olho incapaz de ver o 
que está diante de si) e o documento (as imagens dos imigrantes que não 
conseguem entrar na vida da ilha). 

O trabalho de Rosi, nesse âmbito, é reorganizar o problema da admissão 
da memória-imagem (imagem-memória) como uma condição figurativa da 
evidência que ela precisa manter. A questão principal, não obstante, é fazer 
as imagens diminuírem sua energia cinética, dilaceradas em um sucessivo 
de outras imagens, tornando-as incapazes de produzir imagística – reti-
radas abruptamente de seu peso específico, perdem a materialidade sem 
deixar rastro no espaço.

24  A discussão sobre a fragilidade da separação entre documento e narrativa, explorada 
no filme através da figura do menino (o recorte literário do cotidiano) e do distancia-
mento nas cenas dos refugiados, é uma discussão fundamental que, seguindo Derrida 
(2001), reativa a concepção da inseparabilidade entre os limites da representação e seu 
peso arquivístico. 
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Qual analista ignoraria as múltiplas oportunidades 

contemporâneas para lidar com a cultura audiovisual? 

Quem poderia negar o interminável fluxo de imagens ao 

qual estamos expostos? Televisão, cinema, plataformas 

de streaming e recursos de software povoam, todos, este 

universo. No campo da comunicação, torna-se obrigatório 

pensar a relação entre estas experiências, num esforço 

árduo, capaz de alcançar um resultado proveitoso somente 

quando se apropria de vertentes teóricas heterogêneas, 

de diversos métodos para a observação de casos, de uma 

contribuição variada na elaboração dos objetos. A partir 

de tal orientação, esta coletânea procura investir numa 

abordagem sobre as características técnicas das mídias 

audiovisuais, por um lado, assim como os seus traços 

estéticos, por outro. Para isso, os autores aqui reunidos 

visam a participar num debate capaz de pôr lado a lado 

“novas” e “velhas” mídias, reavaliando estas divisões 

excessivamente estanques.


