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RESUMO 

 

O atual contexto de consumo, distribuição e armazenamento audiovisual no 

ambiente das plataformas online é marcado não somente por toda a produção que se 

realiza no presente, mas é também afetado pelo acervo de vídeos analógicos de décadas 

anteriores, digitalizados e postados a cada dia. 

A circulação de vídeos analógicos no ambiente digital da plataforma audiovisual 

Vimeo é o objeto central e o polo irradiador das questões dessa pesquisa. A abordagem 

proposta pretende entender este fenômeno situando-o em dois eixos de análise distintos: 

1) inserindo-o numa perspectiva genealógica das formas espectatoriais e das práticas de 

produção que marcaram a cultura analógica nas décadas de 1980 e 1990; 2) 

relacionando-o ao campo da memória, da preservação e da remediação das mídias. 

Adotando um grupo heterogêneo de referenciais teóricos, esta dissertação toma 

como corpus de análise uma seleção de vídeos originalmente captados em formatos 

analógicos, posteriormente digitalizados e armazenados na plataforma Vimeo em 

diferentes perfis.  

A pesquisa concluiu que, longe de caracterizar um audiovisual anacrônico e em 

vias de desaparecimento, o vídeo analógico adquire “vida póstuma” e constitui-se em 

um agente de múltiplo potencial histórico, estético e narrativo ao ser remediado e 

ressignificado no ambiente digital do Vimeo. 

Palavras-chave: Vimeo. Vídeo analógico. Preservação. Memória. Remediação. 
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ABSTRACT 

 

The current context of consumption, distribution and audiovisual storage in the 

environment of online platforms is not only marked by all the production that takes 

place at the present time, but it is also affected by the collection of analog videos from 

previous decades, digitalized and posted every day. The circulation of analogue videos 

in the digital environment of the audiovisual platform Vimeo is the central object and 

the radiating pole of the research’s questions. The proposed approach intends to 

understand this phenomenon by placing it in two distinct axes of analysis: 1) inserting it 

in a genealogical perspective of the spectatorial forms and practices of production that 

marked the analogical culture in the 1980s and 1990s; 2) relating it to the field of 

memory, preservation and remediation of the media. Adopting a heterogeneous group of 

theoretical frames, this dissertation takes as corpus of analysis a selection of videos 

originally captured in analog formats, later digitized and stored on the Vimeo platform 

in different profiles. The research concluded that, far from characterizing an 

anachronistic and disappearing audiovisual form, analog video acquires “posthumous 

life” and constitutes an agent of multiple historical, aesthetic and narrative potential 

when remediated and re-signified in the digital environment of Vimeo. 

 

Keywords: Vimeo. Analog video. Preservation. Memory. Remediation 
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Figura 1:Tela do Vimeo com cardápio em português  

Data da publicação: 10/10/2018 Fonte: https://Vimeo.com/categories 
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INTRODUÇÃO 
 

  

O termo composto “plataforma audiovisual na internet”, apesar de extenso e 

pomposo, é tão frágil e escorregadio quanto seus parentes de nomes menores: vídeo, tv 

ou cinema.  A suposta amplitude de palavras como plataforma (que tanto pode ser de 

petróleo ou de filmes); audiovisual (dando margem a qualquer espécie de som e 

imagem), e internet (vocábulo em permanente estado de inclassificação), unidas em 

torno de uma ampla definição, nos dá a falsa sensação de que é possível apreender com 

um truque semântico este fenômeno social e tecnológico praticado por internautas do 

mundo inteiro em regime ininterrupto. Participar do emaranhado universo audiovisual 

(criar, postar, assistir, negociar e partilhar vídeos) em rede envolve um conjunto de 

práticas econômicas e sócio culturais impossível de ser fisgado pela mera enunciação do 

termo composto “plataforma audiovisual na internet”. 

O compartilhamento de vídeos entre pessoas de diversos continentes, o trânsito 

de imagens e sons em telas móveis e aparelhos de grandes dimensões, o armazenamento 

e a circulação de produções individuais feitas por “amadores”, os grandes espetáculos e 

eventos miúdos transmitidos ao vivo por streaming, as negociações envolvendo 

dinheiro entre usuários de VOD (vídeo por demanda) na rede, entre tantas outras 

especificidades experimentadas nas “plataformas audiovisuais da internet”, fazem parte 

de um cenário contemporâneo em permanente atualização. Este trabalho busca entendê-

lo. 

De forma mais sucinta, esta pesquisa tem por objeto o Vimeo, plataforma 

audiovisual da internet, e os modos como circulam vídeos analógicos neste site. O 

Vimeo é uma empresa estadunidense que agrega uma comunidade virtual formada por 

80 milhões de usuários cadastrados, espalhados em 150 países
1
. O problema sobre o 

qual esta pesquisa se concentra procura compreender a circulação, as lógicas de 

compartilhamento, as dinâmicas de transações VOD (Vídeo sob demanda) entre 

usuários e as interfaces de espectatorialidade do audiovisual analógico nesta plataforma. 

Lógicas, dinâmicas, circulação e interfaces que desdobram a simples questão “o que é o 

                                                 
1- Dado obtido em 10/06/2018 no endereço eletrônico https://expandedramblings.com/index.php/Vimeo-

statistics/ 
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Vimeo?” em inúmeras indagações, entre as quais destaco:  

 

 - O que caracteriza o Vimeo e como ele se distingue do “hegemônico” Youtube;  

 - Como se organiza a arquitetura (a interface) no Vimeo; 

- Qual o papel dos “curadores humanos” e do selo de distinção Vimeo Staff Pics 

nesta plataforma; 

- Como se opera a “cultura participativa”
2
 e o espraiamento de vídeos entre os 

“criadores” e “consumidores” de conteúdos audiovisuais analógicos no Vimeo; 

- Como vídeos realizados por “amadores” e postados no Vimeo tensionam o 

lema “Feito por criadores, para criadores” adotado pela plataforma como 

posicionamento estratégico; 

- Se o Vimeo, com seus 80.000.000 (oitenta milhões) de usuários cadastrados é 

uma plataforma audiovisual massiva ou um site de nicho; 

- Como ocorre a circulação de vídeos analógicos no Vimeo. 

  

O Vimeo, apesar de seus 80 milhões de usuários, e de seus 15 anos de vida (um 

ano mais velho que o massivo Youtube) é uma plataforma audiovisual que, 

surpreendentemente, não tem sido objeto de estudos acadêmicos. Em nossas pesquisas 

no grande universo online, a única descoberta relativa ao Vimeo, refere-se ao solitário 

artigo, “Uma Análise Comparativa de Acessibilidade, Usabilidade  e Desejabilidade 

para os Utilizadores de Fluxos Videomusicais”
3
 de autoria de João Pedro da Costa. 

Na contramão deste cenário de escassez de fontes bibliográficas, o Youtube tem 

sido amplamente pesquisado em diferentes áreas da comunicação e até mesmo em 

disciplinas de campos menos previsíveis. Dentre a farta literatura sobre o Youtube é 

possível encontrar títulos desde “Youtube for dummies” (Doug Shalin, Chris Botello, 

2007) até “The Youtube Reader” (Patrick Vonderau, 2009) ou Shakespeare and 

Youtube (Stephen O’neill, 2014). Embora toda essa literatura formada não somente por 

livros publicados mas ainda por artigos, teses e dissertações seja relevante para analisar 

questões relativas ao consumo audiovisual em plataforma, ela não dá conta das 

singularidades do objeto de estudo desta pesquisa. 

                                                 
2 -Henry Jenkins 2009 

3 -Texto de autoria de João Pedro da Costa, acessado em 14/06/2018 no endereço eletrônico 
http://www.brapci.inf.br/index.php/article/view/0000028905/b9d218a651dc9958d2363a6afe1e908e 
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A plataforma Vimeo, apesar de seu vasto contingente de usuários cadastrados, 

apresenta em seus vídeos dados de visualizações e de curtidas significativamente 

inferiores, quando comparados aos conteúdos audiovisuais hospedados no massivo e 

hegemônico Youtube. Todavia, existe muito conteúdo audiovisual disponível 

exclusivamente no Vimeo. São pouco frequentes, entretanto as situações nas quais um 

vídeo postado nesta plataforma adquire mais visibilidade e maior circulação que o 

mesmo audiovisual postado no Youtube. Um dos casos que diz respeito a este cenário, 

por exemplo, refere-se, por exemplo, ao vídeo “Vinil Verde”, curta metragem de autoria 

do cineasta pernambucano Kleber Mendonça. Com o dobro de visualizações em relação 

ao Youtube, “Vinil Verde”, com duração de 16:23, é descrito na página que hospeda o 

perfil “Kleber Mendonça” no Vimeo, simplesmente como “uma adaptação livre de uma 

fábula russa
4
”. A data da postagem do curta enunciada no site, informa apenas “8 anos 

atrás” em letras ligeiramente menores no espaço logo abaixo do título Vinil Verde 

(Green Vinyl, 16’).  

Mesmo tratando-se de uma situação atípica, este não é um caso isolado, quando 

buscamos pesquisar ou comparar o alcance e a circulação de determinados conteúdos no 

vasto ambiente das plataformas audiovisuais online. Ambiente, diga-se, formado por um 

conjunto de plataformas bastante superior aos do Vimeo e Youtube.  Para citar apenas 

algumas outras: Vevo, Hulu, Amazon, Netflix, Dailymotion, Globo play.  O conjunto 

dessas plataformas nos emula a fantasia de que existe uma grande nuvem capaz de 

agregar e de disponibilizar para o “internauta” toda uma massa audiovisual 

anteriormente dispersa em um circuito que abarcava diferentes canais televisivos, salas 

de cinema, fitas de vídeo e discos de cd-rom, dvd e blu ray espalhados fisicamente no 

planeta. 

Se somos todos membros ativos de uma imensa comunidade online teorizada 

por pesquisadores como “cultura da conexão”, “cultura participativa” ou “cultura da 

convergência”, que reconfigurações estão em curso e que comportamentos se atualizam 

entre os sujeitos que se conectam às telas das plataformas audiovisuais para postar e 

para consumir “tv”, “vídeo”, “cinema” e os  demais “objetos audiovisuais sem 

identidade”? 

Não tenho a pretensão de que todas as indagações originadas da questão central 

                                                 

4 -Vídeo acessado em 11/06/2018 em https://Vimeo.com/10024257  
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“o que é Vimeo?” encontrem respostas conclusivas nesta dissertação. Acredito, contudo, 

que estas questões mereçam reflexões que ampliem o debate e alarguem as discussões 

muitas vezes condicionadas a binarismos reincidentes, como televisão versus 

plataforma ou cinema versus plataforma. 

  

LUGAR DE FALA 

O interesse pelo Vimeo é fruto de meu envolvimento com o audiovisual há 

algumas décadas. Produtor de conteúdo “amador” e “doméstico” desde o início dos 

anos 1980, acompanhei diversas transformações tecnológicas no espaço de tempo entre 

o que se caracterizou como “videoarte” brasileira e o que hoje se considera “cinema 

digital” contemporâneo. Experimentei a passagem do que genericamente poderia ser 

descrito como a travessia do mundo analógico para o cenário digital.  

Após haver concluído o curso de graduação em jornalismo, aventurei-me como 

produtor audiovisual e realizei trabalhos para os meios televisivos e cinematográficos, 

bem como vídeos para ambientes domésticos ou para circuitos corporativos. Conheci a 

plataforma Vimeo em 2006 quando assisti a um filminho curto e simpático intitulado 

Dig (cavar)
5
. A estética, o caráter experimental e a duração daquele audiovisual, 

levaram-me a pensar que se tratava de algo que jamais seria “veiculado” na televisão, 

no cinema ou mesmo em compilações de DVD ou Blu-Ray. Este episódio chamou 

minha atenção e me alertou: estou vendo um audiovisual que provavelmente só poderia 

ser visualizado neste lugar. A partir de então envolvi-me gradativamente com a 

plataforma até que decidi me associar como membro e, alguns anos mais tarde, aderi a 

um plano “profissional”. 

 

ESPECTATORIALIDADE 

Atualmente, intriga-me agudamente todo o universo e lógica de postagem e de 

consumo em plataformas audiovisuais, especificamente no Vimeo, onde “pratico” horas 

e horas de “ingestão audiovisual”, navegando por diferentes perfis e filmes.  

“Participo” e “navego” em uma rede onde eu mesmo vou desenhando uma 

“teia” de programação que propicia uma espécie de trajeto randômico. Explico: não 

                                                 

5 -vídeo disponível em https://Vimeo.com/1190446 - acesso em 05/07/2018 



 

18 

 

adoto um comportamento linear que vai assistindo a vídeos em sequência. São 

frequentes as situações em que sou profundamente afetado por um vídeo relacionado a 

determinado perfil do Vimeo e, ali mesmo, naquela página, descubro um hiperlink que 

me “leva” a outros endereços eletrônicos relacionados ao mesmo autor(a) daquele 

conteúdo. Estes sites encontrados a partir dos hiperlinks contidos no Vimeo hospedam 

trabalhos de outra natureza. Nestes novos sítios eletrônicos navego, olho e faço 

downloads de arquivos pdf que, muitas vezes, são conteúdos complementares (fotos e 

textos) referentes aos vídeos que acabara de ver. Trata-se de um “consumo” que 

envolve diferentes conhecimentos e letramentos na medida em que solicita do sujeito 

que assiste o manejo de diversos aplicativos e ainda a capacidade de lidar com uma 

cadeia de equipamentos conectados por rede. Tudo isso sem mencionar as diferentes 

configurações possíveis para consumir/ver ou postar/distribuir os conteúdos. Note-se 

que o Vimeo pode ser “consumido” em aparelhos móveis, em smartvs conectadas à 

internet, em laptops portáteis ou em computadores de mesa. Pode também ser assistido 

através de pequenos dispositivos online (Apple tv; Android tv; Tv Box) cabeados em 

aparelhos televisivos e em qualquer monitor ou projetor. 

A variação de cenários e de conjunturas que abarca “assistir Vimeo” permite 

inúmeros arranjos e produz diferentes situações no dia a dia das pessoas.   

Todo este circuito de atividades, todas as práticas desenvolvidas neste processo, 

parecem fazer parte de um comportamento que está flagrantemente em curso. 

Procedimentos que vão diariamente se “naturalizando”, que se atualizam de forma veloz 

e que, sobretudo, distinguem-se do que fomos acostumados a caracterizar como “assistir 

televisão” ou “ver filmes”.  

Partindo do entendimento de que este comportamento espectatorial é 

atravessado por uma constelação de arranjos tecnológicos, diferentes saberes e relações 

de poder e de políticas sócio econômicas, é preciso abordar o Vimeo enfrentando todas 

as suas dimensões. Afinal, a superfície na qual uma plataforma audiovisual se 

desenvolve é heterogênea e está em constante transformação. O desafio desta pesquisa, 

portanto, é compreender o Vimeo em sua complexidade, que decorre de sua condição de 

plataforma constituída por uma comunidade de “criadores oficiais” e “amadores” de 

conteúdo e de seu caráter híbrido e fronteiriço entre plataforma gratuita e site de 

negociações (aluguel e venda) por VOD (vídeo on demand)  



 

19 

 

Seguindo este raciocínio, o primeiro capítulo está voltado à discussão da cultura 

analógica e do vídeo “amador” nas décadas de 1980 e 1990. Nele procuramos explicitar 

a importância dos fenômenos do videoclubismo e das videolocadoras, além das práticas 

relacionadas aos dispositivos vídeo cassete e às vídeo câmera gravadoras. Este cenário 

analógico deflagrou um conjunto de manifestações frequentemente obscurecido pela 

ênfase concedida à “era digital”. 

No segundo capítulo procuraremos compreender algumas razões pelas quais as 

fitas de vídeo têm sido preteridas pelas práticas e pelas políticas oficiais de preservação 

audiovisual e em que medida o ambiente online pode se constituir em um território 

alternativo para a remediação, para a salvaguarda e para o acesso de vídeos analógicos 

que não foram relegados ao esquecimento nos armários e baús de porões ou em 

prateleiras empoeiradas de bibliotecas públicas.  

O terceiro capítulo desta dissertação será dedicado a perscrutar o Vímeo e seus 

problemas a partir de suas próprias enunciações e slogans bem como a analisar suas 

funcionalidades e difererntes planos de adesão enquanto plataforma audiovisual online 

inserida nos contextos da “cultura da conexão” (Jenkins, Green, Ford 2014) e da 

“cultura da convergência” (Jenkins, 2009). Unindo estudos de caso e análises empíricas 

a diferentes perspectivas teóricas, neste capítulo examinaremos vídeos analógicos 

originalmente hospedados no Vimeo. 
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CAPÍTULO 1 - CULTURA ANALÓGICA E VIDEO AMADOR 
 

 

A quantidade de vídeos “amadores” hospedados atualmente nas plataformas 

audiovisuais, incluindo um razoável percentual de conteúdo originalmente analógico, alcança 

dígitos na casa dos milhões. A partir da primeira década do novo milênio, quando a internet 

de conexão banda larga  possibilitou que conteúdos audiovisuais por streaming
6
 circulassem 

em rede com mais fluidez, houve uma explosão de postagens de vídeos amadores nas diversas 

plataformas audiovisuais, em blogues e em mídias sociais. “Cultura participativa” e  “Cultura 

da convergência” (Jenkins, 2009) foram algumas das expressões utilizadas para caracterizar 

de forma muito indeterminada e celebratória fenômenos contemporâneos e características de 

uma sociedade conectada ao ciberespaço, recém mergulhada em uma “Era Digital”. 

Buscando compreender tais fenômenos e, de forma particular, entender a atual 

circulação de vídeos amadores na plataforma Vimeo, este capítulo fará uma abreviada jornada 

de volta às duas últimas décadas do século passado, anos 1980 e 1990, no intuito de investigar 

a filiação das práticas de produção destes conteúdos amadores, bem como suas articulações 

com a “cultura analógica”, período que antecede a era digital em curso. Em paralelo, 

investigaremos alguns dos inúmeros detalhes que estão submersos nas declarações genéricas e 

auto-explicativas do tipo “o advento da internet reconfigurou o cenário da produção de vídeos 

amadores” e indagando especialmente quais ambientes sociais e tecnológicos beneficiaram 

este cenário de proliferação audiovisual. 

As questões teóricas exploradas neste capítulo inicial emergiram do intenso contato 

com vídeos “amadores” analógicos, digitalizados e postados na plataforma audiovisual 

Vimeo. São vídeos gravados nos anos 1980 e 1990, a maior parte em fitas magnéticas, e que 

precisaram ser obrigatoriamente digitalizados para que pudessem circular no ambiente digital 

em rede. Audiovisuais que vão desde vídeos caseiros registrados em várias partes do mundo 

até gravações feitas por índios de tribos brasileiras. A maior parte desse material foi gravada 

em fitas de diferentes formatos analógicos em período anterior à popularização da internet e 

dos formatos digitais. São registros que, para serem visualizados na época em que foram 

produzidos, dependiam invariavelmente do aparelho reprodutor de suas respectivas mídias 

(vhs, betamax, hi-8 etc.) e necessitavam sobretudo de um aparelho televisivo a fim de que 

                                                 

6 - Austerberry (2005) define essa tecnologia como “a transmissão de algum conteúdo de áudio ou vídeo, gerado 

ao vivo ou pré-gravado, direto para o espectador em um fluxo contínuo. Não há necessidade de receber 

previamente o conteúdo para depois assistir” 
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suas imagens pudessem ser transmitidas para além do visor da câmera.  

O primeiro desafio deste capítulo é a busca de abordagens metodológicas que 

permitam estudar as práticas de produção e distribuição de vídeo amador dentro de um fluxo 

histórico, sem que necessariamente se estabeleça uma linha evolutiva de análise das mídias 

em nome de um suposto progresso tecnológico. Para examinar o contexto da “cultura 

analógica” de forma não exaustiva, propõe-se como referencial teórico de base o exame 

realizado pelo pesquisador Raymond Williams em seu livro “Television. Technology and 

Cultural Form.” Ao analisar a Televisão como Tecnologia e como Forma Cultural (Williams, 

1974), o autor observou o aparelho televisivo para além de suas capacidades como 

eletrodoméstico. Sua pesquisa, que se tornou texto fundamental para os estudos televisivos 

(Turner 2016), enxergou a televisão em suas múltiplas dimensões: como forma social, como 

objeto de políticas públicas, como aparato tecnológico, difusor de entretenimento, formador 

de audiências, entre  outros aspectos.  

Inspirado pelo olhar de Williams e dialogando com um grupo heterogêneo de 

pesquisadores que analisaram a produção audiovisual “amadora” enquanto prática cultural 

indissociável de esferas tecnológicas e sócio econômicas, partimos da hipótese que esta 

produção de vídeos amadores não é um fenômeno que nasce na “era” digital. Ao contrário do 

que os discursos atuais em torno de uma suposta “revolução amadora” na era digital 

celebram, argumentaremos, neste capítulo, que a prática e o “êxito” do vídeo “amador” 

devem ser compreendidos como fruto de um fluxo histórico caracterizado por um crescente e 

ininterrupto processo de audiovisualização e televisualização da sociedade (Buckingham, 

2009). Este processo, se examinado de forma rigorosa, tem suas origens no final do século 

XIX, no contexto que possibilitou a primeira exibição pública de imagens em movimento 

realizada pelos irmãos Lumiere (Willett, 2009). Entretanto, em virtude de colocarmos nosso 

foco na “cultura analógica” e ainda pelo caráter não exaustivo desta pesquisa, propomos um 

recorte que se ocupe primordialmente dos anos de 1980 e 1990, período que corresponde ao 

início e ao fim de uma determinada lógica de produção de imagens amadoras em fitas 

magnéticas. 

Visando dar conta deste recorte temporal, adotamos um arsenal teórico diversificado 

formado por pesquisadores de tradições bastante heterogêneas, a fim de melhor circunscrever 

o caráter instável e escorregadio das articulações entre cultura analógica e produção de vídeo 

amador. Buckingham, Dovey, Greenberg, Holzbach, Kompare, são alguns dos autores 

acionados no trajeto argumentativo deste capítulo.  
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Partimos de uma discussão mais geral sobre o panorama embrionário de práticas 

sociais e culturais relacionadas ao videocassete, como o fenômeno do videoclubismo e das 

videolocações, para depois analisarmos suas articulações com um dispositivo praticamente 

despercebido em estudos sobre este período, a camcorder, câmera de gravação portátil, que 

gradualmente passou a figurar no arsenal de ferramentas audiovisuais, nos cenários amadores 

e em círculos domésticos. Passamos então às diversas questões tecnológicas e sócio culturais 

da produção de vídeo amador nos anos 80 e 90 e focamos nas transformações de 

comportamento entre fazer vídeo amador sendo videasta/videomaker e fazer filmes amadores 

sendo superoitista/cineasta. Nesse período específico quando são escassas as pesquisas 

acadêmicas sobre a produção amadora em vídeo analógico, têm crucial importância os 

trabalhos de Arlindo Machado, Candido José Mendes de Almeida, James M Moran, Luiz 

Fernanado Santoro, Maria Zuleika Bueno. Eles nos permitem compreender singularidades da 

produção do vídeo nas últimas décadas do século XX, apontando suas propriedades 

fundamentais, sua lógica e seus problemas. 

Concluindo o capítulo, trataremos da produção amadora atual e da circulação de seus 

conteúdos no ciberespaço, com ênfase em vídeos hospedados na plataforma audiovisual 

Vimeo, objeto central desta dissertação. Aqui, foram relevantes autores que, mesmo não 

pesquisando diretamente o Vimeo, articularam o fenômeno da produção amadora no 

hegemônico Youtube aos vídeos caseiros realizados nas décadas de 1980 e 1990. David 

Newman, Hannah Spaulding, Jon Dovey, serão convocados para esta discussão. Mediante 

análises atentas, eles ressaltam as peculiaridades e o valor deste modo de produção, rotulado 

como caseiro e percebido como hobbie supérfluo em seus primórdios. 

 

 

1.1 CULTURA ANALÓGICA, VIDEOCLUBES E VIDEOLOCADORAS 

 

 
O envolvimento acadêmico com as mídias esteve sempre voltado para o choque do 

novo; sucessivas gerações lutaram com o impacto das novas mídias em seu tempo.
7
 

(PADDY SCANNEL, 2009, p.1) 

 

Uma breve jornada de volta às décadas analógicas de 1980 e 1990 em busca de 

precondições sociais e culturais que nos ajudem a compreender os cenários de “cultura de 

                                                 

7 - Academic engagement with media has always been concerned with the shock of the new; successive 

generations have grappled with the impact of new media in their time – Tradução minha 
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convergência” e “cultura participativa” (Jenkins, 2009) na era digital em curso, trará, mesmo 

para o pesquisador entusiasmado e principiante, um misto de receio e de já visto. Receio em 

relação às promessas de ineditismo e de ruptura associadas ao surgimento da Internet e já 

visto pela reciclagem da recorrente retórica de democratização dos meios e inclusão 

tecnológica. 

A percepção de que há certo tom de exagero e de revolução em favor da “era digital” é 

indicada por Holzbach em sua tese ‘Smells Like Teen Spirit: A consolidação do Videoclipe 

como gênero áudio-visual’: 

 

(...) a ênfase excessiva dispensada à “revolução” digital levou a que se perdesse de 

vista a importância de transformações anteriores, não menos significativas. (...) antes 

do que se costuma destacar, as mídias se viram mergulhadas em um contexto de 

convergência tecnológica que marcou, entre outras instâncias, a cultura musical. A 

diferença em relação às mudanças engendradas atualmente nas mídias é que, no 

lugar de uma nova cultura digital, aquele período foi marcado por uma grande 

reconfiguração das mídias analógicas (HOLZBACH, 2013, p. 98). 

 

 

Embora a pesquisa de Holzbach tenha como foco o videoclipe musical, interessa-nos 

aqui examinar instâncias e comportamentos da cultura audiovisual analógica marcada pelo 

contexto de reconfiguração observado em seus estudos. Neste sentido, um fenômeno dos anos 

1980 eclipsado em grande parte das análises e das retrospectivas sobre este período é o 

videoclubismo.  

 

O videoclube, forma de troca de vídeos que no Brasil antecedeu as locadoras, foi 

criado como uma associação especializada no intercâmbio de fitas comuns. Nesses 

clubes, os associados contribuíam com uma taxa mensal revertida na compra de 

novos títulos colocados à disposição dos usuários. A associação aos videoclubes 

exigia do associado uma contribuição mensal e taxa de associação que lhe custava 

cerca de 200 dólares mensais, o equivalente na época a duas fitas gravadas. O custo 

bastante elevado dos aparelhos e das taxas dos clubes restringia aos consumidores 

de alta renda a “nova forma de assistir cinema” contudo, no final do primeiro biênio 

da década de 80 os videoclubes já anunciavam o “aumento vertiginoso do número 

de sócios”, o que incentivava a expansão dos negócios e a abertura de filiais e 

franquias nas principais cidades brasileiras, reduzindo os custos mensais de 

associações e tornando os videoclubes numa organização mais semelhante às 

locadora do que exatamente à associação civil de cinéfilos que caracterizou seus 

primeiros anos (BUENO, 2009, p. 10). 

 

A pesquisa realizada por Bueno nos permite, ainda que de maneira sutil, vislumbrar 

indícios da atual prática de compartilhamento e da troca de arquivos audiovisuais exercidas 

por uma grande parcela da sociedade conectada em rede. No período observado por ela, 
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contudo, as redes sociais aconteciam fisicamente nos próprios videoclubes
8
.  

Nesta visada, a reportagem da TV Brasil Central, exibida em 1986, relatando o 

desenvolvimento do videoclubismo na cidade de Goiânia, esboça o emergente cenário no qual 

associados alugavam não somente as fitas mas o próprio aparelho de videocassete. Já na 

abertura da matéria
9
, ouvimos a voz da repórter noticiar: “Goiânia já tem mais de dez lojas 

especializadas no empréstimo de filmes de videocassete. A febre do vídeo atacou os 

goianienses como em todo país e cada videoclube faz de tudo para arrebanhar quantos sócios 

forem possíveis.” A reportagem divulga números detalhados de um momento onde a moeda 

corrente (1986) era o “Cruzado
10

” e apresenta dados correspondentes ao valor da contribuição 

mensal dos sócios (200 cruzados) e ao preço da diária de aluguel de um aparelho videocassete 

(300 cruzados). 

Nos primeiros anos da década de 1980, quando a tecnologia do videocassete 

doméstico estava sendo introduzida, além do alto custo das fitas e dos aparelhos, outra 

característica explicaria o ambiente favorável ao videoclubismo e aos aluguéis dos filmes e 

dos dispositivos em detrimento às suas aquisições. De acordo com o pesquisador 

estadunidense Frederick Wasser (2002) a popularidade do cinema, ou do hábito de ver filmes, 

estaria relacionada ao seu caráter de novidade. Segundo o autor, ao contrário da música, um 

filme não precisaria ser consumido mais de uma vez. 

 

A maior parte das primeiras configurações de aluguel envolvia a criação de um 

clube com taxas de associação. Alguns desses clubes não usavam a palavra 

“aluguel”, mas cobravam dos sócios pelas trocas ou preliminares. Não é difícil 

entender as motivações para que se alugue. O custo de comprar uma fita estava fora 

das proporções para o grande público. Somente um número pequeno de pessoas teria 

necessidade ou desejo de possuir um filme, especialmente em fita de vídeo. Desde o 

início, a popularidade do cinema tem sido baseada na novidade - algo novo a cada 

semana. Neste sentido, as artes narrativas são completamente diferentes da música e 

da pintura, cujo prazer se daria pela repetição. Como a maior parte das pessoas está 

acostumada a assistir a um filme apenas uma vez, por que deveriam pagar 99 vezes 

o preço de um ingresso de cinema para assisti-lo em vídeo? O consumidor 

naturalmente buscaria uma maneira de compartilhar o custo inicial da fita por meio 

de algum tipo de programa de aluguel ou troca. De certa forma, os detentores de 

direitos autorais e os fabricantes de vídeos ignoraram esse fato óbvio. A 

popularidade do aluguel de videocassetes não foi prevista pelas grandes corporações 

de mídia11 (WASSER, 2002, p.98). 

                                                 

8 - Ver figura 3 da Revista Videomagia Nº1 Ano 1 em matéria sobre Videoclube 

9 -  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vqsmGziowsE. Acesso em 20_07_2018 

10 - Moeda criada no Brasil em 28 de fevereiro de 1986. Vigorou entre 1986 e 1989. Fonte:    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzado_(moeda_brasileira). Em valores 100 cruzados em 1986 corresponderia   

11 - “Most of the early rental setups involved the creation of a club with membership fees. Some of the clubs did 

not use the word “rent” but rather charged their members for “exchanges” or “previews”. The motivation for 

rental activities is not hard to find. The cost of buying a videotape was out of proportion with its use by a large 

https://www.youtube.com/watch?v=vqsmGziowsE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzado_(moeda_brasileira
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Apesar da observação de Wasser referir-se ao contexto estadunidense, o 

videoclubismo com aluguel de fitas e de aparelhos videocassetes foi a prática dominante no 

Brasil no período que antecedeu o surgimento das locadoras. As políticas econômicas em 

vigor no país naquele período específico, somadas às condições de distribuição de renda, 

seriam fatores determinantes na configuração de um modelo que priorizaria os aluguéis em 

detrimento das compras, conforme descreve Bueno (2009): 

 

A maior parte dos aparelhos em circulação no país naquele momento eram obtidos 

via contrabando. O fato é que o videocassete chegou ao mercado oficial brasileiro 

por um preço extremamente elevado: cerca de três mil dólares. As empresas 

alegavam que os custos finais eram altos devido às obsoletas condições do parque 

industrial nacional, que não permitiam uma produção em larga escala de produtos 

de avançada tecnologia. (BUENO, 2009, p.5) 

 

 Mais do que noticiar dados tecnológicos ou estatísticas econômicas do período do 

videoclubismo, a pesquisa de Zuleika Bueno (2009) e a matéria da TV Central Brasil retratam 

o momento inicial de uma série de transformações sociais da cultura analógica audiovisual 

onde o videocassete estaria inserido como um de seus principais agentes. Deste modo, as fitas 

de vídeo exibidas na televisão caseira reorganizariam tradicionais formas espectatoriais do 

filme e se somariam às novas formas de lazer e de entretenimento em ambiente privado. 

Gradualmente os videoclubes e seus modelos de associação e aluguel foram 

reconfigurados dando lugar a novas práticas e a variadas ofertas de periodicidade e locação. 

Nasciam as locadoras de vídeo. 

 

Enquanto o mercado de vídeo esteve restrito à importação de fitas e aparelhos, os 

videoclubes predominaram; porém, com a expansão da oferta de aparelhos e fitas 

produzidos em território nacional e a consolidação de distribuição comercial das 

obras cinematográficas, as locadoras se tornaram predominantes no comércio e 

circulação de vídeos (BUENO, 2009, p.7). 

 

                                                                                                                                                         
audience. Only a small number of people had any need or desire to own a feature film, particularly in video 

form. Since the beginning, the popularity of moviegoing has been based on novelty—something new every 

week. In this manner, the narrative arts are utterly unlike music and painting since the pleasure in the latter two 

is repeated over and over again with the same item. Since most members of the audience are used to seeing a 

movie once, why should they pay 99 twenty times the price of a movie ticket in order to watch the video? The 

consumer would naturally seek a way to share the initial cost of the tape through some sort of rental or exchange 

program. Somehow copyright holders and video manufacturers ignored this obvious fact. The popularity of 

renting videocassettes was unanticipated by all the major media corporations.” Tradução minha 
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No final da década de 1980 o número de vídeo locadoras superava o número de 

equipamentos envolvidos na prática anterior. As videolocadoras, ao contrário dos 

videoclubes, não exigiam de seus afiliados um pagamento mensal. Seus sócios pagariam 

exclusivamente pelo aluguel dos títulos que desejassem assistir, o que era mais vantajoso para 

o consumidor que apenas desejasse ver um filme de sucesso esporadicamente. Bueno ressalta 

outro fator determinante na consolidação do modelo das videolocadoras: o investimento 

pesado e a organização que grandes redes de distribuição de filmes estrangeiros fizeram para 

dominar o mercado de locações no território brasileiro, processo que, segundo a autora, 

“eclodiu no final da década em intensas disputas envolvendo os proprietários dos pequenos 

estabelecimentos e representantes das grandes redes de locação” (BUENO, 2009, p. 12). 

Analisando aspectos sociais das locadoras de vídeo, Greenberg (2012) argumenta que 

o seu papel cultural vai muito além da relação de comércio estabelecida entre locatário e 

locador de filmes. Segundo o autor, as vídeo locadoras seriam uma espécie de “bar sem 

álcool”, que funcionariam como ponto de encontro e local de aquisição de conhecimento 

sobre filmes a partir das conversas e das recomendações feitas pelos balconistas. 

 

A locadora de vídeos era em muitos casos um local de conversa e de compras, e a 

personalidade e experiência dos vendedores e balconistas moldavam tanto o gosto 

do consumidor de fitas quanto as prateleiras na parede ou até os “jabás” do cinema. 

As pessoas atrás do balcão, e em muitos casos as que estavam à sua frente, não 

estavam meramente numa relação de consumo. 

Considere o pub inglês, o café francês, a cervejaria alemã ou o boteco americano - 

são lugares onde os consumidores podem comprar comida ou bebida, mas uma 

análise que foca apenas na troca produtor / consumidor ignora o papel vital que 

esses e outros espaços desempenham na consolidação e manutenção de relações 

sociais mais amplas
12

 (GREENBERG, 2008, p. 97). 

 

As observações de Greenberg sobre os aspectos sociais e culturais das relações entre 

consumidores e balconistas no espaço das locadoras problematizam a noção de ruptura 

amplamente aceita, a partir da qual o video home seria um fenômeno de entretenimento 

circunscrito ao ambiente privado em oposição aos eventos cinematográficos coletivos.  

Considerando o argumento de Greenberg, é importante observar que as locadoras 

                                                 
12 - “The early video store was often a place to talk as well as to shop, and the persona and expertise of retailers 

and clerks structured the consumer experience of home video as much as the shelves on the wall or the movie 

theater trappings. The people behind the counter, and in many cases those in front of it, were not merely moving 

through the consumption junction, but were in fact integral parts of it. 

Consider the English pub, the French café, the German beer garden, or the American tavern—these are places 

where patrons can buy food or drink, but an analysis that only focuses on the producer/consumer exchange 

would overlook the vital role these and other spaces play in the establishment and maintenance of broader social 

relationships.” Greenberg, 2009, p.97 – Tradução minha 
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representariam espaços urbanos que, em muitos casos, acionariam motivação para sair de casa 

e utilizar a cidade ou o próprio bairro. No contexto brasileiro, apesar da escassez de estudos 

acadêmicos abordando essas relações, é possível constatar ressonâncias das anotações de 

Greenberg , em matéria publicada na edição de maio de 1982 da extinta revista Videomagia . 

Sob o título “Vídeo-clubes, o encontro de gerações”, o autor da reportagem descreve: 

 

Os vídeo-clubes são o ponto de encontro e reunião do pessoal que já tem o aparelho. 

Jovens e velhos aparecem para pegar ou devolver os filmes, pagar a mensalidade e 

acabam trocando uma idéia. (REVISTA VIDEOMAGIA, 1982, p. 10) 

 

Os fenômenos do videoclubismo e das videolocadoras, que tiveram nas décadas de 

1980 e 1990 seus momentos de evidência e de popularidade, podem ser compreendidos como 

elementos de uma cultura analógica audiovisual em pleno vigor. Este ambiente teve 

importância fundamental para o florescimento e  consolidação da convergência midiática e da 

convergência cultural que experimentamos hoje. Os métodos de compartilhamento, de 

participação coletiva e várias práticas adjacentes (alternativas ou marginais) à televisão e ao 

cinema, numa época em que não existia televisão por assinatura e quando a produção nacional 

de cinema era extremamente escassa, são fertilizados nesse período. Tais práticas foram 

ocultadas provavelmente em função do apelo econômico e político que as mídias mainstream 

(televisão por assinatura, grandes conglomerados midiáticos etc.) tiveram especialmente nos 

anos 80 e 90. 
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Figura 2: Reportagem sobre o fenômeno do videoclubismo 

Data da publicação: março de 1982  

Fonte: Revista Videomagia - Biblioteca Nacional 

 

1.2 PRENÚNCIOS DA “CONVERGÊNCIA” – O VIDEOCASSETE 

 

No início dos anos 1980, quando o aparelho televisivo já havia se consolidado como 

“membro da família” (Spigel, 1992) e ocupava um papel de protagonismo na sala de estar de 

diversos lares do planeta, um equipamento com dimensões equivalentes a uma mala de 

viagem pessoal ensaiava uma parceria como coadjuvante. Inventado na década de 1970, o 

videocassete doméstico só se popularizaria e se transformaria em mercadoria acessível no 

decorrer dos anos 1980 (Newman, 2014).  

O VCR Video cassete recorder (gravador de vídeo cassete) foi desenvolvido 

incialmente visando possibilitar a gravação de conteúdos televisivos em fitas magnéticas. 

Somente alguns anos depois, conteúdos cinematográficos lançados previamente em salas de 

exibição começaram a ser armazenados em fitas de vídeo e comercializados para uso 

doméstico (Hilderbrand, 2009). 
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Newman (2014) observa que o recurso divulgado nos  primeiros comerciais de 

videocassete
13

 não era sobre a possibilidade de assistir a um conteúdo pré-gravado ou 

armazenado em fita, mas relativo à capacidade de controlar o tempo agendando o aparelho 

para gravar trechos da programação e, dessa forma, interromper o “fluxo televisivo” 

(Williams, 1974).  

 

Figura 3: Publicidade de videocassete 

 

Data da publicação: 1978 

Fonte:https://www.reddit.com/r/RedLetterMedia/comments/3kgstw/thewatchwhatever_when

everbetamax_ad_seen_on/. Acessado em 15/08/2018. 

 

 

Esta aptidão do recém lançado vídeo doméstico, que permitiria programar o aparelho 

para que selecionasse e retivesse em fita magnética parte do fluxo, corresponderia a uma 

“primeira fase” de uma relação mais longeva caracterizada, segundo Greenberg (2008), por 

                                                 

13 - propaganda betamax 1975 “assista o que quiser e quando quiser”! Tradução minha 
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três ciclos. 

 

A história do gravador videocassete como tecnologia é surpreendentemente 

engenhosa para ser desmembrada por ter vivido pelo menos três fases distintas e 

muitas vezes sobrepostas. Na primeira, a máquina betamax podia ser um dispositivo 

de “timeshifting”, uma extensão da tecnologia de televisão de broadcasting. Na 

segunda, os usuários combinaram videocassetes com câmeras de vídeo para 

gravar/assistir suas próprias fitas, de forma geral  eventos familiares. Finalmente, 

num terceiro momento, o videocassete pôde ser usado para ver filmes e outros 

conteúdos em fitas pré-gravadas, criando uma versão do cinema na casa. Esses três 

"atributos" do VCR (vídeo cassete recorder) não são de modo algum exclusivos, 

coexistindo em graus variados em famílias em todo os Estados Unidos, e os 

proprietários de videocassete se deslocam perfeitamente entre eles
14

 

(GREENBERG, 2008, p.2). 

 

Mesmo não tendo sido explorado em todo o seu potencial como dispositivo, o 

gravador videocassete doméstico, nesse primeiro momento, já representaria uma grande 

novidade: ao permitir o controle do tempo (timeshifting) despertava em sua audiência a 

capacidade de insubordinação a uma sequência televisiva nos termos do “fluxo” proposto por 

Williams. Habituado aos padrões de transmissão da TV britânica, o pesquisador, ao assistir a 

programação televisiva estadunidense em um hotel em Miami, ficou profundamente 

impactado por um fenômeno que ele caracterizou como “fluxo”. William deduziu que o 

conteúdo televisivo não devia ser percebido como unidades separadas entre programas e 

anúncios publicitários. Em vez disso, identificou no que viu: 

 

(...) um fluxo planejado, em que a verdadeira série não é a sequência publicada de 

programas, mas essa sequência transformada pela inclusão de outro tipo de 

sequência, de modo que essas sequências juntas compõem o fluxo real, a real 

“radiodifusão” (WILLIAMS, 2016 p.100). 

 

A noção de que somos afetados pela fruição de um texto televisivo composto em 

sequência completa, heterogênea e inseparável converteu-se em teoria largamente utilizada 

pelos estudos televisivos e “se transformou numa das passagens mais citadas na literatura 

internacional sobre televisão” (Turner 2016). Mesmo tendo sido contestada, revisada e 

                                                 

14 - No original “The history of the VCR as a technology is surprisingly tricky to pin down, in no small part 

because it has lived at least three distinct and often overlapping lives. First, the machine can be a time-shifting 

device, an extension of broadcast television technology. Secondly, users have combined VCRs with video 

cameras to author their own movies, most traditionally of family events.  Finally, the VCR can be used to view 

movies and other content on prerecorded tapes, creating a version of the movie theater in the home. These three 

“meanings” of the VCR are by no means mutually exclusive, coexisting to varying degrees in households across 

the United States, and VCR owners shift seamlessly between them.” – Tradução minha 
 



 

31 

 

problematizada no decorrer dos anos, sobretudo em virtude do surgimento de formas 

alternativas de transmissão televisiva em relação ao modelo de radiodifusão, o conceito de 

fluxo televisivo nos interessa especialmente por seu caráter paradigmático no período em que 

os videocassetes e as camcorders adentraram o ambiente doméstico. Na ocasião, 

particularmente no Brasil, onde o sistema televisivo era caracterizado exclusivamente por 

radiodifusão, tais dispositivos marcariam formas incipientes de se conectar ao aparelho 

televisivo para propiciar o consumo (ou a produção, como veremos mais adiante, no caso das 

camcorders) de textos alternativos ao fluxo da tv.  

Investigando um conjunto de transformações que dizem respeito ao modo como a 

televisão é financiada, produzida, distribuída, experimentada e conectada ao resto da cultura, 

Derek Kompare (2006), em seu artigo “A Publicação do Fluxo: os Conjuntos de Caixas de 

DVDs de Séries e a Reconfiguração da Televisão”, examinou articulações do que chamou 

“floresta de mudança nas mídias” e estudou como “árvores” particulares estariam se 

adaptando a este novo ambiente televisivo.  

 

Dispositivos de vídeo doméstico – em particular aparelhos de videocassete, mas 

também câmeras de vídeo (camcorders), aparelhos de disco a laser, gravadores de 

vídeo digitais/pessoais (DVRs/PVRs) e os aparelhos de disco digital versátil (DVD) 

– diferem em suas funções específicas, mas todos têm em comum a inovação 

primária da tecnologia de vídeo: a capacidade de, seletivamente, exibir programas 

previamente gravados . Além disso, e quase tão importante, a maior parte destes 

dispositivos pode também gravar sinais audiovisuais de mídias fixas como fitas e 

discos. Ao desempenhar tais tarefas, eles inevitavelmente se conectam aos aparelhos 

de televisão domésticos, obrigando a televisão – tanto como tecnologia quanto como 

forma cultural, para citar a descrição de Raymond Williams – a estabelecer uma 

relação complexa com o vídeo doméstico que põe em primeiro plano a sua função 

como dispositivo de exibição audiovisual, mais do que o seu papel mais estabelecido 

como instituição cultural dominante da modernidade. Esta conexão física e cultural 

entre a televisão e o vídeo doméstico permite às pessoas usar seus aparelhos para 

criar ou acessar programas em seus próprios termos, ao invés de se limitarem à dieta 

e à programação ditados pela indústria da transmissão aberta
15

 (KOMPARE, 2006, 

p.2). 

                                                 
15 - No original: “Home video devices—in particular, videocassette recorders (VCRs), but also video cameras 

(camcorders), laserdisc players, digital/personal video recorders (DVRs/PVRs), and digital versatile disc (DVD) 

players—differ in their specific functions, but all have in common the primary innovation of video technology: 

the ability to selectively play back prerecorded programs.
 
In addition, and just as significant, most of these 

devices can also record audio-video signals onto the fixed media of tape or disc. In performing these tasks, they 

are inevitably connected to domestic television sets, forcing television— as both a technology and cultural form, 

to borrow Raymond Williams’s description—into a complex relationship with home video that fore- grounds its 

function as an audiovisual display device rather than its more established role as a dominant modern cultural 

institution. This physical and cultural connection between television and home video enables people to use their 

sets to create or access programming on their own terms rather than stay locked to the fare and schedule dictated 

by the broadcasting industry.” Tradução Afonso Albuquerque  
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Ao tratar deste ecossistema e de suas dinâmicas, Kompare analisa primordialmente a 

maneira como o fluxo televisivo é publicado e comercializado nas mídias de duas destas 

“árvores”, nos discos de dvd e nas fitas de videocassete. Apesar de ter a “publicação do fluxo 

em caixas de dvd” como o foco de seu argumento, o autor menciona discretamente uma outra 

“árvore” desta “floresta”: a câmera de vídeo, a camcorder.  

Observe-se que este dispositivo, a camcorder, também figurou timidamente nas 

proposições de Greenberg sobre as “três fases distintas e sobrepostas” da história do gravador 

videocassete em sua relação com a televisão. Mesmo tendo sido dispositivo prioritário e 

indispensável na produção de vídeos amadores analógicos nas décadas de 1980 e 1990, a 

camcorder é uma espécie de zona obscura nas escassas pesquisas que tratam de seus papéis 

em relação à televisão neste período. Sobre o videocassete, Kompare (2006, p.3) adverte que 

“a despeito da ubiquidade e qualidades únicas da tecnologia do vídeo doméstico, infelizmente 

ele tem sido pouco estudado na academia”
16

.  

Se o gravador de videocassete, tão “ubíquo” em lares de todo o planeta durante as 

décadas de 1980 e 1990, goza de pouco prestígio acadêmico, o que dizer da camcorder? 

Como abordar historicamente esse dispositivo articulando-o ao fenômeno da produção do 

vídeo amador em contexto brasileiro?  

 

1.3 O VÍDEO-REALIZADOR AMADOR ANALÓGICO E A CAMCORDER (VÍDEO 

CÂMERA GRAVADORA) 

 

Matéria de estudo em domínios variados (jornalismo, televisão, cinema, artes visuais e 

mídias em geral), em cada qual detentora de descrições características, a produção “amadora” 

vem ganhando destaque em pesquisas acadêmicas especialmente a partir da proliferação de 

dados e informações em circulação no ciberespaço.  

No território semântico, o termo “amador” adquire conotações bastante flexíveis. Em 

seu enfoque negativo, amador expressa o mal feito, o não-profissional, o sem remuneração. 

Em seu caráter afirmativo, denota o trabalho espontâneo, genuíno, insubordinado, livre de 

pressão ou amarras.  

De forma geral, a visão estabelecida sobre este material enfocou na dimensão do “não-

profissional” e em sua oposição às práticas consolidadas e atreladas a empresas de 

comunicação. Na perspectiva que nos interessa, contudo, a produção amadora vincula-se ao 

                                                 
16 - No original “despite the ubiquity and unique qualities of home video technology, it has been sorely 

understudied in the academy”. Tradução Afonso Albuquerque 
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universo de realização audiovisual analógica realizada em fita magnética nos períodos de 

1980 e 1990 e inclui seus circuitos de difusão anteriores ao advento da internet.  Neste 

período específico, o conjunto desta produção realizada por pessoas comuns no formato de 

fitas é frequentemente caracterizado por pesquisadores como uma prática doméstica: ‘modo 

caseiro’ (Chalfen, 1987), ‘vídeos de família’ (Diogo, 2015) ou ‘vídeo caseiro’ (Moran, 2002). 

O pesquisador James Moran (2002), autor do livro There is no place like home video, ressalta, 

no entanto, que relacionar produção amadora ao “modo caseiro” não pressupõe inferiorizá-lo: 

 

O propósito desta taxonomia é avaliar o modo caseiro em sua relação positiva com a 

ordem social, em vez de fazer sobre este modo uma reflexão negativa, e assim, 

situar o vídeo caseiro como uma prática amadora distinta com funções culturais 

significativas e valiosas. No nível mais fundamental, a forma doméstica fornece um 

modo autêntico e ativo de produção de mídia para representar a vida cotidiana. 

Como os profissionais do modo doméstico estão pessoalmente envolvidos atrás e 

diante da câmera, e bastante envolvidos na exibição, eles exercem um papel vital em 

todos os aspectos da produção e da recepção, talvez mais do que em qualquer outra 

prática de mídia acessível a eles
17

 (MORAN, 2002, p. 59). 

 

Do ponto de vista tecnológico, a ferramenta que permitiu com que pessoas comuns, a 

partir de meados dos anos 1980, pudessem realizar esta prática em vídeo de forma portátil, foi 

a camcorder, as câmeras vídeo gravadoras integradas. 

Lançada em versões domésticas no ano de 1985, a camcorder, em inglês, junção dos 

termos camera e recorder, é um dispositivo que reúne as capacidades de enquadrar e gravar 

cenas com áudio e vídeo em fitas magnéticas, única mídia utilizada naquele período em 

oposição à película usada nos equipamentos cinematográficos. Camcorder é o aparato híbrido 

que descende das formas anteriores de gravação de vídeo analógico, realizada exclusivamente 

através do acoplamento de dois aparelhos, a câmera e o gravador de fitas (Newman, 2014). A 

síntese de dois aparelhos com funções previamente separadas (câmera e gravador de fitas) em 

um só dispositivo, entre outros benefícios, representou novidade e portabilidade jamais 

experimentadas pelo vídeo realizador naquele contexto. 

 

 

                                                 
17 - “The purpose of this taxonomy is to evaluate the home mode in its positive relation to the social order, 

rather than its negative reflection, and thereby instate home video as a distinctive amateur practice with 

significant and valuable cultural functions. At the most fundamental level, the home mode provides an authentic, 

active mode of media production for representing everyday life. Because home mode practitioners are personally 

involved behind and in front of the camera, and deeply invested during exhibition, they exercise a vital role in all 

aspects of production and reception, perhaps more so than in any other media practice available to them” – 

Tradução minha 
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Quando as câmeras-vídeo-gravadoras foram lançadas no mercado americano em 

meados da década de 1980, elas ofereciam aos consumidores uma alternativa mais 

compacta e portátil às câmeras de vídeo anteriores, que exigiam unidades separadas 

de gravador de fita e de câmera, microfone e bolsas penduradas no ombro. As 

câmeras-vídeo-gravadoras foram comercializadas como uma tecnologia “tudo em 

um”, reiterando a retórica da democratização da mídia que acompanhou muitos 

lançamentos promovidos como mais fáceis de usar do que seus antecessores.
18

 

(NEWMAN, 2014, p.97) 

 

As camcorders representariam ainda, na visão do pesquisador estadunidense Michael 

Newman (2014), uma oportunidade para que indivíduos comuns tivessem acesso a um 

segmento previamente limitado a entusiastas técnicos e restrito a profissionais do segmento 

televisivo. “No final dos anos 80 e 90, fazer vídeo com camcorders foi percebido como uma 

maneira de pessoas comuns entrarem na TV e participar do discurso da mídia de massa” 

(Newman, 2014, p.98)
19

 

No Brasil, em especial, o período de lançamento da camcorder, início dos anos 1980, 

demarcou uma transformação substancial na produção doméstica audiovisual analógica  na 

medida em que assinalou um processo gradual de transição dos procedimentos fotoquímicos 

para os métodos eletrônicos. Em um cenário onde a maior parte dos cine-realizadores 

amadores  “filmavam” com cartuchos de Super 8 ou, em casos isolados, utilizavam bitola 16 

mm, o aparato de homemovie, ou seja, o arsenal do cinema caseiro, necessitava, além da 

câmera e dos filmes, de um projetor cinematográfico que fosse capaz de exibir as imagens em 

película. Uma vez revelados, os filmes não podiam ser visualizados nos videocassetes ou nos 

aparelhos televisivos. Neste contexto, outras peculiaridades e sinuosidades na cadeia de 

produção do universo superoitista brasileiro também contribuíram para que alguns amadores 

aderissem às primeiras camcorders após o declínio da bitola super8.  

Registros deste cenário de transição são relatados na pesquisa da jornalista Marilice 

Daronco (2014) em seu livro “O nosso cinema era super”.  

 

Apesar da importância que o movimento em Super-8 teve no Brasil, ele entrou em 

decadência como aconteceu com outros ciclos produtivos. Os fatores que 

                                                 
18 - “When video camcorders were released to the American market in the mid-1980s, they offered consumers a 

more compact and portable alternative to earlier video cameras, which required separate camera, microphone, 

and shoulder-strap tape units. Camcorders were marketed as an “all-in-one” technology, tapping into the rhetoric 

of democratization of media that has accompanied many new devices promoted as easier to use than their 

predecessors.” – Tradução minha 

19 - “… in the later 1980s and 1990s, shooting camcorder footage was seen as a way for ordinary people to “get 

on TV” and participate in mass media discourse” – Tradução minha  

 

 



 

35 

 

contribuíram para isso são de diferentes ordens. Em primeiro lugar, por mais que 

existissem festivais, as produções de cada estado eram isoladas. Não existiu um 

engajamento nacional de todos os produtores da bitola nanica. Além disso, em 

dezembro de 1976, a Carteira do Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex), 

responsável pelo comércio exterior no país, emitiu o comunicado nº 574, que incluía 

o equipamento Super-8 na lista de produtos supérfluos, proibindo sua importação. 

Em pouco tempo, as lojas especializadas ficaram com os estoques vazios. 

Quando, em agosto de 1977, um novo comunicado da Cacex suspendeu a proibição 

de importação dos filmes e câmeras Super-8, foi criada a exigência de um depósito 

compulsório no valor de 100% da mercadoria a importar, o que elevou os preços a 

ponto de o uso dos equipamentos se tornar inviável. 

O golpe final sobre a produção superoitista foi o surgimento do VHS, na década de 

1980. Por mais que as produções em película mantivessem o seu glamour, tornou-se 

muito mais barato usar o sistema em vídeo. (DARONCO, 2014, p.59) 

 

Além dos relatos do surgimento do vídeo e das restrições alfandegárias como fatores 

econômicos preponderantes para o “fim” da prática do super 8 no Brasil, algumas análises 

situam o processo de revelação como um outro relevante agente de motivação no declínio 

deste formato no país. 

 

O Brasil nesta época não permitia importação, vivia-se a ditadura militar e esses 

equipamentos eram praticamente inexistentes e de custo alto , muitas pessoas 

dependiam de amigos que traziam filmadoras de outros países, sem contar que as 

películas não eram reveladas aqui no Brasil , eram enviadas ao Panamá e 

demoravam semanas e até meses para retornar.  

Com a chegada do primeiro vídeo-cassete lançado pela Sharp em 1982 e os 

primeiras aparelhos que permitiam filmar e assistir imediatamente ,o super 8 , foi 

praticamente enterrado vivo no Brasil , ficando cada dia mais complicado para quem 

queria realizar cinema de custo baixo e com qualidade superior ao novo formato 

recém chegado .  

Como ocorrera com o super 8 , as filmadoras modernas tinham o custo altíssimo e 

dependiam de importação , poucas pessoas se arriscavam gastar fortunas para 

realizarem seus filmes , com isso , o convalescente super 8 teve uma sobre vida de 

apenas 6 anos , quando em 1988 a Kodak e a Fuji suspenderam os serviços de 

revelação de filmes no Brasil deixando uma legião de Fãs da bitola sem ter a quem 

recorrer.  

Agora quem quisesse insistir em realizar seus filmes , dependia de importação de 

filmes e serviços de revelação fora do Brasil .
20

  

 

Outros aspectos dignos de menção em meio a este cenário de migração e coexistência 

entre as duas mídias (Machado, 2007) dizem respeito a especificidades do filme Super 8. Os 

                                                 
20 - Informações obtidas no blogue Ação Super 8 - https://prieto772.wordpress.com - Acesso em 07/08/18 



 

36 

 

rolos de filme tinham duração máxima de 3 minutos e 20 segundos
21

 e grande parte das 

câmeras disponíveis não era dotada de microfone, o que inviabilizava a captura de som 

direto
22

. Estas particularidades da bitola Super 8 foram examinadas por James Moran, que 

comparou conteúdos de filmes domésticos realizados nesta mídia a vídeos caseiros gravados 

em fita. Moran (2002) constata que, em virtude da quantidade reduzida de película em um 

cartucho Super 8, os métodos de produção de filmes caseiros enfatizam brevidade, controle e 

seleção. Esmiuçando esta especificidade técnica, suas determinações e efeitos, Moran verifica 

ainda que a impossibilidade de reutilizar os filmes Super 8 (em contraste com as fitas de 

vídeo) restringe e pressiona os fotógrafos superoitistas, o que, segundo o autor, influencia o 

conteúdo produzido. 

 

O número limitado de pés por bobina, a impossibilidade de reutilização do 

celuloide pressiona os fotógrafos para que se restrinjam e limitem-se a filmar 

apenas uma tomada. Assim, em vez de expor momentos aleatórios da vida 

cotidiana, o que exigiria um investimento financeiro muito maior, os 

cineastas domésticos geralmente filmam apenas momentos destacados de 

eventos e rituais nos quais os integrantes posariam de acordo com 

convenções previamente controladas (ensaiadas) antes da filmagem
23

 

(MORAN, 2002, p.41) 

 

O universo da produção superoitista do início dos anos 1980 e o cenário incipiente de 

introdução das camcorders na produção audiovisual amadora, contudo, não devem ser 

compreendidos apenas pelo exame dos suportes tecnológicos ou tomados como mídias que se 

excluem, como práticas que se substituíram. Neste período, conforme Almeida (1985) 

observa, o cinema e o vídeo são concomitantes.  

 

O cinema tem feito uso do vídeo com certa frequência, enquanto recurso de 

realização. Isto pode ser observado não só em estúdios norte-americanos e europeus 

como dentro da produção brasileira. ... Acoplada à câmera de cinema, uma pequena 

câmera de vídeo lê, através do conjunto de espelhos da primeira, exatamente o que 

está sendo filmado. Este é sinal é enviado para a mesa do diretor, que, instalado em 

sua cadeira, acompanha todos os movimentos através de um monitor de TV à sua 

frente (ALMEIDA, 1985, p.63). 

 

                                                 
21 - Super 8 wikipedia https://pt.wikipedia.org/wiki/Super-8 Acessado em julho de 2018. 

22 -  Super 8 wikipedia https://pt.wikipedia.org/wiki/Super-8 Acessado em julho de 2018. 

23 - The limited number of feet per reel and the impossibility of reusing celluloid pressured photographers to 

restrict their selection of material and to shoot only one take. Thus, rather than expose random moments from 

everyday life, which would require a much greater financial investment, home moviemakers generally film only 

the highlighted moments of ritual events wherein participants could be posed and conventions controlled in 

advance of shooting.  
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Embora nos exemplos mencionados por Almeida a câmera de vídeo esteja situada 

como uma tecnologia acessória ao cinema, sua observação ilumina aspectos fundamentais 

dessa mídia: a portabilidade e a instantaneidade. Estas características seriam essenciais não 

somente para que os primeiros usuários das camcorders pudessem gravar e transmitir 

imediatamente o que produziam em suas  tvs domésticas mas sobretudo como itens 

largamente ostentados nas propagandas do período. A propaganda de lançamento da primeira 

vídeo câmera gravadora comercializada no Brasil, a camcorder Betamovie no formato 

Betamax, que posteriormente perderia na disputa do mercado de vídeo para o consórcio VHS, 

foi bastante enfática ao descrever os novos predicados do dispositivo: 

 

Betamovie é a primeira vídeo câmera gravadora portátil. 

Com ela você tem o mundo do vt nas mãos. 

Única com gravador embutido, por isso, totalmente portátil. 

Aperte o botão e coloque sua turma dentro da tv 

É a Betamovie que chegou embutindo a fita de gravação e as baterias recarregáveis 

transformando o ato de gravar vt numa coisa extremamente simples e agradável.  

Ela é realmente portátil. Sem fios. 

Cabos e acessórios superados. É super leve (2.480 kg) e prática, permitindo até 3 

horas e 20 minutos de gravação ao ar livre ou em ambiente iluminado com apenas 

uma lâmpada comum de 60 watts, graças ao tubo smf trinicon. 

Além disso, a betamovie grava em fitas beta, compatível com o videocassete 

betamax ou seja, garantia de qualidade e nitidez de imagem e som. 

Grave suas recordações com a betamovie e ponha os melhores momentos da vida 

dentro de sua tv. (REVISTA VIDEONEWS, 1984, nº 26, Ano 3, p. 8) 
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Figura 4: Publicidade da primeira vídeo câmera gravadora betamax (camcorder) lançada no 

Brasil 

 
Data da publicação: 1984  

Fonte: Revista VideoNews - Biblioteca Nacional 

 

Apesar dos gatilhos retóricos utilizados na propaganda da Sony em relação à 

portabilidade e à instantaneidade, com divulgação do peso da câmera e a sugestão “aperte o 

botão e coloque sua turma dentro da tv”, o potencial das camcorders apresentaria uma 

novidade que iria além do timeshifting ofertado pelos videocassetes e que ultrapassava a mera 

possibilidade de reproduzir na tv filmes alugados ou comprados. As câmeras vídeo gravadoras 

ofereceriam ao usuário comum a capacidade de se ver na televisão. 

 

Graças às filmadoras, não estamos mais surpresos de ver a nós mesmos, nossas 

famílias e nossos amigos na TV. Claro, sabemos que o que estamos assistindo é 

apenas um filme caseiro, não o Batman. No entanto, precisamente porque é apenas 

um filme caseiro, as imagens de parceiros “não heroicos” na TV nos ajudam a 

perceber a tela em nova perspectiva. Junto com videocassetes, videogames e o 

restante do espectro de vídeos domésticos, as câmeras de vídeo desmistificam a 



 

39 

 

televisão. Isso é de fato algo relevante.
24

 (MORAN, 2003, p.158) 

 

 No entendimento do pesquisador Sean Cubitt (1993), a transmissão de imagens 

gravadas em camcorders e a reprodução de conteúdos oriundos de outros dispositivos pela 

televisão não implicariam necessariamente uma desmistificação da TV mas seriam fatores 

fundamentais na compreensão de suas dimensões materiais e sociais: 

 

A mídia em vídeo - filmadoras, videocassetes, jogos de computador jogados na tela 

da TV - reforça a crescente materialização da TV , seu papel de canal reprodutor de 

outros interesses geradores de status e de fato social. E, neste contexto, deve-se 

enfatizar mais uma vez que a textualidade pura não permite uma compreensão 

genuína do meio: o que é necessário é uma compreensão dos processos materiais de 

visualização. A TV não tem existência por si própria: ela tem que ser utilizada. E 

mais uma vez a missão do vídeo é reinterpretar a TV à medida que seu papel 

histórico muda.
25

 (CUBITT, 1993, p. 14) 

 

 

1.4 “EU FAÇO VÍDEO!” – VÍDEO ARTISTAS OU VÍDEO REALIZADORES 

INDEPENDENTES? 

 

RAP DO VAGABUNDO26 

Reinaldo Planeta, Hubert e Marcelo Madureira 

 

Minha mãe quer que eu estude, meu pai quer eu trabalhe 

Minha vó quer que eu me mude,  

mas eu já fiz o que pude 

Já fiz teatro experimental,  

oficina de poesia marginal 

Seminário de meditação transcendental,  

curso de sanduíche natural 

Eu faço vídeo! Vídeo! 

                                                 

24 - Thanks to camcorders, we’re no longer surprised to see ourselves, our families and our friends on TV. Sure, 

we know that what we’re watching is just a home movie, not Batman. Yet precisely because it’s just a home 

movie, the images of us non-heroic folks on TV help us see the tube in a new perspective. Along with VCRs, 

video games and the rest of the home video spectrum, camcorders demystify television—a Very Big Deal, 

indeed.  – Tradução minha 
25 - Video media - camcorders, VCRs, computer games played on the TV screen- reinforce the growing 

materialisation of TV, its movement from mere channel of other interests towards the status of social fact. And 

in this context it must be stressed yet again that pure textuality does not allow of a genuine understanding of the 

medium: what is needed is an understanding of the material processes of viewing. TV has no existence of its 

own: it must be used. This again is video's mission in reinterpreting TV as its historical role changes. – Tradução 

minha 
26 - Faixa musical do álbum de estreia “Preto com um buraco no meio” do Casseta e Planeta, lançado em 1989.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Preto_com_um_Buraco_no_Meio - Acessado em 13/07/2018 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Preto_com_um_Buraco_no_Meio
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Eu faço vídeo! 

Vagabundo é a puta que pariu! 

 

Estava no Alto da Boa Vista,  

a patamo me parou para uma revista 

Queria me levar por vadiagem.  

Eu disse: "Eu não faço curta-metragem" 

Entrar no camburão foi humilhação  

prum cara com a minha formação 

Aquela caçapa tava lotada  

de vagabundo que não faz nada 

Eu faço vídeo! Vídeo! 

Eu faço vídeo! 

Vagabundo é a puta que pariu! 

 

Meu pai exige uma definição,  

que que eu escolha uma profissão 

De preferência em computação,  

mas eu não crio sob pressão 

Eu faço vídeo! Vídeo! 

Eu faço vídeo! 

Vagabundo é a puta que pariu! 

 

Todos me chamam de encostado,  

só como e durmo e fico parado 

Ninguém percebe que eu tô concentrado,  

criando um vídeo pra ser premiado 

Eu faço vídeo! Vídeo! 

Eu faço vídeo! 

Vagabundo é a puta que pariu! 

 

Botei meu vídeo na mostra da folha,  

só tinha careta e jurado bolha 

Ninguém entendeu minha proposta,  

Matinas Suzuki achou uma bosta 

Eu faço vídeo! Vídeo! 

Eu faço vídeo! 

Vagabundo é a puta que pariu! 
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Figura 5: Capa do LP “Preto com o um buraco no meio” 

 

Data da publicação: 1989  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Preto_com_um_Buraco_no_Meio. Acessado em 

17/10/2018. 

 

Lançado em disco vinil LP (long play) em 1989 pelo grupo de humoristas do Casseta 

e Planeta, o Rap do Vagabundo, terceira faixa do lado B de uma mídia em pleno vigor 

naquele período apresenta em sua letra versos que, dependendo da escuta, tanto poderiam ser 

interpretados como um manifesto, bem humorado, em favor dos vídeo realizadores, ou como 

crítica e sarcasmo direcionados contra o movimento conhecido na época como “videoarte”.  

As pesquisas referentes à produção de vídeo analógico nos anos de 1980 e 1990 

costumam situar este fenômeno, via de regra, em duas categorias de estudo: a videoarte e a 

televisão independente. Na primeira são incluídos os trabalhos experimentais e culturais 

realizados por vídeo artistas que utilizavam a câmera e o videocassete em diferentes 

contextos: em confronto com seus corpos para registrar suas atuações e seus trabalhos ou  

inseridos nas performances e instalações, como recurso metalinguístico (Machado, 2007).  

A segunda categoria de estudo relaciona a produção de vídeo deste período em 

oposição à televisão e, nesta visada, as realizações são caracterizadas como “tv 

independente”, ou seja, são constituídas e confeccionadas de forma autônoma em relação ao 

capital das empresas televisivas. Nesta categoria as produções teriam um caráter jornalístico, 

questionador e político. 

A presença da televisão enquanto tecnologia e forma cultural (Williams, 1974) estaria 

tão consolidada que qualquer produção (e posterior reprodução) de imagem eletrônica no 
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dispositivo televisivo teria dois caminhos: ou seria de vanguarda e portanto videoarte ou seria 

documental e social, e nesses casos seria entendida (e explicada) como tv independente. 

Arlindo Machado adverte, contudo, que “os relatos referentes às primeiras experiências com 

vídeo no Brasil são obscuros e contraditórios.” (Machado, 2007, p.16) Em seguida delineia 

um percurso entre 1970 e 1980 que descreve a videoarte como motivação principal dos 

primeiros vídeo realizadores. Ao analisar o período, seguinte, a partir de 1980, o autor 

observa: 

 

No começo dos anos 1980, uma nova vaga de realizadores vai reorientar a trajetória 

do vídeo brasileiro. Trata-se da geração do vídeo independente, constituída em geral 

de jovens recém-saídos das universidades, que buscavam explorar as possibilidades 

da televisão como um sistema expressivo, e transformar a imagem eletrônica num 

fato da cultura de nosso tempo. O horizonte dessa geração é agora a televisão e não 

mais o circuito sofisticado dos museus e galerias de arte. Muito sintomaticamente, 

essa outra vaga se opõe à videoarte dos pioneiros pela tendência ao documentário e 

à temática social (MACHADO, 2007, p.18). 

 

Outro pesquisador brasileiro estudou o universo de produção naquele período. 

Candido José Mendes de Almeida publicou o livro “O que é Vídeo” em 1985, que contém um 

capítulo dedicado ao tema. Sob o título “Yes, nós temos vídeo-teipes: a produção 

independente”, Almeida (1985) discorre: 

 

O termo “produção independente”, para efeito de cultura videográfica norte-

americana, onde aliás foi cunhado, designa o audiovisual que, além de ter sido 

gerado fora das empresas comerciais de televisão, busca manter um compromisso 

mais definido com aspectos culturais ou ideológicos. (ALMEIDA, 1985, p.78). 

 

As produções em vídeo analógico nas décadas 80 e 90, tanto para Machado (2007) 

quanto para Almeida (1985), seriam obras realizadas de forma independente do esquema 

televisivo e teriam compromisso político. Estas perspectivas, no entanto, apresentam 

dificuldades em compreender a heterogeneidade dos objetos envolvidos no universo das 

realizações em vídeo. Vídeo gravações de cenas caseiras, eventos corporativos, reportagens 

para transmissão em circuitos fechados
27

, cenas da indústria pornográfica, eventos sociais, 

eventos familiares, julgamentos, eventos esportivos, institucionais, peças de teatro, palestras, 

                                                 

27 - Circuito fechado refere-se a exibições de vídeo em espaços físicos limitados e se opõe às transmissões 

massivas feitas por radio difusão ou às transmissões realizadas por cabo, típicas das tvs por assinatura. 
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aulas, making of de produções fotográficas e cinematográficas, testes de elenco, cenas de 

ficção e dramaturgia são alguns exemplos de manifestações audiovisuais que não estariam 

contempladas nas concepções de produção independente destes pesquisadores.  

A diversidade de vídeos produzidos neste período e vinculados a várias destas 

modalidades encontra-se atualmente hospedada em diferentes plataformas audiovisuais. São 

produções que problematizam as visões de Machado (2007) e Almeida (1985) e que circulam 

no ambiente digital sob diferentes rótulos classificatórios. São peças audiovisuais que 

provocam, entre outras questões, indagações de ordem genealógica: fariam parte de um fluxo 

histórico, ao qual a atual produção de vídeo amador estaria filiada? E ainda: quais eram os 

sujeitos responsáveis pela produção dos vídeos não agrupados como “independentes” ou 

“videoarte”? 

Embora o cinema amador venha ganhando evidência no universo acadêmico (Blank, 

2015) e a despeito do debate gerado em torno da atual produção de vídeo “amador” no 

ciberespaço
28

, percebe-se uma lacuna no que diz respeito a pesquisas voltadas para a 

produção amadora analógica em fita das décadas de 1980 e 1990, sobretudo no Brasil. Há, no 

entanto, uma exceção a este cenário de insuficiência. Em 2010, a pesquisadora Ligia Diogo 

defendeu a dissertação Vídeos de família: entre os baús do passado e as telas do presente na 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Apesar de não utilizar o termo “amador” para 

caracterizar a produção que analisa como vídeo “familiar”, sua definição distancia-se das 

formas “independentes” observadas por Machado (2007) e Almeida (1985). Diogo (2010) 

situa os vídeos de família da seguinte maneira: 

 

Considera-se que “vídeo de família” deve ser definido pela utilização do vídeo como 

ferramenta de registro de imagens e sons que remetam às vivências do passado da 

família ou de seus membros, especialmente de momentos familiares compartilhados. 

Essa concepção deve ser considerada para além do suporte específico de vídeo 

analógico (Hi-8, VHS, Super-VHS, Umatic), de aspectos estéticos, figurativos ou 

narrativos, do uso de recursos de iluminação, edição e finalização, da qualidade de 

imagem e de som, da relação do cinegrafista com o registro, da utilização de 

materiais de outros meios. Trata-se, então, de um montante numeroso e heterogêneo 

de registros, que podem tanto ser produzidos por empresas contratadas como pelos 

próprios membros da família; podem registrar grandes festas ou cenas corriqueiras 

do dia-a-dia; também podem ser imagens de uma ultra-sonografia, mostrando as 

primeiras tomadas de um bebê dentro da barriga da mãe, pode conter a gravação de 

uma música do rádio ou uma historinha infantil contada num disco na vitrola, pode 

apresentar uma “vídeo- cacetada” ou um jogo de futebol da televisão, e inúmeras 

outras possibilidades. Seria impossível quantificar, mesmo de maneira apenas 

aproximada, as fitas de vídeo produzidas no Brasil ou as horas gravadas nesse tipo 

                                                 
28 - Para uma discussão sobre a produção amadora “deslocada e retrabalhada no cinema como material de 

arquivo”, ver  “A ascensão do Amador: Pacific entre o naufrágio da intimidade e os novos regimes de 

visibilidade” de Ilana Feldman (2012). 
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de material. Não há registros estatísticos no país, ou sequer estimativas sobre essa 

produção. De todo modo, o número de câmeras de vídeo, de fitas cassetes ou de 

vídeos-cassetes vendidos entre as décadas de 1980 e 1990 tampouco seriam dados 

suficientes para poder arriscar qualquer palpite numérico (DIOGO, 2010, p.105). 

 

Apesar do notável empenho demonstrado pela autora para definir o “vídeo de família” 

como uma prática abrangente e heterogênea, e ainda que os mesmos estejam, de acordo com 

sua pesquisa, inseridos genealogicamente entre “baús do passado” e “telas do presente”, é 

possível detectar um expressivo contingente de manifestações audiovisuais do período de 

1980 e 1990, combinando abordagens e técnicas semelhantes aos vídeos familiares e às 

produções independentes, que não estariam contemplados por esta rubrica familiar. 

Registro de parte relevante deste contingente de manifestações foi realizado em 1989, 

pelo então produtor Luiz Fernando Santoro, autor do livro “A imagem nas mãos – O Vídeo 

popular no Brasil”. Em capítulo dedicado à produção popular de vídeo no Brasil, Santoro 

examina um tipo de produção que ele descreve como “um componente de luta nos 

movimentos populares”. O autor constrói uma lista de conceitos do que seria “vídeo popular”, 

na qual pode se destacar:  

 

- O processo de produção de programas de vídeo, com a participação direta de 

grupos populares em sua concepção, elaboração e distribuição, inclusive 

apropriando-se dos equipamentos de vídeo; 

- O processo de exibição de programas do interesse dos movimentos populares, 

produzidos em vídeo ou utilizando-o como suporte, a nível grupal, para informação, 

animação, conscientização e mobilização. (SANTORO, 1989, p. 60-61). 

 

Ressalta ainda o autor: 

 

- Hoje, no Brasil, o vídeo popular é atomizado, como também o é todo o movimento 

popular, mas suas expressões mais significativas galvanizam-se e organizam-se em 

torno da Associação Brasileira de Vídeo no Movimento Popular, que mantém 

contatos regulares com centenas de grupos e pessoas dedicadas ao vídeo popular em 

todo o país e na América Latina (SANTORO, 1989, p. 61). 

 

A pesquisa de Santoro aponta para a existência de uma Associação Popular de caráter 

nacional em atividade no período e ainda adiciona complexidade a uma visão praticamente 

consolidada, a partir da qual as práticas de vídeo nos anos 1980 e 1990 seriam, especialmente 

no Brasil, um fenômeno restrito e exclusivo às classes com alto poder aquisitivo. Em 
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mapeamento das entidades produtoras de vídeo popular, o autor descreve “um crescente 

volume de programas e de grupos que surgem a todo momento” (Santoro, 1989, p. 73) e 

enumera 11 focos de produção espalhados pelo Brasil. Entre os grupos observados, Santoro 

menciona a Lilith Video, formado em sua maioria por mulheres produtoras de conteúdos 

“sobre a condição feminina”. 

 

Nos últimos anos, foram realizados inúmeros vídeos sobre a condição feminina, em 

sua maioria por mulheres. O grupo Lilith Vídeo, de São Paulo, tem realizado os 

trabalhos mais importantes sobre o tema, premiados em vários festivais nacionais. 

Os vídeos Mulheres no Canavial e Mulheres Negras ganharam o I Vídeo Mulher, 

realizado em Brasília em 1987, e o Vídeo Brasil em 1986. (SANTORO, 1989, p. 77) 

 

Na conclusão do trabalho, o autor chama a atenção para a emergência e para a 

importância destes canais de expressão e sugere que o vídeo “é um componente privilegiado 

das lutas populares em todo o continente, colaborando para que as classes populares possam 

expressar a sua própria visão de mundo” (Santoro, 1989, p.113).  

A despeito do envolvimento de Santoro como membro da Associação Brasileira de 

Vídeo no Movimento Popular e de seu suposto e específico lugar de fala, pouco se sabe, de 

fato, sobre a diversidade do que o pesquisador caracterizou como produção de vídeo popular 

neste período embrionário das câmeras e dos videocassetes analógicos. Via de regra, este tipo 

de produção é despercebido nas pesquisas acadêmicas sobre vídeo. É também, habitualmente, 

ignorado pelos estudos de cinema, onde esta tecnologia teria sido vista durante muito tempo 

como acessória à película ou como um meio em busca de gramática própria (Almeida, 1985). 

De todo modo, o número 4 da revista Video Magia, lançada em 1982, publicação pioneira no 

enfoque exclusivo de assuntos pertinentes ao universo do vídeo, aborda o trabalho da TV 

Olho. O parágrafo de abertura da matéria descreve: 

 

Com poucos recursos e muita imaginação, dois jovens montaram em Caxias uma 

televisão local, filmada e transmitida por vídeo-cassete. Da reclamação popular ao 

homem que cria jacarés em casa, a TV Olho veicula tudo e já se tornou um retrato 

convincente e crítico deste universo em transformação chamado Baixada 

Fluminense (REVISTA VIDEO MAGIA, 1982, ed nº 4, p.4). 
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Figura 6: Reportagem sobre televisões independentes e populares. 

Data da publicação: 1982  

Fonte: Revista VideoMagia - Biblioteca Nacional 

 

 

A matéria refere-se a uma televisão independente realizada em 1982 na Baixada 

Fluminense, região periférica da cidade do Rio de Janeiro, e destaca o esforço e a mobilização 

de uma equipe “com poucos recursos e muita imaginação”, a TV Olho. A iniciativa, de 

acordo com a matéria, era produzida “artesanalmente” e permitiria à população de Caxias 

“aparecer e se ver na televisão”. Neste período, constituído exclusivamente por sistema 

televisivo por radio difusão (TV aberta), a possibilidade de se ver em tela televisiva ou em 

projeções em telão, mesmo em circuito fechado, representaria uma grande novidade. 

 

 

1.5 EU POSTO VÍDEO! – RESILIÊNCIAS DA PRODUÇÃO DE VÍDEO 

ANALÓGICO ATOMIZADA NO VIMEO 

 

Mesmo se juntarmos todas as vídeo-produções analógicas caracterizadas como 

“video-arte”, “tv independente” e “vídeos populares”, não seremos capazes de ordenar o 

conjunto heterogêneo de manifestações audiovisuais realizadas em suporte eletrônico nas 

décadas de 1980 e 1990. Entretanto, a questão não é nomear ou subordinar todo esse material 
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analógico a um rótulo específico. O ponto que merece ser discutido remete-se a uma 

indagação mais ampla: a qual contexto sócio-histórico-processual estariam integradas as 

manifestações amadoras espalhadas nas atuais plataformas audiovisuais? Em última análise, 

qual o papel que a produção de vídeos analógicos desempenha neste cenário? 

O ideário de uma sociedade convergente, compartilhando em rede digital conteúdos de 

diferentes matrizes e suportes (JENKINS, GREEN, FORD 2009) e desfrutando o estágio de 

trocas e partilhas online pressupõe a inexistência de barreiras tecnológicas. No que diz 

respeito ao material contido em fitas de vídeo, entretanto, para que uma imagem analógica 

circule em rede, será exigido do internauta uma cognição específica.   

Trata-se de um “letramento digital” (Kidd 2011) que independe da exigência e da 

posse dos dispositivos tecnológicos impostos a todo este processo de transformação das 

materialidades em fitas para o espaço da nuvem. Envolve conhecimento que requer a 

manipulação de equipamentos como placas ou chaves de digitalização, domínio de softwares 

e manuseio de cabos. Neste contexto, o usuário “amador” que queira dividir em rede, 

digamos, o aniversário de 70 anos que sua avó comemorou em 1986, e que foi captado por 

uma câmera VHS, ou ainda o usuário que deseje compartilhar os trechos televisivos de uma 

fita betamax gravada em 1988, hoje empoeirada na prateleira do porão, terão ambos que se 

submeter a práticas que exigem, além da posse dos equipamentos, uma dose de “letramento 

digital” (Kidd 2011) ou de familiaridade com métodos de “gambiarras e habilidades 

cognitivas” (Messias, 2016).  

Embora trate do universo e da cultura dos games como “gambiarras” (Messias, 2016), 

seria possível, no caso do vídeo, recorrer a artifícios alternativos de digitalização como, por 

exemplo, “filmar com o celular” uma imagem de fita analógica reproduzida por videocassete 

em televisão doméstica. Esta aptidão é conceituda pelo pesquisador como “a saída do reino da 

cultura tecnomeritocrática de Castells (2003) e Silveira (2009) dos hackers para as gambiarras 

digitais da cognição canibal” (Messias, 2016, p.156). 

Em último caso, driblando etapas do caminho da cognição canibal (Messias, 2016) ou 

do letramento digital (Kidd, 2011), seria possível contratar serviços que oferecem “passar de 

fita pra dvd” e por conta própria “transferir do dvd pra internet”. Isto porque uma imagem 

gravada em fita só circulará em rede, se forem conhecidos e acionados os dispositivos de 

reprodução analógica. Saberes específicos ou alternativos para a realização destes processos 

são, portanto, imperativos.  

Apesar dos pré-requisitos elencados acima e a despeito dos conhecimentos requeridos 
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nestes procedimentos, a circulação de material VHS, Betamax, Hi8 e Umatic não dá sinais de 

estagnação
29

. Há circulação de conteúdos das mais variadas regiões do planeta. Estamos 

assim diante de um curioso (e de algum modo banalizado) fenômeno: imagens geradas ou 

arquivadas para serem exibidas em tecnologia específica de anteriores contextos sociais agora 

são “traduzidas” e adaptadas para visualização em aparato multitelar digital contemporâneo. 

Smartphones, tablets, laptops e smartvs exibem em bits (codificados em linguagem 

informática) velhas fitas magnéticas anteriormente fabricadas para imprimir cenas em 

televisões por raios catódicos. 

Dentre as inúmeras questões provocadas pelo conteúdo analógico atomizado  em 

circulação no Vimeo interessa-me inicialmente indagar quais seriam as articulações possíveis  

entre este material captado em fita e a produção amadora contemporânea movimentada na 

plataforma Vimeo. Quais são as reverberações da cultura analógica no Vimeo?  

A atual proliferação de postagens de vídeos amadores sob o rótulo de “jornalismo 

cidadão” contendo imagens flagrantes de abusos policiais não trata de um fenômeno que deva 

ser percebido como uma prática que emergiu repentinamente na era digital, em virtude 

singular da propagação dos aparelhos celulares dotados de câmera e munidos de recurso wi-fi. 

Newman (2014) argumenta que cenas de camcorders geradas por cidadãos comuns no início 

da década de 1990 e que circulavam nas grandes emissoras de televisão já demonstravam 

capacidade de mobilização social por seu caráter de evidência: 

 

O vídeo das camcorders ganhou notoriedade em pouco tempo por práticas ligadas a 

outras dimensões democráticas. Algumas filmagens notáveis de camcorders nos 

anos 1980 e 1990 representaram questões de importância cívica e política, 

promovendo governança e valores democráticos em todo o mundo. O vídeo amador 

mais famoso da época nos Estados Unidos foi o registro de George Holliday sobre o 

espancamento de um cidadão negro, Rodney King, por policiais do Departamento de 

Polícia de Los Angeles. Esta tomada foi ao ar várias vezes na televisão depois que 

Holliday a submeteu a sua emissora local, e foi considerada evidência indiscutível 

da brutalidade policial. O caso King foi significativo não apenas na história das 

relações raciais urbanas e na desigualdade da justiça criminal, mas também na 

centralidade da mídia amadora para o desdobramento de sua narrativa
30

 

(NEWMAN, 2014, p. 108). 

                                                 
29 - Entre 25/01/2018 e 08/08/2018 o número de resultados ao digitar o termo VHS no campo de buscas do 

Vimeo saltou de 25.600 para 27.600 - https://Vimeo.com/search?q=vhs  
30 - Camcorder video gained significant notice before long for practices linked to another conception of 

democratization. Some newsworthy camcorder footage in the later 1980s and 1990s represented issues of civic 

and political significance, promoting democratic governance and values around the world. The most famous 

amateur video of this time in the United States was George Holliday’s recording of the beating of a black citizen, 

Rodney King, by Los Angeles Police Department officers. This footage aired many times on television after 

Holliday submitted it to his local station, and was taken for indisputable evidence of police brutality. – Tradução 

minha. 

https://vimeo.com/search?q=vhs
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É fundamental acrescentar que estas práticas caracterizadas como “jornalismo 

cidadão” não devem ser avalizadas em razão exclusiva da existência de camcorders 

analógicas ou de smartphones com câmeras digitais. Tais manifestações resultariam de uma 

complexa reorganização do indivíduo e estariam ligadas menos à tecnologia do que a uma 

reconfiguração do “regime de verdade” na sociedade ocidental, conforme observa Jon Dovey 

(2002) em seu livro Freakshow – First Person Media and Factual Television. O autor 

analisou um conjunto de programas exibidos em canais da televisão britânica nos anos 1990, 

que utilizava majoritariamente conteúdo gravado por pessoas comuns manejando suas 

portáteis camcorders. 

 

[...] A tecnologia em si não produziu ênfase na subjetividade expressa pelas formas 

documentais do vídeo... Essas expressões de subjetividade podem ser encontradas 

em vários meios (jornalismo impresso, literatura, Web) e não são exclusivas das 

tecnologias de vídeo, filme ou do meio televisivo. Trata-se antes de um regime de 

verdade gerado pela e para a cultura ocidental contemporânea que tem a 

subjetividade, a intimidade e a exposição como suas formas dominantes. A câmera 

de vídeo possui características técnicas que se prestam a esse trabalho
31

 (DOVEY, 

2000, p.57). 

 

O conjunto de programas da TV britânica analisado por Dovey abrange um leque de 

gêneros marcado por imagens “amadoras” feitas em  camcorders nos quais o testemunho dos 

autores (narrando detalhes do que está sendo gravado, fazendo ‘confissões’ ao fundo ou por 

vezes colocando-se pessoalmente diante da câmera) caracterizaria esta produção como “first 

media person” (mídia em primeira pessoa). Trata-se de um fenômeno, que na percepção do 

pesquisador, teria disparado o gatilho para a proliferação de detalhes prosaicos, 

autobiográficos e confessionais nas narrativas televisivas britânicas no final da década de 

1990.  Em sua visão, a exibição de programas no estilo “diários em vídeo” em rede televisiva 

teria seus antecedentes aas décadas anteriores de 1970 e 1980, em gravações íntimas e 

caseiras reservadas ao circuito fechado da televisão doméstica ou exposições alternativas. 

 

 

                                                 
31 … “the technology itself has not determined the stress on subjectivity expressed through video documentary 

forms… these expressions of subjectivity are to be found across a range of media (print journalism, literature, 

the Web) and are not exclusive to the technologies of video, film or the medium of TV. It is rather that the 

regime of truth generated by and for contemporary western culture requires subjective, intimate, exposing 

expression as dominant form. The camcorder has technical characteristics that lend themselves to this work” – 

Tradução minha 
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...nenhum desses trabalhos alcançou predominância na cultura popular - na verdade, 

os portões da TV convencional foram mantidos rigorosamente fechados a tais 

incursões marginais que ameaçaram o regime imparcial, equilibrado e objetivo da 

TV factual. A situação agora é quase reversa, com o antigo regime sóbrio e 

imparcial convivendo espremido na programação  junto a essa TV trepidante. Meu 

ponto é que essa mudança não é de caráter puramente tecnológico. Esses conteúdos 

têm circulado em "canais alternativos" por mais de duas décadas, mas foi somente 

na década de 90 que eles se tornaram parte da TV convencional. (DOVEY, 2000, 

p.57) 

 

Buscando antecedentes de registros da intimidade doméstica estadunidense captadas 

em vídeo por familiares comuns, Hannah Spaulding (2017), em seu artigo “Recording 

Intimacy Reviewing Spectacle: The Emergence of Video in the American Home”, relaciona o 

período emergente das gravações caseiras ao momento atual de postagens em rede de vídeo 

amadores contendo registros pessoais e performances de si nas plataformas audiovisuais e em 

mídias sociais. 

 

Olhando para esta história hoje, o impacto das vídeo gravações domésticas na 

década de 1980 pode parecer pequeno em comparação a atual onipresença do vídeo 

digital amador na vida cultural – e de sua centralidade para sites como o YouTube e 

aplicativos de mídia social como o Instagram. Embora essas práticas pareçam ter 

superado de longe as manifestações dos anos 80, as indagações e debates que 

definiram essas práticas iniciais de vídeo caseiro persistem. À medida que o vídeo 

digital circula em plataformas, alcançando grandes audiências e promovendo novos 

modos de mediação pessoal e comunicação interpessoal, a intimidade e o espetáculo 

perduram, atingindo níveis elevados de intensidade nesse novo ambiente midiático. 

Assim, acredito que, ao compreendermos a história do vídeo doméstico nos anos 80, 

podemos compreender as origens e as premissas que regem as práticas de mídia 

amadora no momento contemporâneo, mesmo quando elas separam seu elo original 

de definição com a televisão.
32

 (SPAULDING, 2017, p.14) 

 

Em caráter subliminar, a observação da autora pondera que as práticas amadoras 

contemporâneas que “explodem” em rede na “era digital” não são manifestações a-históricas, 

surgidas repentina e espontaneamente. Se analisarmos de forma mais cautelosa o ambiente 

                                                 

32 - Looking at this history today, the impact of home videomaking in the 1980s may seem mild compared with 

amateur digital video’s current ubiquity in cultural life—its centrality to websites like YouTube and social media 

applications like Instagram. While these practices seem to have far outstripped their 1980s iterations, the 

anxieties and debates that defined these early home video practices have persisted. As digital video slides across 

platforms, fostering large audiences and eliciting new modes of personal mediation and interpersonal 

communication, intimacy and spectacle endure, reaching heightened levels of intensity in this new media 

environment. As such, I believe that in understanding history of home videomaking in the 1980s, we can gain 

insight into the origins and assumptions governing amateur media practices in the contemporary moment, even 

as they sever their original defining link with television. – Tradução minha 
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social e tecnológico da cultura analógica, o obscurecido fenômeno do videoclubismo  ou das 

videolocadoras, os videocassetes, as vídeo câmera gravadoras (camcorders) e sobretudo se 

formos capazes de assistir às realizações amadoras registradas em fitas, perceberemos que a 

atual produção amadora digital pode ser compreendida como uma prática parcialmente 

tributária das vídeo realizações em fitas. 
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CAPÍTULO 2 – PRESERVAÇÃO AUDIOVISUAL DAS FITAS E 

MEMÓRIA DO VIDEOTAPE NO VIMEO. 
 

A produção analógica audiovisual em videotape elencada no capítulo anterior, 

multifária em seus formatos tecnológicos específicos (u-matic, vhs, betamax, betacam, 

hi-8 entre outros) e heterogênea em suas características de produção (amadora, 

independente, popular, caseira) encontra-se submetida a um processo de polarização. 

Enquanto parte deste imenso acervo alcança o universo digital e circula em variadas 

plataformas, um contingente substancial destas memórias está evanescendo diariamente. 

As fitas de vídeo, constituídas por material magnético altamente perecível quando 

comparadas às películas cinematográficas, desintegram-se e “desbotam” em poucas 

décadas. Considerando que os processos de preservação, restauro e digitalização são 

dispendiosos, demorados e onerosos, muitas produções de vídeo não sobreviverão. Isso 

tem consequências não apenas para a historiografia, mas também para a iconografia 

audiovisual da memória cultural.  

Neste capítulo procuraremos compreender algumas razões pelas quais as fitas de 

vídeo têm sido preteridas pelas práticas e pelas políticas oficiais de preservação 

audiovisual e em que medida o ambiente online pode se constituir em um território 

alternativo para a remediação, para a salvaguarda e para o acesso de vídeos analógicos 

que não foram relegados ao esquecimento nos armários e baús de porões ou em 

prateleiras empoeiradas de bibliotecas públicas.  

Pretendendo pensar as questões e as especificidades das imagens audiovisuais 

analógicas no vasto universo da ecologia midiática e no cenário de convergência digital, 

proponho um heterogêneo percurso teórico articulando conceitos de Memória Coletiva 

(Halbwach, 1990); Memória Cultural (Aleida and Jan Assman, 2008)  e Remediação 

das Mídias (Bolter e Grusin, 2000). Para tratar de questões relacionadas à preservação 

audiovisual serão convocados autores do campo da preservação e restauro das mídias. 

A chave analítica da remediação (Bolter & Gruisin, 1999) nos ajudará a 

compreender a inserção e o trânsito de imagens analógicas captadas em “mídias 

antigas” no ambiente digital contemporâneo das plataformas audiovisuais. A partir dos 
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conceitos e dos referenciais teóricos da remediação buscaremos entender questões 

referentes ao convívio entre “mídias velhas” (impressas e eletrônicas) e “novas” 

(digitais) para que possamos evitar armadilhas ou explicações fatalistas que decretam a 

morte do vhs/dvd ou determinam o “apocalipse” dos videotapes e dos sistemas 

televisivos, entre outras previsões catastróficas. Esta ferramenta teórica em última 

análise nos permitirá enfrentar questões que envolvem a circulação de arquivos 

analógicos em plataformas audiovisuais digitais.  

Além da discussão em torno dos conceitos de remediação das mídias (Bolter & 

Gruisin 1999), de memória coletiva (Halbwachs) e das diversas articulações entre 

noções de  “arquivo e cânone” (Assmann, 2008) e memória audiovisual, neste capítulo 

enfrentaremos questões que dizem respeito ao aumento do contingente de material 

gerado em fitas no período de transição entre as culturas analógicas e o atual momento 

digital. De um lado programas e leis de fomento à produção televisiva independente 

incrementaram a produção de conteúdo em fitas, de outro, a flexibilização das regras e 

dos protocolos dos festivais de cinema brasileiros, passando a aceitar e exibir 

realizações em fitas em suas programações, também contribuíram para esta ideia.  

O juízo de valor em torno da estética das imagens geradas em fitas e a tensão 

resiliente entre os campos da televisão e do cinema também serão reivindicados como 

fatores relevantes e determinantes nas políticas institucionais de preservação 

audiovisual. Em decorrência destas questões, observa-se o inevitável perecimento de 

grande parte da memória televisiva não hegemônica, tanto como o surgimento de uma 

prática alternativa de preservação e de resistência ao apagamento através das 

hospedagens de arquivos nas plataformas online. 

As análises empreendidas neste capítulo alinham-se aos estudos 

interdisciplinares de mídia que articulam arquivo audiovisual, memória e plataformas 

digitais. Suas preocupações estão relacionadas à remediação, à preservação, à produção, 

e à circulação de arquivos analógicos no ambiente online com ênfase na plataforma 

Vimeo. Neste sentido, durante o percurso argumentativo deste capítulo, serão analisados 

vídeos produzidos em videotape nas décadas de 1970 e 1980 em circulação no Vimeo. 
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Figura 7: “Corrida contra o tempo: preservando mídias audiovisuais”. 

As primeiras gerações das fitas analógicas para gravação de imagens são mostradas no 

vídeo “corrida contra o tempo: preservando mídias audiovisuais”. Postado na página 

do Conservation Center for Art & Historic Artifacts da Philadelfia na Plataforma 

Vime 

 

 

2.1 MEMÓRIA COLETIVA E REMEDIAÇÃO DAS MÍDIAS 

 

O conceito de “memória coletiva”, desenvolvido pelo historiador Maurice 

Halbwachs, é uma influente proposta reflexiva e tem sido basilar como fundamentação 

teórica em perspectivas de diferentes campos que procuram compreender o papel dos 

meios de comunicação e das recentes plataformas de interação social na construção de 

uma “memória coletiva”. Uma das contribuições fundamentais nas reflexões de 

Halbwachs consiste na ideia de que as nossas memórias precisam ser “confrontadas” 

pelo outro. Neste sentido, eventos e lembranças são raramente constituídos por 

indivíduos à parte de outros ou de seu grupo social. 

Traçando um percurso epistemológico dos estudos da memória social no último 

século, a pesquisadora Astrid Erll (2009) observa que Maurice Halbwachs, em seu 

trabalho pioneiro sobre memória coletiva, mesmo tendo vislumbrado a mediação, não 

aprofundou um ponto fundamental na formação da memória dos grupos: o papel da 

mídia. Para as autoras, todo tipo de mediação, seja linguagem falada, letras, livros, 
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fotos, filmes, também fornecem estruturas que ajudam a moldar o que e como 

lembramos. 

A pesquisadora acrescenta que a dinâmica da memória cultural só pode ser 

plenamente entendida se levarmos em conta não apenas os fatores sociais em ação, mas 

também os “marcos midiáticos” da lembrança e, sobretudo os processos midiáticos 

através dos quais as memórias entram na arena pública e se tornam coletivas. O ponto 

básico pode ser ilustrado referindo-se ao papel regularmente desempenhado pela 

televisão, pelos romances ou filmes em suscitar debates públicos sobre tópicos 

históricos até então marginalizados ou esquecidos. Nestes casos, circulações específicas 

de mídia tornam-se agendas para a memória, que passa a ser reiterada em diferentes 

plataformas (Erll, 2009). 

As memórias mediadas circulam de variadas formas e aspectos: em filmes de 

ficção, em romances, jornais, posts no Facebook, imagens do Instagram, material digital 

em pendrive, noticiários, vídeos caseiros amadores em filmes de 8 mm, imagens de 

arquivo descobertas em gravações televisivas etc. (Brunow, 2015).  

Novas tecnologias e aplicativos, como fotografia digital, Instagram, Vimeo, 

YouTube e Facebook, estão se tornando cada vez mais importantes para a formação de 

memórias (Erll 2011). A dinâmica das transformações de uma sociedade cada vez mais 

pautada pela conexão à internet seria uma das motivações para que o pesquisador   

Andrew Hoskins (2001) introduzisse o termo "nova memória". Hoskins sustenta que 

nossa relação com o passado deve ser considerada em termos de mediação e remediação 

no presente global. As “novas mídias ecológicas” e a “virada conectiva” são 

caracterizadas, segundo o autor, por abundância, onipresença, acessibilidade, fluidez, 

reprodutibilidade e transferibilidade de dados digitais. Em suas reflexões sobre "nova 

memória", Andrew Hoskins argumenta que as memórias "não devem ser consideradas 

como representações fixas do passado no presente, mas, ao contrário, elas existem em 

um continuum de tempo". Portanto, 'o processo - o modo pelo qual a memória' viveu 'ao 

longo deste tempo de muitas formas diferentes - precisa ser abordado' (2001, 335). Uma 

maneira de enfrentar esta tarefa seria utilizando o conceito de 'remediação'. 

O conceito de remediação é uma moldura teórica criada por Jay Bolter e Richard 

Grusin no final do século XX visando dar conta da sobrecarregada proliferação das 

tecnologias digitais especialmente no contexto midiático estadunidense. Por esta 
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perspectiva, mídias “novas” remediariam ou remodelariam as mídias “antigas” 

operando simultaneamente de duas formas contraditórias na busca de representação da 

realidade. De um lado as mídias “novas” buscariam apagar todos os sinais de mediação 

ao oferecer um contato imediato (e transparente) com o real, e, de outro, chamariam 

atenção e assumiriam o fenômeno da hipermediação (e de sua opacidade) numa espécie 

de metalinguagem. Os autores destacam que esta oscilação entre a “transparência” e a 

“opacidade” inerentes ao processo de remediação das mídias antigas por mídias novas 

seria a chave para a compreensão do fenômeno. 

 

Embora toda mídia prometa reconfigurar suas antecessoras oferecendo uma 

experiência mais imediata ou autêntica, a promessa de reforma 

inevitavelmente nos leva a tomar consciência da nova mídia como uma outra 

mídia... O processo de remediação nos torna conscientes de que todas as 

mídias são, de certa maneira, um "jogo de signos
33

 (BOLTER; GRUSIN, 

2000, P 22). 

 

Ao aprofundar suas teorias sobre o fenômeno da remediação, Bolter e Grusin 

(2000, p.45) apoiam-se em reflexões de McLuhan para evocar o conceito de 

“empréstimo” de uma mídia para outra em oposição ao pensamento de que um meio 

substituiria, “mataria” ou reporia outro meio. “McLuhan não estava pensando em uma 

simples reposição, mas talvez em um tipo mais complexo de empréstimo no qual uma 

mídia é incorporada ou representada em outra mídia
34

.” Esta visada além de 

problematizar a concepção de um suposto e natural ciclo de nascimento, vida e morte 

das mídias propõe a ideia de reapropriação e de aquisição de novos significados a partir 

de tais “empréstimos” entre as mídias.  

O potencial interdisciplinar e o alcance teórico dos conceitos de remediação das 

mídias extrapolaram as intenções iniciais dos autores e foram assimilados em diferentes 

campos e domínios da comunicação. Embora tenham sido postuladas na última década 

do século XX e tragam inevitáveis marcas de um tempo que tratava por “novas” as 

mídias digitais, as reflexões de Bolter e Grusin têm sido largamente utilizadas, revisadas 

                                                 

33 - Although each medium promises to reform its predecessors by offering a more immediate or 

authentic experience, the promise of reform inevitably leads us to become aware of the new medium as a 

medium... The process of remediation makes us aware that all media are at one level a "play of signs” – 

Tradução minha 
34 - McLuhan was not thinking of simple repurposing, but perhaps of a more complex kind of borrowing 

in which one medium is itself incorporated or represented in another medium. – Tradução minha 
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e reapropriadas, bem como criticadas por inúmeros pesquisadores.  

Astrid Erll (2011) observa que a questão que Bolter e Gruisin chamaram de 

lógica dupla da remediação – a oscilação entre a “transparência” para criar a experiência 

do real e a “opacidade” para assumir a presença do meio – também seria visível nas 

operações de mídia mnemônica. A inserção de imagens de mídias “velhas”, como por 

exemplo, fotografias antigas de guerra feitas em papel, aplicadas em documentários 

históricos captados em suportes recentes, produziriam simultaneamente o duplo efeito 

da remediação: transmitiriam realidade e demonstrariam a hipermedialidade do 

processo. 

 

Com o conceito de remediação, somos capazes não apenas de entender a 

evolução da tecnologia midiática como um processo mnemônico mas ainda 

de  vislumbrar a dupla lógica da mídia da memória coletiva. Reconfigurada 

em um conceito distinto nos estudos da memória, a remediação também 

ajuda a descrever as dinâmicas diacrônicas e intermediais que perpassam a 

própria produção da memória cultural.
35

 (ERLL, 2011, P141) 

 

A autora argumenta que tudo o que poderia ser culturalmente memorizado sobre 

um mito antigo, uma revolução, um herói (ou qualquer outra história ou imagem) 

geralmente não se remeteria aos eventos 'originais' ou 'reais', mas sim às camadas das 

representações de mídia existentes. A Repetição das representações, ao longo de 

décadas e séculos, e em diferentes mídias, seria exatamente o que fomentaria a criação 

de um poderoso estoque de memória social. 

Por esta perspectiva e de acordo com sua lógica, imagens captadas em videotape 

nos anos 1970 e posteriormente digitalizadas para circulação no atual ambiente online 

de plataformas audiovisuais carregariam diversas camadas de sentido, constituindo o 

processo de remediação das mídias e paralelamente compondo as representações e 

remediações da memória. Como metáfora para este acúmulo de instâncias operado pelo 

fenômeno da remediação, o pesquisador Christian Pelegrini (2016) sugere a imagem de 

                                                 

35 - With the concept of remediation we are able not only to fathom the evolution of media technology as 

a mnemonic process or to highlight the double logic of media of collective memory. Refashioned into a 

distinct concept of memory studies, it has also helped to describe the diachronic and intermedial 

dynamics that underlie the very production of cultural memory – Tradução minha 
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uma “boneca russa de acessos ao real”
36

. 

O print-screen da Erro! Fonte de referência não encontrada., retirado do 

ídeo Il tempo consuma, postado em 2012 na página do Vimeo do artista italiano Michele 

Sambin, ilustra a sobreposição de instâncias que compõem o processo de remediação 

das mídias deste audiovisual realizado em 1978 e postado em rede 34 anos depois. Uma 

imagem digital do Vimeo exibe uma câmera, que por sua vez enquadra um sujeito que 

tem sua face transmitida simultânea e instantaneamente nos televisores ao fundo. As 

telas dos monitores estão cercadas por equipamentos eletrônicos de reprodução de fitas 

analógicas que apenas compõem o cenário mas não têm função como exibidores das 

cenas mostradas nas telas. Em 1978, época em que foi realizado o audiovisual Il tempo 

consuma, a trasmissão de imagens em televisores ou monitores de forma instantanea 

sem a necessidade de captação ou gravação prévia em fitas, consistia em uma das 

especificidades da tecnologia eletrônica do vídeo e representava uma de suas principais 

distinções em relação ao processo químico do filme. Este recurso foi amplamente 

explorado de forma metalinguística por vários realizadores videastas e mesmo por 

alguns cineastas, como será discutido adiante.  

 

Figura 8: Il tempo consuma, Michele Sambin 

 

Frame retirado de Il tempo consuma realizado em 1978 pelo artista Italiano Michele 

Sambin e postado no Vimeo em 2012. Aparato analógico “remediado” em ambiente 

digital. 

                                                 

36 - Ver “remediação e intermedialidade como geradores de comicidade em Web Therapy e Modern 

Family” de Christian H. Pelegrini. Acesso em 20/12/2018 em 

http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/viewFile/270/240 
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Embora o aspecto visual deste trabalho remeta a uma leitura imediata do 

processo de remediação entre mídias analógicas circulando em plataforma digital, o 

conteúdo sonoro original do vídeo e o conjunto  dos elementos gráficos dispostos na 

página do Vimeo manifestam camadas adicionais de “empréstimo” e de reconfiguração 

entre os meios e sugerem que o ambiente onde este audiovisual está inserido também 

deve ser levado em conta. Neste sentido, o Vimeo, com seu arsenal de botões, textos de 

descrição
37

, programação visual, tela de fundo, caixa de comentários, ícones de 

aprovação e compartilhamento, entre outros, performa uma “hipermediação” e 

“reforma” o vídeo analógico em questão. Caso fosse exibido em seus formatos originais 

de produção e exibição (videocassete específico reproduzindo fita u-matic em aparelho 

televisor de tubo) este vídeo seria percebido a partir dos pressupostos analógicos e não 

engedraria as reconfigurações ou os “empréstimos” operados neste processo. 

Entendendo a remediação como um fenômeno que ultraprassa a materialidade 

das mídias e que abrange um conjunto de fatores inter-relacionados com domínio da 

memória, Brunow pontua que além dos específicos contextos discursivos ou da 

influência de agendas políticas, o ambiente digital em curso exerceria papel 

fundamental neste processo.  

 

A digitalização tem repercussões cruciais na construção da memória cultural. 

A virada digital não deve ser entendida, entretanto, como uma ruptura 

completa da mídia analógica, mas sim em termos de continuidade, e ainda 

como mais um dispositivo para a remediação e disseminação da memória 

cultural (BRUNOW, 2011, P 201). 

 

Analisando diversos vídeos contendo arquivos audiovisuais da chegada do 

Navio Windrush
38

 captadas originalmente em 1948 em suportes analógicos em 

                                                 
37 - 1978, VIDEOLOOP, preto e branco, padrão europeu, som, 5'20 '', master U-matic 3/4 

Câmera: Andrea Varisco. Cópia digital em DVD. 

"O tempo consome imagens, o tempo consome sons". Esta frase é pontuada ao longo do tempo com 

palavras e movimentos de um "metrônomo humano". No monitor, sobreposições cíclicas criam uma 

aceleração da deterioração da imagem e do som; Poucos minutos depois, as palavras e os movimentos 
são transformados, assumindo um novo significado. Vídeo como uma aceleração da realidade. Disponível 

em https://Vimeo.com/michelesambin - acesso em 29/01/2019 
38 - Em 21 de junho de 1948, o cruzeiro Empire Windrush aportou em Tilbury, na Inglaterra, trazendo 

um dos primeiros grandes contingentes de negros das ex-colônias do Império Britânico recrutados como 

mão de obra para sanar problemas de sua escassez na Inglaterra. A chegada do navio foi registrada pela 

empresa francesa Pathé, então produtora de cinejornais. Suas imagens serviram para diversos 

https://vimeo.com/michelesambin


 

60 

 

circulação no atual ambiente digital online
39

, a pesquisadora Dagmar Brunow (2015, p. 

198) revisa as formulações de Bolter e Grusin e  acrescenta que, apesar de o conceito de 

remediação oferecer uma chave analítica capaz de propor reflexões sobre a maneira 

como as novas e as antigas mídias mnemônicas se relacionam e convivem, suas 

perspectivas não seriam suficientes para tratar do conjunto de questões envolvidas nos 

estudos da memória especialmente se atentarmos para o cenário midiático e 

sociocultural contemporâneos. Ao examinar diversos vídeos contendo arquivos do 

navio Windrush produzidos e postados por diferentes usuários do Youtube, a autora 

adverte que as considerações de Bolter e Grusin não levam em conta as relações de 

poder envolvidas na remediação nem seus específicos contextos discursivos. Brunow 

alerta que a inclusão de tais contextos ajudaria a evitar uma des-historicização ou uma 

análise essencialista. Neste sentido, a autora argumenta que os debates sobre 

diversidade e sobre inclusão, aliados às políticas oficiais britânicas surgidas na esteira 

do Novo Trabalhismo do final da década de 1990 na Inglaterra tiveram repercussão na 

exibição e na recirculação de arquivos audiovisuais analógicos do “windrush” em 

plataformas online.  

No contexto da plataforma Vimeo, as reflexões de Brunow sobre remediação da 

memória a partir do uso de arquivos audiovisuais históricos encontram ressonâncias no 

conjunto dos vídeos que se apropriam de uma imagem televisiva que circulou por lares 

diversos do planeta no final da década de 1980. A cena exibe um solitário e desarmado 

chinês confrontando uma linha de tanques de guerra que se moviam em sua direção 

durante um protesto na Praça Tiananmen em Pequim. O episódio aconteceu em 5 de 

junho de 1989 e a imagem do homem parado Tank Man (homem tanque) em sinal de 

protesto impedindo tanques de guerra ficou mundialmente conhecida. No vídeo 

relacionado ao Print Screen na figura 8 a imagem do tank man foi retirada de seu 

contexto jornalístico televisivo original e remontada com tomadas visuais e com falas 

extraídas do discurso do ativista estadunidense Mario Savio. O resultado é um 

videoclipe que mistura música instrumental, trechos de um discurso político anti 

                                                                                                                                               
documentários. O episódio da chegada do navio é considerado um marco na história da utilização da mão 

de obra negra no Império Britânico.   

39 - Ver Dagmar Brunow - remediação do mito do Windrush no YouTube (capítulo 5.1 Remediar a 

memória cultural da migração: reapropriando o arquivo audiovisual do Windrush 
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máquinas e imagens coloridas do tank man chinês junto às tomadas em preto e branco 

de Mario Savio realizadas em 1964.  

A junção dos fragmentos de imagens retiradas de seus contextos originais e 

justapostas à trilha sonora inédita resulta em um “objeto” que se aproxima das reflexões 

propostas por Marcelo Conter em sua dissertação “Imagem-Música em vídeos para 

Web.” Em seu trabalho Conter argumenta que “a música sobrecodifica a linguagem 

audiovisual para a web, criando novos processos de significação e complexificando a 

virtualidade musical” (Conter, 2012, p.5). De acordo com sua visão, o que emergeria 

desse processo de justaposição seriam inéditas manifestações expressivas onde a música 

passaria não exatamente a trabalhar pelo audiovisual, mas para problematizá-lo (p.12). 

Por fim, ao se apropriar de imagens televisivas analógicas o videoclipe postado 

no ambiente digital do Vimeo reconfigura “marcos midiáticos” mnemônicos e performa 

fenômeno de remediação da memória. 

 

Figura 9: Vídeo Tiananmen Square Protester. 

 

 

Print Screen retirado do vídeo Tiananmen Square Protester. 

Esta cena foi amplamente exibida em inúmeras reportagens em televisões dos diversos 

continentes. Arquivo televisivo “remediado” em plataforma audiovisual e 
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“sobrecodificado” por música clássica mixada a falas de discurso anti maquínico do 

ativista estadudinense Mario Savio preferido nos anos 1960 

 

 

2.2 ARQUIVO, CÂNONE E ARQUIVO AUDIOVISUAL 

 

Em seu artigo, “Cânone e Arquivo”, Aleida Assman (2008, p97) destaca que nas 

últimas décadas “tem se desenvolvido a convicção de que memória e cultura estão 

intrinsecamente ligadas”
40

. Apoiada na definição dos semioticistas Yuri Lotman e Boris 

Uspenkij, que compreenderiam cultura como “a memória de uma sociedade que não é 

trasmitida geneticamente”, Assman observa estes laços: 

 

“As culturas criam um contrato entre os vivos, os mortos e os que ainda não 

estão vivos. Ao recordar, reiterar, ler, comentar, criticar, discutir o que foi 

depositado no passado remoto ou recente, os seres humanos participam de 

horizontes ampliados de produção de significado.” (ASSMAN, 2008, p97) 

 

Ainda para a autora seria inviável pensar memória indissociada das questões do 

esquecimento. Assim, as dinâmicas individuais da memória seriam altamente seletivas 

e, portanto constituídas por perpétua interação entre lembrança e esquecimento. 

Observadas com mais atenção, contudo, as práticas culturais da memória se 

caracterizariam por duas maneiras distintas de esquecimento: uma ativa, que implicaria 

gestos intencionais como a destruição ou o descarte do passado e outra passiva, 

relacionada aos atos não intencionais como perda, oclusão ou dispersão. Nesse 

contexto, e de forma semelhante, atividade e passividade memoriais também 

estabeleceriam a maneira pela qual lembramos o nosso passado. A memória ativa 

acionaria o passado como presente enquanto a memória passiva trataria o passado como 

passado. Estas noções introdutórias fundamentariam as concepções e as oposições entre 

“cânone” e “arquivo”, sendo o primeiro, ativo, e o segundo, passivo (Assman, 2008). 

Em linhas gerais, tais concepções nos ajudariam a compreender as diferenças 

elementares e os distintos potenciais de alcance entre, por exemplo, imagens ou 

monumentos religiosos e canônicos de grande circulação que atravessam diferentes 

                                                 

40 - “Over the last decade, the conviction has grown that culture is intrinsically related to memory” 

Tradução minha.  
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gerações ou tomadas de vídeos caseiros hospedadas por usuários amadores com 

visibilidade pouco expressiva. Apoiada nas reflexões de Foucault (1972, apud 

Arqueologia do Saber, 1969), a autora adverte, no entanto, que o arquivo não deve ser 

entendido como um repositório neutro ou uma coleção de artefatos silenciosos mas 

como um sistema discursivo em permanente construção, resultado de constantes 

relações de poder. “Arquivos sempre pertenceram às instituições de poder: à Igreja, ao 

Estado, à Polícia, à Lei, etc
41

” (Assman, 2008, p.102). Brunow (2011), no entanto, 

problematiza a visada de submissão do arquivo às instituições de poder, afirmada por 

Assman, argumentando que “os arquivos digitais  com material gerado pelo usuário 

como os do Youtube contestam o apagamento ou a marginalização das narrativas de 

minorias fornecidas pelos arquivos oficiais
42

” (Brunow, 2011,pag 37).  

Enquanto Assman reconhece a discursividade do arquivo observando-o de forma 

genérica, o debate sobre especificidades do arquivo audiovisual caracteriza-se por uma 

variedade de abordagens heterogêneas, abarcando uma extensa rede de temas e 

perspectivas analíticas. Paradoxalmente, apesar de múltiplas, tais abordagens, na maior 

parte das vezes, elegem seus objetos de estudo a partir dos suportes de captação e dos 

formatos ou locais de exibição limitando-os aos seus respectivos domínios. Nesse 

sentido, é frequente encontrarmos nos estudos de cinema textos que se dedicam a 

examinar exclusivamente arquivos audiovisuais captados originalmente em película 

enquanto nos estudos de televisão trabalhos que lidam com memória televisiva e com 

arquivos audiovisuais gravados em tape. Esta tendência, entretanto, vem sendo 

atenuada, entre outras razões, pela proliferação de conteúdos audiovisuais contendo 

arquivos híbridos e multimídias produzidos por diversos usuários “amadores” e por 

diferentes instituições no universo digital em curso, conforme observa Laura Cánepa, 

líder do Grupo de Pesquisa “Cinema expandido, da estereoscopia ao web footage: novos 

regimes de visualidade no século XXI”: 

 

“para além das práticas documentais e experimentais, outro fenômeno, em 

parte semelhante, tem proliferado com a exploração comercial e a 

popularização dos equipamentos digitais de captação de imagem, dos 

                                                 
41 - “Archives always belonged to institutions of power: the church, the state, the police, the law, etc.” – 

Tradução minha 

42 - Digital archives with user-generated material, such as YouTube, contest the forgetting or 

marginalization of minorities’ narratives provided by official archives. Tradução minha 
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softwares de edição e dos portais de distribuição gratuita na internet. Nos 

últimos anos, o acesso a essas tecnologias deu enorme visibilidade a 

estratégias como a remixagem de imagens já circulantes e/ou a 

ressignificação de registros banais, distribuídos de forma “viral” em redes de 

compartilhamento, na maioria das vezes em propostas humorísticas e/ou de 

entretenimento, cuja popularidade vem influenciando produções culturais 

massivas, com impactos estéticos e políticos que têm sido alvo de intensa 

discussão acadêmica” (CÁNEPA, ANO, P.149 in André Brasil “Visualidades 

hoje”) 

Em seus estudos sobre imagens “found footage” de fitas magnéticas, Alexandra 

Nicholas (2014) destaca que o arquivo audiovisual se constitui como um elemento 

imagético de duplo potencial e com propósitos distintos. O arquivo audiovisual 

funcionaria como uma representação (fictícia) da história, podendo ser reutilizado em 

narrativas ficcionais, ou como uma fonte de arquivo e de evidência, atendendo às 

diferentes demandas históricas ou jornalísticas. 

Entendendo o arquivo audiovisual como um artefato carregado de sobrevida e 

munido de potencial historiográfico em seus próprios termos, Dagmar Brunow (2011) 

examinou material de fitas analógicas captados por coletivos alemães na década de 

1970 analisando as práticas estéticas, políticas e arquivísticas desses grupos. Brunow 

investiga arquivos audiovisuais desses grupos e ressalta como seus integrantes 

aprofundaram práticas e experimentos iniciados pelo “cinema direto” utilizando a 

tecnologia do vídeo como suporte.  

 

Durante a década de 1970, os coletivos deliberadamente usavam tecnologia 

de vídeo ao invés de filmes para se distinguir dos documentários televisivos e 

para fugir das imposições atreladas a estas formas de financiamento. A mídia 

de armazenamento relativamente barata quando comparada a dos filmes, 

permitia copiar fitas, divulgá-las e arquivá-las em uma quantidade maior do 

que fora possível . Em 1983, existiam mais de 40 cooperativas de mídia e 

grupos de vídeo nos países da Alemanha, criando, distribuindo e arquivando 

centenas de vídeos. (BRUNOW, 2011, p2) 

 

A autora realça que estes coletivos podem ser vistos como antecessores dos 

ativistivas contemporâneos do Indymedia ou do Youtube. De acordo com Brunow 

(2011), o conjunto deste acervo de fitas analógicas, expõe um problema anterior que, 

caso não seja enfrentado, inviabilizará pesquisas audiovisuais em diversos campos: a 

perecibilidade do material põe em risco parte da cultura e da memória coletiva de 

movimentos sociais alemães e de suas práticas de mídia.  

Em visada similar, tecendo reflexões sobre memória televisiva a partir de 
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escasso material analógico disponível, Regina Mota (2010, p.138) destaca que o 

Programa Abertura, exibido pela Rede Tupi no final dos anos 1970, teria sido “a 

descoberta da televisão como possível instrumento da democracia”. A autora ressalta a 

importância e a inventividade de um de seus apresentadores, o cineasta Glauber Rocha, 

e sugere que sua participação “pode ser considerada a sua última obra e, como tal, o seu 

testamento estético e político” (Mota, 2010, p.153).  

Fragmentos do Programa Abertura, contendo entrevistas e performances de 

Glauber Rocha, circulam de maneira atomizada nos perfis pessoais e institucionais de 

diferentes plataformas audiovisuais, especialmente no Youtube e no Vimeo e despertam 

indagações em torno de seus contextos de arquivamento, das formas de digitalização ou 

das condições de preservação de seus originais.  (Plataformas audiovisuais remediando 

–reformando- acervos de memória televisiva) 

Neste sentido, o vídeo “Programa Abertura de Glauber Rocha”, Erro! Fonte de 

eferência não encontrada. na página seguinte, levanta ainda questões a respeito do 

acesso à memória e aos arquivos remanescentes da televisão brasileira privada e não 

hegemônica. Como obter acesso a esse material televisivo? Levando em conta que o 

programa foi exibido em período onde o videocassete gravador era um equipamento de 

custo elevado e representava tecnologia reservada a uma minoria, onde estariam 

guardadas as edições matrizes ou cópias destes programas? E, por fim, como 

fragmentos destes arquivos circulam em rede?  

Em seu artigo “Domingo tem Abertura: um programa de televisão na cobertura 

da abertura política no Brasil”, o pesquisador Paulo Maia (2017) ressalta que a maior 

parte dos arquivos do programa Abertura analisados em seu trabalho estão no Rio de 

Janeiro e pertence ao acervo pessoal de um dos diretores, Carlos Alberto Vizeu. Uma 

pequena parte dos programas utilizados em sua pesquisa, entretanto, encontra-se na 

Cinemateca Brasileira em São Paulo (Maia, 2017, p.4). No site da Cinemateca 

Brasileira de São Paulo
43

, o material correspondente ao Programa Abertura não está 

disponibilizado online e só pode ser acessado de maneira presencial na instituição 

através de agendamento prévio e com limite de horário.  

Postado no Vimeo em 2015 em página de perfil pessoal, a descrição do vídeo é 

breve: “Decálogo Político por Luiz Carlos Maciel”. O arquivo audiovisual contém uma 

                                                 
43 - disponível em http://www.cinemateca.org.br - Acesso em 30/01/2019  

http://www.cinemateca.org.br/
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entrevista realizada em tom informal onde o então cineasta Glauber Rocha passa o 

microfone para as mãos do já falecido Luiz Carlos Maciel, escritor, jornalista e 

roteirista. O programa foi originalmente exibido em 1979 pela extinta TV Tupi. Na 

ocasião, período da Abertura Política, momento em que esse processo ganhava maior 

espaço no início do governo do General João Baptista Figueiredo, Luiz Carlos Maciel 

divulgou um Manifesto contendo dez ítens do que ele caracterizou como uma “possível 

agremiação política.” A palavra “liberdade” constava na maior parte das reivindicações 

e das pretensões defendidas em seu projeto e ganhou a imediata adesão do “repórter” 

Glauber Rocha, que declarou seu apoio na mesma sequência do programa. A sequência 

disponível no Vimeo
44

 e no Youtube
45

 foi captada exclusivamente por uma câmera e não 

apresenta cortes de edição.  

 

Figura 10: Programa Abertura de Glauber Rocha, 1979 

 

 

Print Screen retirado do vídeo Programa Abertura de Glauber Rocha exibido 

originalmente em 1979 e postado no Vimeo em 2016 

Arquivo televisivo da TV Tupi “remediado” em plataforma audiovisual. 

 

 

Embora o material original desta entrevista tenha sido gerado e exibido em 

contexto eletrônico televisivo no ano de 1979, obedecendo a padrões de transmissão e 

estabelecendo práticas de recepção vigentes naquele período, a circulação de seu 

conteúdo integral, de maneira “transparente”, e ainda as possibilidades e os recursos de 

                                                 
44 - disponível em https://Vimeo.com/145289193 - Acesso em 30/01/2019 

45 - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ttxIF6Klw_U - Acesso em 30/01/2019  

https://vimeo.com/145289193
https://www.youtube.com/watch?v=ttxIF6Klw_U
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reprodução da entrevista na plataforma Vimeo, em ambiente online, constituem 

conceitos formulados pela moldura teórica da remediação. 

 

 

2.3 HISTÓRIA E ESTÉTICA EM ARQUIVOS ANALÓGICOS AUDIOVISUAIS  

 

A noção mais usual que representa o arquivo audiovisual (seja ele de instituição 

televisiva, privada, ou original de qualquer suporte de captação em fitas) como um 

formato “morto” ou “em extinção” vem sendo tensionada há alguns anos. 

Transformações que vão desde a emergência da tecnologia digital e os efeitos de 

“remediação” (Bolter e Grusin, 1999), nela embutidos, até a consolidação das práticas 

de cultura participativa (Jenkins, Ford e Green, 2014) e de compartilhamento em 

plataformas audiovisuais, bem como em mídias sociais em curso, contribuem para este 

tensionamento além de incidir na permanente reconfiguração da “memória coletiva” 

(Halbwachs, 1980).  

Diante da profusão de produções audiovisuais que se ancoram na remediação, 

reutilização e ressignificação de imagens produzidas em circunstâncias distintas 

(gravações de câmeras de segurança, vídeos amadores e familiares, industriais e 

publicitários, antigos programas de TV, telejornais etc.), alguns autores afirmam a 

necessidade de indagarmos sobre condições que vão além do contexto social e 

tecnológico de produção dessas imagens. É o caso da pesquisadora Christa Blümlinger 

(2015), que cunhou a expressão ‘cinema de segunda mão’ para designar filmes que se 

utilizam de material de arquivo. Blümlinger elaborou uma cartografia sobre as 

diferentes investidas de reutilização e processos empregados na reciclagem de imagens. 

Para a autora, além de analisar o contexto original de produção das imagens no passado, 

seria necessário levar em conta o ambiente de inserção dos arquivos no presente, ou 

seja: os novos agrupamentos audiovisuais, tratamentos gráficos, estratégias narrativas, 

contexto tecnológico, efeitos e até mesmo o estado de conservação as quais estas 

imagens foram submetidas (Blümlinger, 2015).  

 

“(...) experimentamos um novo regime dos arquivos, na medida em que a 

passagem ao digital afeta os níveis técnicos, discursivos e políticos de sua 

organização, modificando a estocagem, a conservação e a distribuição das 

fontes escritas e das imagens.” (BLÜMLINGER, 2015) 
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A disponibilidade online e o farto acesso a este material analógico do passado 

não somente abalam as leituras convencionais sobre o que é videotape mas ainda 

contribuem para um certo embaralhamento entre passado e presente, ou melhor, para 

uma inesperada mistura entre “estética analógica” e “estética digital”. Isso porque uma 

vez transformadas em bits, imagens nativas do “habitat” das fitas magnéticas, podem 

ser alteradas, manipuladas, tratadas, redimensionadas..., enfim remediadas para que se 

adequem aos diferentes meios, olhares ou estratégias. (Hilderbrand, 2007). 

 

Figura 11: Tim Maia na TV Tupi 

 

 

Print Screen retirado do vídeo do Tim Maia no Programa Carlos Imperial exibido 

originalmente em 1978 na TV TUPI e postado no Vimeo em 2015. Arquivo televisivo 

da TV Tupi “remediado” em plataforma audiovisual. 

 

 

Cenas em cores esmaecidas do falecido Tim Maia cantando para uma platéia de 

programa de auditório com bailarinas ao fundo, identificadas com o título “Tim Maia na 

TV Tupi– Programa Carlos Imperial - 1978”, fazem parte de um grande arsenal de 

material de arquivo captado originalmente em videotape e que atualmente pode ser 

acessado e assistido na plataforma audiovisual Vimeo.  
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Imagens de arquivos, como neste caso, levantam inúmeras questões sobre a 

mediação e remediação da memória, sua especificidade nas mídias, o modo como 

circula, como é adaptada, traduzida e apropriada. Convida-nos a refletir sobre o papel 

das imagens documentais das fitas para a construção da memória, sobre seu suposto 

status como evidência visível e sobre a ontologia da imagem. As imagens de arquivo 

permitem-nos repensar as noções de medialidade, das políticas de representação e de 

outras relações de poder predominantes na criação de imagens, na historiografia e na 

formação de cânones.  

 Em Television Histories, Edgerton (2001) afirma que "a televisão é o principal 

meio pelo qual a maioria das pessoas aprende sobre a história hoje". O autor destaca que 

a tv teria o potencial de personalizar a história criando "intimidade e imediatismo" e 

envolvendo os espectadores nos assuntos históricos representados. Nesta visada, a 

expansão da internet como banco de armazenamento e provedora de novas formas de 

difusão audiovisual televisiva em plataformas por streaming (Massarolo, Mesquita, 

2018) reforçaria o argumento do autor, sobretudo no que diz respeito à memória. 

Apoiada em reflexões de natureza estética, a pesquisadora Marita Sturken, 

(1996) ao analisar o impacto de determinados arquivos televisivos captados em 

videotape, sugere que vemos nas indefinições e nas baixas resoluções das imagens 

“históricas” de arquivos televisivos, muito mais  uma narrativa que se desdobra no 

presente do que cenas que pertencem a um passado fixo e imutável.  

 

“A explosão da nave espacial Challenger, o estudante chinês solitário freando 

um tanque na Praça Tiananmen, as pessoas escalando o muro de Berlin e os 

"alvos" de bombardeios na guerra do Golfo Pérsico: são todas elas imagens 

seletas da história televisiva. Ligeiramente borradas, muitas vezes gravadas 

com o pulsar imediato de uma câmera não mão, essas imagens parecem não 

evocar uma história fixa, mas sim a história transcorrendo – o fazer da 

história. Enquanto o imediatismo febril dessas imagens conota uma 

instantaneidade, seu status como imagens históricas é de certa forma 

camuflado. Em certo sentido, elas serão sempre codificadas como imagens 

vivas e imediatas - sua indefinição ou falta de resolução muitas vezes evoca 

velocidade da informação em vez de sua materialidade eletrônica A imagem 

eletrônica, portanto, apresenta um paradoxo para a memória e história, 

conotando o imediato em vez do passado.
46

” (STURKEN, 1996, p2) 

                                                 

46 -The Challenger space shuttle exploding, the lone Chinese student halting a tank in Tiananmen 

Square, the people clambering on top of theBerlinWall, and the"targets" taken from cameras on bombs in 

the Persian Gulf War: these are distinctly television's images of history. Slightly blurred, often shot with 

the immediate feeling of a hand-held camera, these images seem to evoke not a fixed history but rather 

history as itunfolds -the making of history. While the feverish immediacy ofthese images connotes an 
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 Ampliando as reflexões propostas por Sturken e refletindo sobre a condição 

de arquivos digitalizados por internautas e postados em rede, Hidelbrand (2007) observa 

que, mesmo circulando material precário do ponto de vista técnico, as plataformas 

audiovisuais “remediam material de baixa resolução” e expõem uma maneira inédita de 

acesso a conteúdos raros e à historiografia.  Para o autor, o conjunto de palavras e 

sinalizações no campo inferior da tela onde é possível ler comentários configuram 

elementos que cumprem funções (em maior ou menor grau) na reconfiguração da 

produção de sentido destes audiovisuais. Seja do ponto de vista estético ou mesmo no 

plano da memória todos estes elementos, na visão do autor, ampliam as suas 

possibilidades de indexação (Hilderbrand, 2007). 

Para que o imenso acervo de material histórico institucional e pessoal 

armazenado originalmente em fitas analógicas possa ser digitalizado para alcançar 

circulação online, algumas questões merecem, contudo, ser consideradas. 

 

 

2.4 DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO DE FITAS 

 

São numerosas as razões (conceituais, tecnológicas, sociais, culturais, estéticas, 

políticas e econômicas) que contribuíram para as fitas de vídeo adquirirem o status (ou 

o desprestígio) de mídia praticamente indigna de memória, preservação e restauro. 

Ironicamente, a capacidade de poder ser reutilizada para novas gravações, um de seus 

atributos mais propagados durante o período em que foi desenvolvida (a partir dos anos 

1950 do século passado), seria um dos principais motivos para que um número 

incalculável de cenas audiovisuais, com valor histórico inestimável, fosse apagado antes 

de poder ser arquivado, ou copiado, para preservação (Etheridge, 2013). 

Em seu artigo, The Imminent Crisis in Videotape Presentation, Susan P. 

Etheridge, profissional estadunidense especializada em preservação e restauro de 

imagens em movimento, observa razões culturais e ontológicas relacionadas à 

preservação de fitas. Etheridge argumenta que o início da televisão se deu ao vivo, nos 

                                                                                                                                               
instantaneity, their status as historical images is somewhat muddied. They will, in a sense, always be 

coded as live, immediate images - their blurriness or lack of image resolution is often read as evoking the 

speed of information rather than their electronic materiality. Tradução minha 
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moldes das transmissões radiofônicas, e ressalta que a imagem televisiva tinha um 

caráter volátil, limitando-se à transmissão da programação, não sendo necessário, 

portanto (e nem mesmo objeto de consideração) que tais transmissões fossem dignas de 

arquivo. Somente a partir da popularização da tv percebeu-se a necessidade de gravar o 

material para que pudesse ser exibido nas emissoras afiliadas em locais de diferentes 

fusos horários. A gravação seria útil ainda para os departamentos jurídicos das 

emissoras, caso fossem acionadas legalmente por eventuais transmissões. (Etheridge, 

2013) 

 

Assim como o rádio, a televisão teve seu formato inicial ao vivo e foi vista 

até certo ponto como um complemento visual do rádio. A novidade da 

televisão deveu-se ao fato de que, ao contrário do cinema, era ao vivo. Na 

infância da era televisiva, não se percebia necessidade de gravar material ou 

transmissões. No entanto, como a televisão aumentou sua popularidade, as 

emissoras perceberam a necessidade de gravar material para transmissões 

subsequentes em diferentes fusos horários. Além disso, os departamentos 

jurídicos das redes precisavam de registro das transmissões caso sofressem 

ação legal
47

. (ETHERIDGE, 2013, p2) 

 

A rápida obsolescência de diferentes formatos desde a introdução do videotape 

magnético (Quadruplex, Porta pack, U-matic, Betacam, Betamax, ED Beta, VHS, VHS-

C, SVHS, Hi8, V8, Mini DV, DVCAM, HDV) apenas para citar alguns dos mais 

conhecidos, representa ainda um enorme desafio para que se possa preservar, 

reproduzir, copiar ou digitalizar o imenso contingente de mídias que se acumulou nos 

últimos 50 anos. São frequentes as situações em que fitas gravadas nos anos 1960, 

1970, 1980 ou 1990 encontram-se impossibilitadas de terem seus conteúdos 

identificados por falta de máquinas em funcionamento. Ao contrário da película 

cinematográfica, que em sua materialidade prescinde de um projetor para que seus 

fotogramas sejam decifrados, os equipamentos de reprodução são imperativos para que 

as fitas magnéticas tornem visíveis suas imagens. Se considerarmos que diferentes 

regiões do planeta adotaram padrões de reprodução e de transmissão específicos 

(SECAM, NTSC, PAL, PAL-M, PAL-G), perceberemos o grau de complexidade que 

                                                 
47 - Like radio, television began as a live format and was seen to some degree as radio’s visual 

counterpart. The novelty of television was due to the fact that, unlike cinema, it was live. In the infancy of 

the television age, there was no perceived need to record material or broadcasts. However, as television 

increased in popularity, broadcasters realized the need to record material for subsequent broadcasts in 

different time zones, and because the networks’ legal departments needed a record of broadcasts in case 

of legal action against them. Tradução Minha 
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envolve a preservação dos arquivos gerados em fitas. 

 

O ritmo acelerado das inovações tecnológicas na era do videoteipe gerou a 

atual crise de preservação. Os fabricantes de fitas de vídeo frequentemente 

introduziram novos formatos em intervalos de apenas seis meses para frazer 

frente à concorrência e também para impor padrão tecnológico. Em alguns 

casos, novos formatos substituíram equipamentos viciosos. Esse alvoroço de 

disputas fez com que alguns formatos rapidamente caíssem na obsolescência, 

e suas peças e máquinas seguissem o mesmo caminho
48

.(ETHERIDGE, 

2013, p 1) 

 

Figura 12: A Race Against Time – Preserving AV Media, VIDEO PRESERVATION 

 

 

Print Screen retirado do vídeo A Race Against Time – Preserving AV Media, VIDEO 

PRESERVATION hospedado no Vimeo na página CCAHA – The Conservation Center 

for Art & Historic Artifacts. O vídeo trata de questões de preservação e restauro de 

fitas analógicas. 

 

 

Especialmente em razão destas questões tecnológicas, grande parte das 

instituições públicas de preservação no Brasil não aceitava depósitos ou doações em 

fitas de vídeo. Este cenário se modifica, entretanto, a partir do final dos anos 1990, 

quando Leis de Incentivo para produção estabelecem o Depósito Legal na Cinemateca 

                                                 
48- The rapid pace of technological innovation that existed in the era of videotape has led to the current 

preservation crisis. Manufactures of videotape often introduced new formats in as little as six months in 

order to respond to competition and also to champion superior technology. In some cases new formats 

replaced ones that were commercial failures. This hurried turnover led to formats quickly falling into 

oblivion, with their parts and machines following suit. Tradução minha 
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Brasileira, que, em alguns casos, podia ser realizado em fitas (Foster, 2014). 

 

Para além dos materiais em película, o aumento da entrada de materiais no 

acervo inclui centenas de fitas de vídeo (Betacam, Beta digital, Mini Dv, 

DVcam), principalmente pela instituição do Depósito Legal dos projetos 

produzidos a partir das Leis de Incentivo, intensificando o trabalho envolvido 

no inventário. (FOSTER, 2014, p 54) 

 

Mesmo passando a “aceitar” legalmente depósitos em fitas magnéticas, a maior 

parte das instituições de arquivamento e preservação audiovisual construíram suas 

estruturas e suas reputações como guardiãs da história do cinema e portanto estiveram 

sempre melhor equipadas e mais capacitadas para preservação de películas 

cinematográficas. Esta hierarquização, situando o filme e o produto cinematográfico 

como “patrimônio histórico e cultural”, em detrimento do videotape remonta a meados 

do século passado. No período pós-segunda guerra mundial o cinema deixa de ser 

avaliado por pressupostos literários e teatrais e ganha o status de um meio com 

gramática própria, conquistando, inclusive, o reconhecimento de pertencer à “sétima 

arte” (Castellano, Meimaridis, 2016). 

 

2.5 O AUMENTO DA PRODUÇÃO EM VIDEOTAPE ENTRE 1990 E 2010  

 

Analisando as transformações da atividade cinematográfica no Brasil na década 

de 1990, o pesquisador João Guilherme Silva observa que “o cinema brasileiro é 

historicamente produto das relações - tensas e recorrentes – entre os campos tecnológico 

e institucional” (Silva, 2009, pag 17). Nessa perspectiva, a reconfiguração dos preceitos 

de produção audiovisual operada a partir das possibilidades de captação em videotape 

digital com edição e finalização em ambiente informatizado provocou mudanças e 

gerou indagações no que até então era percebido como “fazer cinema”. O modelo 

estrutural e arquetípico de filmar longas ficcionais e publicidades mobilizando grandes 

estruturas, movimentando numeroso contingente e enfrentando pesados custos diários 

se viu obrigado a competir com equipes enxutas e orçamentos substancialmente 

menores durante o período de transição digital.   Um dos adeptos e precursor desse jeito 

de “filmar”, João Batista de Andrade, profissional responsável por obras 

cinematográficas em variados suportes - filmes e fitas - dá seu testemunho sobre 
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“cinema digital”: 

 

“Acho que a principal renovação foi a possibilidade do cinema digital, 

incorporando definitivamente o computador ao cinema. É um caminho sem 

volta. Fiz o Rua 6, s/nº assim, captando em DV com uma DSR500, e o 

resultado foi excelente, com fotografia até elogiada no Festival de Berlim. Há 

ainda muito preconceito, mas eu sou entusiasta dessa renovação que permite 

baratear a produção, agilizar e permitir mais renovação, além de permitir a 

muitos países pobres criarem suas próprias cinematografias.”
49

 (FORTES, 

2007, p.237 entrevista com João Batista Andrade) 

 

O mesmo realizador, em entrevista para o pesquisador Gilberto Alexandre 

Sobrinho, professor de História da Tv e do Video do Instituto de Artes da Unicamp, 

discorre sobre mais uma de suas realizações em “cinema digital” e questiona a 

resistência de parte dos cineastas ao novo suporte:  

 

“O caso Matteucci, Vida de artista, que ganhou o prêmio de melhor filme no 

Festival do Filme Livre, no Rio de Janeiro. Foi feito em digital, para o 

desespero dos cineastas, pois os cineastas são preconceituosos e temerosos de 

que o espaço vai ser ocupado por outras pessoas, essa é que é a verdade. 

Então, ficam todos contra qualquer mudança, que o vídeo não era cinema, e 

eu dizia: como não é cinema? Vídeo é cinema. Eu dizia: pelo contrário, isso é 

cinema e continua sendo cinema, e tomara que muita gente tenha a 

oportunidade de filmar agora, porque ficou muito mais fácil filmar com essas 

câmeras digitais.”
50

 (ANDRADE, 2012, p.17) 

 

A rejeição e o preconceito às obras realizadas em suporte de vídeo observadas 

por João Batista Andrade não se deram, entretanto de forma definitiva. Se no período do 

vídeo analógico as diferenças estéticas denunciadas por puristas do cinema eram mais 

pronunciadas e as disputas tecnológicas mais desiguais, dando margem aos esparsos 

movimentos de filmes periféricos realizados em fitas
51

, a partir do final da década de 

1990 a polarização entre advogados da aura da película e militantes de certa “viralatice” 

do vídeo abrandou.  

A transição de uma sociedade com hábitos eletrônicos para uma cultura digital 

                                                 

49 - João Batista de Andrade e o moderno documentário brasileiro: intervenção, ruptura e reflexão – 

Entrevista concedida a Gilberto Alexandre Sobrinho  

50 - João Batista de Andrade e o moderno documentário brasileiro: intervenção, ruptura e reflexão. 

Acessado em  

51- Ver Laura Cánepa “O cinema de bordas e a estética trash” e “Aproximações entre o cinema 

experimental e o cinema de bordas: a experimentação em vídeos amadores brasileiros de ficção”  
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informatizada (Negroponte, 1995) somada à escassez da produção cinematográfica 

resultante da lenta retomada do cinema no período que sucedeu a extinção da 

Embrafilme
52

 (Simis, Pellegrini, 1998), além de acarretar a elevação dos preços de 

filmes e do processo de revelação e telecinagem, provocou um ambiente menos hostil 

aos realizadores em fitas miniDV
53

. 

Neste contexto, festivais internacionais de cinema, como por exemplo, o Festival 

Internacional do Rio, passaram a aceitar obras produzidas em suportes variados, desde 

que os produtores do iminente “cinema digital” realizassem algumas cópias de exibição 

em 35 mm para as salas de projeção que trabalhassem exclusivamente com película.
54

 A 

flexibilização deste protocolo por parte de grandes eventos cinematográficos com apelo 

internacional (Fest Rio e Mostra de São Paulo) provocou um efeito cascata em diversos 

“festivais de cinema” em todo o Brasil.  Com o aceite de obras em formatos variados, o 

circuito de exibição e de mostras em salas do país ganhou um aumento significativo na 

quantidade de produções ficcionais e acompanhou, ainda, em doses bem mais 

vigorosas, a expansão das realizações documentais.  

 

“Em 1999, a quarta edição do “É Tudo Verdade – Festival Internacional de 

Documentários” decide incluir na sua seleção filmes produzidos em 

diferentes formatos e não apenas em película, o que faz com que as 

inscrições brasileiras, que até então giravam em torno de 15 filmes, alcancem 

a marca de 130 trabalhos.” (MACHADO, 2014, pag 7) 

 

A flexibilização das regras dos festivais em favor dos suportes magnéticos 

(digitais e analógicos) no intervalo entre 1990 e 2010, não foi o único responsável pelo 

aumento da produção de conteúdos audiovisuais em fitas. Esse incremento é resultado, 

sobretudo de uma teia complexa de relações interdependentes e de negociações 

envolvendo a cadeia de produtores, de exibidores e de consumidores de produtos 

audiovisuais. Nesse sentido, a adoção de programas de fomento e de políticas públicas 

de incentivo visando a produção e a exibição do audiovisual brasileiro nas televisões a 

cabo foi fundamental
55

.  

                                                 
52 - Ceifado pela extinção da Embrafilme, logo depois ele renasce e se firma sob os incentivos da lei 

Rouanet e do Audiovisual, como dissemos, configurando então mais um ciclo, o da “retomada”.  

53 - As fitas mini dv captavam sinal digital mas utilizavam  sistema de transporte analógico 

54 - Fonte: catálogo da Mostra Internacional de Cinema do Rio de Janeiro FESTRIO  

55 - “ESTÍMULO” À PRODUÇÃO INDEPENDENTE NO PROJETO DE LEI N. 59/2003  
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Embora não seja o objetivo deste trabalho discutir os detalhes ou as minúcias da 

legislação correspondente, a menção a tais mecanismos sustenta a suposição de que, de 

maneira indireta, a proliferação da produção e da circulação de audiovisual brasileiro, 

nas tvs a cabo, e a criação de novas janelas a partir da exibição online por tecnologia 

streaming, mobilizaram e expandiram a circulação do contingente das realizações 

pregressas em videotape.  

Se as exibições de obras videográficas brasileiras independentes eram raras e 

atomizadas em meados dos anos 90, período inicial da TV paga, é a partir da lei de 

“estímulo à produção independente, com o projeto de lei nº 59/2003”, que se observa 

um número mais expressivo de realizações em videotape. Tais realizações passam a 

figurar, ainda que de forma tímida, na programação dos recém-implantados canais da tv 

paga brasileira, caracterizados naquele período por uma grade majoritariamente 

estrangeira. 

Como o intervalo entre a adoção destas medidas e a consolidação de suas 

propostas costumava enfrentar um longo período de formalização jurídica e de ajustes 

contratuais, parte dos canais que desejavam usufruir destes benefícios, mas que 

continuavam sem programação brasileira, apelou para métodos alternativos e 

recorreram ao estoque de produções das videolocadoras. Deste modo, algumas formas 

da produção independente elencadas no capítulo anterior, espalhadas em prateleiras de 

locadoras de todo o país, passaram eventualmente a ser exibidas nas grades dos canais 

televisivos de tv fechada.  Subitamente, parte de uma legião de video homes, que 

variavam de documentários a realizações dramatúrgicas, puderam usufruir de 

visibilidade na grade de exibição televisiva oferecida pela entrada dessas novas janelas 

de transmissão.  

O aumento da base de assinantes na primeira década dos anos 2000, beirando os 

10 milhões de assinantes em 2010
56

, fez com que os demais canais brasileiros se 

movessem para enfrentar uma competição que se mostrava cada vez mais acirrada. 

                                                                                                                                               
“Art. 4o Como incentivo à produção independente, os conteúdos produzidos por produtoras 

independentes regionais e transmitidos pelas emissoras de radiodifusão de sons e imagens da região serão 

contabilizados pelo tempo dobrado de sua efetiva exibição, para efeito de atendimento aos limites 

mínimos respectivos à veiculação de produção de caráter regional e local.  

Parágrafo único. A exibição da obra cinematográfica ou videofonográfica de produção independente... 

limitada a uma obra por semana, será contabilizada pelo tempo dobrado ao de sua efetiva exibição para 

atendimento aos limites mínimos respectivos à veiculação de produção de caráter regional e local.” 

FONTE – www.ancine.com.br 

56 - http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp 
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Nesse contexto, a Globosat, programadora brasileira, redesenhou estratégias, tendo o 

conteúdo nacional como fundamental trunfo para obter maiores índices de audiência e 

discernir sua programação em relação aos canais estrangeiros. (Lima, 2015). Dentre os 

canais da Globosat, o CanalBrasil, se destacaria como a maior propagadora de conteúdo 

brasileiro nas tvs a cabo. Reciclando uma pluralidade de realizações brasileiras, tanto no 

que diz respeito à diversidade dos temas, como no que concernia à idade das produções 

e aos seus suportes imagéticos, o Canal Brasil transmitiu preponderantemente conteúdo 

nacional (Simis, 1999).  

Ao analisar o Relatório Anual – TV Paga Monitoramento da Programação 

2008
57

 é possível constatar, a partir de um quadro comparativo contendo todos os canais 

de tv paga aferidos pelo número de horas de conteúdo brasileiro e estrangeiro, que o 

Canal Brasil representava uma espécie de anomalia frente aos seus concorrentes na 

disputa por audiência.
58

 

A quantidade flagrantemente superior de conteúdo audiovisual de produção 

brasileira exibida no Canal Brasil em relação aos concorrentes no início do milênio teria 

uma explicação. Analisando a primeira década da relação entre a Televisão e a 

Produção Independente, a pesquisadora Anita Simis alertava: 

 

“É preciso lembrar que as empresas de canal a cabo, que exibem, 

mensalmente, centenas de títulos de filmes por mês, não se interessam em 

comprar os direitos de exibição da produção nacional, em grande parte 

porque estão associados às empresas estrangeiras que têm um enorme 

estoques de filmes. A TVA, por exemplo, associou-se à Warner Bros e à 

HBO (ambas integrantes do conglomerado Time Warner - uma é produtora 

de filmes, outra é a divisão de programação), à Sony Pictures (ex-Columbia, 

cujo acervo conta com 3.000 filmes e seriados) e à OLE Communications, 

para lançar a HBO Brasil.” 

 

Com o intuito de ajustar tais dissonâncias à cadeia produtiva audiovisual do 

país, envolvendo mercado, produtores independentes, exibidores e órgão de regulação, 

                                                 
57- Disponível em https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/relatorio_tvaberta_2008.pdf 

58 - Do total de 9431 títulos de obras audiovisuais exibidos nos 12 canais monitorados ao longo de 2008, 

2797 (29,7%) foram brasileiros. Dos títulos brasileiros, 93,3% foram exibidos no Canal Brasil. 

Excluindo-se o Canal Brasil da análise, foram exibidos apenas 190 títulos de obras audiovisuais 

brasileiras (2,8% de um total de 6761 títulos).  Relatório Anual – TV Paga – Monitoramento da 

Programação 2008.Acessado em novembro de 2018, disponível em 

https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/relatorio_tvaberta_2008.pdf 
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articulou-se para a criação de novos mecanismos de fomento à produção regional e 

cotas para a produção independente.  

Em vigor desde setembro de 2011, A lei 12.485, regulamenta a entrada das 

empresas de telefonia no domínio televisivo a cabo e regula a veiculação de conteúdos 

na TV por assinatura. Assim, os canais de televisão negociados por operadoras 

telefônicas, que usufruem de tecnologia streaming, passaram a ser obrigados a 

transmitir obras produzidas por produtoras independentes brasileiras, ampliando as 

perspectivas de autossustentabilidade no setor (Lima, 2015). No entendimento da 

Agência Nacional do Cinema, este marco legal ampliaria o acesso à produção 

audiovisual e dinamizaria o setor potencializando o mercado de conteúdos brasileiros 

como filmes, documentários e séries, incluindo animação.
59

 

A utilização de obras captadas originalmente em fitas não se esgota, entretanto, 

com a programação documental exibida em televisão ou em plataformas de vídeo sob 

demanda. Fragmentos e trechos de diversos destes trabalhos captados em dispositivos 

analógicos têm sido reutilizados em tramas de inúmeras narrativas ficcionais 

contemporâneas
60

 (obras seriadas e não seriadas) e ainda em diferentes mídias sociais.  

Esta capacidade de sobrevida adquirida por determinados fragmentos analógicos 

constantemente reutilizados em novas obras audiovisuais digitais constituiria o que a 

pesquisadora Anita Leandro caracteriza por “vida póstuma dos arquivos” (Leandro, 

2010). 

 

 

2.6 A ESTÉTICA DO VIDEOTAPE E A PECHA DE “PATINHO FEIO DO 

AUDIOVISUAL” 

 

Embora as tecnologias de vídeo tenham sido inventadas cinquenta anos após o 

cinema ter se instituído como arquétipo visual (Moran, 2002) e as câmeras de vídeo em 

particular terem sido modeladas de acordo com a perspectiva ocular e com a proporção 

                                                 
59 - A lei 12.485/2011, sancionada em 14/09/2011 pela Presidenta Dilma Roussef, estabelece um novo 

marco legal para a tv por assinatura no Brasil e garante a presença da produção audiovisual brasileira na 

maioria dos canais. Projeto de lei de iniciativa parlamentar, a lei 12.485/2011 teve sua versão final 

aprovada pelo Senado no dia 16 de agosto, após quatro anos de tramitação. Fonte - 

https://ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/sancionada-lei-12485-que-regula-mercado-de-tv-por-

assinatura-no-brasil - Acesso em 16/01/2019. 
60 - “Novela das 7 “Verão 90” da rede globo, exibida no primeiro semestre de 2019, apresenta em sua 

trama remediações de imagens de arquivos “amadores” e “jornalísticos” dos anos 90”  

https://ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/sancionada-lei-12485-que-regula-mercado-de-tv-por-assinatura-no-brasil
https://ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/sancionada-lei-12485-que-regula-mercado-de-tv-por-assinatura-no-brasil
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de movimentação de quadros das câmeras de filme, as distinções entre as duas mídias 

foram, em geral, mais enfatizadas do que suas afinidades. Com certa frequência, 

estudiosos, praticantes e até mesmo integrantes do campo de discussão acadêmica e 

crítica advogam que cada um desses meios (cinema e vídeo) documenta uma visão 

divergente do mundo. Essa crença, apesar de ter sido parcialmente desmistificada a 

partir da consolidação das tecnologias de captação digital, deixou um residual juízo de 

valor que comparece de forma retroativa quando se trata de preservar acervos de rolos 

de filmes antigos em detrimentos de fitas magnéticas, independentemente da relevância 

do assunto ou mesmo da idade da mídia em questão.  

A reflexão sobre o cinema enquanto o “pai” do vídeo e da televisão como a mãe 

do videotape (Moran, 2002) também contribuiu para ampliar a desvalorização da 

memória das fitas. De um lado o vídeo seria um suporte “complementar” ao cinema, na 

medida em que poderia, entre outras funções, ser utilizado para gravação dos testes de 

elenco, dos ensaios e dos making ofs cinematográficos. De outro, o vídeo seria a mídia 

de captação e de reutilização das gravações televisivas, não sendo necessário seu 

arquivamento integral: seria suficiente apenas o gesto de não descartar as fitas matrizes 

contendo as edições finais (as masters) para que seus conteúdos “relevantes” estivessem 

salvaguardados.  

Durante os anos 1980 e 1990, a estética “enfraquecida” do vídeo seria 

corroborada e teorizada por “discursos de distinção” (Bourdieu, 2007) dos inúmeros 

setores profissionais do cinema formal e canônico. Diretores de fotografia queixavam-se 

da “insuficiência de resolução do vídeo”, diretores de arte denunciavam a incapacidade 

de câmeras videográficas registrarem as sutilezas do vermelho, figurinistas insistiam 

que não seria possível enxergar os detalhes e as nuances de seus trabalhos quando 

captados pela tecnologia do vídeo.  

 

 A relação conflituosa entre o cinema e o vídeo gira em torno de um embate 

por legitimação e ‘hierarquia’ reivindicada por parte do meio 

cinematográfico diante do novo campo. A emergência do vídeo, sua 

linguagem, e mais especificamente a produção de filmes para televisão e o 

consumo doméstico de cinema em casa,  tornam-se signo de uma “crise”, 

reforçando a idéia de que  estávamos assistindo a “desaparição” do cinema 

enquanto linguagem e hábito social (diminuição das salas de cinema, 

consumo de filmes na TV e no ambiente doméstico, substituição da 

linguagem do cinema pela estética “enfraquecida” do vídeo) (BENTES, 

2003, p. 113) 
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Não seria inadequado, portanto supor que “o fetiche pela película como garantia 

de um pensamento ou estética mais rigoroso” (Bentes, 2003, p.119) somado aos 

discursos de desqualificação da imagem videográfica trariam prejuízos indiretos à 

preservação das fitas de vídeo. Afinal, por que um registro visual sem teor artístico ou 

estético deveria ser preservado?  

Apesar de ter sido frequentemente questionada e problematizada por 

“videastas”, por críticos e até por alguns diretores cinematográficos, a retórica da 

superioridade técnica do suporte (película de filme em detrimento da fita magnética) 

como fiadora de uma aura artística perpetuou-se em nichos do “cinema profissional”. 

Mesmo depois da virada do século, quando as câmeras de captação digital começavam a 

se consolidar como tecnologia dominante podiam-se ouvir ecos destes discursos de 

legitimação (Dubois, 2004). 

O alcance destes discursos, entretanto, seria gradualmente minimizado a partir 

das transformações operadas no  universo digital. De um lado as mudanças tecnológicas 

esvaziaram o debate que procurava afirmar a superioridade de definição da película 

sobre o tape ou a supremacia artística do cinema sobre a televisão; de outro as práticas 

sociais e as formas de uso do aparato multitelar em ambiente de convergência 

embaralhariam a suposta identidade ou as especificidades desses formatos. Neste 

sentido, a plataforma Vimeo se estabelece como uma fonte permanente de 

problematização aos discursos de legitimação dos formatos na medida em que diversos 

conteúdos analógicos gerados em inúmeras matrizes tecnológicas são remediados em 

seu ambiente digital.  

Veja-se, por exemplo, o vídeo Simulakrum, Figura 13 na página seguinte, que se 

caracteriza como modelo de conteúdo audiovisual “hipermediado” (Bolter & Gruisin, 

1999) no ambiente do Vimeo. O vídeo contém uma montagem com diversos trechos de 

filmes, onde cenas protagonizadas por televisores são misturadas a fragmentos de 

vídeos com imagens cinematográficas em destaque nos aparelhos e ainda extratos de 

jornlismo televisivo. A montagem do áudio obedece ao mesmo esquema entrecortado 

do vídeo e contribui para que “Simulakrum” seja percebido como uma sequência 

audiovisual que se situa entre um curta metragem, uma videoarte, um videoclipe ou um 

documentário etnográfico sobre telas, já que todos os componentes de cada um desses 
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gêneros aparecem permutados numa edição com aproximadamente 14 minutos de 

duração. No trabalho montado as fronteiras estéticas entre película e videotape se 

misturam e as percepções entre “cinema” e “televisão”  confundem-se conigurando a 

“dupla lógica da transparência e opacidade”, onde analógico e digital se mostram e se 

dissimulam simultaneamente. 

De acordo com os créditos posicionados abaixo do vídeo Simulakrum na página 

do Vimeo
61

, foram utilizadas 43 segmentos de diferentes obras cinematográficas, 

videográficas e televisivas originárias de diversos países realizados por inúmeros 

autores e instituições do oriente e do ocidente. Do ponto de vista cronológico o vídeo é 

atravessado por dupla camada de temporalidade onde, na primeira, os fragmentos das 

43 obras perfazem um período que vai de 1974 até 2013. A segunda camada temporal 

pode ser observada nas imagens que estão dentro das imagens, ou seja, nas imagens que 

compõem as inúmeras telas remediadas entre as sequências diversas. Deste modo o 

fragmento de uma obra realizada em 1981 pode conter, por exemplo, a cena de um casal 

assistindo uma tv que exibe um filme romântico com imagem produzidos nos anos 

1940. O resultado é um embaralhamento do tempo e uma profusão de tecnologias 

hipermediadas que se encaixam nos conceitos de remediação das mídias e das memórias 

discutidos neste capítulo. 

 

                                                 
61 - Disponível em https://Vimeo.com/118028393 - Acesso em 04/02/19 

https://vimeo.com/118028393
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Figura 13: Print Screen vídeo Simulakrum. 

 

Fonte: https://Vimeo.com/118028393 

 

 

https://vimeo.com/118028393
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CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE CASO – VÍMEO E VÍDEOS 

ANALÓGICOS 
 

Visando apreender as especificidades do Vimeo no ambiente das plataformas 

audiovisuais, em especial em relação ao YouTube, este capítulo deter-se-á nos estudos 

de casos de vídeos hospedados em perfis do Vimeo e no exame do espaço desta 

plataforma a partir de suas enunciações e de seu posicionamento enquanto território do 

trabalho de produtores especializados e profissionais no seu fazer técnico e/ou artístico. 

Inicialmente, examino a plataforma em si, buscando entender a que práticas 

espectatoriais o Vimeo se filia, como emula o desenvolvimento de uma cultura 

participativa e integradora de diferentes indivíduos, povos e países e ainda como se 

posiciona e se diferencia em do Youtube. 

O critério de escolha adotado para os vídeos do corpus de análise, em seguida, 

buscou um grupo representativo de audiovisuais analógicos que, por método qualitativo, 

ajudasse a perceber especificidades construídas e inter-relacionadas nesta plataforma: 1) 

O uso da curadoria humana feita pelo júri “Staff Picks” e sua possível influência no 

alcance e na visibilidade de um conteúdo analógico; 2) O modelo híbrido de transações 

comerciais ou gratuitas adotado pelo Vimeo em seu canal de VOD (Video por 

demanda); 3) Os recursos remissivos dos links e dos hiperlinks que são agregados a 

determinados conteúdos; 4) A remediação de material analógico e sua transformação 

em um agente de múltiplo potencial histórico, estético e narrativo; 5) O uso de práticas 

pedagógicas em tutoriais audiovisuais desenvolvidos pela instituição “Vimeo Video 

School”. 

A plataforma audiovisual Vimeo conjuga atributos que, simultaneamente, 

afiliam-se às múltiplas práticas espectatoriais alargadas nas últimas décadas e às formas 

tecnológicas de publicação, distribuição e compartilhamento de contéudo, autorizadas 

pelo ambiente digital. Trata-se, portanto de um objeto heterogêneo, de extrema 

complexidade e cujo caráter é de difícil apreensão. Enquanto compartilha afinidades 

com as práticas de assistir vídeo, televisão ou cinema (Kompare, Williams, Dubois), o 

Vimeo, concomitantemente, desenvolve especificidades que dialogam com a lógica dos 

softwares e que se subordinam ao processo de digitalização da informação (Manovich). 

Ao caráter complexo das plataformas audiovisuais somam-se ainda as posturas híbridas 
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que os dispositivos multitelares movidos por aplicativos adquirem nos atuais ambientes 

de “convergência tecnológica” (Jenkins). Nesta perspectiva, o Vimeo tanto pode ser 

acessado para assistir vídeos quanto para publicar conteúdos em equipamentos cujas 

funções prioritárias não estão necessariamente vinculadas às praticas espectatoriais ou 

ligadas às formas tradicionais do consumo e exibição audiovisual. Citando apenas 

alguns destes casos, o Vimeo pode ser acionado, por exemplo, em aparelhos de telefonia 

móvel smartphones ou em computadores de mesa e laptops. A conexão à internet deixa 

de ser uma moeda de troca imperativa na medida em que vídeos previamente baixados 

no Vimeo e armazenados nas memórias destes aparelhos podem ser consumidos em 

ambientes offline. No entanto, para que se possa usufruir de todo o conjunto de recursos 

e do acervo de possibilidades de busca, publicação e compartilhamento, entre outras 

funções, a conexão à internet é imprescindível. 

Ao considerar o caráter múltiplo e inapreensível das plataformas audiovisuais 

constituídas por vídeos, interfaces e programas, a pesquisadora Sonia Montaño (2012, 

p.58) em sua tese “Plataformas de Vídeo: Apontamentos Para Uma Ecologia do 

Audiovisual da Web na Comtemporaneidade” destaca que as imagens nestes ambientes 

caracterizaram-se por uma “lógica do inventário, da listagem, do banco de dados”. Esta 

reflexão alerta-nos, em última instância, para o papel fundamental exercido pelos 

algorítimos no funcionamento das plataformas audiovisuais, motivadas em grande 

medida por demandas em seus específicos mecanismos e campos de buscas. Os 

algorítimos, qualificados por Finn (2017, p.50) como “máquinas culturais” em 

permanente diálogo com a forma pela qual lidamos com nossos dispositivos, exerceriam 

uma atividade curatorial obedecendo paralelamente a programações matemáticas e ao 

índice de palavras previamente armazenadas no sistema de determinados arquivos. 

Do ponto de vista instititucional, o posicionamento mercadológico e as 

abordagens estratégicas na escolha do nome Vimeo para a plataforma estadunidense 

criada em 2004, são bastante elucidativos e desdobram inúmeras implicações. De 

acordo com a fala que a instituição faz de si própria, Vimeo seria um anagrama (uma 

reordenação vocabular feita com as mesmas letras, mas formando outra palavra) do 

termo “movie”, que em seu sentido menos amplo e múltiplo signica filme, na língua 

inglesa. Além do gancho com a ideia de “filme” e com toda sua cosmologia, o 

anagrama Vimeo, também dialoga diretamente com o termo video que, na observação 
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astuta de Philippe Dubois (2004), descende do verbo latim videre, o qual quer dizer “eu 

vejo”. Por último, mas não menos importante, Vimeo  em inglês, possui uma sílaba com 

o me idêntico ao me do pronome pessoal que conota meu, mim ou eu , uma espécie de 

ícone verbal na contemporaneidade marcada por uma cultura que incita a  “produção do 

eu” (Sibília) na esfera do visível.  

O nome Vimeo, portanto, em última análise, o tanto remeteria à “video de mim” 

“filme de mim” como implicaria ou sugeriria um conteúdo/produto audiovisual 

totalmente híbrido (e supostamente inédito) misturando características de filme, vídeo e 

suas inúmeras derivações. Por menos “científicas” que sejam tais especulações em torno 

do nome Vimeo, essas análises coincidem com a maneira pela qual a instiuição narra o 

início de sua história nas páginas de seu site online. Evocando “cinema” e “video” e 

embaralhando o produto que resulta dessas formas de produção, (ver o Print Screen da 

figura 14, na página seguinte) o Vimeo se auto denomina com uma “fascinante e insana 

comunidade” de 80 milhões de “criadores” em todo o mundo. É curioso observar que a 

sentença incial que descreve “um grupo de cineastas que estavam a procura de uma 

maneira fácil e bonita de compartilhar vídeos com seus amigos” trata os realizadores de 

cinema como um coletivo que deseja partilhar “vídeos”. Embora sutil, esta 

importantíssima operação semântica transformando a criação do cineasta em vídeo seria 

absolutamente inadequada em décadas pregressas quando realizadores cinematográficos 

conscientes de seu ofício filmavam em película e videastas arrebatados em seus 

experimentos gravavam nas fitas magnéticas. Não deixa de ser irônico (e de algum 

modo sintomático) que atualmente o verbo filmar tenha se naturalizado como ação 

permanente para descrever o gesto de capturar imagens em movimento nos gadgets, 

especialmente se levarmos em conta que a película cinematográfica deixou de ser 

fabricada em diversos países e praticamente inexiste
62

. 

 

 

 

 

 

                                                 

62 - Sobre ausência de laboratórios de revelação ver http://preservacaoaudiovisual.blogspot.com ou 

http://preservacaoaudiovisual.blogspot.com 

http://preservacaoaudiovisual.blogspot.com/
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Figura 14: Página de acesso ao Vimeo 

Print Screen da página de acesso ao Vimeo 

 

 

É bem verdade que a zona de indeterminação entre “filmar película” e “gravar 

vídeo” não surgiu recentemente e de forma repentina, com o advento do digital. Já nos 

anos 1980, quando a prática de filmar em super 8 experimentava sua fase crepuscular, 

conforme discutido no capítulo 1, seria possível observar até mesmo nas propagandas 

que anunciavam câmeras de vídeo, expressões como “faça seus filmes caseiros com a 

câmera de vídeo betamovie Sony 
63

”; “filme sua família com a betamovie Sony”. 

Esta permanente tensão entre o “realizar cinema” e o “fazer vídeo” ultrapassaria 

o mero capricho de busca por uma enunciação tecnicamente bem formulada e embutiria 

uma tênue linha demarcatória entre as tradicionais práticas cinematográficas 

profissionais e estabelecidas de um lado e as formas videográficas experimentais e 

amadoras de produção de imagem de outro. Mesmo que de forma breve, retomar tal 

discussão parece adequado na medida em que seria justamente nesta zona de interseção 

entre a produção cinematográfica profissional e o fazer videográfico amador que a 

plataforma Vimeo se posicionaria e atuaria.  

Utilizado majoritariamente por cineastas, videomakers, designers, criadores de 

efeitos visuais, artistas de vídeo instalação, comunicadores e produtoras que atuam no 

                                                 
63 - Fonte: Revista Videonews 1984 
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mercado, o Vimeo produz um discurso que busca se posicionar,  atualmente,   como “a 

plataforma em alta qualidade de imagem que inspira o mundo a dividir e descobrir 

vídeos que valem a pena assistir”(www.Vimeo.com). 

A zona intermediária de atuação entre o “profissional” e o “amador” foi 

amplamente analisada por Moran (2012) ao observar uma categoria que misturava 

aspectos dessas condições e que seria cacterizado como “prosumer” numa alusão à 

união dos termos “professional” e “consumer”. Na leitura de Moran o prosumer 

estrategicamente apresentar-se-ia ao mercado de produções emulando o status de 

profissional e negando a condição de amador. À partir da exibição de um capital 

constituído por equipamentos mais caros do que os dispositivos caseiros e ao mesmo 

tempo mais baratos do que o aparato cinematográfico ou televisivo os serviços do 

prosumer seriam mais em conta do que os preços praticados no mercado da publicidade 

ou da televisão. 

Sendo assim a “comunidade” do Vimeo seria formada majoritariamente por 

“criadores / produtores de conteúdo”, que buscariam nesta plataforma divulgar e vender 

seus “trabalhos” audiovisuais ou ainda angariar reconhecimento em “espaço 

qualificado” e “ambiente profissional”. Os planos de perfil ofertados no site do Vimeo 

indicam que a plataforma estaria predominantemente mobilizada para suscitar negócios 

entre os participantes da comunidade. Apenas um dos 5 planos oferecidos não impõe 

cobrança de mensalidade. Trata-se do plano básico, que exigirá preenchimento de um 

cadastro com endereço de email, nome de usuário e senha e ainda determinará 

limitações de armazanamento de vídeos, redução das ferramentas de publicação e 

reproducão, além de impor vedações a qualquer forma de monetização ou negócios. 

Todos os outros planos de adesão (plus, pro, business ou premium) são cobrados e suas 

potencialidades variam de acordo com o preço dos serviços e ferramentas envolvidos 

em cada pacote. Curiosamente o plano básico, único gratuito, não é divulgado no site do 

Vimeo, conforme demonstra o Print Screen da Erro! Fonte de referência não 

ncontrada., abaixo. 
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Figura 15: Página de acesso aos planos de adesão ao Vimeo  

Print Screen da página de acesso aos planos de adesão ao Vimeo 

 

 

3.1 ALGUMAS DISTINÇÕES ENTRE VIMEO E YOUTUBE 

 

O Vimeo diferencia-se do Youtube por ser um espaço majoritariamente 

constituído por criadores “oficiais” de conteúdo, como cineastas e documentaristas. “No 

Youtube a criação de conteúdo é provavelmente bem menos significativa do que os usos 

que as diversas redes sociais fazem desses conteúdos” (BURGESS e GREEN, pag. 58). 

Quanto ao Vimeo, este se propõe a expor conteúdo de “criação própria”. 

Os embaralhamentos, os hibridismos e as misturas que o “digital” autorizou 

entre o “filmar” e o “gravar” não são características exclusivas da comunicação 

institucional da plataforma. Tais imbricações podem ser percebidas, sobretudo nos 

conteúdos audiovisuais postados e ainda nas descrições dos perfis dos autores que 

integram a “fascinante comunidade” Vimeo. São freqüentes nos comentários trocados 

entre membros da comunidade do Vimeo a presença de termos oriundos do linguajar 

profissional além do intercâmbio de perguntas sobre especificidades ou informações 

técnicas dos conteúdos postados. Neste sentido, e de acordo com o ethos divulgado pela 
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empresa em sua página de regras e de condutas
64

, sugere-se que as postagens 

audiovisuais tenham sido “criadas pelo usuário do perfil” e pede-se ainda que sejam 

atendidas as seguites exigências: 

 

Carregue apenas vídeos criados por si. Você deve possuir ou manter todos os 

direitos necessários (direitos autorais etc.) em seu vídeo. "Fulano me deu 

permissão" não significa que você criou. Você pode enviar vídeos em que 

você aparece ou ajudou a criar (como diretor, diretor de fotografia, editor, 

músico, artista gráfico, ator, etc.) contanto que você tenha as licenças 

necessárias dos detentores dos direitos autorais. Adicione sua função na 

descrição do vídeo para evitar a exclusão. Exceção! Os membros do Vimeo 

PRO e do Vimeo Business podem fazer upload de vídeos que eles não 

criaram, desde que tenham os direitos e licenças necessários.
65

 

 

Dentre as inúmeras distinções em relação ao Youtube , esta seria apenas uma 

das mais exploradas e propaladas na comunicação institucional da empresa. A ausência 

de anúncios agregados aos vídeos postados por usuários também se constitui como uma 

marca pela qual a plataforma procura se distinguir especialmente do Youtube. Em uma 

das páginas iniciais de seu site o Vimeo se auto proclama “a maior platorma de vídeos 

do mundo sem anúncios.” 

 

O Vimeo capacita criadores de vídeo de todos os tipos para contar histórias 

excepcionais e se conectar com seus públicos e comunidades. Com mais de 

90 milhões de membros em mais de 150 países, o Vimeo é a maior 

plataforma de vídeo aberto sem anúncios do mundo. A empresa fornece 

software profissional, ferramentas e tecnologia para que os criadores de 

conteúdo hospedem, distribuam e monetizem seus vídeos em qualquer lugar. 

Sediada na cidade de Nova York e com escritórios em todo o mundo, a 

Vimeo é uma empresa operacional da IAC (NASDAQ: IAC). Saiba mais em 

www.Vimeo.com
66

 

                                                 

64 - Ver A practical and ethical guide to using Vimeo em https://vimeo.com/help/guidelines 

65 - Upload only videos you created yourself. You must own or hold all necessary rights (copyrights, 

etc.) to your video.“So-and-so gave me permission” does not mean you created it. You can upload videos 

that you appear in or helped create (as director, DP, editor, musician, motion graphics artist, actor, etc.) as 

long as you have the necessary permissions from the copyright holders. Please add your role in the video 

description to avoid deletion. Exception! Vimeo PRO and Vimeo Business members can upload videos 

they did not create as long as they hold the necessary rights and permissions. 

66 - Vimeo empowers video creators of all kinds to tell exceptional stories and connect with their 

audiences and communities. Home to more than 90 million members in over 150 countries, Vimeo is the 

world’s largest ad-free open video platform. The company provides professional software, tools and 

technology for creators to host, distribute and monetize their videos anywhere. Headquartered in New 

York City and with offices around the world, Vimeo is an operating business of IAC (NASDAQ: IAC). 

Learn more at www.Vimeo.com 

 

http://www.vimeo.com/


 

90 

 

A plataforma Vimeo possui ainda uma característica singular digna de menção: 

um canal exclusivo  nos quais gêneros de diversas categorias narrativas são 

selecionados e avalizados por  uma equipe própria de curadores audiovisuais 

“humanos”. Por meio desta curadoria o internauta/espectador que visite a plataforma 

visualizará, em primeira instância, uma aba do cardápio “assistir” anunciando o canal 

“Vimeo Staff Pick” que, em tradução livre significaria “pinçados por nossa equipe”.   

 

Figura 16: Página de entrada do Canal “Staff Pick” 

Print Screen da página de entrada do Canal “Staff Pick” 

 

 

“Nós realmente amamos vídeos, e estes são os vídeos que, na verdade, amamos 

de verdade. Todos eles foram escolhidos a dedo por humanos de carne e osso que 

trabalham no Vimeo. Esperamos que vocês gostem deles”
67

 

(https://Vimeo.com/channels/staffpicks). Ao lançar mão deste discurso O Vimeo 

empenha-se em legitimar um ambiente identitário próprio de sua plataforma e enunciar 

diferenciais que apontam para direções estratégicas distintas. De um lado o juri “staff 

pick” do Vimeo procura autenticar uma certa cultura do reconhecimento e do “glamour” 

vigente em premiações e em festivais cinematográficos e televisivos. De outro, busca 

validar o eventual papel de uma cuidadosa curadoria humana em oposição a automação 

                                                 

67 - We really love videos, and these are the videos we really, really love. All of these videos have been 

hand picked by the real humans who work at Vimeo. We hope you enjoy them! Tradução minha really 

love videos, and these are the videos we really, really love. All of 

these videos have been hand picked by the real humans who 

work at Vimeo. We hope you enjoy them! 
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performada pelos algorítimos. A retórica da curadoria humana atenderia portanto a uma 

presumida reivindicação de criadores de conteúdo à procura de visibilidade e prestígio. 

Neste sentido, recorda-nos Oguibe (2004) que o curador de artes visuais até a segunda 

metade do século XX era um provinciano especialista em história da arte ou estética. 

Foi a partir dos anos de 1960 que este se tornou um corretor cultural de obras e de 

artistas. Escolhendo as obras e construindo um discurso sobre as mesmas ele passou a 

legitimá-las e lhes agregar valor. A propósito, salienta Adriana Amaral que “É 

interessante observar que este processo de transformação das noções de curadoria (do 

conaisser ao mediador) vai incidir diretamente sobre as concepções do curador de 

informações no contexto dos ambientes digitais” (2012 p.44). No campo digital, 

Beiguelman (2011) relaciona a ampliação da curadoria de informação com o enorme 

volume de dados existente na web - que chama de “dadosfera” - distinguindo três 

modelos possíveis na prática online para o curador ou a curadoria: 1) como filtrador; 2) 

como agenciador; 3) a plataforma como dispositivo curatorial . Estes modelos não são 

categorias estanques e as plataformas podem combiná-los.  

No contexto comparativo entre as plataformas audiovisuais YouTube e Vimeo, o 

Canal“Staff Pick” e seu respectivo corpo de “curadores humanos” além de representar 

uma das principais distinções em relação ao “maior repositório de conteúdo” do mundo 

(Burgess, 2009), constitui-se especialmente como um espaço de permanente disputa por 

visibilidade entre os usuários e membros da “fascinante comunidade”. A aquisição deste 

selo de distinção que, uma vez conquistado, permancerá eternamente incrustado e 

exibido no canto superior esquerdo do vídeo agraciado com tal premiação, é 

diretamente responsável pela quantidade de exposição e de circulação que um 

audiovisual alcança naquela plataforma. Este diferencial, no entanto, coloca uma 

intrigante questão: como poderia o ambiente online, espaço supostamente democrático, 

acessível e global, ser regido por um grupo “seleto” de árbitros afiliados a uma 

instituição pautada por interesses culturais e por demandas sócio econômicas 

tipicamente estadunidenses? A propósito, a imensa maioria dos vídeos alçados com o 

selo de distinção “staff picks” ou são falados na língua inglesa ou são legendados em 

inglês. Existem, entretanto, situações onde o texto verbal, escrito ou cantado em língua 

inglesa não corresponde aos elementos predominantes nas narrativas dos vídeos 

premiados. Nessas raras ocasiões os conteúdos são pautados por imagens e por trilhas 
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sonoras instrumentais identificadas pela ausência de áudios ou de falas que denotem 

identidade linguística com o idioma inglês. Isso nos leva a supor que o excelso júri do 

Staff Picks só concede prêmios a vídeos verbalizados em inglês ou vídeos não 

verbalizados nesta língua, de realizadores de outros países, desde que se expressem 

mediante imagens e sons notáveis.  

O canal “Staff Picks” constitui-se como o espaço de maior audiência na 

plataforma Vimeo. A recomendação avalizada pelo júri “humano” “Staff Pick” dispõe 

de poder para alavancar expressivos números relativos à visibilidade até mesmo para os 

vídeos com particularidades associadas ao universo da produção de caráter pessoal e 

“amador”. Deste ponto de vista, o vídeo “Disneyland 1990”
68

, gravado originalmente 

em VHS em 1990 e postado pelo músico estadunidense Chris Zabriskie, em 18 de 

dezembro de 2011, é um dos mais assistidos na plataforma. Seu “criador” narra o dia 

em que seus pais o surpreenderam, ele e as irmãs, e os tiraram de casa subitamente para 

conhecer “Mickey e Minie” na Disneilândia. Na ocasião, o narrador que aparece em 

diversas cenas, presumidamente o próprio Crhis Zabriskie, autor da postagem, era uma 

criança. A imagem de sua expressão ao receber o convite está registrada no vídeo, que 

exibe ruídos típicos de fitas desmagnetizadas sugerindo tratar-se de cenas gravadas por 

seus pais na data informada no título, 1990. A narração, em tom coloquial, divide-se 

entre contextualizar e explicar determinadas imagens e enaltecer a magia que tais 

registros em VHS representam em sua memória.  

 

Figura 17: Vídeo “Disneyland 1990” 

Print Screen do vídeo “Disneyland 1990” 

 

                                                 

68 - Acessado em 20/02/2019 em  - https://Vimeo.com/33885096 
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O teor de alguns dos comentários em sua página abrange um território que vai 

do interesse dos comentadores pelos elementos técnicos que constituem a narrativa, à 

celebração do ato de roteirizar um “filme”. 

 

› A música de fundo me lembra a do “Neverending Story”. É intencional?
69

 

› A narração definitivamente vende o video. É muito legal ver como 

diferentes elementos num vídeo produzem um tremendo impacto. Belo 

trabalho!
70

 

› Demais! Eu quero uma câmera VHS agora :)
71

 

› Incrível... enquanto eu assistia ficava pensando. E se você não for essa 

criança, e se essa não for sua família, mas apenas uma fita de vídeo antiga 

que você achou num desses bazar de garagem; e se o seu irmãozinho não 

tiver a doença genética... e se? É simplesmente um roteiro miúdo e delicado 

que de fato não importa se é verdade ou não. É um filme. Parabéns.
72

 

 

Figura 18: Vídeo “Disneyland 1990” com ruído de “desmagnetização” 

Print Screen do vídeo com ruído de “desmagnetização” 

 

 

                                                 

69 - Your background music track reminds me of Neverending Story. Intentional? Tradução minha 

70 - The narration definitely sells this video. It's so cool to see how different elements in a video make 

such a huge impact. Great job! Tradução minha 
71 - awesome! I want a VHS Camera now :) Tradução minha  

72 - Incredible... while I was watching I was pondering, What if you are not that kid, what if that isn't 

your family, just an old videotape you found in a garage sale, what if your little brother doesn't have his 

genetic disease... what if? It's just a delicate and tiny script that doesn't really matter if it's true or not. It's 

a movie. Tradução minha 
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O conjunto dos comentários acima sugere que o perfil de interesses de parte da 

comunidade de usuários do Vimeo coincide com a maneira pela qual a plataforma 

procura se posicionar. A mensagem postada descrevendo o desejo de aquisição de “uma 

câmera VHS agora”, somada aos comentários em torno de questões de outra natureza 

narrativa (roteiro, sonoplastia, narração) indicam  que a “comunidade de criadores” tem 

nessa plataforma um ambiente ajustado a esse estilo de “conversação em rede” 

(RECUERO 2012).  

Mesmo diante das mensagens que se remetem menos explicitamente aos 

atributos técnicos do vídeo é possível observar nítidas referências a outros elementos 

conceituais do conteúdo (“tempo narrativo”, “magia imagética”, “inconsciência da 

mídia VHS”,  “isnpiração”) como se vê nos excertos abaixo.  

 

› Vídeo bacana – nunca pensei sobre adicionar narrativas e reflexões do 

tempo presente em fitas antigas...
73

 

› Maravilhoso Chris, de verdade. Apesar de ter sido gravado em VHS, eu 

fiquei completamente inconsciente sobre a mídia, eu estava muito fascinado 

com a magia imagética, rostos felizes e memórias sendo revividas. Muito 

obrigado por isso.
74

 

› Acho que esse curta podia servir de inspiração para um maravilhoso longa. 

Trabalho incrível.
75

 

 

Figura 19: Print Screen do vídeo “Disneyland 1990” 

 

                                                 

73 - great video - I never thought about adding present day narration/reflection to old tapes... Tradução 

minha 

74 - Wonderful Chris, really. As far as it being shot on VHS, I was completely unaware of the medium, I 

was too entranced in the magic of the imagery, happy faces, and memories that were being re-lived. 

Thanks very much for this. Tradução minha 
75- I feel like this short could be the inspiration for an amazing feature film. Incredible work. Tradução 

minha 
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› Uau Chris, fiquei arrepiado assistindo isso. Acho que é nesses vídeos que os 

arco redondo você conseguiu conjugar imagens e memórias de minha própria 

momentos ficam congelados no tempo. Pra quê revisitar o lugar anos depois? 

Revisitar apenas eliminaria a noção de uma memória perfeita. O fato é que 

não é exatamente o lugar que faz a memória, mas sim a experiência que você 

teve ali com sua família. Com uma ótima edição, trilha sútil e um tema de 

infância nos anos 90, quando meus pais me surpreenderam com uma viagem 

pra Disney. Trabalho magnífico e torcendo para ver mais outros!
76

 

 

A despeito do tom celebratório e da exaltação doss méritos narrativos do 

conteúdo, o comentário acima é sugestivo, pois nos faz atentar para o fato de que a 

percepção da comentadora é a de que sua infância e sua viagem a Disney estão 

sintonizadas e expressas no vídeo criado por Chris. Esta visada convida-nos à 

intrigantes elucubrações a respeito das possibilidades do arquivo audiovisual 

“doméstico”, não somente como elemento potencial para fabricação de uma memória 

não experimentada, mas como peça estratégica na construção de um imaginário 

coletivo, em torno de um passado construído posteriormente. 

 

 

3.2 VIMEO E O MODELO HÍBRIDO 

 

Em “Fluxos sob demanda nas plataformas televisivas: um estudo do Globo 

Play”, João Massarolo e Dario Mesquita (2018) analisam a coexistência de conteúdos 

gratuitos e produtos audiovisuais contratados sob demanda em um mesmo ambiente 

online. No estudo os autores observam que “as plataformas VOD tornaram-se um ponto 

de referência das novas formas de distribuição do audiovisual, alterando o modo como 

as empresas midiáticas operam seus negócios e os consumidores processam a 

informação” (2017, p.2). Apoiados nas reflexões de Tyron (2014), em “Cultura sob 

demanda", os pesquisadores argumentam que o público contemporâneo customiza sua 

própria progamação acessando diferentes conteúdos por plataformas distintas.  

Embora o estudo feito por Massarolo e Mesquita examine o consumo sob 

                                                 

76 - Chris wow, I got chills watching this. I think it's that in this video those moments are frozen in time. 

Why would we want to revisit a place years later? Revisiting would only dispel the notion of a perfect 

memory. The fact is, its not truly the place at all that makes the memory, but rather the experience you 

spent with your family. With some great editing, subtle music, and an over-arcing theme you successfully 

conjured up images and memories of my own 90s childhood when my parents surprised me with a trip to 

disney. Magnificent job and I look forward to seeing more of your work! Tradução minha  
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demanda e as práticas espcetatoriais isentas de cobrança na plataforma Globo Play, suas 

análises sobre a coexistência entre modalidades gratuitas e pagas naquele ambiente  

aproximam-se da forma como o Vimeo comercializa seus vídeos. O Vimeo abre espaço 

duplo de transações em vídeo tanto para qualquer usuário comprar como alugar títulos 

do acervo, independentemente de seu plano de adesão. Além disso permite que  

assinantes dos planos pagos, aptos a vender ou alugar seus conteúdos próprios, o façam, 

prática que inexiste na Globo Play. Em resumo, o público participante do plano básico, 

logado na comunidade Vimeo pode assistir a vídeos gratuitamente, pode comprar sob 

demanda, mas não está autorizado a fazer vendas. Já os assinantes dos planos pagos 

(plus, professional, bussiness e premium) podem usufruir de todas essas capacidades e 

podem ainda comercializar suas criações no ambiente de VOD –Video sob demanda do 

Vimeo.  

A plataforma Vimeo se auto congratula por ter sido pioneira na reprodução de 

vídeos em “alta definição” (2007), por iniciar um modelo “aberto” de transações entre 

usuários (2013)
77

 e ainda por praticar um padrão percentual de negócios supostamente 

justo e vantajoso para o “criador” (ver o texto da Figura 20). 

 

Figura 20: VOD para usuários 

Print Screen da oferta do modelo VOD para usuários 

 

 

Um dos domínios da economia neoliberal que tem usufruído das técnicas de 

comércio online é o das plataformas audiovisuais digitais. Em sua procura por modelos 

originais de transação baseados em processos de venda ou de aluguel dos conteúdos, 

                                                 

77 - https://Vimeo.com/pt-br/about 
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diferentes empresas globais têm buscado capitalizar as atividades de seus usuários em 

dimensões que ultrapassem as fronteiras e as barreiras territoriais (Marchi, 2018).  

Embora o Vimeo seja uma empresa estadunidense localizada em Nova York, a 

instituição divulga em seu site que tem equipes de operação “ao redor do mundo”
78

 e 

que também “provê programas pofissionais, ferramentas e tecnologia para que criadores 

de vídeo de qualquer lugar hospedem, distribuam e monetizem seus conteúdos.” 

(https://press.Vimeo.com).  Nesta perspectiva, analisaremos o vídeo brasileiro, “O 

espírito da TV”, hospedado na página VOD do Vimeo em 16 de abril de 2018 sob o 

perfil PRO (profissional) da produtora Vídeo nas Aldeias, conforme a figura 21, na 

página seguinte.  Trata-se de um documentário com 17 minutos de duração legendado 

em três idiomas (português, inglês e espanhol), com disponibilidade de venda 

“mundial”
79

. A sinopse integrada à página do Vídeo faz suscinta descrição em 

português de “O espírito da TV”: 

 

As emoções e reflexões dos índios Waiãpi ao verem, pela primeira vez, a sua 

própria imagem e a de outros grupos indígenas num aparelho de televisão. Os 

índios refletem sobre a força da imagem, a diversidade dos povos e a 

semelhança de suas estratégias de sobrevivência frente aos não índios. 

(https://Vimeo.com/ondemand/oespiritodatv - 2019) 

 

As informações adicionais na mesma página dão conta que as imagens foram 

captadas em 1990 por Vincent Carelli, que figura também como diretor e fotógrafo do 

audiovisual gravados em formato analógico Super VHS. Além das informações técnicas 

e dos diversos créditos da equipe, a página ostenta os diversos prêmios conquistados por 

este audiovisual. A imagem escolhida como a figura de venda do trabalho assume a 

estética do vídeo e, em pleno ambiente digital do Vimeo, estampa as linhas televisivas 

características dos aparelhos de TV analógicos com vários índios enquadrados em seu 

habitat. 

 

 

 

 

                                                 

78 - Disponível em - https://press.Vimeo.com ; acesso em 21/02/2019 

79 - Disponível em - https://Vimeo.com/ondemand/oespiritodatv ; acesso em 21/02/2019 

https://press.vimeo.com/
https://vimeo.com/ondemand/oespiritodatv
https://press.vimeo.com/
https://vimeo.com/ondemand/oespiritodatv
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Figura 21: Modelo VOD para usuários no Vimeo 

Print Screen do modelo VOD para usuários no Vimeo 

 

 

A partir da ação de compra a página de VOD exibe uma mensagem no canto 

superior direito da tela informando “Você é dono(a) deste título”, conforme mostra a 

Figura 22. 

 

Figura 22: “Você é dono(a) deste título!” 

Print Screen da informação “Você é dono(a) deste título!” após compra VOD  

 

O Vídeo “O espírito da TV”, com duração aproximada de 18 minutos, produzido 

de maneira independente no Brasil, com imagens analógicas captadas em 1990, 

comercializado de forma isolada em plataforma e moeda estadunidense levanta 

inúmeras questões sobre alternativas de modelos de negócios para a economia do 
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audiovisual.  Embora o aprofundamento de uma discussão sobre tais modelos não seja o 

foco desta dissertação, a comercialização de um vídeo com estas características reitera a 

postura heterogênea e híbrida das plataformas de vídeo online no ecossistema da 

economia do audiovisual. Trata-se de um audiovisual com particularidades anômalas 

em relação às tradicionais janelas comerciais nos modelos de exibição do cinema ou da 

grade televisiva, e que possivelmente teria dificuldade para ser negociado em seus 

próprios termos. “O espírito da TV”, curiosamente, já esteve presente em um dos 

DVD’s da coleção “Antologia do Cinema Pernambucano” junto a diversos curta 

metragens com suas respectivas especificidades.  

No que concerne ao conteúdo audiovisual, “O espírito da TV” exibe cenas que 

se filiam ao modelo dos “documentários observativos” conforme categorização proposta 

por Nichols (2005). O Vídeo é inteiramente falado no idioma nativo da aldeia Waiãpi, 

com cenas que exibem situações diversas dos índios, trabalhando e vivenciando sua 

cultura ou interagindo com aparelhos televisivos instalados em seu habitat. As legendas 

em português descrevem as falas de sonoridade estranha e provocativa pronunciadas 

pelos índios em seu idioma nativo. Diante de suas reações e de seus impulsos ao 

assistirem suas imagens e as de outras tribos indígenas, transmitidas nas telas das TVs, 

o fenônemo da espectatorialidade televisiva é explorado no segmento final da 

montagem, resultando em cenas hipermediadas pelo ambiente digital da plataforma 

Vimeo, conforme mostram as figuras 23 e 24 na página seguinte. De acordo com a 

teroria da “remediação das mídias”, ao assistirmos pelo Vimeo, índios assistindo 

televisão, adquirimos consciência de um ambimente hipermediado que “busca o real 

multiplicando a mediação assim como criando a sensaão de plenitude, uma saciedade de 

experiência, que pode ser tomada como realizade” (Bolter e Gruisin, 2000, p. 53). 
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Figura 23: O espírito da TV” 

Print Screen do vídeo “O espírito da TV” 

 

 
Figura 24: Vídeo “O espírito da TV” 

 

 
Print Screen do vídeo “O espírito da TV” 

 

 

O modelo híbrido de transações gratuitas e comerciais por VOD (Vídeo sob 

demanda) praticado pelo Vimeo permite que os membros da comunidade usuária de 

planos pagos possam comercializar seus vídeos na plataforma. Dessa forma, “O espírito 

da TV”, audiovisual analógico de duração atítpica, que poderia ter na mídia dvd o seu 

derradeiro estágio comercial, adquire sobrevida mercadológica no Vimeo. Esta 

viabilidade mercadológica estaria inserida no que Massarolo e Alvarenga (2009) 

observaram em seu estudo “A indústria Audiovisual e Os Novos Arranjos da Economia 

Digital”. Neste trabalho, tomando como base reflexões de Chris Anderson, que 
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preconizou a reconfiguração do mercado da economia digital e de sua “prateteira 

infinita” (Anderson, 2006), Massarolo e Alvarenga sugerem que os bens audiovisuais de 

nicho terão suas oportunidades de negócio renovadas no universo online. O Vídeo “O 

espírito da TV” se constitui como um dos inúmeros audiovisuais que usufruem desta 

reconfiguração comercial. 

 

 

3.3 PLATAFORMA VIMEO E O TRANSBORDAMENTO DE CONTEÚDO 

 

A dissertação de mestrado de Roberto Souza Leão (2014), “Materialidade e 

espectarialidade no DVD”, estuda inúmeros recursos e inovações no dvd e dá atenção 

especial ao que ele caracteriza como transbordamento dos conteúdos audiovisuais 

naquela mídia. De acordo com sua pesquisa, as potencialidades proporcionadas por 

hyperlinks na fruição do dvd, somadas a sua capacidade de armazenamento de 

conteúdos extras no disco (faixas comentadas, documentários, textos encartados ou 

albuns de fotografias disponíveis no menu de apresentação) propiciariam ao espectador 

uma compreensão mais ampla da obra matricial, ampliando sua experiência e seu 

conhecimento acerca de um determinado filme ou vídeo. 

As reflexões sobre “transbordamento” no dvd constituem-se em excelente ponto 

de partida para abordarmos o modelo espectatorial das plataformas audiovisuais online 

com seus inúmeros recursos e suas capacidades remissivas no ambiente da Web 2.0.
80

  

Em virtude deste repertório de recursos e ainda em razão da tecnologia de 

arquivo característicos do ambiente online, as plataformas audiovisuais autorizam um 

comportamento espectatorial distinto das formas tradicionais de assistir a televisão, 

marcadas por uma subordinação à programação em sequência linear da grade 

(Massarolo, Mesquita 2017).  Em oposião à conduta adotada pelo espectador televisivo, 

o procedimento assumido pelo usuário de plataformas online é influenciado por um 

ambiente “dotado de urgência por trânsito e por conectividade” (Monaño, 2012).  Tal 

comportamento amplia-se na medida em que o participante do processo não somente 

está liberado para ver, mas também para pesquisar ou deslizar por inúmeras janelas, 

                                                 

80 - Termo que designa uma segunda geração de comunidades e serviços, orientada pelo conceito da 

“web como plataforma”, envolvendo wikis, aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais, blogs e 

tecnologia da informação – Wikipedia 
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ramificações e desdobramentos de um determinado conteúdo. O usuário pode ainda 

compartilhar, comentar, criar canais, coleções e playlists de reprodução com diversos 

audiovisuais visitados em seu percurso nesta jornada espectatorial de duração e trajeto 

indeterminados. 

Elementos adicionais ao vídeo postado têm sido frequentemente utilizados no 

Vimeo.  São recursos que servem como “transbordamento” e que ampliam o universo 

narrativo do conteúdo exibido na plataforma. Informações escritas e visuais que ajudam 

a contextualizar, expandir ou redimensionar a percepção do usuário sobre determinada 

obra. O vídeo Memorex
81

, por exemplo, hospedado na página do Vimeo sob o perfil 

“Smash TV”, explora muitas capacidades remissivas e recursos do ambiente online. 

Além da contextualização colocada na página, os autores da postagem disponibilizam 

links para download da trilha sonora em mp3 e dispõem os sites que contêm parte das 

imagens originais utilizadas no conteúdo. 

Memorex é um vídeo com aproximadamente 50 minutos de duração e que 

compila fragmentos de mais de “quarenta horas de comerciais dos anos 80 retirados de 

fitas VHS distorcidas”
82

. Montado por um VJ (video jockey) ao som de uma trilha 

original confeccionada exclusivamente para servir de base às imagens editadas, 

Memorex é um audivisual de difícil classificação, embora se aproprie e reconfigure 

algumas convenções características dos videoclipes. A propósito, nas considerações 

finais de seu livro “A Invenção do Videoclipe: A História por Trás da Consolidação de 

um Gênero Audiovisual”, Holzbach chama atenção para o deslizante e volátil caráter do 

videoclipe contemporâneo no ambiente da internet. Ao examinar uma homenagem 

audiovisual coletiva prestada à cidade estadunidense de Grand Rapids, em Michigan, a 

autora argumenta que:  

 

novos contextos socioculturais vêm causando mudanças não apenas na 

maneira como o videoclipe ganha legitimidade, mas sobretudo na sua 

linguagem, ou seja, nas convenções estruturais que o definem (HOLZBACH, 

2016, p.249) 

 

                                                 

81 - Disponível em - https://Vimeo.com/55006097 - acessado em 24/02/2019 

82 - “Sourced from over forty hours of 80s commercials pulled from warped VHS tapes” – Tradução 

minha 

https://vimeo.com/55006097
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“Memorex” utiliza-se de uma estrutura e de uma duração (aproximadamente 50 

minutos) pouco convencionais em relação ao contexto de videoclipes dos anos de 1980, 

período ao qual o audiovisual presta homenagem. Sobreposta a uma trilha sintetizada 

com timbre crescente ouvimos uma voz distorcida e reverberante que anuncia em tom 

profético:  “fitas de áudio memorex e fitas de vídeo memorex para sempre indagarão... é 

ao vivo ou é memorex?” Em seguida, imagens desbotadas em Computações gráficas 

dos anos 1980 misturadas com vinhetas esmaecidas de logomarcas das grandes 

corporações  globais mesclam-se a diferentes tomadas de mãos introduzindo fitas de 

vídeo em gravadores de VHS. O conjunto das cenas utilizadas na versão de “Memorex” 

faz parte de diferentes arquivos descritos pelos próprios criadores da publicação como 

“autênticos” e como testemunhos da era do “excesso”. O ritmo adotado em sua edição 

produz uma narrativa visual que busca evocar memória e nostalgia através de “uma 

recontextualização das propagandas – detritos culturais, os mais ordinários da baixaria – 

em algo completamente mais profundo, bem-humorado e, às vezes, até bonito” 

(www.Vimeo.com/55006097) 

 

Figura 25: Vídeo “Memorex” 

 

Print Screen do vídeo “Memorex” – o vídeo alcançou 307 mil visualizações 

 

 

 Sobre o inefável encanto inerente às imagens borradas e descromatizadas de 

fitas VHS surradas, copiadas ilicitamente e passadas de mãos em mãos, Hildelbrand 

(2004) analisou o que chamou de “estética bootleg” das fitas piratas. Em seu artigo 

“Grainy Days and Mondays: Superstar and Bootleg Aesthetics” (2004, p. 3), o autor 

http://www.vimeo.com/55006097
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observa que as imagens esvanecidas das fitas piratas “inscrevem uma estética 

subterrânea que exibe o engajamento do público”
83

 e reconfigura sua percepção 

histórica e sua emoção em relação ao conteúdo. Nesse sentido, “Memorex” é explícito 

no texto da página em que propõe uma coerência entre a precariedade sonora e o 

desbotamento visual casados no vídeo. “O áudio é um perfeito acompanhamento para as 

cenas distorcidas e estranhamente nostálgicas, como se tivesse sido retirado de uma fita 

cassete da infância que passou 25 anos torrando debaixo do sol” 

(www.Vimeo.com/55006097). 

Considerando que o ambiente digital é caracterizado como um universo no qual 

a perpetuação de conteúdos está isenta de degradações ou de deteriorizações, não deixa 

de ser curioso que a circulação de material desbotado oriundo de antigas fitas VHS na 

plataforma Vimeo esteja, por esta razão, protegida em sua genuína tosquice e estética 

peculiar. 

 

 

3.4 VIMEO, “VIDEOFILME” E O “CINEMA DE BORDA” 

 

Desde a “virada digital” no final dos anos 1990 os estudos de cinema vêm 

atuando em duas frentes no sentido de ampliar o leque dos objetos audiovisuais 

nacionais compreendidos em suas análises. De um lado, abrandou o rigor de critérios 

filiados a certo determinismo tecnológico refém do suporte pelicular, e passou a chamar 

de “cinema” produções contemporâneas realizadas em “video digital” por equipes 

“amadoras”,  exibidas em plataformas online em oposição ou em paralelo às projeções 

em salas cinematográficas. De outro, cumpriu um mapeamento em retrospectiva 

visando rever e repensar um conjunto de obras audiovisuais realizados de forma 

“periférica”, nas décadas de 1980 e 1990, em mídias alternativas ao suporte fílmico em 

35 mm e que buscaram empreender linguagens e narrativas não convencionais. Esse 

esforço de análise e de estratégia teórica produziu inúmeros termos para designar obras 

ficcionais e documentais realizadas em diferentes formatos de vídeo ou em bitolas 

alternativas como os experimentos em super-8 ou em 16mm.  

No estudo “Aproximações Entre o Cinema Experimental e O Cinema de Bordas: 

                                                 

83 - inscribe a bootleg aesthetic that exhibits the audience’s engagement – tradução minha 

http://www.vimeo.com/55006097
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A Experimentação em Vídeos Amadores Brasileiros de Ficção” Laura Cánepa 

pesquisou em caráter exploratório, diferentes autores e obras brasileiras que foram 

excluídas do radar de interesse do cinema canônico ou dos filmes de diretores 

academicamente consolidados. Cánepa (2014, p.3) mapeou uma lista extensa de rótulos 

em seu relatório final de pesquisa: “cinema de bordas (LYRA; SANTANA, 2006), 

cinema experimental (FERREIRA, 1986; BRENEZ, 2006; NOGUEZ, 2010; 

MACHADO Jr. 20111), cinema amador (CHALFEN, 1987; ZIMMERMAN, 1985; 

2008; SHAND, 2013), filme naïf (FREIRE, 2008) e paracinema (SCONCE, 1995; 

HAWKINS, 2002)” são apenas algumas das expressões criadas para incluir na história 

do cinema brasileiro obras até então marginalizadas pela filmografia hegemônica. 

Curiosamente nenhuma das etiquetas acima faz uso do termo “vídeo”, que 

presumivelmente por seu suposto caráter impuro e ainda por seu histórico não aurático 

parece ter sido mantido apenas no domínio da “videoarte”, expressão que se explicita e 

se afirma em sua própria arrogância nominal. A propósito, o termo “cinema”, 

cristalizado e consagrado como sinônimo da sétima arte, e a palavra filme com toda a 

cosmologia que carrega, hipoteticamente emprestariam prestígio às narrativas 

videograficas ou aos experimentos realizados por superoitistas “amadores”. Embora 

Arlindo Machado (2007, p.16) argumente que “tudo é vídeo”, bastando que 

consideremos vídeo “a sincronização de imagem e som eletrônicos, sejam eles 

analógicos ou digitais” e apesar de sua provocativa questão “o que é o ‘cinema digital’ 

senão uma forma de vídeo?”, seriam raríssimas as ocasiões nas quais poderíamos ver 

uma obra ser creditada ou apresentada como “um video de”. Contrariamente, está 

devidamente naturalizado que obras inteiramente realizadas em mídias que não 

utilizaram  a materialidade pelicular em nenhum de seus estágios possam (e devam) se 

auto definir  como “um filme de”. É evidente que se trata de uma longa e complexa 

discussão e é claro que neste debate poder-se-ia astutamente argumentar que o cinema 

desenvolveu uma gramática que prescinde de uma tecnologia específica. De todo modo, 

e a despeito de qualquer juízo de valor acerca da palavra, é flagrante a quantidade de 

obras que descarta o termo vídeo de seus créditos de produção, com algumas raras 

exceções circunscritas ao universo dos making ofs ou das realizações no já mencionado 

campo da “videoarte”. 

Na “comunidade de criadores” do Vimeo, essas omissões não são gratuitas por 
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parte dos autores das postagens. Neste sentido, “O Vampiro”, um “videofilme”
84

 

integralmente realizado em videotape no ano de 1988 pelo diretor Luiz Rosemberg 

Filho, autor filiado ao movimento caracterizado por “cinema marginal”, não faz 

qualquer menção ao formato de captação utilizado pela equipe em sua ficha técnica ou 

nos créditos finais. Trata-se de uma obra ficcional com aproximadamente 40 minutos de 

duração e identificada pela plataforma Vimeo com o selo “adulto”, que, em fontes 

vermelhas em estilo caixa alta, adverte o usuário sobre a inclusão de cenas 

“inadequadas” para menores (ver figura 26, na página seguinte). Em se tratando de uma 

obra pouco convencional no universo das produções cinematográficas dos anos de 

1980, e ainda em função de sua duração de 40 minutos, atípica nos breves padrões 

atuais ,“O Vampiro
85

” possui expressiva circulação,  tendo conquistado no Vimeo 

11.600 visualizações, entre os períodos de 2013 à fevereiro de 2019. 

Estruturado em quatro módulos “O Vampiro” foi gravado em ambientes internos 

e em locações externas do Rio de Janeiro em 1988. Combinando a voz em off de um 

narrador, que atua no filme, a sequências encenadas por um elenco composto por 14 

atores e atrizes, Rosemberg define “O Vampiro” como “um labirinto de espelhos onde 

todos se procuram
86

”. 

 

Figura 26: Print Screen do vídeo “O Vampiro” 

 

                                                 

84 - “Videofilme” foi a expressão que o diretor Luiz Rosemberg Filho adotou para definir sua obra “o 

vampiro” realizado em 1986 integralmente em videotape, quando entrevistado por Mara Aché. A 

entrevista, originalmente publicada na revista Cisco, em Julho de 1988, foi reeditada no livro Luiz 

Rosemberg Filho, pela editora Azougue em 2015. 

85 - Disponível em https://Vimeo.com/71224976 - Acesso em 26/02/2019 

86 - Luiz Rosemberg Filho entrevista para Mara Aché, pag 117 

https://vimeo.com/71224976
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“O Vampiro” está hospedado em página do Vimeo sob o perfil “Cinediário”, 

descrito como uma “produtora de cinema sediada na cidade de São Paulo fundada em 

2013”. O diretor da obra, Luiz Rosemberg Filho, possui um canal no Youtube e dentre 

os 55 trabalhos listados em sua página não há qualquer menção ao “O Vampiro”. 

Embora o vídeo tenha alcançado significativa visibilidade no Vimeo, apenas um 

comentário foi publicado no campo reservado a este tipo de comunicação. Esta 

característica pouco epistolar das plataformas audiovisuais já fora observada por 

Hilderbrand (2007) quando destacou a praticidade de troca e de compartilhamento de 

vídeos por redes sociais ou por e-mail através da utilização de comandos simples como 

copiar, colar e enviar. De acordo com o autor, essa facilidade seria indiretamente 

responsável pela brevidade e pela economia de palavras nos campos das plataformas 

reservados a essa finalidade. Se no Youtube os comentários são curtos, no Vimeo eles 

praticamente inexistem. 

A postura multimedia da plataforma Vimeo junto a atuação híbrida e deslizante 

da comunidade de criadores em seu ambiente coincidem com a maneira como 

Rosemberg situa e descreve seu vídeo “O Vampiro”: 

  

Não é um video. É um videofilme. Meu grande amigo Renaud Leenhardt, o 

magistral fotógrafo de muitos trabalhos meus, ao acabar O Vampiro, disse 

que gostaria que tivesse sido feito para o cinema. Eu também. Mas ao lado do 

cinema que se faz hoje no Brasil, somos uma convulsão de ideias e posturas 

não catalogadas na polícia. (LUIZ ROSEMBERG FILHO, entrevista,1988) 

 

Figura 27: Print Screen do vídeo “O Vampiro” 
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A questão da “evidência” histórica dos arquivos audiovisuais sempre foi 

complicada e potencialmente enganadora, mas numa era de preservação eletrônica, de 

circulação analógica online e de aprimoramento e retoques digitais, as áreas 

problemáticas se multiplicam (Whannel, 2005). Registros analógicos autênticos de 

cenas captadas em videotape, em locações reais da cidade do Rio de Janeiro, na década 

de 1980, exibidos e remediados no ambiente digital do Vimeo, impõem, em última 

análise, indagações acerca das possíveis adulterações ou emulações de um passado 

tecnológico ficcionalizado na historiografia audiovisual. 

 

 

3.5 NAVEGAÇÃO NO VIMEO, CUSTOMIZAÇÃO DE PERFIL E 

LETRAMENTO DIGITAL 

 

Na plataforma Vimeo o cardápio de ferramentas de reprodução, de publicação e 

de compartilhamento pode ser customizado de acordo com os diferentes planos de 

adesão. No entanto, os recursos básicos e padrões de todos os perfis, inclusive dos 

planos isentos de cobrança ou de taxas, reúnem possibilidades de assistir, pausar, 

avançar ou retroceder os conteúdos hospedados nesta plataforma. É possível ainda, 

dentro do cardápio padrão de qualquer plano, criar coleções, que são diferenciadas no 

Vimeo por “canais”, “grupos” ou “albuns”. Qualquer uma destas formas de “colecionar” 

vídeos de maneira virtual no Vimeo, entretanto, está condicionada ao status do conteúdo 

publicado, ou seja, desde que o “criador” da postagem não tenha habilitado restrições, o 

usuário “espectador” fica liberado para compartilhar, para agrupar e customizar seus 

próprios catálogos. Com exceção dos perfis gratuitos, autorizados dentro de um limite 

de criação de canais, grupos e albuns, o agrupamento de coleções é infinito para todos 

os outros planos de adesão do Vimeo. 

As possibilidades de customização no Vimeo seguem protocolos encontrados 

nas diversas mídias sociais e plataformas. Nesse sentido é possível posicionar e 

reposicionar fotografias, alternar e movimentar “papel de parede” nas telas de fundo, 

linkar ou hospedar diferentes conteúdos adicionais ao vídeo postado.  Esse conjunto de 

configurações e de comandos exige do usuário cognição e conhecimentos específicos 

dos diversos aplicativos que fazem parte do ambiente digital operado por sistema 

operacional.  Diferente dos saberes e das práticas espectatoriais prévias utilizadas em 



 

109 

 

ambiente televisivo munido de videocassete ou de dvd, a navegação fluida e eficaz no 

atual ambiente online exige do usuário um tipo de “alfabetização” caracterizada por 

“letramento digital e transmitido por e-learning. O e-learning (eletronic learning), em 

linhas gerais, refere-se a um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia. 

Baseia-se atualmente no ambiente online aproveitando as capacidades da internet para 

comunicação e distribuição de conteúdos (Huffaker and Calvert 2003). O E-learning, 

neste sentido, pode ser compreendido como o uso de tecnologias de rede que promovem 

transferência de informações a qualquer momento e em qualquer lugar. Seus ambientes 

não possuem restrições de tempo/espaço e são construídos com componentes 

reutilizáveis,  o que significa que o mesmo conteúdo pode ser partilhado entre 10 

participantes e 100 participantes, ou mesmo até 100.000 participantes, com pouco custo 

adicional ou esforço (Rosenberg, 2001). 

Nesta visada um tanto otimista e benevolente da grande rede, há, inclusive, 

quem sugira, com alguma cautela e precaução, que o E-Learning e as redes sociais 

adequam-se à construção de um novo aluno – “o nativo digital” (Kidd, 2016). Com base 

em argumentos de Holmes e Gardner (2006), Kidd observa que “devido ao aumento das 

mídias sociais e às suas possibilidades para a construção de aprendizado, temos um 

novo termo: e-Learning 2.0.”. Este é usado para se referir a novas formas de pensar 

sobre o e-learning inspirado no surgimento de tecnologias, ferramentas, softwares e 

plataformas Web 2.0. O novo e-learning coloca maior ênfase na aprendizagem social e 

no uso de redes sociais e de softwares sociais (de mídia), como blogs, wikis, podcasts e 

mundos virtuais ou "imersivos", como o "Second Life". “A Web 2.0 é o reconhecimento 

de que o mundo virtual da tecnologia de comunicações de alta velocidade se moveu - e 

isso mudou devido às mudanças na própria tecnologia.” (Kidd, 2006) 

No vasto universo online, a necessidade de dotar os usuários de tais 

conhecimentos específicos atende não apenas à transmissão de uma “pedagogia do 

meio” (TRYON, 2015), que lhes dê autonomia de navegação, mas visa, sobretudo, 

estratégias mercadológicas de fidelização com maior tempo de consumo no aplicativo. 

Neste contexto, um modelo de conteúdo que vem se popularizando cada vez 

mais, é o dos tutoriais de curta duração. De forma genérica, eles são pílulas 

audiovisuais, com duração média de 3 a 7 minutos. Com o objetivo específico de 

transmitir um saber pontual, possuem características diversas em suas formas de 
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produção. A plataforma Vimeo desenvolveu um canal institucional próprio onde produz 

peças tutoriais com o objetivo de transmitir conhecimento para iniciantes e para 

“estudantes avançados” sobre filmagem, edição e técnicas de produção a partir de 

entrevistas com diretores, dicas de profissionais da área e membros da “comunidade” 

audiovisual
87

.  

 

Figura 28: Escola de Vídeos do Vimeo 

 

Print Screen da página Escola de Vídeos do Vimeo 

 

 

Embora propague um abrangente cardápio para a transmissão de conhecimento 

em sua plataforma, dentre os mais de 300 vídeos tutoriais institucionais armazenados no 

“Vimeo Video School”, nenhum deles trata da digitalização de vídeos analógicos ou 

ensina “como passar da fita para o Vimeo”. Realizando pesquisa no canal onde foi 

digitado a o termo VHS, um único vídeo apareceu. Este, contudo, apenas anunciava um 

aplicativo para aparelhos smartphones dotados de câmera. O link para acessar o 

aplicativo VHS Camcorder ($3.99 USD), destacado em azul e diferente do restante do 

texto em preto, oferece ao usuário a possibilidade de “instalar” uma câmera VHS em 

seu smartphone (ver Erro! Fonte de referência não encontrada. na próxima página). 

 vídeo faz parte de uma seção da Vimeo Video School dedicada a ensinar técnicas de 

“como fazer vídeos bonitos com aplicativos de Iphone”, uma divisão que revela a 

                                                 

87 - Disponível em https://Vimeo.com/blog/category/video-school - acesso em 27/02/2019 

https://vimeo.com/blog/category/video-school
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existência de uma falsa proposta pedagógica mascarando estratégias mercadológicas de 

venda. 

 

Já sentiu saudade dos dias das fitas VHS? Pois é... eu também não. Mas se 

por acaso bater uma nostalgia, o VHS Camcorder ($3.99 USD) é como 

instalar uma máquina de vídeo do tempo no seu aparelho. Tranporte seus 

vídeos de volta a 1985 (https://Vimeo.com/blog/post/make-your-mobile-

videos-beautiful-er-with-these-ip) 

 

 

Figura 29: Vídeo “Férias familares em Bali” 

 

Print Screen da página Escola de Vídeos do Vimeo 

 

 

Apesar de o acervo dos vídeos tutorias institucionais produzidos pelo “Vimeo 

Video School” não tratar especificamente de assuntos relativos à digitalização de fitas 

analógicas, a comunidade de criadores da plataforma hospeda conteúdos próprios 

destinados à transmissão de conhecimentos neste quesito. Semelhante procedimento de 

busca na plataforma, dessa vez fora do canal específico “Vimeo Video School” revelou 

que além dos vídeos tutoriais relativos à digitalização de imagens analógicas, o site 

encontrou conteúdos referentes à preservação e à restauração de fitas, a exemplo do 

vídeo “Como tirar mofo de fitas VHS”, onde são mostradas as técnicas de desmonte, 

manuseio e limpeza de mofo de fitas VHS. 

https://vimeo.com/blog/post/make-your-mobile-videos-beautiful-er-with-these-ip
https://vimeo.com/blog/post/make-your-mobile-videos-beautiful-er-with-these-ip
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A assimetria entre práticas pedagógicas de uma “escola de vídeos” regida por 

interesses institucionais e os usos ou atribuições que os criadores brasileiros fazem 

dessa plataforma estadunidense nos adverte em última instância sobre um traço 

inequívoco do ultraliberalismo global perpetuado no universo online (MARCHI, 2017), 

território frequentemente celebrado como espaço gratuito e democrático. As 

Plataformas audiovisuais também são empresas. E como tais, são governadas pelo 

capital e pelas normas dos acionistas. São regidas por específicos interesses políticos, 

culturais e sócio econômicos. 

 

Figura 30: Vídeo “Como tirar mofo de fitas VHS” 

 

Print Screen do vídeo “Como tirar mofo de fitas VHS” no Vimeo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As perguntas iniciais de minha pesquisa (“O que é a plataforma Vimeo? e Por 

que vídeos analógicos circulam no ambiente digital em curso?”), que pareciam apontar 

para um alvo acessível e palpável, foram se desdobrando em questões que, 

gradativamente, revelavam atraentes e inerentes complexidades. O teor convidativo de 

tais indagações deslocou-me de uma confortável e linear zona de reflexão, obrigando-

me a perfazer uma jornada de cunho orbital em torno de práticas espectatoriais, que 

solicitaram da pesquisa abordagem e investigação arqueológica de mídias, além da 

utilização de métodos empíricos para buscar  materiais e publicações não disponíveis no 

imenso repositório digital.  

Impelido pela curiosidade estética e assumido interesse tecnológico, 

inicialmente observei conteúdos e imagens analógicas da plataforma Vimeo no arsenal 

atual de dispositivos multitelares, procurando examinar diferentes modos de uso do 

aplicativo e buscando investigar suas respectivas formas de transmissão e fruição por 

streaming. Embora nitidamente insuficiente e apressadamente “determinista” (Williams, 

1974) este método preliminar serviu como uma espécie de alerta.  

Para que ganhassem consistência e se desdobrassem em debates 

transdisciplinares, as aflições e os entusiasmos gerados pelas perguntas iniciais de 

minha pesquisa precisaram buscar um conjunto de contribuições teóricas que 

articulassem ao fenômeno das plataformas audiovisuais em curso, as inúmeras 

dimensões políticas e sócio econômicas, que com elas interagem. 

Adotando este entendimento, comecei por discutir a relevância da cultura 

analógica e do vídeo “amador”/“independente” nas décadas de 1980 e 1990. Se, por um 

lado, as questões levantadas neste território podem soar anacrônicas, por outro, as sutis 

transformações na maneira de assistir e de fazer vídeos foram incorporadas a futuras 

práticas espectatoriais e persistem atomizadas nos modos digitais em curso. Nesta 

perspectiva procurei destacar a importância dos fenômenos do videoclubismo e das 

videolocadoras, além das práticas relacionadas aos dispositivos vídeo cassete e de vídeo 

câmera gravadoras. Este cenário analógico produziu um conjunto de manifestações 

frequentemente ofuscado pela ênfase concedida à “era digital”. 

Apesar de sua relevância na historiografia dos hábitos culturais e espectatorias 
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urbanos, os escassos registros da fase videoclubística brasileira não estão amplamente 

digitalizados e arquivados na grande rede. Senti-me, portanto convocado a garimpar 

manualmente as primeiras revistas sobre vídeo na Biblioteca Nacional. O método 

empírico, folheando publicações em papel e produzindo anotações de próprio punho, 

apesar de mais laborioso que a habitual e consolidada prática dos cliques da pesquisa 

online, trouxe inúmeros benefícios a este trabalho e me colocou frente a frente com 

registros que confrontam as versões celebratórias da “virada” ou “ruptura digital”. 

Apoiada nas reflexões de Greenberg (2012) esta pesquisa argumentou que o 

papel cultural das videolocadoras vai muito além da relação de comércio estabelecida 

entre locatário e locador de filmes. As vídeo locadoras seriam uma espécie de “bar sem 

álcool”, que funcionariam como ponto de encontro e local de aquisição e de 

conhecimento sobre filmes a partir das conversas e das recomendações feitas pelos 

balconistas. Este ambiente teve importância fundamental para o florescimento e 

consolidação da convergência midiática e da convergência cultural que experimentamos 

hoje em plataformas audiovisuais com vendas ou alugueis por VOD - video sob 

demanda .  

Em paralelo a essas reconfigurações nos modos de assistir a filmes e ver TV, em 

que o videocassete estaria inserido como um de seus principais agentes, estavam em 

pleno vigor transformações nas maneiras de se “fazer filmes”, com as novas 

possibilidades de gravar imagem e som em vídeo câmeras incipientes. O lançamento em 

versões domésticas da camcorder, em 1985, dispositivo que reunia as capacidades de 

enquadrar e gravar cenas com áudio e vídeo em fitas magnéticas, única mídia utilizada 

naquele período em oposição à película usada nos equipamentos cinematográficos, 

incidiu diretamente na forma como se passou a gravar cenas e até mesmo na maneira 

pela qual se passou a performar e agir diante de equipamentos, que captavam som e 

imagem sem os limites impostos pelos antigos rolinhos de super-8.   

Procurei salientar neste trabalho que a maior parte dos estudos que se debruçam 

sobre produção analógica apresenta dificuldades em compreender a heterogeneidade 

dos objetos envolvidos no universo das realizações em vídeo. Por outro lado, a escassa 

atenção concedida ao universo de realização analógica frequentemente o examina em 

suas especificidades de caráter “não-profissional” e em sua oposição às práticas 

consolidadas e atreladas a empresas de comunicação. 
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Demonstrei que as práticas amadoras contemporâneas que “explodem” em rede 

na “era digital” não são manifestações a-históricas, surgidas repentina e 

espontaneamente. Analisada de maneira atenta percebe-se que a atual produção 

amadora digital pode ser compreendida como uma prática parcialmente tributária das 

vídeo realizações em fitas. 

No desenvolvimento do trabalho, destaquei que a produção analógica 

audiovisual em videotape, multifária em seus formatos tecnológicos específicos (u-

matic, vhs, betamax, betacam, hi-8 entre outros), e heterogênea em suas características 

de produção (amadora, independente, popular, caseira), a despeito de seu alto teor 

perecível, tem sido preterida pelas práticas e pelas políticas oficiais de preservação 

audiovisual. Examinei ainda em que medida o ambiente online poderia se constituir em 

território alternativo para a remediação, para a salvaguarda e para o acesso a vídeos 

analógicos que não foram relegados ao esquecimento. 

Estas questões desdobraram-se em reflexões relacionadas aos conceitos de 

Memória Coletiva (Halbwach, 1990), Memória Cultural (Aleida and Jan Assman, 2008)  

e Remediação das Mídias (Bolter e Grusin, 2000). No âmbito dos conceitos de 

remediação das mídias (Bolter & Gruisin 1999), de memória coletiva (Halbwachs), e 

das diversas articulações entre noções de “arquivo e cânone” (Aissmann, 2008) e 

memória audiovisual, realizei estudos de casos selecionando vídeos do Vimeo onde 

foram aplicadas ferramentas teóricas e chaves analíticas destes conceitos.  

Abordei também nesta pesquisa questões que dizem respeito ao aumento do 

contingente de material gerado em fitas no período de transição entre a cultura 

analógica e o atual momento digital. De um lado programas e leis de fomento à 

produção televisiva independente incrementaram a produção de conteúdo em fitas; de 

outro, a flexibilização das regras e dos protocolos dos festivais de cinema brasileiros, 

passando a aceitar e exibir realizações em fitas em suas programações contribuiu para 

este resultado.  

Discuti neste trabalho o juízo de valor em torno da estética das imagens geradas 

em fitas e a resistente tensão entre os campos da televisão e do cinema, bem como suas 

determinantes consequências nas políticas institucionais de preservação audiovisual. Em 

decorrência de tais tensões e disputas, observei, de um lado, o perecimento de grande 

parte da memória televisiva não hegemônica e, de outro, o desenvolvimento de práticas 
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alternativas de preservação e de resistência a este apagamento. Através do estudo de 

caso dos vídeos “Programa Abertura- Glauber Rocha”, “Tim Maia na TV Tupi – 

Programa Carlos Imperial” esta pesquisa debateu a hospedagem de arquivos diversos 

nas plataformas online. 

Aproximando-se do objeto central e polo irradior das questões desse trabalho a 

pesquisa faz um estudo da plataforma audiovisual Vimeo. Observei então, que o Vimeo 

conjuga atributos que, simultaneamente, filiam-se às múltiplas práticas espectatoriais 

alargadas nas últimas décadas e, ainda, às formas tecnológicas de publicação, 

distribuição e compartilhamento de conteúdo autorizadas pelo ambiente digital. 

Caracterizei a heterogeneidade deste objeto, sua extrema complexidade e a difícil 

apreensão de seu caráter, por tratar-se de “algo novo” e “antigo” ao mesmo tempo.  

Procurei, ainda, compreender como O Vimeo empenha-se em legitimar um 

ambiente identitário próprio de sua plataforma e enunciar diferenciais que apontam para 

direções estratégicas distintas. De um lado o júri “staff picks” do Vimeo busca 

autenticar a cultura do reconhecimento e do “glamour”, vigente em premiações e em 

festivais cinematográficos e televisivos, de outro, tenta validar os embaralhamentos, os 

hibridismos e as misturas que o “digital” autorizou e remediou entre o “filmar” e o 

“gravar”. Estes traços distintivos do Vimeo puderam ser analisados nos estudos de caso 

dos vídeos “Disneyland 1990”, agraciado com o selo “Staff Picks” e no vídeo “O 

vampiro”, catalogado na historiografia cinematográfica como obra do “cinema 

marginal”.  

Examinei, também, a coexistência entre modalidades gratuitas e pagas 

observando diferentes maneiras como o Vimeo disponibiliza para venda ou aluguel, 

desde miniséries tutoriais de serigrafia produzidos por artistas húngaros, até 

documentários independentes realizados por criadores brasileiros ou russos em 

modalidade de comércio avulso. O vídeo “O Espírito da TV” foi um dos estudos de 

caso em que analisei esse modelo de negócios exercido na plataforma. 

Procurei, por fim, chamar atenção para o desenvolvimento de um 

comportamento espectatorial em formação no ambiente das plataformas, em especial no 

Vimeo. Em oposião à conduta adotada pelo espectador televisivo, o procedimento 

assumido pelo usuário de plataformas online é influenciado por um ambiente “dotado 

de urgência por trânsito e por conectividade” (Montaño, 2012).  Tal comportamento 
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amplia-se na medida em que o participante deste processo está liberado para ver, 

pesquisar ou deslizar por inúmeras janelas, ramificações e desdobramentos de um 

determinado conteúdo, tanto quanto compartilhar, comentar, criar canais, coleções e 

playlists de reprodução com diversos audiovisuais visitados em seu percurso nesta 

jornada espectatorial de duração e trajeto indeterminados. 

Observei afinal o cenário macro econômico em que estamos situados: apesar dos 

discursos relativos à comunidade global e à democratização crescente enunciados nas 

falas que as plataformas fazem sobre si próprias, estas instituições são empresas 

inseridas em um contexto econômico ultraliberal e, portanto, atendem a interesses que 

nem sempre coincidem com as demandas dos usuários. Foi o que constatei ao examinar 

o Vimeo Video School: neste caso assinalei a assimetria e o descompasso entre práticas 

pedagógicas institucionais da plataforma em “Vimeo Video School” e os vídeos 

tutoriais criados por usuários. 
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POSSÍVEIS APLICAÇÕES OU CONCLUSÕES DO AUTOR 
 

Os estudos de mídia recentemente voltaram sua atenção para as especificidades 

e as variadas dimensões das plataformas audiovisuais. Na pesquisa procurei demonstrar 

a importância do Vimeo neste vasto panorama em constante mutação. Argumentei sobre 

a necessidade de levarmos em conta a historicidade e a cosmologia da cultura analógica 

dos anos 1980 e 1990 e suas articulações com o atual ambiente online, apontando em 

especial suas ramificações e suas permanências na plataforma Vimeo. Com base nos 

estudos de casos selecionados sugeri uma série de caminhos que podem ser adotados na 

tentativa de se compreender uma plataforma audiovisual que ocupa um lugar relevante 

no universo online e possui uma expressiva comunidade de criadores.  

Os estudos de caso propuseram-se a demonstrar que o Vimeo não é apenas um 

recipiente onde se hospedam criações de realizadores de uma aventada comunidade 

participativa, mas um espaço onde se consome audiovisual de formas múltiplas. Trata-

se de uma plataforma que atende a um modelo híbrido, com serviços gratuitos ou pagos 

por VOD - vídeo sob demanda. 

Repensar a “vida póstuma” e a “estética” dos arquivos analógicos de fitas 

magnéticas em circulação no Vimeo, fundindo estudos de memória, políticas de 

preservação audioviusal e teorias de remediação das mídias, emula diferentes 

abordagens metodológicas de historiadores, cientistas sociais, arquivistas, restauradores, 

curadores e programadores de festivais. Nesta visada, a presente pesquisa propõe que os 

estudos de cinema e de mídia possam ampliar seus leques de insights teóricos para o 

conhecimento da diversidade, da polivocalidade e dos múltiplos usos de realizações nos 

diversos formatos em videotape. 

Este trabalho também alude a novas possibilidades de estudos de televisão e de 

uso de arquivos audiovisuais analógicos produzidos em fitas nos anos 1980 e 1990, em 

circulação no ambiente Vimeo. Observa-se uma tendência de negligenciar o Vimeo 

como um local de pesquisa, pressupondo-se que todos os registros desta fase em vídeos 

estão hospedados no Youtube. 

A presente pesquisa adverte ainda para a questão de que os debates sobre 

políticas de preservação e restauro das mídias precisam reconhecer os formatos 

analógicos em suportes menos divulgados como hi-8, betamax, u-matic (entre tantos 
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outros), como fontes a serem incluídas nos processos e mecanismos de salvaguarda das 

instituições. Neste sentido, uma perspectiva crítica sobre o arquivo audiovisual 

analógico em videotape, sua política e sua história de representação é altamente 

necessária nas futuras pesquisas acadêmicas e ainda nas instituições arquivísticas. 

Apoiado em estudos de memória, este trabalho procurou ampliar a compreensão 

do conceito de “remediação das mídias”, para além da noção do convívio entre 

dispositivos analógicos e digitais e adotou suas múltiplas dimensões propositivas. Deste 

modo abordou conteúdos analógicos em circulação no Vimeo e indagou como 

determinados marcos midiáticos da televisão dos anos 1980, ao serem retomados, 

reeditados e sobrecodificados no Vimeo, produzirão novas prateleiras para nossas 

lembranças.  

Assinalei que a digitalização de fitas analógicas feita de forma independente por 

usuários do Vimeo tem relevantes repercussões na construção da memória cultural e 

coletiva. Alertei, assim, que a “virada digital” não deve ser entendida como uma forma 

de  se livrar por completo da mídia ou dos dispositivos analógicos, mas ser admitida 

como continuidade, ou seja, uma nova instância que possibilita a circulação e a 

disseminação de imagens que não tiveram sua morte decretada. Estas percepções 

oferecem caminhos metodológicos frutíferos para estudos de preservação e restauração.  

Enfim, este estudo problematizou a noção de plataformas audiovisuais como 

espaços coerentes. Apontou as resiliências e imbricações entre formas espectatoriais 

operadas na cultura analógica e os modos atuais de assistir conteúdos digitais. Inspirado 

pela arqueologia da mídia examinou o arquivo audiovisual analógico em circulação no 

Vimeo como um agente de múltiplo potencial histórico, estético e narrativo. Abordando 

a prática de digitalização e armazenamento de conteúdos analógicos no Vimeo, o estudo 

indica novos caminhos para a pesquisa dentro dos estudos de memória e de mídias. 

Além disso, argumenta no sentido de se redimensionar as políticas de preservação, 

subordinadas ao tradicional modelo película versus fita, e de se abandonar o binarismo 

cinema versus vídeo. Este trabalho filia-se, portanto ao entendimento de que 

independentemente de suas materialidades, os formatos não são porta vozes de 

diferentes visões de mundo. 

Concluindo, esta pesquisa/estudo/trabalho se compreende como uma 

contribuição para um campo dinâmico da pesquisa interdisciplinar, o qual deverá 
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enfrentar o desafio de não unificar sua diversidade de abordagens teóricas e 

metodológicas, mas de expor sua aplicabilidade a estudiosos de outras áreas de 

pesquisa. Estudos sobre plataformas pouco investigadas e sobre mídias analógicas 

captados em materialidades não peliculares podem fornecer elementos importantes para 

pesquisadores dos diferentes domínios da memória, especialmente nos campos 

florescentes dos estudos do “cinema de borda”, de investida “não canônica”, e para as 

recentes pesquisas que investigam “formas televisivas fora da televisão”. Sim: isto é 

apenas o começo. 
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