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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa cujos resultados são agora apresentados se insere no campo de estudo das 

obras audiovisuais constituídas exclusivamente de imagens e sons pré-existentes, provenientes de 

registros autônomos captados em contexto alheio ao de sua produção. A investigação se propõe a 

avançar no estudo da criação audiovisual pautada no uso de found footage, contribuindo para a 

ampliação da produção acadêmica brasileira dedicada a esse método de criação e àqueles gêneros 

em que ele se manifesta – campo de pesquisa que, frente às radicais mudanças no contexto de 

produção e distribuição audiovisual experimentadas em anos recentes, clama por uma revisão dos 

conceitos, métodos e parâmetros em torno dos quais ela se estabelece.  A oportunidade, portanto, 

de contribuir para a pesquisa e estudo dessas novas formas daquele antigo procedimento 

constitui-se como motivação e justificativa da investigação aqui apresentada. 

O campo de estudo em que se situa a presente pesquisa pode ser definido como o do usos 

contemporâneos do found footage, mas a expressão é apenas uma dentre diversas denominações 

empregadas para se referir à reutilização de imagens e sons, que variam conforme a época, o 

âmbito e o gênero em que ocorre essa apropriação. A profusão de novas categorias e gêneros de 

de found footage só não é suplantada pela correlata proliferação de termos criados para designá-

las. Evidencia-se com isso a necessidade de uma prévia e cuidadosa definição de termos, uma vez 

que os atualmente utilizados em resenhas, artigos, conferências e dissertações a seu respeito, cada 

vez mais frequentes, difundem-se e confundem-se com igual intensidade, promovendo 

intercâmbios, sobreposições e subdivisões pouco criteriosas das categorias que descrevem. De 

forma genérica, imagens e sons reutilizados em novas obras costumam ser designados pelos 

termos found footage, stock footage e material de arquivo (no Brasil), mas também encontram-se 

referidas na produção crítica e teórica contemporânea como imagens recicladas, apropriadas, 

reempregadas e também como samples audiovisuais.  

Primeiramente, cabe ressaltar que found footage (termo ainda sem tradução definitiva 

para o português) e stock footage (que se traduz literalmente, por “filmagem de estoque”, mas é 

vertida para o português como “imagem de arquivo”), embora designem essencialmente a mesma 

coisa – material audiovisual produzido por terceiros, em contexto diverso daquele em que é 
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inserido – são expressões usadas por correntes distintas da teoria e crítica audiovisuais, aquela 

sendo mais comumente empregada para designar as imagens reutilizadas enquanto imagens em si 

mesmas, como signos que têm por referencial o contexto anterior em que estavam inseridos, e a 

posterior sendo mais comum para se referir a imagens alheias em seu uso no cinema 

documentário, reutilizadas como um objeto histórico, enquanto signo que tem por referencial a 

própria realidade que retratam. No primeiro caso, imagens de outras obras anteriores; no 

segundo, imagens da realidade anterior, do passado. Assim, se por um lado a expressão found 

footage se refere a um universo bastante restrito da criação audiovisual, comumente vinculado 

apenas ao cinema de vanguarda, ao filme-ensaio e ao documentário, por outro, como essa mera 

enumeração evidencia, trata-se de um conjunto heterogêneo de filmes, que não pode de modo 

algum ser tomado como uma categoria específica. Logo, a expressão found footage designa, antes 

e acima de tudo o mais, uma técnica, aplicável de inúmeras maneiras, com inúmeros objetivos, 

em inúmeros gêneros. 

Por não ter sido ainda produzida sistematização capaz de suprir a falta de um termo em 

português que traduza perfeitamente o conceito de found footage, que não equivale a “material de 

arquivo” simplesmente, como explicitado acima, a presente dissertação atem-se rigorosamente à 

terminologia anglo-saxônica. Para superar a questão linguística de dar gênero à palavra, prefere-

se o masculino (o found footage) – que acentua no português o caráter de “material audiovisual” 

implícito no termo – ao feminino (a found footage), que designa esse material como uma 

“filmagem”, palavra inadequada para descrever um imagens e sons que muitas vezes, no novo 

contexto, nem mesmo chegaram a ser captadas por qualquer tipo de câmera e muito menos por 

câmeras que operem com filme. Como explica Tilly Walnes: 

[…] the term ‘found footage film’ is anachronistic when applied to digital work […] For not only 

is the term ‘film’ rejected by purists as inaccurate for describing the digital moving image, 

‘footage’ itself does not quite account for the static images, animation, and all the other elements 

that can now easily be incorporated.
1 

Ainda algumas últimas linhas devem necessariamente ser dedicadas aos problemas 

terminológicos do found footage para desde já apontar a imprecisão – ou mesmo malícia – 

implícita no uso da palavra found para designar o material alheio, quando só raríssimas vezes ele 

é, de fato, “encontrado”. Vale citar Eduardo Valente:  

                                                 
1
 WALNES, 2010. 
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Soa engraçado porque, na maioria das vezes, trata-se muito pouco de ‘achar um filme’ a partir de 

um material desconhecido [...] mas sim de ir em busca de um material pré-existente para fazer um 

determinado filme. Ou seja: em grande parte do cinema de found footage o found se refere bem 

menos a tal material ter surgido sem nenhum aviso prévio do que ao ato de se encontrar em filmes 

de outrem, e/ou de antão, os significados que se desejava previamente construir.
2 

Apesar dessas ressalvas, e principalmente porque ela continua a ser usada por teóricos e 

artistas não apenas para se referir às obras do período e âmbito em que ela foi originalmente 

aplicada – do cinema de vanguarda norte-americano do pós-guerra em diante –, mas também para 

se referir a determinados filmes documentais e ensaísticos pautados no uso de imagens de 

arquivo, aos vídeos digitais de remix de imagens e sons alheios que são difundidos hoje pela 

internet e até mesmo, impropriamente, a filmes de ficção que não se apropriam de material 

audiovisual alheio e apenas simulam essa apropriação, adota-se ao longo da exposição que segue 

a expressão found footage film para designar em seu conjunto as obras audiovisuais constituídas 

da totalidade ou de fragmentos de outras pré-existentes e de autoria de terceiros. Para os efeitos 

desta dissertação, assim como para a pesquisa que a originou, espera-se que found footage e as 

designações de formatos audiovisuais pautados nessa técnica e poética especifica, sejam eles 

filmes de compilação, filmes experimentais de found footage, filmes-ensaio metacríticos, 

documentários de arquivo, filmes de colagem, filmes de montagem – e mesmo as de cunho mais 

recente, como “reciclagem audiovisual” e collage audiovisual, dentre outras aqui empregadas, 

tais como “cinema de apropriação e montagem”, remix digital, media mashup, remix vídeo, 

recuts – sejam suficientemente intercambiáveis, chamando a atenção para o que essas obras 

criadas a partir de material audiovisual de autoria de terceiros têm, de fato, em comum: a 

reedição e a inserção em um novo discurso de imagens e sons criados previamente e com outro 

fim. A reutilização de imagens e sons alheios, portanto, é o que se define como objeto da presente 

pesquisa. 

Apesar de nem sempre associada ao conceito de found footage, a reutilização de imagens 

e sons alheios se fez presente desde muito cedo na história do audiovisual, mesmo fora dos 

parâmetros aos quais é comumente associada, em ocorrências restritas ao cinema documental, ao 

cinema de vanguarda e, hoje, ao remix digital. Conhecida desde os primórdios da evolução das 

imagens em movimento e consolidada pelas vanguardas artísticas dos anos 1920, a técnica de 

                                                 
2
 VALENTE: 2007. 
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criação de obras audiovisuais a partir de outras preexistentes é bastante difundida e longeva, mas 

de limitada repercussão na produção artística e acadêmica brasileiras – destacando-se como 

exceção os estudos e obras mapeados por essa pesquisa. Se o volume irrisório de filmes e de 

artigos científicos brasileiros criados em torno do uso do found footage é incompatível com a 

longevidade e importância do tema, ainda mais rarefeita é a teoria, a crítica e a prática dos novos 

gêneros e fórmulas recentemente popularizados pelo advento de novos meios de difusão e criação 

audiovisual, tais como media mashup, digital remix video, regenre, videoscratching, machinima 

– termos que não significam mais do que um rol dos estilos em voga, que são atualizados e 

renovados em ritmo de inovações tecnológicas ao qual as atividades crítica e teórica certamente 

não conseguem reagir com prontidão e precisão. A presente pesquisa, portanto, apresenta-se 

também como uma oportunidade de refletir sobre a contribuição brasileira ao universo dos filmes 

de compilação e found footage films, bem como de reavaliar a expressividade dessa produção 

nacional neste novo cenário, em que se multiplicam simultaneamente os usos do material 

audiovisual reaproveitado e as esferas da produção em que esse uso se apresenta. 

Diante da facilidade de acesso e reprodução de imagens e sons que toma como suas 

fontes, da popularização das ferramentas utilizadas em sua produção e da pulverização de suas 

plataformas de difusão, a produção de conteúdo audiovisual baseada em material extraído de 

obras pré-existentes adquire atualmente novos contornos ideológicos e culturais, presta-se a 

novas aplicações – que costumam se afastar dos usos “consagrados” do found footage, no cinema 

documental e experimental – e talvez até permita que se fale em novas categorias de filmes de 

apropriação, compilação e montagem, em new found footage films.
3
 Vive-se hoje uma era em que 

as imagens e sons produzidos nos mais diversos contextos se constituem de fato num acervo, à 

disposição para que possam ser encontrados, apropriados, reinterpretados, reeditados, remixados, 

parodiados, adulterados e até mesmo subvertidos pelos produtores de novo conteúdo audiovisual. 

A prática da apropriação e reutilização de imagens e sons alheios está disseminada por todas as 

áreas da produção audiovisual contemporânea, de maneira antes inimaginável. No documentário 

e na publicidade, que frequentemente recorrem a bancos de imagens e a acervos audiovisuais pré-

existentes, tornou-se a regra, mais do que usual. Nos vídeos criados para circulação na internet, é 

recurso expressivo adotado corriqueiramente por anônimos e diletantes que tenham por objetivo 

                                                 
3
 HORWATT, 2007. 
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algo além da mera exposição pública dos talentos e da intimidade de sua prole ou de seus animais 

de estimação. No acompanhamento a apresentações musicais ao vivo, tornou-se o caminho mais 

frequentemente adotado pelos VJs para encontrar conteúdo suficiente para preencher a duração 

de uma performance que necessita de constante atualização das referências visuais. No cinema e 

nas artes plásticas, presta-se a novas e inusitadas aplicações, proliferando em vídeos instalações, 

filmes-ensaios e até mesmo em longas-metragens de ficção. O interesse, portanto, em refletir 

neste momento sobre essa técnica reside justamente no fato de que este pode ser um ponto de 

mudança – e até de culminância – na trajetória da apropriação do material audiovisual alheio para 

a construção de um novo discurso. Trajetória na qual se apresentam duas questões prementes: em 

primeiro lugar, uma indagação relativa à inserção da produção audiovisual brasileira nesse 

cenário atual, apontando os termos em que se deu e se dá a ocorrência de filmes construídos 

exclusivamente a partir do uso de imagens e sons alheios no Brasil; em segunda instância, uma 

reflexão sobre a possibilidade de tal técnica ser utilizada como forma de expressão de um 

discurso crítico sobre aquela produção pré-existente de que se apropria e, nesses termos, também 

sobre a produção cultural em sentido amplo. Sobre a potencialidade, portanto, daquele discurso 

composto de enunciações de terceiros voltar-se sobre si mesmo, exercendo uma metacrítica dos 

seus próprios componentes.  

Nesse contexto, a pesquisa parte de indagações sobre a suposta existência de autênticos 

found footage films brasileiros para evidenciar em que medida obras desse tipo podem ser 

consideradas uma forma de mediação critica da produção audiovisual do país. Ao mapear a 

evolução dessa técnica e do seu estudo, a investigação atesta a incipiência de seu uso como 

método de criação ou objeto de critica no Brasil e, ao mesmo tempo, reúne evidências de sua 

absoluta pertinência e relevância no panorama da produção audiovisual contemporânea. 

Assim, a presente dissertação pretende-se um levantamento de práticas e fórmulas do 

found footage que possam ser tomadas como parâmetro para a compreensão de sua 

preponderância no panorama mundial e para a abordagem crítica de sua ocorrência em obras 

audiovisuais produzidas no Brasil. Para isso, apresenta preliminarmente, no capítulo seguinte, os 

antecedentes históricos dessas práticas e fórmulas, que remetem a contextos e estratégias de 

criação artística – nas esferas das artes plásticas, da literatura e da música – referenciais para a 

compreensão das características da produção audiovisual baseada em found footage. Aqui, são 
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apenas pontuadas algumas ocorrências de procedimentos de apropriação e reapresentação nas 

artes, particularmente aquelas relativas a obras criadas sob esses parâmetros que constituem 

exemplos mas evidentes, reconhecidos ou ilustrativos dos significados e repercussões de tais 

procedimentos em esferas da criação artística que se conectam com a produção audiovisual. 

Encerra-se essa primeira parte da exposição com um breve panorama dos múltiplos contextos em 

que a apropriação criativa se dá hoje, pautada em sua criação e estudo pelo conceito de remix, 

emprestado da prática e da crítica da produção musical para se referir agora a uma categoria 

cultural ampla, que designa as múltiplas aplicações da reutilização de elementos anteriormente 

apresentados para a criação de novas obras, o que atualmente ocorre de forma disseminada por 

praticamente todas as esferas da atividade criativa humana. Uma contextualização necessária para 

que se possa compreender em que termos esses procedimentos se aplicam hoje ao campo da 

produção audiovisual. 

Em seguida, ainda em caráter de contextualização e fundamentação teórica, a pesquisa 

volta-se ao audiovisual especificamente, para se concentrar nos casos de apropriação criativa no 

âmbito do cinema e, portanto, no found footage em si ou nas inúmeras manifestações dessa arte e 

técnica de criação. Aqui, em seu terceiro capítulo, a dissertação se concentra na revisão crítica da 

bibliografia relativa ao estudo das obras criadas a partir da reutilização de material audiovisual 

alheio – estudos que, de acordo com a tradição a que se filiam, a do found footage como vestígio 

histórico, próprio do cinema documental, por um lado, a do found footage propriamente dito, 

como prática exclusiva do cinema de vanguarda, de outro, e agora uma terceira, a do found 

footage como imagens e sons digitais livremente apropriados, inclusive por realizadores não 

profissionais – costumam estar focados em apenas uma das formas ou esferas da produção em 

que a reutilização de material alheio se apresenta ao longo da história da produção audiovisual. 

Dissertar sobre aqueles múltiplos filmes de found footage, portanto, é dissertar sobre aquelas 

tradições que estudam cada um de seus usos – ou, antes, sobre as inexoráveis lacunas e as 

incontornáveis imprecisões sobre as quais se fundam o estudo e a prática dessas tradições, 

intrinsecamente multifacetadas, fragmentárias e marginais. Decorre disso a forma adotada por 

esta dissertação, em que a exposição histórica – primeiramente geral, depois específica do cinema 

– é frequentemente pontuada por digressões que buscam oferecer os parâmetros das teorias sobre 

cada forma de reutilização audiovisual e, posteriormente, detalhar autores e obras paradigmáticos 

para a consideração ou não de cada uma dessas formas como efetivamente metacrítica. Essa 
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subdivisão do terceiro capítulo, portanto, não adota uma tipologia especifica do found footage tal 

qual apresentada por algum de seus estudiosos. Logo, a exposição das tradições do found footage 

não se faz a partir das teorias dos que o comentam, seguindo, em vez disso, o modelo híbrido do 

capítulo anterior, em que uma ordenação histórica é subdividida não por períodos, mas por 

gêneros ou ambientes do cinema em que se pratica o found footage. Esse cinema reciclado, esse 

cinema de apropriação no que tem de mais de genérico e multifacetado, pode ser dividido e 

categorizado a partir dos mais diversos parâmetros:  

- do quanto e como modificam o material de que se apropriam, deixando-o intacto ou 

alterando-lhe forma e conteúdo; 

- relativo às fontes de onde retiram esse material, se apenas de uma ou de múltiplas; 

- ainda quanto às fontes, se preferencialmente de registros anônimos ou autorais, 

documentais ou da ficção, de obras obscuras ou conhecidas, apenas do cinema ou também 

da televisão etc.; 

- a partir do modo como tratam esse material apropriado, com fins elegíacos, críticos, 

paródicos etc.;  

- de acordo com a característica da obra em que esse material é incorporado: documental 

ou ficcional, ensaística ou narrativa, abstrata e ou figurativa.  

E isso apenas em termos de uma enumeração rápida e superficial das maneiras pelas quais 

a produção de found footage poderia ser categorizada. Em todo caso, é necessário optar-se, afinal, 

por uma forma de apresentá-la subdividida e, nesse processo, perde-se sempre algo de sua 

multiplicidade e evidenciam-se as dificuldades de sua categorização com base em noções de 

gênero muito rígidas ou restritivas. Duas obras apresentadas no subcapítulo dedicado ao cinema 

documentário, por exemplo, a de Péter Forgács e a de Marcelo Masagão, poderiam ser descritas 

pela critica – e frequentemente o são – como filmes-ensaio, pois de fato apresentam um 

encadeamento ensaístico na exposição dos assuntos e uma narrativa que não é pautada em fatos 

históricos que se comprovam pelas imagens. Mas a imagem de que se apropriam continua tratado 

da realidade, tendo como referencial uma ocorrência que ela registram. Evidentemente, o filme 

de Masagão não narra apenas e exatamente fatos, e muito menos espera que cada imagem valha 

como documento do que é narrado. Por outro lado, ele espera que aquelas imagens sejam 
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tomadas como índices de realidade – assim como as de Forgács, que muitas vezes de fato o são 

em relação ao que é narrado – e não como fabricações, não como apenas imagens. 

Dentre as pouquíssimas publicações dedicadas ao tema do found footage que possam 

servir como parâmetro para a exposição, cujos autores tenham se proposto a uma sistematização 

ou tipologia dos filmes de apropriação e montagem, destacam-se Films beget films: a study of the 

compilation film, publicado por Jay Leyda em 1964, e Recycled  images: the art and politics of 

found footage films, de William C. Wees, escrito em 1993. Ambas, portanto, bastante defasadas 

em relação ao panorama atual de produção de filmes com base em cenas extraídas de outros 

filmes. São estudos surgidos em contextos históricos precisos e refletem o estado da teoria e da 

crítica em relação a essa técnica apenas em determinado momento ou circunstância. São estudos 

cuja categorização do found footage é, acima de tudo, determinada pelo próprio recorte 

pesquisado por seus autores dentro do imenso universo dos filmes que exploram a técnica. 

Assim, cada um deles – bem como cada um dos estudos posteriores de relevo – é trazido à 

exposição para comentar determinado campo da produção de found footage ao qual seja mais 

adequada e relevante sua aplicação. 

Nesse sentido, algumas teorias podem ser reivindicadas desde já para evidenciar de que 

maneira determinados filme se enquadram ou não nas categorias descritas ao longo do terceiro 

capitulo. A tipologia – ou “cartografia”, como prefere Julia d’Artemare
4
 – de Nicole Brenez,

5
 por 

exemplo, que se insere no âmbito da produção critica francesa, no qual o found footage tem sido 

abordado em estudos centrados no que chamam de reemploi, divide essas práticas de reemprego, 

ou de “reciclagem”, em dois grande conjuntos: o reemprego endógeno de material audiovisual, 

cujos exemplos mais ilustrativos seriam os spots publicitários empregando a constante 

reutilização de suas próprias imagens, e o cinema de nomes como Jonas Mekas e David Perlov, 

que opera a montagem de material anterior dos próprios autores, e o reemprego exógeno, que 

envolve o uso de imagens de arquivo para fins ilustrativos em obras de qualquer natureza, o filme 

de compilação e o found footage em si, que a autora segue então subdividindo e exemplificando, 

tomando por base obras e autores do cinema de vanguarda fundamentalmente. 

A reciclagem audiovisual endógena, por mais interessante que sejam os seus resultados, 

                                                 
4
 ARTEMARE, 2009.  

5
 BRENEZ, 2002. 
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não é tomada como objeto de ao longo desta dissertação, justamente porque não se trata de 

apropriação, uma vez que os seus praticantes trabalham apenas com imagens e sons que eles 

mesmos captaram, ou pelo menos cuja captação foi supervisionada por eles – ainda que em 

momento muito anterior àquele em que essas imagens são de fato montadas. Assim, a pesquisa 

por princípio não leva em conta em suas análises a obra de Jonas Mekas ou David Perlov, 

justamente por estar concentrada no problema da criação a partir de imagens e sons alheios, na 

autoria que se dá pela incorporação do olhar “do outro”. Os casos de reciclagem endógena, 

portanto, situam-se em outro registro que não propriamente o do found footage e seus usos. 

Lidam, no máximo, com uma imagem reencontrada, reapropriada de uma experiência e geração 

que partiram do próprio autor que as retoma. Por outro lado, alguns artistas como Harun Farocki 

e Jay Rosenblatt trabalham tanto com material alheio quanto com aquele vindo de seu próprio 

acervo de registros anteriores. Nesses casos, a obra de artistas como Farocki e Rosenblatt é 

contemplada, mas apenas estritamente no que se refere àqueles filmes que eles realizaram 

exclusivamente com base em imagens e sons produzidos por terceiros. Já a reciclagem exógena, 

tal com definida por Brenez, é justamente aquela em torno da qual se concentra a pesquisa, a que 

é estudada e praticada sob os preceitos do found footage e aquela que se manifesta de todas as 

inúmeras maneiras já mencionadas. Mas aqui, a autora se concentra nas manifestações dessa 

reciclagem exógena no âmbito do cinema experimental e de vanguarda, desconsiderando as 

aplicações mais “mundanas” que também dizem respeito ao âmbito desta dissertação, como 

aquelas relativas aos vídeos para internet, o que restringe o alcance de sua “cartografia” às 

considerações preliminares da pesquisa e impede que ela, assim como os estudos de Leyda e 

Wess, aplique-se irrestritamente à exposição.  

Em sua pesquisa inaugural dos estudos sistemáticos sobre o assunto, Jay Leyda fala em 

filmes de compilação e privilegia as obras cunho “histórico”, documentários que efetivamente 

compilam material audiovisual anteriormente captado oferecendo um discurso sobre eles. Nesse 

sentido, seu estudo permite que seja tomado como parâmetro para a exposição do que seriam os 

filmes de compilação, ao mesmo tempo evidenciando como eles se diferenciam da produção de 

“documentários de arquivo”, expressão pode ser usada para indicar precisamente os filmes que 

utilizam como fonte primordialmente material documental, jornalístico e doméstico do passado, 

que são apresentados de forma expositiva, frequentemente comentados explicitamente por 

narrações ou depoimentos em off sobre essas mesmas imagens. William C. Wees, por sua vez, em 
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sua pesquisa sobre essa técnica, utiliza a expressão found footage films para designar o conjunto 

de obras criadas a partir de sua aplicação, mas privilegia o cinema de vanguarda, os filmes 

experimentais a que se refere como collage films. Seus estudos, pois, pautam a exposição sobre o 

uso do found footage no âmbito do cinema experimental. 

Avançando para a descrição de categorias de found footage consolidadas em tempos de 

remix – momento, portanto, posterior aos estudos realizados por Leyda e por Wees –, a exposição 

busca novos autores referenciais. Nesse aspecto, ao abordar o cinema – ou o audiovisual, pelo 

menos – que se apresenta no ambiente das galerias e dos museus, uma nova tradição pode estar se 

iniciando entre os que estudam esse campo específico, como Stefano Basilico
6
 e Rob Yeo,

7
 cujas 

observações ajudam a mapear a reutilização de imagens do cinema nas vídeo artes e nas vídeo 

instalações enquanto manifestações de “cinema expandido”. Por sua vez, Eli Horwatt,
8
 que tem 

se dedicado em suas pesquisas a uma tentativa de sistematizar a produção digital contemporânea 

de obras audiovisuais a partir de outras pré-existentes, frequentemente materializadas apenas em 

vídeos de curta duração difundidos com exclusividade pela internet, refere-se a new found 

footage films para depois seguir enumerando novas categorias (ou tipos, ou gêneros) que jamais 

bastam ou esgotam as possibilidades atuais de sua manifestação: recuts, regenres, mashups, 

political remix videos, machinimas e assim por diante. Privilegiando justamente todas as novas 

formas de reutilização de imagens e sons, que tomam como fonte de matéria-prima produtos da 

cultura audiovisual de massa, inclusive, e principalmente, contemporânea – logo, definitivamente 

desvinculada tanto da produção de compilação histórica estudada por Leyda e teóricos do 

documentário quanto do cinema experimental e “de galeria” com que Wees trabalha –, a obra de 

Horwatt, ainda que longe de gerar uma tipologia precisa e perfeitamente aplicável mesmo a esse 

caso restrito, constitui-se na referência teórica fundamental do último momento da exposição de 

formas de manifestação do found footage que ocupa o terceiro capítulo. 

Em momento subsequente, a dissertação procede à sua segunda restrição de foco e busca 

oferecer os parâmetros para que a produção audiovisual baseada em found footage seja de fato 

tomada como um procedimento de metacrítica cultural, concentrando-se apenas nos filmes que 

usam o material audiovisual alheio como um veículo de comentário e valoração crítica desse 

                                                 
6
 BASILICO, 2004. 

7
 YEO, 2004. 

8
 HORWATT, 2007; HORWATT, 2009. 
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próprio material e do contexto de sua produção. Nesse sentido, segue-se um ensaio sobre 

possibilidade de essas formas de criação – em tudo análogas aos procedimentos de remix 

amplamente considerados – serem de fato legítimas, autorais e metacríticas. Para isso, são feitas 

algumas considerações sobre aspectos específicos da criação por remix quanto à sua legalidade, o 

seu caráter autoral e o seu potencial de mediação e de crítica, as quais tomam por base não 

estudos de cinema, mas principalmente estudos sobre o remix em sentido amplo, de autoria de 

pesquisadores dessa forma de criação específica da cultura contemporânea. Essa exposição 

ensaística intermediária entre a contextualização histórica e teórica e os estudos de caso permite 

que a pesquisa avance, enfim, para a exposição da ocorrência de “remixes culturais” autênticos e 

de filmes verdadeiramente metacríticos na produção audiovisual brasileira. Noutras palavras, a 

ocorrência de filmes que representam uma forma de critica audiovisual também ela expressa sob 

a forma de um produto audiovisual. Isso significa, no caso, brasileiro, após terem sido 

enumeradas de forma concomitante à exposição histórica dos usos, gêneros ou formatos da 

produção de found footage, as pontuais contribuições de realizadores do país ao manancial de 

filmes de compilação (Silvio Tendler, Eduardo Escorel, Marcelo Masagão), de filmes 

experimentais baseados em found footage (Carlos Adriano) e de filmes-ensaio de metacritica 

cultural (Jairo Ferreira, Rogério Sganzerla), centrar-se nos exemplos específicos da produção 

audiovisual brasileira sintonizada com os parâmetros de nossa pesquisa em todos os aspectos: 

filmes criados exclusivamente a partir de material audiovisual alheio como forma de veicular 

uma reinterpretação critica desse mesmo material. 

Atestando a ocorrência de obras desse tipo na filmografia brasileira, a pesquisa se 

concentra nos filmes São Paulo sinfonia e cacofonia, de Jean-Claude Bernardet (1995), e Um dia 

na vida, de Eduardo Coutinho (2010), que são descritos e comentados em aspectos que revelam 

as possibilidades narrativas, poéticas e críticas da montagem de material audiovisual alheio. Não 

deixa de ser surpreendente que se consiga apontar na cinematografia brasileira dois exemplos de 

filmes que obtém precisamente esse resultado com mínima intervenção sobre as imagens e sons 

de que se apropriam: São Paulo sinfonia e cacofonia, de Jean-Claude Bernardet (1995) e Um dia 

na vida, de Eduardo Coutinho (2010). O que não surpreende é que sejam filmes produzidos em 

contexto “de pesquisa” e que tenham circulado de maneira extremamente restrita. O filme de 

Bernardet chegou a ser “apresentado no Espaço  Unibanco de Cinema por quatro semanas, 

embora tivesse apenas 40 minutos de duração. Foi projetado em conjunto com o filme 
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Fragmentos da vida, de 30 minutos, ficando assim com a duração normal de cinema.”
9
 Depois, 

ganhou ainda exibições em festivais no Brasil, na França, na Áustria, na Alemanha e na Espanha 

e foi exibido por canais de TV educativos da Espanha e Itália. Mas isso resume, basicamente, sua 

circulação pelos cinemas – salvo eventuais exibições em mostras de cinema e eventos 

comemorativos. O caso do filme de Coutinho, por sua própria constituição – gravações não 

autorizadas e não licenciadas das transmissões de oito emissora de televisão aberta ao longo de 

um dia –, é ainda mais complexo. Proibido de ser lançado comercialmente, ele teve apenas 

algumas poucas exibições publicas, quase sempre na clandestinidade, apresentado como um work 

in progress e sempre na necessária presença do realizador. Dois filmes do espectro mais marginal 

e “fechado” do circuito cinematográfico, portanto.  

A partir dessas constatações, a pesquisa se concentra, afinal, em analisar ambos os filmes 

sob o ponto de vista das associações e combinações que promovem exclusivamente por meio da 

montagem. Para isso, são inicialmente particularizados em determinados aspectos de sua 

produção e em seguida descritos em profundidade no seu conteúdo, de modo a permitir, a todo 

instante, a contemplação de sua macroestrutura e o sequenciamento de seus planos. Em seguida, 

identificam-se possíveis caminhos para proceder à analise do seu discurso em torno de 

subdivisões de seus temas e procedimentos evidentes a partir da visualização de sua estrutura e 

conteúdo. No caso de São Paulo, sinfonia e cacofonia, isso significa uma dissertação que, assim 

como o filme, apresenta-se sobretudo como um percurso, um deslocamento que parte de 

movimentos da cidade e da montagem que são estruturantes de seu discurso, para em seguida 

revelar aspectos antropológicos e, afinal, historiográficos do conteúdo desse discurso. No caso da 

Um dia na vida, a partir de seu imperativo de mínima intervenção sobre o discurso originário de 

que se apropria, o do fluxo das transmissões televisivas, a dissertação procede à particularização 

de cada uma das ferramentas que aplica para conferir a esse discurso um caráter autoral e 

metacrítico, concentrando-se em seguida, no conteúdo desse discurso que é formulado em termos 

de uma reação crítica do cinema à televisão, um deslocamento da recepção tomado com 

suficiente pra a geração de uma compreensão renovada dos temas e formatos que são explorados 

pela mídia brasileira. Em ambos os casos, a análise se torna uma exposição e uma discussão da 

montagem desses filmes, do tempo e conteúdo de cada plano e de sua articulação em relação a 

                                                 
9
 BERNARDET apud NAGIB e ROSA, 2002, p.111. 
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planos e anteriores subsequentes, uma reflexão, portanto, em torno do corte, como instrumento – 

único ou quase, no caso desses filmes – de construção do discurso audiovisual. A contemplação 

conjunta das análises formais e de conteúdo de ambos os filmes, permite que se revelem como 

veículos de um discurso crítico em relação à mídia que se articula apenas a partir da reutilização 

de imagens e sons pré-existentes extraídos dessa mesma mídia que tomam como objeto desse 

discurso. Filmes de pura metacrítica, portanto. 

Se, como afirmado acima, não é surpresa que esses dois filmes construídos apenas a partir 

da montagem de material audiovisual apropriado sejam filmes considerados “de pesquisa” e que 

circulem de forma restrita apenas a círculos acadêmicos, tampouco surpreende que estejam 

apenas agora começando a motivar reflexão critica e produção cientifica a seu respeito – a qual 

também não se procedeu ainda mediante esse parâmetro que os aproxima, que os identifica como 

found footage films puros e exemplos de ensaios audiovisuais estritamente metacríticos sobre a 

cultura audiovisual brasileira. 
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2. DO READYMADE À ERA DO REMIX: PANORAMA HISTÓRICO E PERSPECTIVA 

ATUAL DA ARTE DE APROPRIAÇÃO 

 

2.1 Apropriação na arte: antecedentes históricos  

A apropriação é o ato de tomar posse, com ou sem permissão, de alguma coisa que 

pertença a alguém, muitas vezes fruto de seu trabalho. Seu uso na esfera da criação cultural e 

artística se refere a qualquer procedimento de tomada de elementos de uma obra para a 

composição de uma nova – o que implica numa acepção pejorativa da prática. Trata-se de um ato, 

na melhor das hipóteses, controverso, que ocupa uma fronteira tênue entre o roubo, o plágio, a 

contrafeição e a criação autônoma e legítima. Apesar dessa natureza polêmica, o ato de 

apropriação conheceu nas artes uma aplicação que lhe ampliou o sentido, buscando legitimá-lo 

como forma de criação autônoma. É possível afirmar de forma generalizante, mas também 

minimamente precisa, que toda forma de criação depende da apropriação e incorporação de 

criações anteriores. A literatura surge historicamente da consolidação de narrativas transmitidas 

oralmente desde épocas ancestrais. A pintura se desenvolve a partir da observação e da imitação 

de mestres do passado. A história da música é marcada pela apropriação e incorporação em novas 

composições de harmonias, melodias e letras usadas anteriormente. No limite, pode-se afirmar 

que toda forma de arte, de todas as épocas, é em alguma medida derivada de processos de 

apropriação e incorporação. 

Mesmo em se tratando especificamente de obras de arte que utilizam explicitamente a 

íntegra ou parte de trabalhos já divulgados anteriormente, exemplos de apropriação e reutilização 

para criação de novas obras se fazem presentes desde muito antes do advento das práticas 

artísticas de vanguarda do século XXI à quais esses procedimentos são mais comumente 

associados. Na literatura, por exemplo, destaca-se o surgimento, ainda durante a Antiguidade 

Greco-romana, do cento, “a piece of writing constructed from quotations from other works”
10

, 

gênero literário a partir do qual foram produzidas inúmeras obras de cunho narrativo, elegíaco e 

satírico a partir da recombinação de trechos dos primeiros poetas, como o centos homéricos 

criados desde, pelo menos, o século V. Na música, o contrafactum, prática de substituir os versos 
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originalmente cantados sobre uma melodia por outros
11

 – inclusive para efeitos cômicos, forma 

em que ainda hoje se faz presente –, remonta à Idade Média.  

A despeito desses exemplos ancestrais de sua manifestação, é conveniente delimitar 

temporalmente o surgimento de práticas de apropriação, recombinação e recontextualização aos 

casos que verdadeiramente fundamentam e antecipam os modos em que elas são hoje aplicadas à 

criação artística. Nesse sentido, o uso de obras pré-existentes para a construção de novas está 

inserido num processo histórico que tem início nas vanguardas artísticas e nos avanços 

tecnológicos da virada do século XIX para o XX. São esses avanços tecnológicos – 

essencialmente, a invenção da fotografia e do cinema – e aquelas estratégias de vanguarda que 

permitiram à criação artística pautada no uso de trabalhos pré-existentes se desenvolver e se 

desdobrar em formas como a assemblage, a collage, o readymade, o sampling musical e o cut-up 

literário. A partir dos anos 1980, com ao surgimento do vídeo, a consolidação da chamada arte de 

apropriação e a popularização da cultura urbana do hip-hop, essa criação a partir da reutilização 

de obras alheias disseminou-se por todas as áreas da produção cultural e artística, chegando ao 

século XXI na condição de postura criativa e atitude estética típica do nosso tempo, que alguns já 

se apressam em denominar Era do Remix.
12

 

Para que possa ser feita uma avaliação fundamentada da produção audiovisual que 

emprega técnicas análogas, portanto, é necessária uma breve exposição prévia das técnicas e 

correntes de criação artística que antecederam – e seguem coexistindo com – as práticas mais 

atuais de apropriação, colagem e remix no campo audiovisual, oferecendo um painel nítido de 

suas raízes históricas. 

 

2.2. Apropriação nas artes visuais: assemblage, collage, readymade 

Nas artes plásticas, procedimentos análogos ao uso de material alheio praticado por 

cineastas do found footage e por músicos do sampling e remix podem ser encontrados em 

técnicas que recebem várias designações, tais como collage, assemblage e fotomontagem. Os 

críticos, teóricos e praticantes daquelas formas contemporâneas de apropriação criativa 

frequentemente se referem às obras que são originadas por esses processos, genericamente, como 
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colagens. “Fundamentally, sampling is a form of the fine arts practice of collage.”
13

 Conforme 

esclarece Don Joyce, membro do grupo musical experimental Negativland, um praticante de 

sampling e também um estudioso das formas de criação artística conhecidas por colagens: “the 

first instances of what could be called collage happened in the late-nineteenth century, with 

people taking photographs of different things and cutting them up and pasting them into what 

would become a postcard for the tourist trade.”
14

  

O surgimento das colagens nas artes visuais se relaciona, portanto, à fotomontagem, uma 

técnica aplicada já em meados do século XIX, por alguns dos primeiros fotógrafos que se 

puseram a experimentar com a criação de novas fotografias a partir de fragmentos de outras pré-

existentes, combinados no momento da impressão para dar origem a uma nova imagem. Embora 

seu uso remonte, pois, à Era Vitoriana e àquela prática comercial usada na confecção de cartões 

postais mencionada por Joyce, a fotomontagem enquanto procedimento autoral autônomo 

costuma ser primordialmente associada aos movimentos dadaísta e surrealista,
15

 e também ao 

expressionismo e ao construtivismo – de maneira geral, às vanguardas surgidas nas primeiras 

décadas do século XX, durante as quais veio a conquistar expressividade artística em seu 

emprego por nomes como George Grosz, Man Ray, Hannah Höch e Aleksandr Rodchenko.  

Em período posterior, os termos collage e assemblage passaram a ser utilizados para 

designar os trabalhos visuais constituídos pela combinação de materiais diversos, tais como 

fragmentos de impressos, placas, fios, tecidos e tudo o mais que o artista quisesse incluir. O 

termo collage designa, principalmente, os trabalhos desse tipo realizados sobre um plano 

bidimensional, enquanto assemblage é usado para se referir especificamente às formas de  

composição tridimensionais, como esculturas e instalações. A aplicação do termo collage tem sua 

origem nos primeiros anos da década de 1910, durante os quais os pintores cubistas Pablo Picasso 

e Georges Braque passaram a utilizá-lo para designar o método que vinham aplicando para a 

criação de alguns de seus quadros, o qual passou a ser compartilhado, em seguida, por dadaístas 

como Kurt Schwitters.
16  

                                                 
13

 McLEOD e DiCOLA, 2011, p. 36. 
14

 JOYCE apud McLEOD e DiCOLA, 2011, p. 36. 
15

 DYER, 2007, p. 14. 
16

 Ibid., p. 14. 
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O termo assemblage, por sua vez, costuma se referir a um tipo de esculturas ou 

instalações em que objetos cotidianos de qualquer natureza, e mesmo retirados do lixo, são 

combinados. A consolidação da palavra e dessa forma de composição no universo das artes 

plásticas relaciona-se à emergência dos “neo-dada”
 17

 e de uma “junk aesthetic” no contexto da 

arte norte-americana da segunda metade dos anos 1950 e início dos anos 1960, manifestando-se 

em artigos e em obras de nomes como Lawrence Alloway, Allan Kaprow e Robert 

Rauschenberg.
 18

 

A grande reviravolta no conceito de apropriação no contexto das artes se deu entre 1913 e 

1915, período em que Marcel Duchamp desenvolveu o conceito de readymade, termo que 

cunhou para descrever objetos utilitários, cotidianos, encontrados e selecionados por ele e 

expostos como obras de arte sem que tivessem sido substancialmente alterados. Ao reposicionar, 

combinar, suprimir partes ou proceder a pequenas inclusões nesses objetos cotidianos, ou 

simplesmente batizá-los e apor-lhes sua assinatura, Duchamp entendeu que qualquer objeto banal 

ou industrializado podia ser transformado em arte meramente por um gesto consciente do artista, 

um gesto de autoria fundamental. O primeiro dos readymades de Duchamp, e ainda um de seus 

mais representativos, foi produzido em 1913, quando o artista encaixou uma roda de bicicleta 

sobre o assento de uma banqueta de madeira. Em 1917, Duchamp criou o que se tornaria seu 

readymade mais célebre e icônico: a obra Fonte, um mictório branco exposto intocado, apenas 

em posição invertida e a assinado com o pseudônimo “R. Mutt” e a data de sua “criação”. Outro 

dos mais conhecidos readymades de Duchamp, criado em 1919, tem particular relevância como 

referencial da arte de apropriação e remix por tomar como elemento de sua constituição uma 

imagem criada por outro artista, amplamente divulgada e reconhecível: a Mona Lisa. Para a 

criação de sua obra L.H.O.O.Q., Duchamp apropriou-se de um cartão postal comum com uma 

reprodução da famosa pintura de Leonardo da Vinci, sobre a qual Duchamp desenhou um bigode, 

uma barba, e escreveu o título.  

Com essas obras, Duchamp inaugurou os modernos procedimentos de apropriação e 

recontextualização na arte, dissociando a criação artística da manufatura de novos objetos. Como 

explica Agnaldo Farias, “Duchamp pretendia subtrair a existência física do objeto em favor do 
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ato de escolha, propondo que a obra fosse o gesto e não o objeto.”
19

 O resultado dessa manobra 

de Duchamp levou ao desenvolvimento de conceitos correlatos, como objet trouvé e found art, 

repercutindo por todo o universo das artes visuais desde então. Sem essa manobra, é impossível 

imaginar ou explicar a ocorrência de um movimento como o da pop art, que levou artistas como 

Roy Lichtenstein e Andy Warhol a criar suas obras a partir daqueles mesmos tipos de 

apropriações e deslocamentos de objetos industriais e da cultura de massa, incorporando de latas 

de sopa a personagens de histórias em quadrinhos em suas representações.  

Ainda que a criação dos readymades de Duchamp inaugure o uso da apropriação como 

ato criativo e artístico, estabelecendo o parâmetro e a raiz de toda forma de produção posterior 

que se vale de estratégias semelhantes, inclusive do found footage filme, foi apenas nos anos 

1980, com o advento do pós-modernismo e o questionamento das noções tradicionais de 

originalidade, autenticidade e autoria, que a expressão arte de apropriação passou a ser utilizada 

para ser referir ao trabalho de nomes como Sherrie Levine, Richard Prince e Jeff Koons. No 

Brasil, ainda nesse contexto pós-modernista, Nelson Leirner e Jac Leirner, que sempre 

trabalharam com a incorporação de objetos do cotidiano em sua peças – esculturas, assemblages, 

colagens e instalações – são exemplos de artistas cuja obra é comumente designada como 

pertencente a categoria “de apropriação.” Em anos recentes, a apropriação nas artes plásticas 

passou a incorporar alterações em seus procedimentos como reflexo da popularização de novas 

tecnologias digitais, dando origem a uma nova produção de artistas que se expressam por 

colagem e assemblage, como aquela mapeada por Spencer Drate
20

 – a qual não inclui a 

incorporação de elementos audiovisuais, em todo caso. 

 

2.3. Apropriação na literatura: cut-ups e mashups 

Na literatura contemporânea, o procedimento de criação a partir da recombinação de 

fragmentos de obras alheias, ainda que remonte aos já citados centos da Antiguidade, também se 

desenvolveu em sua perspectiva moderna a partir da eclosão das vanguardas do início do século 

XX, com a utilização do termo cut-up para designar uma técnica de criação literária aleatória 

aplicada por poetas dadaístas para a produção de poemas a partir do rearranjo de recortes 
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extraídos arbitrariamente de outros textos. O procedimento consiste em tomar um texto completo 

e coerente e dividi-lo em fragmentos formados por apenas uma ou algumas palavras, que, 

rearranjados, dão origem a novo texto, de significado cifrado ou propositalmente nonsense. A 

técnica não se exprime somente pelo uso de tesoura e cola e pode também ser aplicada das mais 

diversas formas, que incluem dobrar uma página de texto aproximando sentenças originalmente 

apartadas, rasgar trechos de um poema pronto ou até mesmo sortear de dentro de um saco 

palavras recortadas de uma notícia de jornal – método prescrito pelo poeta dadaísta Tristan Tzara 

em seu poema manifesto Para fazer um poema dadaísta.
21

 

Apesar de ter sido desenvolvida no âmbito do movimento Dada, a técnica do cut up 

literário foi aperfeiçoada e popularizada entre o final dos anos 1950 e início dos anos 1960 pelo 

escritor beatnik William S. Burroughs e por seu colega Brion Gysin, que o apresentou ao 

procedimento – o qual posteriormente seria aplicado por Burroughs também na criação de cut-

ups sonoros e audiovisuais, que resultaram em discursos, músicas e filmes frenéticos e caóticos. 

Outro exemplo de literatura baseada na técnica do cut up pode ser encontrado em algumas obras 

do argentino Julio Cortázar, como a novela Rayuela, publicada em 1963, ou os dois volumes de 

fragmentos intitulados Ultimo round, de 1969, que incluem citações, noticias de jornais e até 

mesmo elementos não verbais apropriados, como fotografias e reproduções xerográficas de 

impressos. Utilizada em outros inúmeros contextos desde então, a técnica do cut-up repercutiu 

também na esfera da música popular, tendo sido aplicada por compositores como David Bowie, 

Kurt Cobain e Thom Yorke para a criação de letras para algumas de suas músicas. 

 

2.4. Apropriação na música:  sampling, remix, scratching 

O desenvolvimento de técnicas de apropriação e reutilização de material alheio para 

criação de novas obras no campo específico da música popular é de vital importância para o 

estudo da produção audiovisual – e de demais esferas culturais – pautada em procedimentos 

análogos. Isso ocorre não apenas porque a aplicação desses procedimentos na música fornece 

parâmetros para sua aplicação nas outras áreas, nem tão somente pela íntima relação entre aquele 

desenvolvimento e o advento de novas ferramentas tecnológicas, mas principalmente porque os 

termos e conceitos utilizados para descrever esse fenômeno no campo da música aplicam-se hoje 
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às mais diversas manifestações da criação que toma por base obras pré-existentes. Assim, faz-se 

necessária uma exposição mais detalhada de como tais termos e conceitos se originaram, 

tornando a seção deste capítulo de contextualização dedicada à música mais extensa do que 

aquelas desenvolvidas em torno de outras formas de criação artística baseada em apropriação. 

Na música, as primeiras manifestações da incorporação de trechos de composições 

anteriores a uma nova criação estão vinculadas ao advento do sampling (literalmente, 

amostragem), um método de produção artística e cultural cuja aplicação esteve inicialmente 

associada ao desenvolvimento da música concreta, expressão cunhada por Pierre Schaeffer. 

Realizando ao longo da década de 1940 diversos experimentos de composição com sons gravados 

previamente, os quais introduziram no âmbito da criação musical a possibilidade de manipulação 

eletrônica de trechos sonoros contidos em fitas magnéticas, Schaeffer se tornou o primeiro 

compositor a fazer música editando fragmentos de material sonoro alterados em sua duração e 

amplitude – como faria, na década seguinte, John Cage em seus colagens sonoras. Atestando a 

relação entre o advento de novas tecnologias e o surgimento de formas inéditas de criação 

artística, esses trabalhos pioneiros deram origem a uma nova maneira de produzir e compor 

música eletrônica, cuja aplicação ampliou-se imensamente desde então: a produção pautada em 

sampling, na distorção e edição de amostras (samples) sonoras pré-gravadas. 

No mesmo sentido, os já mencionados cut ups sonoros do escritor beat William S. 

Burroughs podem ser também considerados precursores dessa técnica. Em parceria com o 

escritor e poeta Brion Gysin, o autor beatnik  experimentou com a tecnologia de gravação e 

manipulação de sons, gravando em fitas magnéticas trechos de transmissões radiofônicas – 

particularmente de notícias – que eram depois recombinados para dar origem a “poemas sonoros” 

criados por permutação. Ao fazê-lo Burroughs acreditava ser possível revelar significados ocultos 

nas mensagens transmitidas pela mídia. Assim como os experimentos de Schaeffer e Cage, os 

avanços representados por essas “colagens sonoras” de Burroughs estiveram inicialmente 

restritos ao universo da arte de vanguarda. Não se tratava ainda, portanto, de apropriação aplicada 

à música popular propriamente dita.  

Porém, com a crescente popularização dos meios e procedimentos da criação por 

sampling, a música popular logo abriu suas portas para a técnica, levando-a a florescer na 

produção de inúmeros artistas de grande apelo comercial. Simon and Garfunkel utilizaram partes 
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de seu sucesso The sounds of silence em uma canção gravada posteriormente, Save the life of my 

child, tornado-se os primeiros artistas da música popular a samplearem a si mesmos. Os Beatles 

também utilizaram a técnica de manipulação de trechos sonoros provenientes das mais diversas 

fontes em uma série de canções gravadas no final dos anos 1960, como A Day in the life, 

Revolution 9 e I am the walrus. O visionário Timothy Leary, por sua vez, utilizou samples de 

músicas dos Beatles e dos Rolling Stones, dentre outros, em seu álbum conceitual e doutrinário 

You can be anyone this time around, em 1970. 

Assim, em sua acepção moderna e corrente, o termo sample foi utilizado pela primeira 

vez para designar um elemento da produção cultural contemporânea inicialmente restrito ao 

universo da música. Nesse contexto, o sample designa um trecho – ou mesmo apenas uma das 

inúmeras faixas de áudio que compõem uma gravação – de uma música destacado da composição 

original da qual fazia parte para ser reinserido em uma nova composição. Paralelamente, o 

conceito de remix surge guardando a mesma precisão e sentido restrito, que gradualmente se 

torna difuso e possibilita sua aplicação em contexto mais amplo. Embora, assim como ocorre 

com o sampling em si, precedentes do remix possam ser encontrados desde muito cedo na 

evolução das técnicas de produção cultural e artística, foi a introdução dos mixers, os 

equipamentos capazes de combinar múltiplas faixas de áudio, que tornaram a prática um padrão 

corrente da indústria fonográfica. Com cada elemento de uma canção – vocais, batidas, 

instrumentos etc. – disponíveis em samples para a manipulação individual, tornou-se possível 

remixar uma música, alterando o volume, ou mesmo eliminando ou substituindo cada uma dessas 

faixas individualmente.  

A partir desses avanços tecnológicos, técnicos e terminológicos, foram cunhados os 

verbos samplear, que designa o ato de tomar de uma gravação musical um trecho ou faixa – o 

sample – e remixar, que designa o ato de reutilizar tal sample como um instrumento ou faixa de 

áudio em uma nova peça musical. Foi dessa maneira que a ideia de sample passou 

gradativamente a estar associada ao uso de trechos de músicas de outros autores, já lançadas 

anteriormente – e não necessariamente a gravações autônomas feitas pelo próprio autor, como as 

que utilizavam Schaeffer e Cage. 

Nesse sentido restrito, limitado ao uso de sons previamente gravados e lançados (e, 

portanto, legalmente protegidos pelas normas internacionais de copyright), pode-se dizer que o 
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primeiro exemplo de sampling e remix na música popular remonta a 1961, quando James Tenney 

criou a peça musical Collage #1 (Blue Suede) a partir de samples da famosa gravação de Elvis 

Presley da canção Blue suede shoes, de Carl Perkins. Pode-se dizer que essa peça foi o autêntico 

primeiro remix, ainda que inúmeras obras anteriores – das mais diversas áreas da produção 

cultural e artística, não só da música – possam por analogia ser assim denominadas. E ainda que o 

termo remix em si não tenha sido utilizado para se referir àquela criação específica de James 

Tenney – na verdade, a ideia de remix só viria a se consolidar na música popular dez anos depois. 

A partir da popularização da apropriação e manipulação de composições já lançadas e 

reconhecíveis, o termo remix ganhou força no âmbito da produção e da crítica musicais, 

suplantando o uso do termo sampling enquanto designação mais abrangente do procedimento de 

retrabalhar uma parte ou o todo de composições pré-existentes. Sobre o termo e como ele 

finalmente acabou escapando do uso restrito ao universo da música popular,  afirma Lev 

Manovich: 

[…] remixing originally had a precise and a narrow meaning that gradually became diffused. 

Although precedents of remixing can be found earlier, it was the introduction of multi-track mixers 

that made remixing a standard practice. With each element of a song – vocals, drums, etc. – 

available for separate manipulation, it became possible to “re-mix” the song: change the volume of 

some tracks or substitute new tracks for the old ones.
22

 

Em seu seminal livro sobre o assunto, DJ Culture, Ulf Poschardt destaca diferentes 

estágios na evolução da prática do remix. Toma como ponto de partida o ano de 1972, quando o 

DJ nova-iorquino Tom Moulton, especializado em disco music, criou seus primeiros remixes 

tocando versões estendidas de sucessos do gênero, os quais, segundo Poschardt, “show a very 

chaste treatment of the original song”
23

. Como aponta Poschardt, o tratamento inicialmente 

respeitoso e marcado por intervenções mínimas sobre o material apropriado foi progressivamente 

sendo substituído por uma postura mais agressiva, que alterava mais significativamente as 

músicas originais. Dez anos depois, os remixes já eram criados com total liberdade em relação às 

obras das quais se constituíam e começaram a surgir, inclusive, remixes de remixes.  

A despeito de seus antecedentes e exemplos ilustres nas mais diversas áreas da criação, 

portanto, a ampla utilização dos procedimentos de sampling e remix deve sua difusão na cultura 
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popular ao surgimento, no final dos anos 1970, particularmente em Nova York, da cultura do hip-

hop, cuja música frequentemente era produzida apenas a partir da sobreposição de rimas 

improvisadas (o rap) a bases de canções pré-existentes executadas em toca-discos manipulados 

em tempo real por um DJ. Para todos os efeitos, porém, esses DJs de hip-hop estavam apenas 

repetindo e aperfeiçoando procedimentos já colocados em prática há anos pelos DJs jamaicanos 

de reggae, dub e dancehall, que alteravam ao vivo a velocidade e outros elementos das gravações 

que tocavam, e pelos DJs de disco music  que popularizaram ao longo da década de 1970 versões 

estendidas, com trechos instrumentais mais longos, de canções de sucesso do gênero, para 

permitir a elas “render mais” nas pistas de dança. A ferramenta aplicada nesse procedimento 

passou a ser designada pelo termo sampler, que, grosso modo, refere-se a um equipamento (como 

o beat box) capaz de gravar, armazenar e reproduzir samples de outras gravações, ou, 

genericamente, ao hardware e aos softwares empregados com esse fim. Em termos específicos, 

portanto, cabe a esses artistas de hip-hop surgidos na Nova York do final dos anos 1970, a nomes 

como Kool Herc e Afrika Bambaataa, a “paternidade oficial” do sampling e do remix 

propriamente ditos.  

A apropriação dessas técnicas inicialmente vanguardistas de sampling e remix pelos 

músicos da cena hip-hop levou à criação de ainda outro termo específico para se referir ao 

procedimento de manipular as bases instrumentais de uma canção: scratching. Uma vez que a 

típica música de hip-hop era improvisada pelos rappers – em essência, poetas que declamam suas 

letras ritmadamente – sobre uma base instrumental manipulada pelo DJ, o ato de tocar discos 

passou a se constituir cada vez mais como um ato similar ao de tocar um instrumento. Ao soltar a 

base para a improvisação dos rappers em toca-discos modificados para esse fim exclusivo, as 

pick-ups, a manipulação do DJ é realizada essencialmente pela ação de controlar a velocidade de 

rotação do disco de vinil com suas mãos, interrompendo a rotação do disco ou fazendo-o girar no 

sentido inverso – o que produz o ruído de um arranhão, gerado pelo atrito da agulha da pick-up 

com os sulcos do vinil, de onde surge o termo scratch (arranhar). O scratch, a habilidade do DJ 

de segurar, retroceder e soltar a base de uma música a partir da manipulação física do disco sobre 

a pick-up, passou a ser identificado, assim, com a habilidade de manipulação em tempo real de 

gravações pré-existentes. 
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Com o barateamento e a simplificação das ferramentas que tornam possíveis o sampling, 

o remix e o scracthing, a técnica de criação de músicas a partir desses procedimentos entrou em 

franca expansão durante a década de 1980, que viu crescer exponencialmente o número de 

músicos de hip-hop e música eletrônica que faziam da amostragem e do remix as bases de sua 

criação musical. Em 1981, David Byrne e Brian Eno lançaram conjuntamente o álbum My life in 

the bush of ghosts, que utilizava ostensivamente o sampling para construir as partes vocais de 

suas faixas, antecipando o que faria o inglês Moby em 1999 no álbum Play, um marco da cultura 

do sample constituído de faixas de ambient, trip-hop, house e downtempo criadas a partir de 

trechos, batidas e faixas vocais isoladas extraídas de antigas gravações de blues, música folclórica 

de diversas partes do globo, cantos tribais africanos e gospel. Em 1987, o conjunto musical inglês 

M/A/R/S lançou como single a canção Pump up the volume, destinada a se tornar o marco 

fundamental da popularização do sampling e do remix. Sobre ela, afirma Ulf Poscardt em seu 

livro DJ culture: 

[…] this record, cobbled together from a crazy selection of samples, fundamentally changed the 

pop world. As if from nowhere, the avant-garde sound collage, unusual for the musical taste of the 

time, made it to the top of the charts and became the year’s highest-selling 12-inch single in 

Britain.
24

  

O imenso e inesperado sucesso daquele single fez com que a técnica do sampling deixasse 

definitivamente de estar associada a procedimentos de vanguarda e a colocou no centro da 

produção cultural popular, dando origem ao que podemos chamar de cultura do remix. Com a 

popularização do hip-hop e com o boom da música eletrônica a partir do início dos anos 1990, o 

sampling, o scratching e o remix tornaram-se as formas primordiais de composição nesses 

estilos, dando origem a inúmeros subgêneros de música eletrônica fundamentados 

exclusivamente na manipulação de trechos de obras musicais alheias e acostumando o público 

consumidor a canções criadas a partir de outras já conhecidas. Por volta da virada do século XX 

para o XXI, o termo remix passa a ser usado também para a aplicação de procedimentos desse 

tipo em outras mídias, como obras visuais e audiovisuais, obras literárias e softwares. O mesmo 

passa a acontecer, ainda que com menor frequência e abrangência, com os termos sampling e 

scratching, que dão origem a expressões relativas a outras áreas da criação artística, como visual 

                                                 
24

 POSCHARDT, 1998, p. 38. 



25 

 

 

 

sample e scratch video. Expressões típicas de um mundo em que o remix se difundiu por 

praticamente todas as esferas da cultura. 

 

2.5. A Era do Remix: generalização da apropriação 

Conforme evidenciado pela exposição feita até aqui, todos os procedimentos de 

apropriação e manipulação que vêm sendo hoje amplamente empregados por artistas visuais e 

gráficos, cineastas de vanguarda e mesmo videomakers, DJs e músicos amadores ou diletantes, 

têm sua raiz na atitude fundamental do remix praticado pelo DJ de hip-hop, cuja atividade de 

cortar, colar e manipular trechos de músicas pré-existentes converteu-se no modelo para toda 

uma produção cultural e artística que subverte as tradicionais posições de criadores e receptores. 

É com a ascensão do DJ no cenário cultural que se consolida a fusão de consumidores e criadores 

atualmente verificada. Nas palavras de Eduardo Navas, “the hip-hop DJs play an important part 

in the cultural shift from a passive consumer model to a consumer/producer model, which is 

currently in place throughout the Internet, and is most evident in the blogger.”
25

 Portanto, nasce 

com o DJ de hip-hop, o verdadeiro “pai” do remix como atualmente compreendido, a atitude 

artística atual que pode estar configurando uma nova categoria de artistas-curadores (ou de 

mediadores críticos da cultura) e resultando no aparecimento dos inúmeros – muitas vezes 

anônimos – artistas do remix (visual, musical ou audiovisual) que disponibilizam hoje seu 

trabalho na internet. 

Ainda que muitas formas de produção artística ancestrais possam, por analogia, ser 

encaradas como manifestações da criação por sampling, é só a partir daquela revolução na música 

popular eletrônica, que teve lugar entre o final da década de 1980 e o início da de 1990, que 

podemos efetivamente falar em sampling, scratching e remix audiovisuais. A introdução de 

equipamentos de edição eletrônica de imagens e sons, tais como switchers, ilhas de edição 

eletrônicas e paintboxes, assim como a popularização de aparelhos de gravação e reprodução de 

vídeos, tornaram a manipulação de imagens e sons pré-existentes um procedimento corriqueiro 

da produção audiovisual, mesmo comercial, passando a ser amplamente utilizado em vídeos das 

mais diversas naturezas, programas de televisão e videoclipes. Da mesma forma, o aparecimento 

de softwares de edição de imagens como o Photoshop (criado em 1989) teve efeito semelhante 
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sobre os campos do design gráfico, da ilustração e da fotografia comercial. Poucos anos depois, 

como o aparecimento da World Wide Web, toda a produção cultural se redefiniu a partir da 

possibilidade de acesso imediato a textos, sons e imagens previamente criados e armazenados e 

da consequente manipulação digital desses acervos. Seguindo a “profecia” de Roland Barthes, a 

produção cultural passou a evidenciar seu caráter autorreferente de discurso formado a partir dos 

discursos pré-existentes. Estava, enfim, consolidada a cultura do remix. 

Dessa forma, hoje já se pode falar em samples de imagens e sons, em remix audiovisual e 

em video scratching, segundo as mesmas categorias e critérios aplicados quando nos referimos à 

aplicação desses procedimentos na esfera da música popular. Em audiovisual, o sampling designa 

o ato de se apropriar de um trecho ou parte de um produto audiovisual pré-existente (muitas 

vezes protegido pelo direito autoral) para reutilizá-lo na criação de um novo vídeo ou filme. 

Assim como os DJs, que remixam diferentes gravações para criar uma nova música derivada 

daquelas, videomakers e VJs (video jockeys) tornaram comum o procedimento de criar seus 

vídeos a partir de trechos de obras anteriormente divulgadas, autênticos remixes audiovisuais. 

Igualmente, VJs que manipulam ao vivo imagens e sons, fazendo com que trechos de outros 

vídeos sejam repetidos, interrompidos, acelerados ou desacelerados, podem ter sua atividade 

designada pela expressão videoscratching. O advento dessas práticas no universo da produção 

audiovisual levou recentemente ao surgimento de ainda outro termo: vamping, formado pela 

junção das palavras video e sampling em uma combinação que consolida a incorporação do termo 

musical ao universo audiovisual e, simultaneamente, aproxima o conceito da ideia de vampirizar, 

uma vez que os artistas que se valem dessa técnica estão sempre se apropriando de obras alheias. 

De tudo o que já foi apresentado até aqui, resta evidente que as técnicas de apropriação e 

remix nunca foram tão presentes, praticadas, difundidas. O procedimento de samplear imagens e 

sons alheios, como visto, tem seus antepassados em todas as técnicas de criação vanguardista 

pautadas na apropriação ou na colagem e vem se desenvolvendo paralelamente em todos as áreas 

da criação humana até atingir um ponto de convergência e culminância nestas primeiras décadas 

do século XXI. A novidade típica de nosso tempo não está no ineditismo desse procedimento e 

sim em sua ampla facilitação e disseminação, permitidas pelo barateamento e pela sofisticação 

das novas ferramentas de armazenamento, produção, acesso e manipulação digitais de imagens e 

sons. No ambiente digital em que nossos trabalhos intelectuais e criativos são atualmente 
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produzidos e armazenados, podendo assim ser facilmente transferidos, copiados ou modificados, 

a banalização do procedimento de samplear e remixar provocou uma mudança drástica na 

produção cultural, difundindo essas novas possibilidades de autoria pelos mais diversos setores 

culturais e sociais, ampliando o seu uso para praticamente toda e qualquer área da produção 

humana. A novidade é que esse procedimento, seja ele identificado como sampling, copy & paste 

ou remix, vem se tornando um conceito definidor da produção artística e cultural de nossa era. 

Mais do que isso, essas parecem ser mesmo as técnicas de criação artística mais aptas a captar o 

espírito do nosso tempo. Como afirma Paul D. Miller, também conhecido como DJ Spooky, que 

atua simultaneamente como artista e teórico da formas de criação baseadas em apropriação e 

reutilização, “unlimited remix is The artistic and political technique of our time.”
26

 

Numa época em que é praticamente impossível pensar a criação sem a recriação e a 

apropriação, o procedimento de “cortar e colar” se difundiu e expandiu para praticamente todas 

as áreas da produção cultural. O acesso irrestrito ao exorbitante acervo de textos, sons e imagens 

produzidos pela humanidade permitiu que nossa atividade criativa fosse de tal forma modificada 

que hoje é praticamente impossível imaginar uma criação que parta “do nada”. Colagens, remixes 

e mashups são cada vez mais comuns em todas as áreas da produção cultural. A música eletrônica 

e o hip-hop não existiriam como os conhecemos se não fosse pela disseminação desses 

procedimentos. Do mesmo modo, não seria possível absorver noutro contexto a obra de artistas 

plásticos como o chileno Herman Braun-Vega, que “reinterpreta” e funde numa mesma pintura 

elementos extraídos de quadros de pintores consagrados como Picasso, Velázquez e Rembrandt, 

num verdadeiro “mashup pintado”. A linguagem artística deste início de século XXI passa 

necessariamente pelo remix.  

E essas considerações podem ser já inferidas ainda antes de a presente exposição ter 

avançado para menções a ocorrências de práticas análogas ao remix no cinema e no vídeo, que 

veem aumentar vertiginosamente a produção de obras pautadas na colagem de imagens e sons 

provenientes de outras anteriores. Atestando a particularidade e a atualidade desse tipo de criação 

audiovisual, o Found Footage Festival vem sendo realizado na cidade de Toronto, no Canadá, 

desde 2004, e o Festival of (In)appropriation, desde 2009 em Los Angeles. Seguindo a mesma 

tendência, o BAFICI, importante festival de cinema independente de Buenos Aires, dedicou em 
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sua edição de 2010 toda uma parte da programação às obras criadas a partir de found footage – 

dentre as quais se destacou o filme Wound footage, do alemão Thorsten Fleisch, um curta de 

apenas 6 minutos que coloca na tela o registro da tentativa de reprodução de uma autêntica 

filmagem encontrada: um rolo de filme Super8 que se destrói ao passar pelo projetor.  

Sintomaticamente, o cineasta Jean-Luc Godard, figura de proa das vanguardas 

cinematográficas desde 1960, fundador ou promotor de inúmeras tendências que vieram depois a 

se comprovar inovadoras, inclusive da apropriação no audiovisual, declarou em entrevista 

concedida recentemente ao jornal inglês The Guardian que o futuro do cinema reside 

precisamente nos filmes feitos a partir de recortes e colagens de outros filmes.
27

 A parte final de 

sua última obra, Film socialisme, evidencia e põe em prática essa posição do autor, ao se 

constituir inteiramente de imagens e sons reeditados, compondo uma espécie de manifesto em 

favor de “uma nova república de imagens”
28

, livre do domínio decadente da propriedade 

corporativa e das leis de propriedade intelectual. Corroborando a premissa de que já não é mais 

necessário captar novas imagens para produzir uma obra audiovisual, cada vez mais 

documentários, vídeos institucionais ou publicitários não se valem de um único take original 

sequer: são apenas montados a partir de planos extraídos de outras obras audiovisuais. E o 

mesmo que Godard afirma para o cinema, Kenneth Goldsmith, artista e escritor norte-americano, 

fundador do site Ubu.web, maior acervo da arte de vanguarda da internet, afirma para a literatura: 

“a escrita do futuro tem mais a ver com mudar as coisas de lugar do que com criar novos 

conteúdos.”
29

 Em seu livro Uncreative writing, Goldsmith apresenta a literatura da era do remix 

como modo de criação pautado apenas na recombinação de textos já existentes e o afirma 

categoricamente como forma de expressão literária do presente e do futuro.  

De modo paralelo e correlato, o remix e apropriação criativa vêm se tornando temas  

centrais para teóricos, ensaístas, críticos culturais e pesquisadores acadêmicos. Seminários e 

conferências sobre práticas de apropriação na cultura contemporânea têm sido realizados por 

instituições de grande prestigio acadêmico, como a University of Southern California. A 

University of Oxford sediou em março de 2011 o Remix Cinema Workshop
30

, dedicado 
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exclusivamente à aplicação dos conceitos relativos a remix ao estudo do cinema, reunindo mais 

de uma dezena de palestras e mesas de debate em torno de temas como “Archives as resources 

for remix cultures”, “Practices and challenges in re-using archival video materials”, “Celluloid 

remix: a new life for early cinema” e “Women’s images re-edited: the critical remix within 

feminist context”. No mesmo sentido, inúmeras universidades e instituições de ensino superior ao 

redor do mundo já oferecem cursos dedicados ao estudo multidisciplinar do remix como 

categoria cultural e estética típica da contemporaneidade. A New School
31

em Nova York, por 

exemplo, oferece para 2013 cursos de curta duração e disciplinas curriculares como “Social 

media mashup”, “International music styles and the remix” e “Mashup culture”, além de já ter 

sediado várias conferencias e seminários sobre o assunto. 

A técnica do remix não é produto desta época atual e tampouco sua aplicação nos mais 

diversos campos da criação artística – da música à escultura, do cinema à literatura – pode ser 

encarada como uma novidade. O caso é apenas que ela expandiu sua presença para além dos 

nichos de vanguarda em que esteve tradicionalmente inserida, configurando-se numa atitude 

definidora da experiência contemporânea. É nesse sentido que Lev Manovich, em artigo cujo 

título indaga “o que vem depois do remix?”, lembra que vivemos hoje em uma cultura 

estruturada em torno do imperativo desse procedimento, disseminado por praticamente todas as 

atividades humanas.  

Today, many of cultural and lifestyle arenas – music, fashion, design, art, web applications, user 

created media, food – are governed by remixes, fusions, collages, or mash-ups. If post-modernism 

defined 1980s, remix definitely dominates 2000s, and it will probably continue to rule the next 

decade as well.
32

  

O próprio Manovich fornece no mesmo texto inúmeros exemplos de como o remix 

continua a se expandir para outras áreas da produção cultural e artística, citando como 

paradigmáticos a coleção de inverno 2004-2005 de John Galliano (remix de roupas de sem-teto 

com tradições indígenas norte-americanas e motivos do leste europeu), o número crescente, no 

campo da informática, de aplicativos destinados ao remix de informação, os chamados software 

mashups, e a edição de julho de 2005 da revista Wired, cuja matéria de capa, Remix planet, 

declarava: “from Kill Bill to Gorillaz, from custom Nikes to Pimp My Ride, this is the age of the 
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remix”. Frente a esse panorama, é forçoso concordar com Paul D. Miller e reconhecer no remix, 

enfim, a atitude artística e política por excelência deste mundo interconectado, de redes sociais, 

troca de arquivos, de consumidores-curadores e cidadãos-editores. Escrito em fevereiro de 2007, 

o artigo de Lev Manovich já antecipava a gigantesca afluência de remixes audiovisuais (falsos 

trailers, compilações, recuts, mashups, machinimas, videoclipes, paródias) que viria a dominar a 

produção de conteúdo audiovisual dos canais da web dedicados a esse fim, como o Vimeo e o 

YouTube. A partir dessas e de outras evidências, Manovich proclama: mais do que em uma 

cultura do remix, vivemos uma verdadeira Era do Remix.
33
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3. DO FILME DE COMPILAÇÃO AO REMIX VIDEO: O FOUND FOOTAGE E SEU 

ESTUDO 

 

3.1. Found footage no cinema de ficção e os falsos found footage films 

Uma vez estabelecidas a bases históricas da criação artística pautada na apropriação e no 

remix, bem como enfatizado o contexto atual de preponderância desse método de criação em 

todas as esferas da cultura, a presente exposição pode agora avançar para uma breve descrição 

histórica do desenvolvimento dos procedimentos de apropriação no campo específico do 

audiovisual, a qual fornece, paralelamente, um panorama dos mais diversos gêneros associados 

em que essa prática se manifesta, os quais seguem coexistindo, em diferentes graus de incidência, 

na produção audiovisual contemporânea. Nesse ponto, é importante ressaltar que nem todo filme 

que se vale de found footage, da inserção em seu discurso de material audiovisual alheio, é um 

found footage film – na verdade, apenas um conjunto de filmes que obedecem a critérios bastante 

específicos pode ser propriamente denominado found footage films. E, ainda assim, há found 

footage films documentais e ficcionais, de curta e longa metragem, feitos para exibição em 

galerias, em salas de cinema e, atualmente, também apenas para circulação na internet. 

O uso narrativo da imagem de arquivo ou de material audiovisual alheio em filmes de 

ficção, por exemplo, dificilmente é levado em consideração – ou sequer mencionado – em 

estudos sobre found footage, mas tem se tornado cada vez mais recorrente no cinema 

contemporâneo. A despeito de não ser usualmente associado ao conceito geral de found footage, 

é um uso que se fez presente também desde muito cedo na história do audiovisual e que oferece 

exemplos ilustres de sua aplicação fora dos parâmetros tradicionais em que ocorre, comumente 

associada ao cinema documental, ao cinema de vanguarda e, hoje, ao remix digital. Dentre os 

exemplos históricos de filmes de ficção que fazem uso de imagens produzidas em outro contexto, 

podemos citar Cidadão Kane, de Orson Welles, com seu famoso prólogo em formato de 

cinejornal (News on the march), compilado a partir de fontes diversas, e Sweet Movie, de Dusan 

Makavejev, com sua contraposição radical da anarquia libertária a imagens de arquivo do horror 

dos regimes totalitários. 

A principio, como na apropriação cinematográfica em geral, os filmes de ficção tendem a 
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recorrer a found footage ou material de arquivo apenas para incluir imagens de valor documental 

em seus discursos. Quase sempre, as imagens de um filme de ficção alheias ao seu contexto de 

criação provém de cenas documentais, telejornalísticas, institucionais, científicas. Representam, 

acima de tudo, um recurso para que o cinema de ficção “converse” com o passado por meio do 

acervo audiovisual. Isso pode ser feito tanto para inserir a História na trama do filme, com a 

imagem de arquivo valendo como o que não é particular daqueles personagens, como ilustração 

da “trama do mundo”, ou para, em sentido contrário, inserir na História os personagens da ficção, 

como ocorre em Zelig, de Woody Allen, e Forrest Gump – O contador de histórias, de Robert 

Zemeckis, por exemplo – nos quais essa inserção é efetivamente concretizada pela intervenção 

sobre imagens de arquivo históricas. 

O espelho é um bom exemplo do emprego do found footage no filme de ficção, no qual as 

imagens de arquivo usadas por Andrey Tarkovsky permitem que o filme seja memorialista sem 

ser personalista, ainda que a trama seja de caráter profundamente pessoal. Imagens de arquivo 

representam, no filme, uma espécie de memória coletiva, em contraponto à memória do narrador-

personagem, representada pelas imagens perfeitamente construídas pelo diretor. Se o que “ele 

viu” da vida se expressa em seus próprios termos, pelas imagens fabricadas por ele próprio 

segundo sua visualidade particular, o que os outros – ou “o mundo” – viram durante seu período 

de vida ele prefere expressar pelas imagens captadas por outros, por imagens “autênticas” da 

História.  

Não por acaso, o uso de found footage no cinema de ficção tende a se fazer mais presente 

em obras de ambientação dita “de época,” em dramas históricos ou biográficos. O filme Quando 

o strip-tease começou (The night they raided Minsky’s), de William Friedkin, por exemplo, 

estabelece sua contextualização histórica, apresenta a época em que a trama se situa, apenas por 

meio de uma montagem de cenas documentais do início do século XX apresentada como prólogo. 

Nesse sentido, são inúmeros os casos de obras de ficção histórica ambientadas no século XX que 

recorrem a imagens de arquivo em algum momento da narrativa. Mas nenhum foi capaz de 

promover uma integração tão profunda e desconcertante entre o material documental e o filmado, 

nem tão essencial à estrutura de sua narrativa, quanto Overlord, filme de Stuart Cooper sobre a 

experiência de um soldado inglês na Segunda Guerra Mundial que combina imagens de arquivo à 

filmagem original, captada com película e equipamento autênticos da época, para aumentar a 
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sensação de realismo e realmente integrar seu personagem às cenas históricas do desembarque 

das tropas aliadas na Normandia.  

Nos últimos anos, essa prática tem sido utilizada com intensidade e frequência ate então 

inéditas. O filme chileno NO, de Pablo Larraín, por exemplo, foi todo rodado em antigas câmera 

de vídeo U-Matic para permitir a total integração e indistinção entre cenas criadas para o próprio 

filme e imagens apropriadas da campanha televisiva do plebiscito realizado pelo general 

Pinochet. Boa parte de suas imagens são “de arquivo” e essa estratégia representa justamente o 

que filme apresenta de mais notório enquanto recurso de linguagem. Hannah Arendt, de 

Margarethe Von Trotta, recente cinebiografia da filósofa alemã, também faz com que as imagens 

reais do julgamento de Eichmann interajam com as imagens filmadas: os personagens assistem ao 

julgamento, mas o contraplano de seu olhar é sempre dado por imagens documentais. Em 

contrapartida, em Vincere, o diretor Marco Bellocchio substitui o personagem Mussolini 

interpretado por um ator pelo uso exclusivo de imagens de arquivo do tirano no momento da 

narrativa em que ele ascende ao poder. Aqui, o uso da imagem de arquivo não busca promover a 

integração ao material filmado, pelo contrário: estabelece dois ambientes distintos de narrativa e 

significado, o plano da História e o da história.  

Ainda no campo do cinema biográfico, mas não necessariamente histórico, há uma 

tendência que tem se acentuado em anos recentes, certamente como reflexo do número crescente 

de filmes biográficos ou “baseados em fatos reais”. Se o uso de imagens de arquivo sempre foi 

comum  para ressaltar o aspecto histórico de obras de ficção, virou uma espécie de atestado de 

autenticidade para filmes biográficos, em que têm se tornado frequente a inclusão, quase sempre 

como take final, de uma cena de arquivo, preferencialmente de home movie, das pessoas 

retratadas no filme, tal com ocorre em Ray, de Taylor Hackford, 127 horas, de Danny Boyle, e O 

vencedor, de David O. Russell. No cinema brasileiro atual, esse recurso é utilizado, por exemplo, 

em Gonzaga, de pai para filho, de Breno Silveira, em que a caracterização impressionante dos 

atores é “comentada” em momentos pontuais, nos quais imagens dos artistas reais são integradas 

ao fluxo narrativo do filme, até que os atores deixem-se substituir, justamente no final, pelas 

imagens autênticas da apresentação musical que reuniu Gonzaga pai e filho no palco para 

cantarem juntos pela primeira vez.  

Mas o cinema de ficção não tende a se apropriar apenas das imagens de arquivo de caráter 
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documental: pode também recorrer ao próprio acervo de imagens do cinema de ficção para 

extrair dali cenas específicas que dialoguem com sua narrativa. É o caso, por exemplo, de O 

Espírito da Colmeia, de Victor Erice, que se apropria de uma cena icônica do Frankenstein de 

James Whale para apresentá-la como metáfora para o subtexto da trama. Os filmes de ficção 

podem, inclusive, pautar-se nessa apropriação de outras imagens da ficção e até mesmo se 

valerem apenas – ou essencialmente delas – para constituir seu discurso, apresentando-se como 

exemplos de autênticos found footage films no cinema de ficção. O caso mais notório é o de 

What’s up, Tiger Lily?, primeira direção de Woody Allen, no qual um filme japonês de 

espionagem é submetido a reedição e overdub para efeitos cômicos – sem que haja qualquer cena 

filmada originalmente para a obra, com exceção de um prólogo. É o caso também, ainda que não 

de uso exclusivo de found footage para sua criação, de Cliente morto não paga, de Rob Reiner, 

no qual a inclusão de cenas extraídas de filmes noir clássicos permite a Barbra Stanywick e 

James Cagney, e inclusive a intérpretes já falecidos quando da realização do filme, como 

Humphery Bogart, Joan Crawford e Charles Laughton – em “papeis” que não existem mais do 

que como a reunião das múltiplas personas encarnadas por esse atores nos filmes daquele gênero 

– contracenar com o ator Steve Martin, filmado em preto e branco, e também em figurinos e 

cenários que permitam a montagem com aquelas cenas sampleadas em contraplanos “forjados” 

por Reiner. 

 

3.2. Found footage em pseudodocumentários (mockumentaries) 

O termo pseudodocumentário, ou mockumentary, designa o gênero do cinema de ficção 

que se vale da aparência e da estrutura documentais para se apresentar como uma obra ambígua, 

cuja proposta pode ou não buscar provocar no espectador a sensação de estar assistindo a um 

documentário autêntico. Nesse campo, e particularmente naqueles casos em que a intenção  do 

autor é “enganar” ou pelo menos gerar dúvida no espectador, é bastante frequente o uso de found 

footage autêntico para obtenção desse resultado. São exemplos paradigmáticos, tanto do gênero 

quanto de seu uso especifico do material alheio, filmes como F for fake, de Orson Welles, Zelig, 

de Woody Allen, e Operation lune, de William Karel, que fornecem amplo material para reflexão 

sobre o emprego de imagens alheias na construção de narrativas totalmente diversas. Entre outros 

mockumentaries que se pautam amplamente no uso de found footage e que serviriam como 
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referência imediata para considerações sobre a aplicação dessa técnica no contexto específico 

desse gênero, podemos destacar Forgotten silver, de Costa Botes e Peter Jackson, Incident at 

Loch Ness, de Zak Penn, e A morte de George W. Bush, de Gabriel Range.    

No âmbito da utilização do found footage em pseudodocumentários, F for fake é 

provavelmente a obra paradigmática, ainda que não seja um found footage film em si, 

apresentando-se, em iguais medidas, como um documentário, um pseudodocumentário e um 

filme-ensaio, e não sendo constituído predominantemente de imagens e sons alheios. Ainda que 

boa parte do material de que se compõe o filme tenha sido captada pelo próprio Welles, F for 

fake tem como grande trunfo justamente o fato de não permitir ao espectador identificar quais são 

as imagens produzidas para o filme e de quais ele se apropria. Isso se reflete no próprio assunto 

do filme, a falsificação, e em seu formato, que se divide também em “verdades e mentiras”. Na 

aparência, o filme conta com três ou quatro sequências que saltam aos olhos como constituídas 

essencialmente a partir da reedição de imagens de arquivo e de outros filmes. A primeira é a 

sequência em que Welles comenta sua famosa “falsificação” da Guerra dos Mundos de H. G. 

Wells como peça radiofônica – ilustrada por cenas de filmes de invasão alienígena de baixíssimo 

orçamento. A segunda é a sequência  sobre o bilionário Howard Hughes e suas aventuras na 

aviação, ilustrada por imagens autenticas  daquela contexto. A terceira é a sequência que associa 

a reação de Picasso à descoberta de uma exposição de obras falsamente atribuídas a ele à 

aproximação de um furacão – ilustrada por cenas documentais de tornados. E há ainda a curiosa 

sequência em que imagens de Picasso e de suas obras, por meio da montagem, “olham” para a 

atriz Oja Kodar caminhando pelas ruas – mas esta se limita a uma intercalação de cenas filmadas 

pelo próprio Welles a imagens estáticas do pintor e de seus quadros. Porém, e isso não é 

perceptível à primeira vista, o momento mais supostamente verdadeiro da narrativa, aquele 

centrado no falsificador Elmyr de Hory, é todo construído a partir da montagem de cenas de 

Welles com outras apropriadas de um documentário da BBC sobre o personagem. O “truque” 

permite a Welles interagir e ser visto no mesmo ambiente que o sujeito, quando os dois, na 

verdade, jamais estiveram juntos.  

Ainda no âmbito do cinema de ficção e de suas relações com a prática e o estudo do found 

footage faz-se necessária uma desambiguação: têm sido frequente o uso, impróprio, do termo 

found footage para designar filmes representativos de uma tendência bastante popular atualmente, 
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captados em câmeras digitais, frequentemente amadoras, com o objetivo de se apresentarem 

como gravações encontradas e causarem maior impacto a partir da aparência de “autenticidade” 

de suas imagens. Tratam-se de pseudodocumentários de horror, geralmente, na tradição de 

Cannibal holocaust, de Ruggero Deodato, e A Bruxa de Blair, de Daniel Myrick e Eduardo 

Sánchez. São filmes de ficção de aparência documental, assim como quaisquer outros 

mockumentaries. O uso do termo, vale ressaltar, é inadequado, principalmente porque esse tipo 

de filme é geralmente composto apenas de cenas efetivamente captadas pelos realizadores – não 

inclui found footage propriamente dito, portanto. Em todo caso, já é corrente sua designação pelo 

“empréstimo” da expressão found footage como indicativa desse subgênero do horror (ainda que 

alguns exemplos dessa produção não sejam filmes do gênero, caso da comédia Projeto X – Uma 

festa fora de controle, de Nima Nourizadeh). Apenas a título de esclarecimento, podem ser 

citados como exemplos mais conhecidos e relevantes dessa tendência dos filmes de “simulação 

de found footage”: Atividade paranormal, de Oren Peli, REC, de Jaume Balagueró, Monster, de 

Erik Estenberg, Cloverfield, de Matt Reeves, Diário dos mortos, de George A. Romero, O último 

exorcismo, de Daniel Stamm, Trollhunter, de André Øvredal, Apollo 18, de Gonzalo López-

Gallego, e Chronicle, de Josh Trank. 

 

3.3. Found footage documental: Jay Leyda e o filme de compilação, o documentário de 

arquivo e sua ocorrência no Brasil 

No domínio do cinema documental, a utilização de material audiovisual alheio é, e tem 

sido desde sempre, uma regra mais do que uma exceção. A utilização de imagens retiradas dos 

mais diversos tipos de acervo e incluída em narrativas documentais é amplamente difundida e se 

presta aos mais diversos estilos e projetos. Nos documentários tradicionais, o recurso a imagens 

de arquivo é bastante comum quando há necessidade de ilustrar eventos históricos do passado ou 

apresentar imagens de locais, personalidades e eventos cujas imagens e sons seriam de outra 

forma inacessíveis aos realizadores. Muitas vezes, particularmente nos casos de filmes que 

abordam assuntos históricos, as imagens de arquivo são o único recurso para ilustrar a narrativa 

de eventos passados. Outras vezes, elas são uma maneira de incluir num documentário imagens 

de lugares que os realizadores não visitaram ou de situações que eles não presenciaram, 

constituindo-se, portanto, também num recurso que oferece vantagens econômicas, evitando o 
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deslocamento de equipes ou a captação de imagens e de sons que podem ser substituídos por 

outros de mesmo teor, previamente captados por terceiros. Outras tantas vezes, imagens 

apropriadas são incluídas em documentários tradicionais como ilustração de depoimentos, 

permitindo ao realizador intercalar planos de seus entrevistados com imagens – até mesmo 

bastante genéricas – que forneçam minimamente referenciais visuais para o discurso verbal, 

Nesse último caso, portanto, as imagens de arquivo cumprem função de uma espécie de flashback 

do depoente. 

No entanto, aqueles documentários que não apenas inserem imagens alheias em trechos 

pontuais de sua narrativa, mas são integralmente constituídos com base nessas imagens ou as 

tomam por fundamento ou assunto, constituem-se em uma categoria à parte da produção 

documental, a qual costuma ser designada pelas expressões “documentário de arquivo” ou 

compilation film – termo utilizado por Jay Leyda, responsável pela mais completa sistematização 

desse campo específico da produção audiovisual, justamente para evitar referir-se ao seu objeto 

como archive film, stock shot film ou film de montage.
34

 É possível, portanto, buscar uma 

distinção mais precisa entre uma ou outra expressão, designando como filmes de compilação 

apenas os integralmente constituídos de material audiovisual alheio, ampliando-se o uso da 

expressão documentário de arquivo para filmes em que esse material é proeminente mas pode 

surgir combinado a imagens de depoentes, por exemplo. 

A bibliografia é muito mais vasta e sedimentada no que tange ao estudo dos filmes 

documentais que se valem de imagens e sons de terceiros como elementos constituintes de uma 

narrativa histórica, jornalística, ensaística ou autobiográfica. Mesmo no Brasil, já há uma 

produção considerável de ensaios – e até de volumes inteiros
35

 – dedicados a autores que criam 

suas obras a partir, principalmente, de material extraído de acervos audiovisuais, como Péter 

Fórgacs e Harun Farocki, e, no caso brasileiro, Marcelo Masagão, Eduardo Escorel e Silvio 

Tendler. Para o estudo desse tipo de produção, portanto, é possível o recurso à bibliografia já 

constituída sobre o tema, na qual a obra de Jay Leyda, Films beget films – a study of the 

compilation film¸ certamente figura em posição privilegiada. Para os efeitos desta exposição, as 

inúmeras tendências e os inúmeros formatos da produção documental baseada em apropriação de 
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imagens e sons são apenas genericamente considerados – e não analisados em profundidade – a 

título de contextualização histórica e referencial teórico.  

Em linhas gerais, Leyda dedica seu estudo dos filmes de compilação àquele tipo de 

documentário cuja criação se que se apoia no uso de material audiovisual proveniente dos mais 

diversos tipos de acervos, públicos e particulares: de arquivos institucionais e governamentais a 

filmes de família. Noutras palavras, são documentários cujo discurso é construído a partir da 

inserção de imagens e sons produzidos em situações e com intenções diversas da constituição da 

narrativa fílmica na qual são inseridas. É essa cisão entre o contexto da tomada das imagens e 

sons e aquele da utilização desse material na sua narrativa a característica fundamental do filme 

de compilação.  

A rigor, os exemplos mais antigos do uso de found footage e imagens de arquivo se 

vinculam às compilações de cinejornais e filmagens jornalísticas realizadas praticamente desde 

que o próprio cinema foi inventado. Os primeiros de que se tem ainda algum registro datam das 

primeiras décadas do século XX e se constituem em compilações de “melhores momentos” ou 

cenas particularmente bizarras ou cômicas recolhidas de cinejornais e reportagens das mais 

diversas proveniências. É curioso notar que essas primeiras compilações, quase sempre 

anônimas, tinham como fim tradicional a geração de programas noticiosos, mas já em seu 

surgimento, a técnica também era aplicada para fins de puro entretenimento, humorístico e 

mesmo paródico. É importante notar, portanto, que a linha hoje mais disseminada e difundia de 

found footage, a dos mashups, recuts e remixes digitais de cunho paródico, é também uma 

manifestação atual de um uso de material audiovisual alheio que remonta ao alvorecer da técnica 

e desenvolve-se desde então à margem tanto da indústria audiovisual quanto do próprio “circuito 

alternativo”, no plano mais do que underground da produção apócrifa ou diletante, o ambiente 

dos rolos de super-8 caseiros, de velhos filmes obscuros em 16mm, das fitas de VHS com 

gravações de transmissões televisivas passadas de mão em mão.   

O uso de material audiovisual apropriado e remontado tem sua origem, como ensina Jay 

Leyda
36

, no trabalho de um funcionário dos estúdios Lumière que, viajando pela Rússia czarista 

em 1898, montou imagens de contextos diversos para compor um cinejornal sobre o Caso 

Dreyfuss – sobre o qual ele não tinha absolutamente nenhuma imagem ilustrativa. O caso 
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anedótico demonstra bem o poder de recontextualização da montagem e a máxima, que continua 

a pautar o trabalho daqueles que se utilizam de found footage para fins narrativos ou 

argumentativos, de que quaisquer imagens, montadas numa certa forma, numa determinada 

combinação, podem contar qualquer história ou ilustrar qualquer discurso. Nas palavras de Dziga 

Vertov: “a extraordinária leveza da montagem permite introduzir no cine-pesquisa quaisquer 

motivos políticos, econômicos ou outros.”
37

 Trata-se, em última instância, de uma comprovação 

avant la lettre das ideias de Kuleshov sobre o caráter metafórico da imagem cinematográfica, que 

permitiria  a ela, através da montagem, prestar-se a qualquer uso e finalidade. Esse procedimento, 

descrito pelo crítico Paul Arthur como “fabricação metafórica de realidade,”
38

 continua na raiz da 

produção atual de found footage films e foi também o pressuposto inicial para o uso de found 

footage pelos documentaristas soviéticos. 

O surgimento do filme de compilação tal como considerado e estudado por Jay Leyda é 

posterior e vinculado ao contexto da indústria cinematográfica soviética dos anos 1920. Emerge 

de uma conjunção de fatores circunstanciais bastante particulares, na qual se combinaram uma 

grande disponibilidade de material filmado e apreendido pelo regime e a necessidade desse 

mesmo regime de legitimar-se pela propaganda e pela consolidação de uma narrativa histórica 

audiovisual afinada com seus interesses. Some-se a isso, ainda, o grau de maturidade técnica e 

estética já então atingido pelos profissionais de montagem daquela indústria cinematográfica e 

está equacionada a fórmula originária dos primeiros filmes de compilação, os primeiros exemplos 

de narrativas novas e autônomas criadas partir de imagens “de arquivo”. O cinema soviético do 

final dos anos 1920 – de nomes como Dziga Vertov, Sergei Eisenstein e, particularmente Esfir 

Shub – só pode ser compreendido em termos de sua atualidade e influência sobre a produção 

audiovisual baseada em material alheio, se levarmos em conta que estava inserido numa lógica de 

reedição de imagens com fins propagandísticos, que se utilizava das ferramentas de montagem 

para conferir novo sentido a imagens preexistentes – as mesmas ferramentas das quais os atuais 

found footage films continuam a se valer. 

Dois departamentos do sistema estatal de cinema soviético produziram aquilo que pode 

agora ser visto como o primeiro conjunto de obras criadas a partir de found footage. Na década de 

1920, a Empresa Estatal Central de CinePhoto (Goskino) fundou sua Divisão de Exportação e 
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Importação, com o objetivo de monopolizar a distribuição cinematográfica no país. A Divisão 

cuidava, dentre outras atribuições, da reedição de filmes provenientes de países capitalistas, de 

modo a fazer com que eles refletissem uma ideologia pró-comunista e pudessem então ser 

lançados. Dentre os editores de cinejornais, muitas vezes também encarregados dessas 

remontagens realizadas no âmbito da repartição, incluíam-se nomes como Eisenstein, Vertov, Lev 

Kuleshov e a ucraniana Esfir Shub (ou Esther Schub, grafia usada por Leyda
39

), uma das 

primeiras mulheres a se dedicar à direção cinematográfica, tendo trabalhado como montadora por 

muitos anos lado a lado com os nomes que fariam do cinema soviético daquele período um 

expoente da arte. Esse trabalho diário transformando e remontando filmagens pré-existentes 

acabou contribuindo para que esses cineastas desenvolvessem um olhar apurado para os 

significados políticos das filmagens e também para que adquirissem pleno domínio das técnicas 

de montagem. Ali, remontando seriados, filmes e cinejornais estrangeiros, surgiu uma geração de 

cineastas soviéticos rigorosamente educados na montagem e preocupados com a dialética crítica 

da produção de imagens. 

Where Eisenstein and Kuleshov were using elements of graphic composition and rhtymic editing 

as a bridge to their fictional content and Dziga Vertov was using them in his documentary form, 

Schub envisioned their application in a compilation film as a way to rethink and recombine past 

events.
40 

Decidida a aplicar aquelas técnicas de montagem além dos limites dos cinejornais ou 

filmes de propaganda, na constituição de um longa-metragem autônomo que pudesse se do rico 

acervo de rolos de filmagem pré-revolucionários aos quais teve acesso, Shub estava destinada a 

tornar-se a pioneira nesse tipo de criação que Leyda batizou como filme de compilação. Em 

1927, Esfir Shub dirigiu o documentário The fall of the Romanov dynasty, inaugurando uma 

trilogia que prosseguiu com The great road e Lev Tolstoy and the Russia of Nicolai II, na qual 

imagens provenientes de rolos de cinejornais foram reeditadas de acordo com princípios da teoria 

soviética da montagem e as diretrizes do regime revolucionário. Ainda que muitos de seus filmes 

também empregassem imagens novas, geralmente reconstituições de eventos históricos, todos 

eles se pautam amplamente no uso de imagens de arquivo compiladas e reinterpretadas pela 

montagem, de modo que ela pode ser facilmente apontada como a primeira realizadora de filmes 
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de compilação – e, por conseguinte, do documentário de arquivo e do found footage film – 

propriamente ditos.  

Conforme aponta Eli Horwatt, as formas atuais de apropriação e remix de found footage 

continuam sendo pautadas não apenas nos procedimentos de vanguarda do início do século XX 

discutidos no capítulo anterior, mas também nessas práticas soviéticas de compilação e reedição 

de cinejornais.
41

 São os cineastas da vanguarda russa, portanto, Shub, Eisenstein e Vertov, os 

verdadeiros “pais” dos atuais filmes de montagem. Com efeito, trechos de seus manifestos e 

escritos parecem estar se referindo explicitamente ao tipo de construção de obras audiovisuais a 

partir de outras pré-existentes atualmente em franca expansão. Em seu ABC do Kinoks, Vertov se 

refere ao processo de criação audiovisual como uma “montagem ininterrupta”
42

 e associa a 

montagem ao ato de “escrever” o filme,
43

 um processo que prescinde totalmente da captação – 

vista por ele como mera eleição de temas e escolhas de planos. A ênfase depositada por Vertov 

não nos planos em si, mas no “intervalo”, na relação dialética entre os planos, é a raiz de toda 

construção pautada em found footage que vemos proliferar atualmente. Nesse sentido, o ABC do 

Kinoks e o manifesto Nós de Vertov podem mesmo ser lidos como “manuais” para a edição de 

found footage films, assim como seus filmes O homem com uma câmera e Entusiasmo servem de 

modelo ideal para as possibilidades de montagem associativa de imagens vindas de contextos 

diversos. O que se faz atualmente por meio da apropriação e remontagem de trechos de obras 

audiovisuais é o mesmo que faziam aqueles cineastas, potencializando os efeitos da associação 

entre imagens. Da mesma forma que os atuais VJs e videoartistas, Vertov cria em seus filmes, por 

meio da montagem, reiterações de motivos no sentido musical da palavra, uma edição pautada 

pelo ritmo e pelo processo associativo da qual todas as formas contemporâneas de montagem de 

material audiovisual alheio são tributárias. 

Da mesma forma, não é possível pensar a atividade dos realizadores que hoje se utilizam 

do found footage sem levar em conta a noção de “montagem de atrações” e as demais teorias de 

Eisenstein sobre a montagem. Vista pelo teórico e cineasta soviético como um instrumento 

dialético para a construção de sentido, a montagem tem em sua teoria o condão de emocionar, 

chocar e levar à reflexão o espectador por meio da associação de ideias/planos. A assim chamada 
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“montagem intelectual” de Eisenstein é a chave para compreender de que forma realizadores 

podem pegar imagens e sons gerados nos mais diversos contextos e, recombinando-os, produzir 

um novo discurso que nada tenha a ver com aquele das fontes destas imagens. É graças a 

Eisenstein que se evidencia o poder da recombinação de planos, o caráter criativo e manipulador 

do corte.  

A partir da trilogia de Esfir Shub (e de suas demais realizações no gênero que inaugurou, 

tais como Today, Spain e Across the Arak), os filmes de compilação continuaram a se 

desenvolver sempre no sentido de explorar as diversas possibilidades de discurso implícitas, 

latentes, no material captado por terceiros – o que levaria, por fim, essa técnica a se desvencilhar 

de sua aplicação restrita ao campo do cinema documental já nos anos 1930. Na linha evolutiva 

inicial desse tipo de documentário que reutiliza e  recontextualiza imagens e sons com intenções 

diversas daquelas que nortearam sua captação, destacam-se os trabalhos de cineastas pioneiros 

como Paul Rotha (World of plenty, Total war in Britain, Land of promise, The world is rich, entre 

muitos outros), Henri Storck (Histoire du soldat inconnu, Pictures on the sideline) e Nicole 

Védrès (Paris 1900), além de alguns de realizadores não particularmente reconhecidos por sua 

contribuição ao desenvolvimento do filme de compilação, como Luis Buñuel (Madrid 1936), 

Satyajit Ray (Rabindranath tagore), Henri-Cartier Bresson e Richard Banks (Le retour), 

Alexander Dovzhenko (Victory in Ukraine, em correalização com Yulia Solntseva), Joris Ivens 

(Our Russian front, com Lewis Milestone, e Songs of the rivers, com Vladimir Pozner), Carol 

Reed (The true glory, com Garson Kanin), Luchino Visconti (Giorni di gloria, com Giuseppe De 

Antis) e Pier Paolo Pasolini (La rabbia, com Giovanni Guareschi). Fica fora das considerações de 

Leyda, apenas por um motivo circunstancial relativo ao momento em que seu estudo foi escrito, a 

obra do cubano Santiago Álvarez, na qual se encontram vários exemplos de documentários que se 

apropriam – ou são integralmente constituídos – de imagens de cinejornais, filmes de Hollywood, 

fotografias e até mesmo desenhos animados, que ele montava segundo os preceitos soviéticos, de 

maneira ainda mais frenética. Seus  trabalhos mais famosos incluem o curta-metragem Now, de 

1964, que combina apenas fotografias retiradas de jornais e revistas com a música da cantora e 

atriz Lena Horne para compor um libelo contra a descriminação racial nos Estados Unidos, e os 

posteriores LBJ, sátira anti-imperialista criada a partir de imagens do presidente norte-americano 

Lyndon Johnson, e 79 primaveras, homenagem poética ao aniversário do líder vietnamita Ho Chi 

Minh. O estilo de montagem de Álvarez pode ser visto como um precursor do videoclipe. 
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Em seu livro, Leyda concentra-se particularmente no desenvolvimento do uso de material 

de arquivo em documentários históricos e filmes de propaganda – que, durante a Segunda Guerra 

Mundial, podiam incluir imagens captadas pelo inimigo, como em Why we fight, de Frank Capra. 

Ainda que considere – e até mesmo valorize – a possibilidade de os filmes de compilação 

assumirem caráter mais reflexivo e mesmo poético ou satírico em relação ao material de que se 

apropriam, Leyda tem sua pesquisa pautada pela referência das imagens ao “real”. Ao se 

concentrar especificamente no cinema documental, no uso do material de arquivo para o que ele 

chama de “manipulation of actuality”
44

, Leyda acaba  excluindo de suas considerações os 

trabalhos de artistas de vanguarda que também foram pioneiros na técnica da recontextualização 

de filmagens alheias, como Joseph Cornell e Bruce Conner – forçando o estudo em separado 

dessas obras, batizadas posteriormente  found footage films. Porém, em seu levantamento Leyda 

acaba incluindo nessa categoria de filmes de compilação obras que hoje seriam tomadas como 

ensaísticas (Noite e neblina, de Alain Resnais, por exemplo) ou mesmo como found footage films 

típicos (Trade tattoo e Swinging the lamberth walk, de Len Lye, por exemplo).  

Dentre essas obras que não seriam hoje enquadradas sob a égide de filmes de compilação, 

Leyda destaca como exemplo de “manipulação irônica” um curta-metragem satírico que pode ser 

apontado como primeira contribuição brasileira – ou de um brasileiro – ao universo dos found 

footage films: Yellow Caesar, de Alberto Cavalcanti. Realizado na Inglaterra em 1940, o filme se 

apropria de imagens do acervo de cinejornais britânicos sobre Benito Mussolini, que acabara de 

declarar guerra, para, apenas remontando essas imagens e sobrepondo-lhes uma nova trilha 

sonora, compor uma caricatura que ridiculariza e ataca o ditador italiano. Como aponta Leyda, a 

perspicácia de Cavalcanti lhe permite usar as armas do próprio inimigo contra ele, desenhar tal 

caricatura com base em sua própria imagem. Como afirma Leyda: “Each image, each detail, each 

cutting or sound device shows the maker’s utter contempt (and surely contributes to the 

spectator’s contempt) for this dishonest demagogue. […] Yellow Caesar is a compilation 

prophecy.”
45

 

De fato, em termos de paradigma formal, o trabalho de Cavalcanti foi profético, 

antecipando um tipo de filme de apropriação que ainda hoje reverbera em sátiras políticas. A 

forma como Mussolini é ridicularizado a partir da apropriação e remontagem de seus próprios 
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discursos se assemelha à maneira como, mais de sessenta anos depois, Erik Gandini, em seu 

documentário-ensaio Surplus: terrorized into being consumers, insere na narrativa verdadeiros 

interlúdios musicais produzidos a partir de remixes de imagens de arquivo de telejornais para 

“compor” música a partir de discursos de políticos e “figurões” do mundo empresarial. Jay 

Rosenblatt, por sua vez, outro documentarista cuja obra fornece amplo material para reflexão 

sobre os usos de found footage no cinema de nãoficção, realiza quase uma releitura “séria” do 

filme de Cavalcanti em Human remains, no qual usa imagens dos ditadores Hitler, Mussolini, 

Stálin, Franco e Mao Tsé-Tung para tecer comentários sobre o imaginário do poder e sobre a 

banalização do mal.  

O estudo de Jay Leyda sobre os filmes de compilação se conclui em 1963, de modo que 

lega uma grande lacuna ao interessado em mapear a evolução do documentário de arquivo dali 

por diante. Por conta disso, vale a pena enumerar algumas obras e autores que, desde então, 

continuaram contribuindo para o aperfeiçoamento das técnicas e poéticas de apropriação e 

montagem no âmbito desse gênero. Um realizador cujo trabalho exemplifica à perfeição as 

possibilidades reflexivas do uso de material de arquivo é o norte-americano Emile de Antonio, 

diretor de In the year of the pig, documentário sobre a Guerra do Vietnã produzido no auge do 

conflito, e Point of order, constituído inteiramente de material audiovisual proveniente de 

diversas agências governamentais dos Estados Unidos a respeito da segurança da radiação 

nuclear. O holandês Vincent Monnikendam (Moeder Dao, de Shildpadgelijkende) e a portuguesa 

Susana Souza Dias (Natureza morta) são exemplos de realizadores contemporâneos que 

desenvolvem um trabalho nessa mesma tradição de investigação crítica da história, mas apenas 

remontando materiais de arquivo, sem impor-lhes um novo discurso verbal.  

Assim como na atividade do documentarista em geral, dominada pela primazia da 

abordagem “imparcial” e transparente do cinema direto e do cinéma verité desde a consolidação 

dessas tendências no final dos anos 1960, há no domínio do filme de arquivo contemporâneo uma 

valorização implícita do principio da não-intervenção. As imagens não devem ser distorcidas, 

manipuladas. Na medida do possível, deve-se preservar sua integridade e manter-se os seus cortes 

internos. Precauções desse tipo são vistas como garantias de autenticidade histórica e integridade 

artística. Para ser ainda mais “puro”, o filme de compilação teria como último recurso abrir mão 

também da narratividade verbal, da voz off ou dos intertítulos e limitar-se a “ordenar e dar 
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coerência”, como o autor de Foucault, a documentos históricos apenas pelo corte seco e pelo 

sequenciamento. É o caso das compilações do russo Sergei Loznitsa, como Bloqueio (Blokada), 

composto de imagens do cerco a Leningrado às quais são sobrepostos sons construídos em 

estúdio, e Cinejornal (Predstavlenye), reunindo filmes de propaganda do estado soviético. Um 

realizador cujo trabalho não é restrito ao filme de compilação e nem mesmo ao documentário, 

Loznitsa  utiliza nesses filmes apenas imagens de arquivo autênticas, respeitadas em seu contexto 

e duração originais, justapostas com um mínimo de intervenção – nem mesmo a inclusão de trilha 

sonora, no caso de Cinejornal.  

Trabalhando com uma abordagem semelhante no tratamento das imagens de que se 

apropria, o alemão Harun Farocki diferencia-se de outros documentaristas de compilação por 

buscar sua matéria-prima em fontes bem pouco usuais, como imagens de câmeras de segurança e 

CCTV, registros institucionais, de uso interno, de reuniões executivas e processos seletivos, 

gravações científicas e de pesquisa, vídeos de treinamento etc. Redimensionando as relações 

entre arte e política, Farocki é autor de documentários ensaísticos e vídeo instalações em que 

discute os modos de fabricação e percepção das imagens e as relações entre a cultura audiovisual 

e o consumo, a tecnologia e a guerra. Dentre os seus trabalhos, que incluem também obras 

inteiramente filmadas por ele, há filmes de compilação tradicionais, como A expressão das mãos 

(Der Ausdruck der Hände), Imagens da prisão (Gefängnisbilder), A saída dos operários da 

fábrica (Arbeiter verlassen die Fabrik) e Videogramas de uma revolução, mas também outros 

bem mais excêntricos, em que são usados apenas registros de reuniões corporativas, como 

Doutrinamento (Indoctrination) e A Entrevista (Die Bewerbung) ou de manobras militares, como 

Reconhecer e perseguir (Erkennen und verfolgen) e Imagens do mundo e inscrições da guerra 

(Bilder der Welt und Inschrift des Krieges). Todos esses filmes podem ser vistos como 

manifestos sobre a sociedade contemporânea produzidos com o autêntico “lixo audiovisual” 

dessa sociedade. 

No extremo oposto da produção documental contemporânea que se utiliza quase 

exclusivamente de material alheio, encontram-se os documentários de arquivo tradicionais, que 

não apenas remontam esse material, mas sobrepõem-lhe um discurso verbal por meio de 

depoimentos e narração. Exemplo paradigmático do documentário desse tipo pode ser encontrado 

na obra de Peter Cohen (Arquitetura da destruição e Homo Sapiens 1900), que aperfeiçoou a 
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abordagem puramente didática do documentário de arquivo, produzindo seu discurso pela 

sobreposição de uma narração expositiva a uma montagem de material de arquivo. Seus dois 

filmes são grandes aulas de história e de política, mas não constituem exemplos de metacrítica 

puramente audiovisual e nem de uso particularmente criativo dos potenciais da apropriação e da 

montagem. São ótimos documentários de arquivo, apenas. 

A contribuição brasileira à pratica do filme que usa material audiovisual alheio é mais 

expressiva justamente nesse campo do documentário de arquivo tradicional. Silvio Tendler e 

Eduardo Escorel são os seus expoentes e vêm mantendo uma produção constante de filmes 

baseados na alternância e sobreposição de depoimentos e imagens de arquivo, trabalhando 

principalmente com material histórico proveniente de acervos institucionais. Tendler, desde os 

anos 1980, destaca-se por seus documentários de arquivo sobre temas ligados à vida política e 

cultural do Brasil dos últimos cinquenta anos, como Utopia e barbárie, Memória do movimento 

estudantil, Glauber, o filme – labirinto do Brasil, Jango e Os anos JK – uma trajetória política. 

Já Eduardo Escorel, que desde os anos 1960 atua como um dos mais prolíficos e requisitados 

montadores do país, dedica-se eventualmente à realização de documentários e também de obras 

de ficção. No campo especifico do documentário de arquivo, Escorel dirigiu o díptico formado 

por 32 – a Guerra Civil e 35 – o assalto ao poder, ambos também sobre temas históricos, e 

recentemente concluiu Paulo Moura – alma brasileira, documentário musical sobre o falecido 

saxofonista e clarinetista, motivado justamente pelo acesso a material de arquivo desconhecido 

do instrumentista. É interessante notar que ocorrências do mesmo tipo têm dado origem, nos 

últimos anos, a um impressionante afluxo de documentários musicais que exploram o acervo de 

grandes nomes da música e do teatro brasileiros, dentre os quais merecem destaque Tropicália, de 

Marcelo Machado, Uma Noite em 67, de Ricardo Calil e Renato Terra, Dzi Croquetes, de Raphael 

Alvarez e Tatiana Issa, Raul – o início, o fim e o meio, de Walter Carvalho e Leonardo Gudel, e A 

Música segundo Tom Jobim, de Nelson Pereira dos Santos. Nesse campo específico do filme de 

compilação, vale mencionar a ocorrência, também recente, de um tipo de documentário de 

arquivo que é ele próprio sobre – ou motivado por – um encontro com um material de arquivo 

perdido, raro. O que poderíamos chamar de documentário de “arqueologia de imagens”. É o caso, 

por exemplo, do filme mexicano Los rollos perdidos de Pancho Villla, de Gregorio Rocha, e do 

curta-metragem brasileiro Pixinguinha e a Velha Guarda do Samba, de Ricardo Dias e Thomaz 

Farkas. 
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Por fim, é importante destacar que, além dos exemplos de documentários de arquivo em 

sentido amplo apontados acima, a produção documental brasileira já deu origem também a um 

filme de compilação propriamente dito, composto em sua quase totalidade de imagens de arquivo 

e sem o recurso a depoimentos ou narração – mas com intervenções visíveis sobre o material e 

inclusive com a aplicação de letreiros por meio dos quais a narrativa se expressa. Trata-se de Nós 

que aqui estamos, por vós esperamos, de Marcelo Masagão, que se propõe a narrar uma 

“memória do breve século XX” por meio de  “pequenas histórias de grandes personagens” e 

também de “grandes personagens e grandes histórias”. Para isso, compila imagens de arquivo e 

as apresenta como ilustração de vidas anônimas pontuadas pelos grandes fatos do século. O filme 

se organiza em segmentos autônomos, em torno de temas ou personagens específicos. Por 

exemplo: segmentos apresentados por letreiros como “A Solidão e a Guerra” ou “A Luz Elétrica, 

o Rádio e a Aspirina”; outro sobre as revoluções comportamentais dos anos 1960; capítulos 

dedicados a famílias fictícias, mas plausíveis, cuja trajetória seria indicativa de determinados 

fatos ou períodos históricos e da relação entre eles (como os segmentos “Um século de Família 

Jones”, que une as duas Grandes Guerras, o Vietnã e a Guerra do Golfo, e “Hans e Anna”, sobre o 

casamento de uma doceira com um operário da indústria de armas); um grande bloco dedicado a 

profissionais anônimos das mais diversas funções que são personalizados pelos letreiros (como 

na cena em que é sobreposta à imagem do famoso quadro de Edward Hopper New York movie a 

inscrição “Anos 30. Mary Brinkley, 1912 – 1973. Profissão: Lanterninha. Ator Predileto: Gary 

Cooper. Hoje, cansada.”); um prólogo sobre grandes eventos do início daquele século e a posição 

do individuo perante a História e um epilogo sobre fé e religião.  

O trabalho de Masagão encontra um contraponto interessante no de outro cineasta cujos 

filmes de compilação ensaísticos seguem proposta parecida com a sua, de narrativa histórica 

pautada em imagens de arquivo e na contraposição entre a vida privada e os grande eventos 

públicos. Trata-se do húngaro Péter Forgács, realizador de O Turbilhão – uma crônica familiar, O 

êxodo do Danúbio, A família Bartos e Miss Universo 1929, dentre muitos outros,
46

 que 

conseguem transformar a narrativa documental em algo próximo de um romance memorialista 

ilustrado por imagens. Ainda que Forgács, em graus variáveis a cada filme, proceda a 

intervenções sobre o material de arquivo tão ou mais intensas do que aquelas aplicadas por 
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Masagão, ambos se valem do material de arquivo para aproximar a história coletiva das 

trajetórias individuais, justamente ao tomarem o caminho inverso dos documentaristas que 

buscam inserir imagens de arquivo em narrativas documentais. Mas Forgács busca as imagens 

particulares das testemunhas da História, nas quais ela apenas se insinua, e não as imagens 

históricas, para construir sua narrativa. Masagão também está interessado nas micronarrativas 

que compõem a grande narrativa da História, também tenta encontrar fios narrativos guiados pela 

trajetória de personagens banais, mas vai fazendo isso em paralelo com a narrativa dos grandes 

feitos e imagens das grandes figuras, não se fixa no ponto de vista de seus “pequenos 

personagens” e menos ainda em suas imagens – as quais, afinal, não existem. As imagens que 

ilustram essas pequenas vidas na obra de Masagão, ao contrário das de Forgács, são 

profundamente impessoais, e até autênticas imagens históricas, já vistas centenas de outras vezes. 

Em Masagão, as imagens históricas se propõem a ilustrar vidas privadas. Em Forgács, as imagens 

da vida privada fazem emergir, apenas como pano de fundo, o caráter histórico da narrativa. 

Assim, ainda que o trabalho de Masagão reúna as características preliminares para ser objeto de 

análise desta investigação, ao se constituir com autêntico filme de compilação brasileiro, ele não 

se enquadra precisamente na categoria de obra metacrítica, na medida em que não direciona seu 

discurso, nem mesmo em plano subtextual, à crítica das imagens de que se apropria. 

 

3.4. Found footage no cinema de vanguarda: William Wees e as imagens recicladas, a 

experiência brasileira 

Uma vez que o estudo sistemático por Jay Leyda dos filmes de apropriação e montagem 

se concentra no campo do cinema documentário e se encerra em meados dos anos 1960, um 

trabalho que o complementa à perfeição é o do também norte-americano William C. Wees, cujo 

Recycled images: the art and politics of found footage films volta-se justamente à tradição de 

filmes não documentais baseados em material pré-existente e toma como referências obras 

produzidas entre o final dos anos 1960 e o início dos 1990. Se aquela corrente documental da 

produção de found footage investigada por Leyda tem como raízes históricas a montagem 

soviética e a obra de Esfir Shub, os found footage films de que trata Wees alinham-se ao contexto 

do cinema experimental ou de vanguarda – por falta de termos melhores – e têm sua origem no 

movimento surrealista e no trabalho de Joseph Cornell. Nessa corrente, o termo mais frequente 
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para designar o conjunto de obras criadas a partir da reutilização de imagens e sons alheios é 

mesmo found footage films. 

Os estudiosos do found footage não documental são quase unânimes ao apontar o filme 

Rose Hobart, de 1936, como marco inicial da prática. De autoria de Joseph Cornell, um artista 

plástico ligado à colagem e à produção de livros-objetos, o filme utiliza uma amostragem 

reduzida de cenas do filme East of Borneo (1931), particularmente daquelas em que se faz 

presente a atriz principal do filme que batiza seu trabalho, as quais são remontadas em uma nova 

sequência e às quais é sobreposta uma trilha sonora retirada de outro contexto. O resultado desse 

procedimento, segundo Wees “celebrates the beauty and alllur of the fim’s star, Rose Hobart, at 

the same time as it produces a surreal narrative of unmotivated gestures, unexplained 

confrontations, and unconnected spaces and temporal relationships.”
47

 Consta que, no contexto 

de sua produção e recepção, que corresponde ao auge do movimento surrealista, Salvador Dali 

tenha ficado profundamente transtornado após ver o filme pela primeira vez, justamente por ter 

entendido que Cornell havia concretizado uma ideia que ele mesmo vinha tentando por em 

prática. Nessa sua primeira exibição pública, Rose Hobart teve acompanhamento musical de 

discos de samba e música caribenha. Na versão que persiste até os dias atuais, a trilha sonora do 

filme é constituída por duas ou três faixas do disco Playtime in Brazil, do bandleader 

venezuelano Edmundo Ros. Esse pastiche de música brasileira que se ouve como fundo musical 

de Rose Hobart   produz um comentário irônico sobre o “exotismo” das imagens do filme. É 

interessante notar como, já em seu primeiro exemplo histórico, o discurso implícito do found 

footage film expressa uma metacrítica cultural. Como aponta Scott Simmon, o fato de Cornell 

eliminar do filme East of Borneo os seus diálogos é expressão de sua visão pessimista em relação 

ao cinema sonoro, assim como sua remontagem propõe uma sucessão de eventos e 

encadeamentos que julga mais estimulante do que as vistas na obra original, expressando 

subtextualmente uma crítica ao que ele via como um defeito da produção cultural de seu tempo: 

“Hollywood fails in its banal screenplays, not its raw images.”
48

 

 Os autores que estudam o found footage são, em geral, silentes sobre a produção de obras 
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nessa mesma linhagem ao longo dos vinte anos seguintes. Entende-se, assim, que com a exceção 

de alguns poucos filme de compilação de caráter mais vanguardista e/ou irônico, como os de Len 

Lye, a produção de obras desse tipo permaneceu irrelevante até o final dos anos 1950. A partir 

desse momento, experimentou um “renascimento” graças ao trabalho de Bruce Conner, a quem 

Wees se refere como “probably the best known filmmaker to mix and match fragments of found 

footage.”
49

 Cineasta e artista visual associado ao underground americano, Conner estabeleceu o 

paradigma do found footage film com seu A movie, de 1958, uma justaposição de imagens 

(jornalísticas, educativas, científicas, ficcionais, de pornografia leve) que produz uma série de 

associações – hora irônicas, ora nonsense – por meio da montagem. A sequência mais famosa do 

filme justapõe trechos curtos em que se vê um capitão olhando pelo periscópio de um submarino, 

uma mulher em roupas sensuais e, um torpedo sendo disparado pelo submarino, uma explosão 

atômica e grandes ondas sendo surfadas. A concatenação dessas imagens produz um efeito que é 

simultaneamente de humor e perplexidade, implicando associações entre destruição e diversão, 

sexo e guerra. 

Generally known as ‘the one experimental film that everybody likes,’ A movie is a prime example 

of how seemingly random film footage can be recombined to develop complex concepts and 

construct a larger logic. Often called on to serve as an exemplary model of avant-garde 

filmmaking, it has probably been studied more closely than any other film in genre.
50

  

A movie, assim, é o parâmetro a partir do qual todos os filmes de found footage 

posteriores são medidos. A obra de Conner como um todo, aliás, constitui-se no melhor exemplo 

de trabalho artístico pautado apenas na apropriação e montagem de fragmentos de outras obras 

audiovisuais, aos quais ele frequentemente sobrepunha como trilha sonora uma canção 

popularmente difundida. Seus outros filmes mais conhecidos incluem Cosmic ray, Report, Take 

the 5:10 to Dreamland e Mongoloid – esse último, um videoclipe da banda Devo criado em 1977 

a partir de found footage de pelo menos vinte anos antes, verdadeiro clássicos do gênero e 

parâmetro para os atuais vídeos de paródia que pululam nos canais virtuais. A obra de Conner, 

portanto, é de fato precursora da linguagem que depois seria incorporada pela televisão, pelo 

videoclipe. Curioso é que isso pudesse ser visto, naquele momento, como um problema para um 

contemporâneo seu, também um realizador atuando no campo do cinema experimental. 

                                                 
49

 WEES, 1993, p. 13. 
50

 YEO, 2004, p. 17.  



51 

 

 

 

Comentando a primeira impressão que teve ao assistir a Wavelenght, de Michael Snow, para ele 

uma autêntica experiência de cinema, preocupada fundamentalmente com suas estruturas, a luz e 

o movimento, Mekas se refere de forma pejorativa à corrente de cineastas experimentais da Costa 

Oeste, na qual insere Conner, mencionando-o nominalmente, como “prioritariamente interessada 

na imagem eletrônica, no vídeo.”
51

 

A partir do momento em que A movie foi criado, inúmeros outros artistas que operavam 

no campo das vanguardas das artes visuais passaram a se dedicar à criação de montagens daquele 

tipo e a outras formas de apropriação e reutilização de imagens e sons do cinema. Emergiram, 

então, principalmente ao longo dos anos 1960, outras obras e artistas paradigmáticos do para a 

criação de found footage films de vanguarda, num processo que culminaria na produção de outro 

marco do cinema experimental, em 1969: Scorpio rising, de Kenneth Anger – o qual, apesar de 

não se constituir como um found footage film, incorpora em sua montagem a apropriação de 

imagens alheias, como cenas de Marlon Brando em O selvagem, de Gary Cooper em Matar ou 

morrer e de Bela Lugosi em Drácula, além imagens de Hitler e de Cristo e extraídas de filmes 

educacionais. Como afirma Keith Beattie: 

In its various representational practices Scorpio rising’s investigation of a particular subculture, as 

with Conner’s incisive analysis in A movie of a media-saturated culture, simultaneously comments 

on and critiques the sources upon which its analysis is based.
52

 

Dentre os autores e trabalhos fundamentais do found footage nesse período estudado por 

Wees, merecem ser citados: Raphael Mantañez Ortiz (Cowboy and “indian” film e Newsreel), 

Arthur Lipsett (Very nice, very nice e 21-87), Ken Jacobs, (Tom, Tom, the piper’s son e Perfect 

film), Ernie Gehr (Eureka), Stan Brakhage (Murder psalm), Hollis Frampton (Public domain e 

Gloria!), Jack Chambers (The hart of London), Malcolm LeGrice (Berlin horse), Abigal Child 

(Covert action), Peter Gidal (Film print), Peter Tscherkassky (L’arrivée e Outer space) e Chick 

Strand (Waterfall, Elasticity, Cartoon Le Mousse, Loose ends), dentre muitos outros.  

Na revisão dessas obras, percebe-se, já naquele momento da evolução da técnica, uma 

divisão entre duas abordagens do found footage: uma mais preocupada com a inserção daquele 

material encontrado no fluxo da mídia de massa, buscando aplicar-lhe a montagem, colocar-lhe 

em contato com outras imagens a partir de questionamentos de seu conteúdo e de como ele se 
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dirige ao contexto social; outra que poderíamos considerar mais formalista, mais preocupada com 

elementos como a percepção, a luz, a cor, o movimento e a textura de cada imagem, buscando em 

suas características físicas e na sua forma respostas sobre o contexto social e cultural de sua 

produção. Uma montagem olha, a partir da imagem encontrada, para o mundo. A outra, busca 

encontrar o mundo no interior de cada imagem. Uma procede à montagem que podemos chamar 

de “externa”, extrínseca, centrada na colisão de planos diferentes. Outra procede à montagem 

“interna”, intrínseca, trabalhando com um conjunto muito limitado de planos e até mesmo com 

um plano só de cada vez, decompondo-o, quebrando o movimento, destacando-lhe de sua 

temporalidade original.  

Mesmo  na sua aplicação estrita ao campo especifico do cinema experimental, portanto, o 

found footage não é unívoco. Ainda que a imagem reapresentada sempre traga indagações sobre  

o contexto de sua produção, algumas dessas indagações se dirigem ao seu conteúdo, outras à sua 

forma. Não é à toa que Jonas Mekas, considerando alheias ao cinema as indagações propostas por 

Bruce Conner, vá preferir as experimentações de colegas mais voltados a interromper o fluxo das 

imagens da mídia do que a reproduzi-lo, aquelas que via como essencialmente preocupados com 

a linguagem do cinema, os que ele chama de “cine-estruturais”. “Michael Snow, Paul Sharits, 

Ken Jacobs, Ernie Gehr, Hollis Frampton, Joyce Wieland, George Landow […] Robert Breer 

[…] O movimento e a luz são a essência do seu trabalho.”
53

 Não cabe nos limites desta exposição 

qualquer tentativa mais aprofundada de teorização a esse respeito, mas deve ficar clara a 

existência dessas duas abordagens e o privilégio que recebem, nesta pesquisa, as obras e os 

artistas em que aquela primeira abordagem se faz mais marcante, justamente porque, ao colocar 

os fragmentos de found footage junto a outros, ao buscar justapô-los em vez de decompô-los, 

procedendo a seu contato com outros contextos e esferas da produção audiovisual, antecipam as 

questões que se apresentam no estudo do found footage atual, do found footage na Era do Remix. 

No contexto brasileiro, Carlos Adriano destaca-se tanto no campo da teoria quanto no da 

prática como exemplo, quiçá único, de artista e crítico autenticamente interessado nas aplicações 

do found footage no cinema experimental. Trabalhando quase sempre a partir da apropriação e 

manipulação, física e digital, de fragmentos de filmes, quase sempre muito pequenos e muito 

antigos, produziu as mais autênticas e importantes obras de found footage estrutural no contexto 
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brasileiro: Remanescências, na qual transformou um registro cinematográfico ancestral, de 

apenas onze frames do que pode ter sido a primeira filmagem realizada no Brasil, em um loop de 

dezoito minutos; Das ruínas a rexistência, curta-metragem em que remonta fragmentos de 

obscuros filmes inacabados de Décio Pignatari; A voz e o vazio – a vez de Vassourinha, criado a 

partir de apenas doze fotos e antigos discos do compositor Vassourinha; e Porviroscópio, média-

metragem para o qual se apropriou de um raro filme doméstico de Monteiro Lobato. Sua tese de 

doutoramento
54

, criada a partir de fragmentos de pré-cinema produzidos por Santos Dumont, 

resultou em mais um found footage experimental, Santoscópio – Dumontagem, e também em um 

documentário sobre o assunto, Santos Dumont: pré-cineasta?. Sob a perspectiva da criação de 

vanguarda a partir de found footage, portanto, Adriano aplica ao contexto brasileiro estratégias 

que remetem àquela utilizada por Ken Jacobs em seu Tom, Tom, the piper’s son, de “tradução de 

uma película antiga para uma sensibilidade moderna.”
55

 Certamente, trata-se da contribuição 

mais importante ao found footage experimental realizado no Brasil. No entanto, por trabalhar 

justamente no contexto daquela abordagem que toma cada imagem como autossuficiente, 

buscando o mundo em seu interior, não se propondo à metacrítica cultural de seus conteúdos 

propriamente, sua importância para a presente pesquisa é limitada apenas a parte de sua produção 

teórica, tomada com referencial. 

A partir da revisão crítica a que é submetida por Wees a produção de found footage no 

âmbito do cinema experimental realizada entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1990, 

emerge como exemplo paradigmático do found footage film contemporâneo, como autêntica 

“herança” de Bruce Conner, o trabalho do californiano Craig Baldwin. Autor de filmes de curta, 

média e longa-metragem constituídos exclusivamente de trechos de antigos filmes publicitários, 

educativos, científicos, propagandas e ficções-científicas de baixo orçamento, que ora se 

apresentam como ficção delirante de formato documental (O no Coronado, Spectors of the 

spectrum, Tribulation 99, Mock up on Mu), ora como documentários ensaísticos (Sonic outlaws), 

ora como experimentais (Rocketkitkongokit), e frequentemente misturando essas categorias. De 

ataque frontal ao regime da mídia de massa, sua obra tem nítido parentesco com a de Bruce 

Conner, mas é ainda mais anárquica e incisiva. Como explica Wees: 

Baldwin creates a distinctive form of pseudodocumentary that parodies the voice-over narration 
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and compilation montage of conventional documentary films. While purporting to document the 

elaborate conspiracies between governments, multi-national corporations and (in Tribulation 99) 

extraterrestrials, his films are funny, satiric, anarchic and astute critiques of the visual and verbal 

rhetoric of the mass media. Baldwin not only steals images from the media, he appropriates modes 

of discourse used by the media to authenticate their information and envelop themselves in an aura 

of omniscience.
56

  

Tomando como parâmetro artistas e filmes da categoria apresentada nesse subcapítulo, 

Wees
57

 distingue graus variáveis entre os found footage films quanto à intervenção que operam 

sobre o material audiovisual reciclado, classificando-os em um espectro que vai do found footage 

film puro, ou perfect film, em que imagens de apenas uma fonte são apresentadas em sua 

integralidade, sem a supressão de qualquer trecho e sem qualquer interferência do autor sobre seu 

conteúdo, duração ou aparência, ao filme em que imagens de diversas fontes são montadas e 

também distorcidas ou alteradas de alguma forma, seja por processos químicos ou físicos. Nos 

espectros intermediários estariam os tipos mais comuns de found footage films, que se apropriam 

de imagens de uma ou mais fontes, para apenas remontá-las sem alterar seu conteúdo. Um 

exemplo de found footage film sem qualquer intervenção seria justamente Perfect film, de Ken 

Jacobs, que apenas compila cenas jamais levadas ao ar – o material descartado pela mídia, 

portanto – da  cobertura jornalística a respeito do líder negro Malcolm X. Exemplos de found 

footage films criados com o grau máximo de intervenção sobre o material seriam trabalhos como 

os de Bill Morrison (Decasia) e Peter Delpeut (Lyrical nitrate), que exploram a deterioração do 

suporte físico do material, remontando trechos de filmes abandonados e desgastados, nos quais 

ações físicas e químicas produzem distorções que, muitas vezes, obscurecem quase 

completamente seu conteúdo e os aproximam da abstração. O exemplo intermediário seria 

justamente o trabalho de Craig Baldwin, que se apropria das mais diversas fontes possíveis para 

criar obras apenas remontando-as, sem intervir diretamente sobre a aparência e a duração de cada 

fragmento. 

A partir dessa primeira sistematização e tendo como parâmetro o trabalho de Baldwin, 

Wees chega à conclusão mais relevante do seu estudo: o caráter autorreferente do found footage, 

o fato de que essas imagens recicladas sempre chamam a atenção para a sua natureza de imagens 

recicladas. Nas palavras de Wees: 
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[…] whether they preserve the footage in its original form or present it in new and different ways, 

they invite us to recognize it as found footage, as recycled images, and due to that self-

referentiality, they encourage a more analytical reading (which does not necessarily exclude a 

greater aesthetic appreciation) than the footage originally received.
58

  

Indo mais além, Wees afirma adiante que toda montagem de imagens da mídia, por 

ocorrer em uma sociedade integralmente mediática, é referencial não só a si mesma enquanto 

imagem, mas também à própria mídia em si: 

[…] our total communication environment [...] is a macro-montage of all the media; so the micro-

montage of every found footage film implicitly reflects the experience of living in a media-

orientated world. Just as all found footage films are self-referential, so they are all media-referential 

as well.
59

 

Em seguida, Wees procede a uma nova sistematização, dividindo os found footage films 

baseados em montagem, os mais comuns, em três categorias: compilação, colagem e apropriação. 

Para cada um desses tipos de montagem de found footage, Wees indica um significado, um 

gênero de expressão e uma inclinação estética correspondentes. Assim, a compilação é o modo de 

apropriação e montagem de found footage que tem por referência o real, por gênero típico o 

documentário e por inclinação estética o realismo. A colagem, por sua vez, tem a própria imagem 

como referencial, o filme de vanguarda como seu modo típico de expressão e o modernismo 

como postura estética. Por fim, a apropriação tem como significado um simulacro, como gênero 

típico o videoclipe (music video) e o pós-modernismo como atitude estética. Em síntese:  

COMPILAÇÃO = REAL – DOCUMENTÁRIO – REALISMO 

COLAGEM = IMAGEM – AVANT-GARDE FILM – MODERNISMO 

APROPRIAÇÃO = SIMULACRO – MUSIC VIDEO - PÓS-MODERNISMO
60

 

Ainda que sirva perfeitamente para identificar três formas de abordagem – ou métodos, 

não categorias – do uso do found footage, que se aplicam em diferentes graus a toda a produção 

audiovisual que usa imagens recicladas, de ontem e hoje, o sistema de classificação de Wees 

parece também, especificamente do ponto de vista de sua nomenclatura, limitado para descrever a 

experiência contemporânea da produção e difusão de found footage films em ambientes digitais, 
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além de inadequado na escolha dos termos. Quanto à sua insuficiência para descrever a 

experiência contemporânea, vale lembrar que a classificação foi estabelecida há vinte anos já. 

Antes, portanto, do advento do found footage em ambientes digitais e também da disseminação 

de imagens de cinema no ambiente dos museus e galeria. Quanto aos termos, cabem algumas 

ressalvas. Se o âmbito do filme de compilação se mantém no espectro em que foi de fato aplicado 

por Leyda, a ideia de apropriação ganha uma conotação pejorativa, de discurso superficial sobre 

o material alheio. Por outro lado, a designação de colagem para as obras autorreferentes e críticas 

– que Wees vê como abordagem privilegiada do found footage – implica em uma ambiguidade 

indesejável, levando à denominação dos típicos found footage films como filmes de colagem e à 

sua elevação como forma mais crítica da prática. É o que o autor afirma literalmente: “collage 

has the greatest potential to criticize, challenge, and possibly subvert the power of images 

produced by, and distributed through, the corporate media.”
61

  

Considerar a obra de Baldwin, por exemplo, “filme de colagem” parece restringir seu 

alcance e ainda implicar em procedimentos de sobreposição e intervenção que não se aplicam ao 

seu método de criação. Além disso, vale ressaltar que um “filme de colagem” propriamente dito 

seria necessariamente uma animação de recortes, ou uma assemblage fotográfica animada
62

, na 

linha do Frank’s film, de Frank Mouris, que usa recortes e pedaços de todo tipo de material 

cotidiano,  memorabilia e objetos pessoais, ou do curta-metragem Film noir, de Osbert Parker, 

que literalmente recorta fotogramas de filmes noir. Como afirma Paul Young: “La mayoría de los 

críticos coincide en que el ensemblage fotográfico animado fue e sigue siendo la forma más pura 

de collage cinematográfico.”
63

 Entretanto, há os que considerem apropriada a aplicação do termo 

colagem a ainda um outro tipo de filme experimental, aquele em que materiais físicos são se fato 

colados à película, ou em que tiras de película são recortadas e coladas em formações mosaicas, 

com a interferência física no suporte, como faziam Paul Sharits, Robert Bree e Stan Brakhage. 

Se a sua classificação já parece errada ao se aplicar a Baldwin, é ainda mais curioso que 

Wees tome como paradigmático do filme de compilação o longa-metragem The Atomic Cafe, já 

que é ele se apresenta justamente sob o formato mais ensaístico, mais metacrítico e também mais 

próximo da ficção que um filme de compilação consegue alcançar. Dirigido em 1981 por Jayne 
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Loader, Kevin Rafferty e Pierce Rafferty, trata-se de um (pseudo) documentário ensaístico 

construído em torno da presença cultural do pânico de uma guerra nuclear, criado 

fundamentalmente a partir de filmes educativos e de propaganda norte-americanos. Trata-se 

também de um autêntico clássico do found footage film. 

Apesar dessas ressalvas, o trabalho de Wees continua sendo a referência teórica 

fundamental de qualquer estudo posterior das imagens recicladas, inclusive de todos os citados a 

seguir como fundadores da crítica atual a todas as formas de vídeos de remix, mashup e scratch 

disseminados na era digital. Continua sendo a referência conceitual mais sólida para a descrição e 

análise de obras que se apropriam de imagens mediáticas para remontá-las – às quais Wees 

designa restritivamente como colagens. Seu trabalho segue particularmente relevante, portanto, 

para aqueles que se dedicam ao estudo e à crítica de found footage films que seguem a mesma 

abordagem privilegiada por Wees em sua avaliação: filmes de apropriação da cultura de massa 

que promovem em primeiro plano a releitura critica e irônica do material de que se constituem, 

cujo significado se concentra na autorreferência das suas imagens.  

 

3.5. Found footage no cinema expandido: vídeo arte e instalações   

No caso específico do cinema e de seu repertorio de imagens, o uso do remix e do found 

footage é particularmente frutífero justamente naquele campo da produção audiovisual situado na 

intersecção entre esse mesmo cinema e as artes visuais num sentido mais amplo – espaço inserido 

naquele âmbito a que alguns teóricos se referem como do “pós-cinema”
64

 ou do “cinema 

expandido.”
65

 Grande parte dessa produção de remixes audiovisuais – e certamente a parte mais 

relevante e original, a que mais pode ser considerada crítica e reflexiva em relação à produção 

audiovisual anterior e contemporânea – se situa justamente nesse campo, em que podem tanto ser 

apreciadas como filmes quanto como trabalhos em exposição. São obras que pertencem tanto às 

salas de exibição quanto aos museus, que são tanto de cinema quanto de artes visuais em sentido 

amplo. A rigor, toda a produção do cinema experimental mencionada no subcapítulo anterior se 
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enquadra também nessa categoria, e frequentemente pode ser apreciada tanto em mostras de 

cinema quanto em retrospectivas organizadas por museus e galerias.  

Mas a menção ao found footage na vídeo arte e nas vídeo instalações – no cinema 

expandido, portanto – localiza-se historicamente em etapa posterior no desenvolvimento do 

cinema experimental, justamente quando a chegada do vídeo e do remix faz convergir essas 

formas de expressão audiovisual em algo que já pode hoje ser reconhecido como “mashup 

cultural”. Podem ser mencionados como pertencentes a essa categoria especifica de obras de 

found footage, na qual são deslocadas para as galerias e museus imagens extraídas de outras artes 

e canais da mídia, os trabalhos de artistas como: Mark Rappaport (Rock Hudson’s home movies); 

Stephanie Barber (Woman stabbed to death); Paul Pfeiffer (The long count); Omer Fast (CNN 

concatenated); Jerry Tartaglia (Rememberance); Pierre Huyghe (L’ellipse); Naomi Uman 

(Removed); Michael Wallin (Decodings); Leslie Thornton (Peggy and Fred in hell, que usa 

também imagens próprias); Christian Marclay (Video quartet e Telephones, que reúne inúmeros 

samples de cenas de filmes antigos com personagens ao telefone para criar uma narrativa 

própria); o já mencionado Peter Tscherkassky (no caso em questão agora, sua Cinemascope 

trilogy) e Martin Arnold (Piéce touchée, Passage à l’Acte e Alone. Life wastes Andy Hardy, todos 

construídos a partir de um único trecho específico de um único filme clássico ou obscuro).  

Sobre essa tendência, afirma Paul Young: “Recientemente, una serie de artistas 

contemporáneos ha explorado técnicas de cine expandido, a menudo para incitar un dialogo con 

la producción más general de Hollywood.”
66

 Referindo-se a trabalhos de artes visuais criados a 

partir do final dos anos 1990, período que identifica com uma terceira fase do que chama de 

“cinema de instalação”, o autor exemplifica essa apropriação do imaginário do cinema pelos 

artistas contemporâneos com obras que se valem da reutilização de imagens e sons extraídos de 

filmes famosos, como aquelas de Douglas Gordon: Through the looking glass, que consiste na 

projeção dupla, em paredes situadas frente à frente, da famosa cena do espelho de Taxi Driver, e 

24-hour psycho, remontagem do filme Psicose em que a obra-prima de Alfred Hitchcock é 

integralmente apropriada e estendida por meio da alteração de sua frequência para a razão de dois 

frames por segundo, de modo que atinja a duração de 24 horas de projeção ininterrupta, durante 

as quais inevitavelmente se revelam detalhes de composição e significados ocultos em cada 
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quadro do filme. Essa vídeo instalação pode certamente ser vista como uma tentativa de alterar a 

temporalidade típica do cinema, no mesmo sentido daquela realizada em 1967 por Michael Snow 

em Wavelenght, canônico filme estrutural que se resume a uma sequência de panorâmicas 

horizontais de um mesmo ambiente fechado, por 45 minutos. Comentando a instalação de 

Gordon, John Hanhardt afirma: “anticipating Gordon’s work by two decades, a film entitled One-

eyed Dicks [1970] compiled images shot by automatic cameras triggered during bank robberies at 

two  frames-per-second.”
67

 O mesmo frame rate de 24-psycho, portanto. “In One-eyed Dicks  and 

24-psycho, the still or slowed-down image restitutes the moving image from its expected 

temporal flow and frames it”
68

 – e, dessa forma, “desestabilizes the anticipated momentum of 

narrative film shots.”
69

 Assim como Douglas Gordon, outro artista contemporâneo, Christoph 

Draeger, apropria-se do mesmo clássico de Hitchcock para produzir sua vídeo instalação Schizo, 

na qual a famosa cena do assassinato no chuveiro é projetada sobre uma cortina translúcida onde 

também é projetada, sobreposta no mesmo tamanho e em absoluta sincronia, a mesma cena tal 

como vista na sua refilmagem realizada em 1998 por Gus Van Sant, um remake que reencena o 

original de forma absolutamente fiel a cada plano. “A sobreposição das imagens transforma as 

atrizes quase que num só personagem. Entretanto, a imagem aparece sugerindo uma visão dupla, 

desfocada. É como ver a mesma coisa duas vezes ao mesmo tempo – ‘psicose se transforma em 

esquizofrenia’.”
70

  

Projetos desse tipo, dedicados exclusivamente à apropriação e deslocamento de imagens 

do cinema hollywoodiano para a esfera das artes visuais também constituem a expressão 

fundamental – e mesmo exclusiva, em alguns casos – da obra de artistas como: Michelle Smith 

(Like all bad men he looks attractive e Regarding Penelope’s wake); Gustav Deutsch (Film ist. 7-

12 e Film ist. A girl & a gun, montagens ensaísticas de cenas do cinema clássico); Matthias 

Müller (Maybe Siam, Locomotive, Home stories e Mirror, que realiza verdadeiro inventário 

iconográfico da presença de imagens de espelhos no cinema); Michael Joaquin Grey (The blink, 

um mashup das imagens do clássico esportivo nazista Olympia com a canção Leaving on a jet 

plane interpretada pela cantora Björk); Johan Grimonperez (Dial HI-S-T-O-R-Y e Double take, 

um filme-ensaio de ficção sobre um dublê de Alfred Hitchcock às voltas com questões de 
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identidade, no qual se misturam imagens autênticas do mestre do suspense a outras encenadas por 

um sósia); Candice Breitz (Mother + father, que apresenta ao mesmo tempo, em seis monitores, 

imagens digitais “recortadas” de close-ups de atrizes de Hollywood como Julia Roberts, Diane 

Keaton, Susan Sarandon e Joan Crawford, em cenas de filmes nos quais interpretam mães, 

estabelecendo “diálogos” criados a partir da montagem); e Jennifer e Kevin McCoy (autores de 

Horror chase, remix randômico de uma cena do cult movie de horror Uma noite alucinante 

projetado a partir de uma maleta, e de Learning from Las Vegas, que usa cenas da cidade norte-

americana reunidas após pesquisa, compilação, curadoria, apropriação e montagem, ecoando o 

projeto de São Paulo, sinfonia e cacofonia, discutido posteriormente nesta dissertação).  

Essa tendência, de intersecção entre o ambiente do cinema das salas de cinema e o dos 

museus, galerias e espaços alternativos já motivou inúmeras exposições centradas em torno das 

novas reverberações da apropriação e do remix do cinema pelas artes plásticas – dentre as quais 

podemos mencionar, no contexto paulistano dos últimos anos, as mostras CTRL-C/CTRL-V, 

realizada pelo Sesc Pompéia em 2007, Colateral 2 – quando a arte olha o cinema, que ocupou o 

espaço expositivo do Sesc Paulista entre janeiro e março de 2008,
71

 Cinema sim: narrativas e 

projeções, apresentada pelo Itaú Cultural também em 2008,
72

 e o programa Copiar e colar da 

seção Imagem-contato da mostra Sesc de Artes de 2012, para o qual a curadora Kika Nicolela 

selecionou alguns exemplos de curtas-metragens criados a partir de apropriação e colagem. 

Também se manifesta em inúmeros trabalhos apresentados em mostras periódicas e festivais 

como o VideoBrasil, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a Bienal de Artes de São 

Paulo e o Anima Mundi. Nessa mesma linha, totalmente afinada com o objeto de estudo de nossa 

pesquisa, merece ser mencionada ainda a exposição Cut: film as found object in contemporary 

video, realizada em 2005 pelo Milwaukee Art Museum,
73

 na qual foram reunidas diversas obras 

com suporte em vídeo reinterpretando – exclusivamente por meio da manipulação possibilitada 

pelas ferramentas de tecnologia digital – cenas extraídas de inúmeras fontes, inclusive de filmes 

clássicos da cinematografia norte-americana. Organizado pelo seu curador, Stefano Basilico, o 

catálogo dessa exposição constitui importante compilação de reflexões sobre apropriação e remix 

no campo da arte visual e umas das fontes bibliográficas fundamentais da presente pesquisa. 
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3.6. Found footage em videoclipes (music videos) e performances de VJing e video scratching  

Apenas a título de considerações conceituais preliminares, é importante destacar o uso de 

imagens de arquivo em music videos, impropriamente chamados no Brasil de videoclipes – tanto 

aqueles feitos para veiculação quanto aqueles exibidos em shows ao vivo, como 

“acompanhamento visual” da performance musical. Também nessa categoria de produtos 

audiovisuais, cujo fim último é sempre o de “ilustrar” a música, o uso de found footage é 

amplamente difundido e se presta aos mais diversos fins – ilustrativos, mas também poéticos e 

metafóricos. Quase nunca os videoclipes ou projeções que acompanham música ao vivo se 

propõem a ilustrar literalmente a letra da canção ou a utilizar imagens condizentes com sua 

melodia ou atmosfera, e algumas vezes nem sequer a apresentar uma montagem cadenciada ao 

ritmo da música, preferindo operar por contraposições, metáforas, choques e contratempos. 

Uma das contribuições essenciais ao cânone do found footage é, contudo, um videoclipe 

dirigido, não por acaso, por um dos nomes fundadores da prática tal como é hoje exercida: 

Mongoloid, que Bruce Conner realizou para a banda Devo em 1977. Vale mencionar como 

exemplos “históricos” de videoclipes feitos a partir de imagens de arquivo também alguns 

trabalhos do grupo de hip-hop Public Enemy e o clipe da música One, do Metallica, que utiliza 

trechos do clássico anti-belicista Johnny vai à guerra (Johnny got his gun). No entanto, a 

utilização de found footage em videoclipes quase nunca se dá com vista à descontextualização ou 

ao questionamento dessas imagens. É justamente por esse motivo que Wees toma o videoclipe 

como paradigma do uso de found footage por mera apropriação – entendida, nesse caso, como 

uma abordagem superficial e leviana, que permite, segundo exemplo do próprio autor, o uso da 

imagem de um cogumelo atômico significando uma mudança para melhor, como ocorre no vídeo 

da música Man in the mirrror, de Michael Jackson.
74

 

Wees não chegou a tomar conhecimento – ou a mencionar – a prática na música ao vivo, 

mas também o uso de found footage por VJs e CJs (cine-jóqueis) em performances de live image 

e no acompanhamento de shows é, de forma geral, pautado na mera apropriação e costuma tender 

à abstração e ao trabalho centrado em cores, ritmos e formas. Em todo caso, trata-se de uma 

forma audiovisual fundamentalmente baseada em sampling e remix. E alguns artistas, que não 
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são exclusivamente VJs e operam ao vivo em suas apresentações os aparelhos que produzem a 

música e também os utilizados para manipular e projetar samples audiovisuais – frequentemente 

um mesmo computador – , como DJ Spooky, DJ Yoda e a dupla 2 Many DJs, por exemplo, 

conseguem obter efeitos bastante sofisticados, mesmo em termos de recontextualização e 

metacrítica dos materiais de que se apropriam, por meio da recombinação e alteração de imagens 

e sons extraídos da mídia de massa.  

 

3.7. Found footage em vídeos para a internet: remixes, mashups, recuts, falsos trailers 

Se o found footage vinha sendo considerado, até o início do século XXI, domínio quase 

exclusivo da arte de vanguarda, a internet e os meios acessíveis de digitalização e cópia de filmes 

de qualquer formato, assim como o barateamento e simplificação dos hardwares e softwares de 

edição, vieram a popularizar essa prática entre diletantes, estudantes de cinema, música e artes 

visuais e artistas independentes. Atualmente, em milhares de vídeos de divulgação on-line 

“viral”, através de e-mails, redes sociais, blogs, websites específicos e canais como o Vimeo e o 

YouTube, a prática do found footage é utilizada para gerar uma nova forma de paródia e sátira, 

que ataca convenções, estereótipos e clichês da indústria audiovisual com suas próprias armas, 

com o material produzido no seio dessa mesma indústria. Esse último e atual estágio de evolução 

do uso de found footage, viabilizado pelo advento da assim chamada “revolução digital”, 

permitiu a videomakers independentes – e muitas vezes amadores – gerar uma já volumosa 

produção de mashups, falsos trailers, recuts, regenres, fancuts, machinimas, music videos 

alternativos ou paródicos, political remix videos etc. Esses filmetes criados a partir de obras pré-

existentes só se tornaram popularmente difundidos graças ao barateamento e simplificação dos 

meios de produção e dos softwares de edição e manipulação de imagens, à ampliação 

exponencial do acesso ao acervo cinematográfico e videográfico mundial e à circulação irrestrita 

de conteúdos audiovisuais por redes informatizadas globais.  

 Um aspecto frequentemente negligenciado nas análises tecidas sobre este atual momento 

da produção audiovisual baseada em plataformas digitais é o de que a novidade dessa 

democratização do acesso às ferramentas de criação audiovisual é precisamente a banalização do 

acesso às ferramentas de edição de imagens e sons, e não às ferramentas de captação. Com efeito, 

ainda que sempre dotadas de caráter semiprofissional, ferramentas de captação de sons e imagens 



63 

 

 

 

sempre estiveram à disposição do público leigo em produção audiovisual. Do surgimento dos 

primeiros formatos de filmagem portáteis, como o 9.5mm, passando pelo advento do Super-8 e 

das “imensas” câmeras de gravação em VHS ou Super-VHS, a indústria audiovisual sempre 

ofereceu aos realizadores diletantes possibilidades de gravação “caseira” de sons e imagens. 

Assim, para o consumidor não chega a constituir uma novidade a chance de exercitar o seu lado 

“cinegrafista”, já que isso tem sido possível desde o início do século passado. Por outro lado, 

poucos realizadores não profissionais tinham, até hoje, a chance de exercitar o seu lado 

“montador”. Moviolas “portáteis” nunca estiveram de fato amplamente acessíveis aos 

consumidores e ilhas de edição analógica “caseiras”, criadas pela interligação de dois aparelhos 

de videocassete, sempre implicaram grande dificuldade de operação no que diz respeito à 

precisão dos cortes e os resultados dessas montagens implicavam sempre em perda da qualidade 

original de som e imagem na obra remontada – embora tenham possibilitado a existência de 

vídeos desse tipo mesmo antes do aparecimento da internet, ainda que para uma circulação 

bastante restrita.  

Há quem discorde do caráter absoluto dessa democratização das ferramentas de 

montagem simplificadas, como Milena Szafir, que considera um mito a noção de “qualquer um” 

pode se tornar montador, justamente por considerar “os procedimentos (e hardware) de edição 

ainda bastante complicados (e de difícil acesso financeiro).”
75

 Um fato, porém, é inegável: hoje 

os usuários que efetivamente têm acesso a essas ferramentas e aprendem a operá-las podem 

produzir suas próprias obras audiovisuais usando, tanto no momento da captação quanto no da 

edição, as mesmíssimas ferramentas usadas pelos realizadores profissionais. E isso tem um 

impacto ainda maior no campo da montagem – não só por ser uma atividade a qual, até agora, 

poucos realizadores não profissionais se dedicavam, mas principalmente porque a disseminação 

do acesso às ferramentas de edição audiovisual permitem agora até mesmo que o realizador 

prescinda da captação para exercitar-se na montagem. Com qualquer computador no qual esteja 

instalado um software de edição de imagens e sons, usuários podem se valer do imenso acervo de 

imagens e sons atualmente disponível na internet ou ainda em suportes físicos (como DVDs, Blu-

rays, fitas digitais e analógicas) para, compilando e remontando esse material, produzir uma nova 

obra audiovisual sem mesmo ter que ligar uma câmera. Juntamente com o advento da internet, 
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que possibilita a circulação ampla e irrestrita do resultado, esta parece mesmo ser a grande 

novidade da produção audiovisual digital: o acesso disseminado aos softwares de captura e 

edição de imagens e sons, que transfere ao usuário, de forma definitiva, o poder da construção de 

sentido a partir de imagens e sons. E é essa novidade que vincula a produção dessas novas obras 

audiovisuais produzidas a partir de material alheio a uma “tomada de poder”, refletida em uma 

atitude criativa que é, inevitavelmente, também política, de afronta a domínios estabelecidos. 

Não é estranho, portanto, que os pioneiros na apropriação dessas ferramentas para 

produção de novos conteúdos culturais tenham seu trabalho vinculado por princípio a uma 

postura de ativismo político e cultural. Apresentado por Eli Horwatt em artigo dedicado a uma 

tentativa de “taxonomia dos vídeos digitais” o political remix video
76

 (ou PRV, na forma 

abreviada à qual o autor dá preferência), termo cunhado por Jonathan McIntosh, seria a expressão 

no campo específico do vídeo digital daquela atitude de ativismo político. Produzidos geralmente 

por coletivos de artistas multimídia e profissionais da comunicação, esses PRVs não diferem de 

outros formatos de vídeos digitais de apropriação e montagem senão em seu conteúdo, de caráter 

mais tópico e circunstancial, e nos seus objetivos, menos paródicos e direcionados à produção de 

uma resposta mais direta, imediata e efetiva a problemas socioculturais e político-econômicos 

correntes, com fins pedagógicos e de contrapropaganda. Assim, enquanto o restante dos vídeos 

para internet de perfil metacrítico costumam direcionar seu discurso aos clichês, à 

superficialidade, às repetições e manipulações emotivas das narrativas audiovisuais da indústria 

cultural, discorrendo sobre produtos dessa mídia em si mesmos, os political remix videos voltam 

sua crítica à ocultação de tendências ideológicas nefastas em enunciados midiáticos 

aparentemente neutros, abordando frontalmente assuntos como a estereotipagem sexual e racial 

(Saturday morning e Planet of the Arabs), o poder das grandes corporações (The power of human 

energy e Human element), as leis de copyright (A fair(y) use tale) e o livre comércio 

(Manifestoon). Diferem da produção audiovisual diletante típica da internet também por serem 

realizados, em grande parte das vezes, por coletivos e indivíduos cuja produção de conteúdo 

cultural não se restringe a eles – em boa parte dos casos, chega mesmo se concentrar em outras 

mídias, como a imprensa, no caso da GNN, e a música, no caso do Negativland. 

Além do próprio McIntosh, que teoriza sobre o assunto e também realiza influentes PRVs 
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desde 2003, podem ser citados como expoentes da criação de vídeos digitais nesse escopo 

especifico da produção os coletivos: Guerrilla News Network (GNN), criado no ano 2000 e 

atualmente inativo, que se dedicou por quase dez anos a expor conteúdos ausentes da mídia 

corporativa por meio de seu site, canal de televisão e também de livros, panfletos, jornais e 

documentários; Emergency Broadcast Network (EBN), formado em 1991, responsável por aquele 

que talvez tenha sido o vídeo remix underground em VHS de maior circulação já feito, no qual 

imagens da Guerra do Golfo – então em curso – e de inúmeras outras fontes foram editadas para 

dar origem a um “videoclipe alternativo” da música We will rock you no qual o refrão era 

“cantado” pelo presidente George Bush (pai) graças à reedição de um de seus depoimentos à 

nação; e Negativland, pioneiros absolutos da criação sob os parâmetros do remix de crítica 

sociopolítica e cultural e um bom exemplo de artistas enquadrados como illegal art.
77

 Produzindo 

desde o final dos anos 1970 exclusivamente a partir de apropriação e intervenção radical, 

literalmente distorcendo conteúdos, os membros do Negativland, inicialmente dedicados apenas à 

atualização daquela prática de “colagens” radiofônicas sugerida por Burroughs como maneira de 

revelar conteúdos ocultos, não vê problemas em declarar-se praticante de “arte ilegal”. O grupo 

foi objeto do documentário Sonic outlaws, dirigido por Craig Baldwin, no qual seus membros 

narram – ou ajudam a narrar, no âmbito da enunciação paródica e ensaística típica dos filmes de 

Baldwin – o ponto mais célebre de sua trajetória, quando, no início dos anos 1990, foram 

processados pela gravadora da banda U2 e também por sua própria gravadora por conta de seu 

álbum batizado, justamente, U2. Desde então, o grupo segue lançando discos, de pura colagem de 

sons ou composições baseadas em samples um pouco mais melódicas e rítmicas, e vídeos de 

remix propriamente ditos, tais como aqueles reunidos no DVD Our favorite things, que incluem 

No business, Gimme the mermaid, The mashin’ of the Christ e Truth in advertising – muitos dos 

quais, como se vê, já são intitulados de forma a evidenciar seus assuntos e os produtos da 

indústria cultural dos quais se apropriam. Até mesmo os mais aparentemente inofensivos dentre 

tais conteúdos – como a própria canção de Rodgers and Hammerstein parafraseada no título da 

coleção e a sua cena correspondente no filme A noviça rebelde, os desenhos animados da Disney, 

os programas de TV infantil, filmes religiosos, imagens da natureza selvagem e de bichos de 

estimação – são remixados a todo tipo de transmissões, ruídos, diálogos e imagens recortadas, 

incorporando-se a um discurso que os utiliza na produção de significados bem pouco inocentes e 
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nada implícitos. O vídeo The mashin’ of the Christ, por exemplo, reúne cenas do martírio de 

Cristo tal qual encenado por produções bíblicas hollywoodianas, sob uma trilha sonora que em 

que uma batida eletrônica marcial e grave se alia à repetição em loop das frases “Christianity is 

stupid, communism is good”. Se frequentemente o trabalho do Negativland projeta significados 

abertamente subversivos e explícitos, ele também busca quase sempre combiná-los a outros 

essencialmente cômicos, eventualmente agressivos e também francamente nonsense. 

Ainda antes de avançar na descrição dos outros formatos de vídeo digital em que o found 

footage se expressa na internet, é preciso comentar uma obra específica que se alinha a esse perfil 

do PRVS, unicamente por sua nítida relação com a proposta do filme Um dia na vida, de Eduardo 

Coutinho, discutido no último capítulo dessa dissertação. Trata-se de  The world of survival, de 

Phil Patiris, vídeo de apenas três minutos e meio de duração, que se constitui em exemplo 

acabado do potencial do vídeo remix para expressar conteúdos políticos e de crítica cultural. Sua 

proposta radical é “encenar” a partir de material apropriado o que seria a programação de uma 

televisão “honesta” – ou seja, que explicitasse a forma com é pautada nos imperativos das vendas 

e da audiência e em uma agenda ideológica perversa. Ao explicitar as conexões ocultas entre o 

real e as imagens veiculadas pela indústria do entretenimento, a montagem se encarrega de fazer 

associações entre entretenimento e guerra, capital e violência. Logo em sua primeira sequência, 

uma falsa propaganda do automóvel Lincoln, alternam-se as imagens do atentado ao presidente 

Kennedy às do veículo, justamente o modelo usado pelo chefe da nação naquela ocasião, 

sinistramente relembrando o momento e promovendo uma incomoda associação entre o culto às 

celebridades, o consumismo e à falta de escrúpulos da publicidade. 

Se a produção acadêmica já é rarefeita em matéria de found footage, é praticamente 

inexistente no tocante aos novos gêneros de vídeo digital em que essa prática se verifica. Muito 

do que se teoriza sobre esses formatos – típicos da internet – está disponível apenas na internet. 

Nesse sentido, constitui valiosa fonte de informação sobre o assunto o blog mantido por Eli 

Horwatt, batizado The Recycled Cinema – uma definição bastante feliz do tipo de filme discutido 

em suas páginas. A partir da contribuição desse “pioneiro” à teoria do que chama de new found 

footage films, apresentam-se aqui breves considerações sobre a definição, bem como indicações 

de possíveis obras exemplares, de cada um dos formatos de vídeo digital de apropriação 

identificados pelo autor. Horwatt define cada um desses gêneros individualmente, mas é provável 
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que a primeira e talvez única divisão realmente significativa já tenha sido feita até aqui: entre os 

vídeo remixes de caráter político, descritos acima, e os de perfil mais paródico, descritos a seguir. 

Entre, portanto, os vídeos para internet vinculados à corrente do found footage que se inicia com 

a remontagem soviética de filmes de propaganda e os filiados àquela outra, fundada por Joseph 

Cornell, da qual os vídeos paródicos são herdeiros diretos. 

Vale esclarecer que o volume da produção dessa segunda corrente é infinitamente 

superior àquele dos vídeos de contrapropaganda para internet. Quase todos os exemplos 

individuais e todas as categorias de vídeos digitais expostas abaixo se definem pelo uso paródico 

da imagem reciclada. Como afirma Horwatt: “while found footage has a long history of parody, it 

has never existed so exclusively in this realm until now.”
78

 De fato, nunca antes se produziu tanta 

paródia a partir de imagens pré-existentes apropriadas, e também nunca antes o found footage 

esteve tão intrinsecamente associado à paródia – algo já ocorrido no caso do mockumentary, 

termo surgido inicialmente como designação de  paródias do formato documental – como This is 

Spinal Tap, filme de Rob Reiner que motivou a criação do neologismo, em 1984 – e agora se 

aplica a pseudodocumentários não necessariamente, ou principalmente, de paródia. É por conta 

desse objetivo paródico fundamental, e das implicações de tal fim no procedimento de escolha do 

material que será utilizado, que as novas categorias de found footage vão se distinguir 

radicalmente das anteriores – ainda que o primeiro found footage film propriamente dito, Rose 

Hobart, fosse já uma paródia, conforme já explicitado. Logo, todos estes novos gêneros (mashup, 

recut, regenre e machinima) são paródicos e poderiam ser designados conjuntamente não só pela 

expressão new found footage films, mas também por “novas formas de paródia audiovisual”. A 

questão terminológica não tem muito peso no caso da, por ora, incipiente teoria sobre os found 

footage films da internet, e esses vídeos certamente ainda serão redivididos e reclassificados de 

inúmeras maneiras, por vários teóricos, até que o vocabulário para descrevê-los se uniformize – o 

próprio Horwatt, em artigo posterior ao citado, abandona sua classificação original e os apresenta 

agora reunidos em apenas quatro categorias: mashup, political remix video, trailer remix e trailer 

recut.
79

 Passemos, porém, às especificidades de cada uma das categorias indicadas por Horwatt 

naquele primeiro momento, justamente quando não tinha procedido à distinção essencial entre os 

vídeos digitais paródicos e os não paródicos. Informa o autor: 
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The most highly visible and imitated found footage techniques on YouTube today are mashups, re-

cuts and machinema. Mashups combine multiple films to produce a cohesive work, often in the 

form of a film trailer. Re-cuts usually take a single film or trope and alter it in several ways. One 

popular form of re-cut is re-genre, in which the tone, plot and genre of a film is altered by 

manipulating title cards, music cues, and selectively using scenes which when presented out of 

context serve the purpose of the appropriator. Machinema, a very recent development in found 

footage filmmaking utilizes screen captures from video games, which are later dubbed to produce a 

film.
80

 

É válido questionar a pertinência ou não da produção agrupada por ele sob o termo 

machinema à categoria de found footage film, uma vez que, a rigor, não há a apropriação de 

imagens “filmadas”, mas somente de gráficos gerados por computador. Nesse sentido, é 

sintomática a exclusão por Horwatt da categoria em seu segundo artigo, produzido dois anos 

depois. Nesta dissertação, portanto, o machinema, categoria para a qual é preferível a 

denominação machinima, já empregada na única compilação teórica realizada até o presente 

momento no Brasil
81

, vem descrito e comentado à parte, no subcapítulo seguinte, e não em 

conjunto com as demais categorias de vídeos digitais de distribuição online analisadas abaixo.   

O mashup, que é um termo surgido no âmbito da música eletrônica, designa o filme 

surgido a partir da combinação – geralmente inusitada e, logo, cômica – de dois filmes de 

gêneros geralmente distintos, parodiando-os, portanto. Aplica-se aqui, tanto do ponto de vista 

prático quanto do teórico, tudo o que se aplica ao uso do termo na música: para todos os efeitos, o 

famigerado Grey Album do produtor musical Danger Mouse, que sobrepõe as músicas do Black 

Album do Metallica às do White Album dos Beatles, é o equivalente na música popular do 

mashup audiovisual que combina os desenhos animados do Ursinho Pooh, da Disney, com os 

diálogos do Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, conhecido como Apocalypse Pooh – mas 

também batizado de outras maneiras, já que ao vídeo nunca foram apostos letreiros ou créditos. 

Embora esse mashup tenha se tornado “viral” na era da internet, sua criação é bem anterior e 

remonta àquela prática diletante mencionada anteriormente, responsável pela geração de obras 

editadas em videocassetes, que circularam de forma marginal apenas entre amigos, em fitas 

passadas de “mão em mão” ao longo das décadas que separam o advento do home vídeo da 

chegada da internet. Realizado em 1987 pelo canadense Todd Graham, aquele vídeo – um 
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mashup avant la lettre – é o verdadeiro “pai” de todas as montagens paródicas que circulam hoje 

pela internet, e como tal foi estudado pelos teóricos do remix em artigos que revelam 

precisamente suas qualidades narrativas, satíricas e metacríticas.
82

 A prática do mashup pode ser 

considerada, no entanto, ainda mais antiga, conforme visto no capítulo anterior: a técnica literária 

do cut-up aplicada pelos dadaístas, por exemplo, é em tudo semelhante aos mashups musicais e 

audiovisuais ao possibilitar a junção em um mesmo texto de enunciados provenientes de 

contextos socioculturais inicialmente apartados – e também de esferas da “alta” e da “baixa 

cultura”, de maneira indistinta. 

Em seu artigo, Horwatt ainda procede a uma subdivisão dos mashup films em vários 

estilos, mas não cabe aos propósitos desta exposição chegar a tal nível de detalhamento. 

Merecem, contudo, ser citados alguns filmes dessa categoria que fornecem amplo material para 

reflexões sobre os “diálogos” entre diferentes gêneros, esferas e contextos da produção cultural 

possibilitados pelo mashup – e cujos nomes já indicam as fontes antagônicas das quais extraem 

sua matéria-prima: Must love jaws, 10 things I hate about commandments, 2001 goodfellas, C for 

cookie, Sesame streets (que transforma a Vila Sésamo em “um filme de Martin Scorsese”), Full 

metal Christmas, Capote of the lambs e 8 ½ mile (que funde o clássico de Fellini ao trailer do 

melodrama sobre o mundo do hip-hop 8 mile), além das sátiras produzidas pela equipe do site 

The Party Party a partir de mashups de discursos políticos. Vale ainda destacar o fato de que um 

mesmo filme pode dar origem a diferentes mashups, e que o número desses tende a aumentar na 

proporção da polêmica suscitada por aquele. É o caso, por exemplo, de Brokeback Mountain, 

que, combinado a filmes dos mais diversos gêneros, já motivou a criação dos mashups Brokeback 

island, Top Gun: Brokeback Squadron, Brokeback to the future, Brokeback mission e Brokeback 

Weapon, dentre outros. 

Já os recuts amplamente considerados envolvem todos os casos de reedição de um filme 

não realizada por seu autor, o que inclui uma infinidade de versões pessoais (fancuts, ou fan flics, 

no caso de reencenações) realizadas por fãs de filmes cujo resultado final é considerado por eles 

insatisfatório, como as surgidas após a decepção generalizada do público com os novos capítulos 

da saga espacial de George Lucas, Star Wars. Esses recuts podem, inclusive, apresentar-se como 

versões alternativas de longa-metragem, e não necessariamente como vídeos curtos – e também 
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não necessariamente sob o formato de um trailer. No entanto, esta exposição está particularmente 

interessada naqueles recuts que alteram o contexto e o significado das imagens originais e mais 

ainda nos que promovem o deslocamento de determinado filme de um gênero cinematográfico 

para outro, por meio apenas da seleção de trechos adequados e de sua recombinação pela 

montagem – ou seja, sem tomar como fonte elementos de outro filme específico. Esses são os 

ditos regenres, que costumam se apropriar de elementos de filmes de gênero icônicos e 

facilmente identificáveis, transformando, por exemplo, o clássico do terror O iluminado numa 

comédia romântica – o que ocorre em Shining, ainda o mais visto e difundido vídeo de regenre e 

talvez o maior responsável pela popularização dessa categoria de produtos audiovisuais. Shining 

obtém seus resultados a partir de uma estratégia bastante simples, que se restringe à reedição das 

cenas mais apropriadas do filme de horror no formato de um típico trailer de “filme para família”, 

sobrepondo-lhe uma faixa de áudio em que se combinam um narrador com a elocução típica 

desses produtos e a harmoniosa canção Solsbury Hill, de Peter Gabriel. Outros exemplos bem-

sucedidos do uso de found footage em vídeos de regenre incluem aquele que faz de Taxi driver 

também uma comédia romântica, o que transforma Big (Quero ser grande) num suspense sobre 

pedofilia, Mount Brokeback (mais um a subverter o significado das imagens do filme de Ang 

Lee) e Something blue, que apresenta o sinistro Veludo azul como uma farsa sobre a vida em 

família. Uma vez que também os mashups podem ter a intenção de fazer um filme – ou mais 

filmes, no caso – passar-se por um exemplar de outro gênero, podemos falar tanto em mashups-

regenres quanto em recuts-regenres. No mesmo sentido, há recuts q não são regenres, mas todo 

regenre envolve um recut; e ambos, recut e regenre, referem-se a aplicações especificas da 

prática do remix, de modo que a correta classificação desses termos deveria tomá-los como 

subcategorias um do outro: recut e regenre como subcategoria de remix video, regenre como 

subcategoria do recut. 

A diferença relevante reside, portanto, na oposição entre recuts e mashups e é apenas 

metodológica: enquanto o recut utiliza cenas extraídas somente de um mesmo filme, o mashup é 

criado a partir da combinação de fragmentos – ou mesmo de estruturas ou conceitos específicos – 

provenientes de uma multiplicidade de materiais originais. Para tornar ainda mais clara a 

distinção, vale mencionar os casos de recuts que não almejam à reclassificação de gênero do 

material original, como Signs, que, remontado, ganha apenas um caráter antissemita, e Titanic: 

two the surface, que imagina uma sequência para o filme de James Cameron, além de todos os 
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Honest trailers produzidos pelo canal de webtv ScreenJunkies, todos eles com mais de um milhão 

de views, alguns com visualizações em torno de até cinco (Titanic) ou pelo menos quatro milhões 

(The Avengers, Hunger Games, Twilight, Transformers). Os vídeos produzidos no contexto desse 

segmento do canal são particularmente interessantes porque se limitam a refazer a montagem e a 

narração dos trailers oficiais de grandes blockbusters, para evidenciar o que seriam suas versões 

“honestas”, que de fato apresentassem a trama do filme e também expusessem os seus mais 

notórios defeitos. Esses Honest trailers, bastante populares no YouTube, são portanto exemplos 

perfeitos de vídeos de internet metacríticos cujo discurso se caracteriza, em primeira instância, 

como enunciação de uma crítica cinematográfica – a qual, ao utilizar elementos tirados das 

mesmas obras que busca criticar, e ao apresentá-los da forma mais sintética possível à maior 

audiência possível, comprova-se mais eficaz ao atual panorama de consumo cultural do que a 

crítica expressa textualmente em uma resenha.   

Uma forma de recut que não envolve deslocamentos de gênero ou de contexto e nem 

mesmo a produção de um falso trailer ou de um vídeo de curta-duração pode ser encontrada no 

fancut, que apenas remonta um filme específico, muitas vezes mantendo a duração aproximada 

da obra original. Exemplos dessas versões alternativas de obras audiovisuais remontam, 

novamente, às produções underground de circulação local da era pré-internet, durante a qual 

muitos fãs do seriado televisivo Star Trek – os famigerados “trekkies” –, explorando as novas 

possibilidades de consumo e produção culturais advindas da tecnologia do home video, que 

tornou finalmente disponíveis fitas VHS da série original, aventuraram-se na reedição em seus 

videocassetes de compilações ou montagens alternativas dos seus episódios favoritos.  

Vale destacar, ainda, que Horwatt não qualifica necessariamente como fakes os trailers de 

filmes “inexistentes” gerados por mashups, recuts e regenres (ou os trailer remixes e trailer 

recuts, que substituem aquelas duas ultimas categorias no seu artigo mais recente). Tampouco a 

expressão já adotada nesta exposição para se referir genericamente a esses vídeos como “falsos 

trailers” é aplicada por Horwatt, que não os toma por um gênero à parte. Mas é válido não apenas 

designá-los por “falsos trailers”, posto que supostamente anunciam um filme que jamais será 

feito e assim diferem fundamentalmente dos trailers convencionais, como também considerá-los 

um gênero à parte, já que prescindem do uso de found footage: podem até mesmo ser criados 

exclusivamente a partir de material original, ainda que essas novas imagens e sons emulem ou 
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parodiem outros filmes, como visto nos inserts que abrem três longas-metragens hollywoodianos 

recentes (À prova de morte, de Quentin Tarantino, Planeta terror, de Robert Rodriguez, e 

Tropical thunder, de Ben Stiller). Ainda mais apropriado do que afirmar que os falsos trailers 

anunciam filmes “que jamais existirão” seria dizer que eles anunciam “filmes potenciais”, haja 

visto que alguns dos falsos trailers já criados vieram de fato a dar origem a longas-metragens 

futuramente realizados e lançados comercialmente – embora esses filmes não incluam 

necessariamente cenas vistas naquele preview “falso”. O caso mais notório, até o momento, é o 

de Machete, projeto a que o diretor Robert Rodriguez deu início em 1993, manteve-se por 

décadas como apenas um roteiro engavetado, transformou-se no falso trailer que é visto no início 

de seu filme Planeta terror e, enfim, materializou-se em um longa-metragem finalizado e lançado 

três anos depois, em 2010 – para o qual já são anunciadas duas sequências. O falso trailer, 

portanto – e particularmente aquele efetivamente criado a partir de encenação, e não apenas de 

montagem – pode se viabilizar como maneira de “testar” uma ideia para um filme antes de 

efetivamente colocar-se a questão de sua realização. Mas é mais frequente, mesmo no caso 

específico de falsos trailers que não utilizam cenas pré-existentes, a ocorrência de produções que 

têm por objetivo apenas a paródia, como por exemplo, o vídeo digital Jane Austen’s Fight Club, 

produzido e disponibilizado na internet pelo coletivo de videomakers DangerousFootage, no qual 

uma encenação que imita a forma e a aparência das adaptações cinematográficas e televisivas da 

obra literária de Jane Austen é utilizada para narrar uma trama que repete alguns elementos 

básicos daquela do filme – e do livro – Clube da luta. A menção a esses casos no contexto desta 

exposição se faz necessária para ressaltar o fato de que mesmo falsos trailers produzidos sem o 

recurso a imagens e sons de outras obras são resultado de uma apropriação no sentido criativo do 

termo – no caso do último exemplo, a apropriação do título e da ideia central de Clube da luta e 

também de elementos de obras audiovisuais de um gênero e contexto específicos. São também 

veículos de um comentário crítico à produção cultural de que se apropriam, ao apresentarem tais 

elementos sob um formato que os ridiculariza e põem em debate quanto à sua aceitação. São, 

enfim, exemplos em sentido amplo da apropriação e do remix enquanto manifestação de uma 

metacrítica cultural – como o são também, por definição, as formas de paródia discutidas em 

particular neste subcapítulo. 
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3.8. Found footage e o machinima 

O machinima, termo cunhado para levar à ideia – imprecisa – de um cinema criado por 

máquinas, quando tomado em sua acepção específica, coloca-se por princípio fora das 

considerações desta pesquisa, uma vez que designa uma atividade cultural de referenciais 

completamente distantes e distintos do cinema e das tradições aqui abordadas – o uso da palavra 

footage em si já é bastante inapropriado no caso, conforme apontado no subcapítulo anterior. Em 

todo caso, também tem sido apontado como uma forma de criação audiovisual baseada em 

apropriação e remix, motivo que torna necessárias algumas observações.  

Essa produção audiovisual – já que produz de fato, diariamente, inúmeros arquivos 

digitais de imagem e som que são assistidos por alguém – é pautada em found technology,
83

 não 

em found footage; é uma categoria da programação de sistemas e da tecnologia de games, não da 

produção de imagens da mídia – ou para a mídia. Lida com a apropriação de um conjunto 

extremamente limitado de elementos – cenários, cores, personagens, estruturas – e de uma 

linguagem de programação que permita a recombinação de seus elementos. Acima de tudo, é um 

jogo cujas ferramentas de interação são manipuladas ou apropriadas – e os jogos se distinguem 

das narrativas, ainda que tenham pontos em comum. Trabalha com a apropriação de outra 

matéria, que não é a filmagem: é uma linguagem de computador que permite ultrapassar as 

condições normais de interação com determinado programa, que se torna mais aberto, passa a 

oferecer mais possibilidades de inserção e condução na interface. Nesse ponto, o machinima é 

uma forma de apropriação, e até mesmo uma forma de remix, análoga ao remix de programas de 

computador, mas o que ele produz não é uma obra audiovisual de significado autônomo, e sim 

apenas um “acréscimo” a uma experiência de interação com um determinado produto da indústria 

do entretenimento – um jogo. Nesse sentido, cinema e machinima não se misturam. Um esta na 

esfera dos games, outro no das narrativas audiovisuais.  

Por outro lado, quando trabalha de fato com a filmagem, quando é a apropriação não de 

uma linguagem de programação, um ato de “quebra” de um código para criar  novas 

possibilidade de inserção em uma interface virtual, mas sim uma tomada de imagens de um jogo, 

captadas de uma tela para posterior recombinação em um narrativa, o procedimento é, de fato, 

found footage, em tudo semelhante aos usos e estudos apresentados até aqui, mas já não é mais 

                                                 
83

 LOWOOD, 2011. 



74 

 

 

 

machinima, porque já não é mais uma criação na qual a máquina tome parte de fato – não mais 

do que o aparelho de TV toma parte no processo de criação de um vídeo artista que grave 

transmissões para posterior montagem. Aqueles vídeos que circulam na internet sob o nome 

machinima propriamente aplicado, cuja narrativa se produz, de fato, com máquinas, pela 

interação de um usuário com um ambiente virtual gerado e comandado por um programa, e não 

no plano da montagem de sua imagens, são os únicos que podem ser tomados como machinimas 

em sentido estrito. Uma boa maneira de perceber isso é comparar a audiência dos machinima que 

são machinima com os que não são: os mais vistos são sempre aqueles de jogos muito populares 

e vendáveis, mas não necessariamente os que oferecem maior variedade – narrativa, de 

personagens. 

O machinima que de fato é machinima aquele que se manifesta, ainda hoje como uma 

“cultura de replay de games e screen capture”
84

 tem por forma de apresentação e por conteúdo 

típicos uma seleção de “melhores jogadas” ou momentos particularmente inusitados ou cômicos 

de interação com uma interface eletrônica virtual. Nesse sentido o machinema é uma forma de 

registro e compartilhamento de uma experiência subjetiva em um ambiente virtual, mas não uma 

experiência audiovisual autônoma, como é a de assistir a um filme, ou mesmo a um comercial de 

televisão. Justamente porque os referencias que se aplicam a suas imagens e situações são 

estabelecidos com base nos códigos do jogo, e não nos códigos da narrativa audiovisual: não em 

planos, decupagem, montagem, mas sim em um percurso de ponto de vista e parâmetros 

limitados. Essa forma típica de mahcinina se apresenta – a partir do momento em que o 

espectador dá “play” no vídeo no YouTube – como a reapresentação de uma situação em que um 

ser humano interage com uma máquina determinada, em um jogo determinado, geralmente sob 

um discurso verbal produzido pelo jogador, que passa a ocupar a faixa de áudio (overdubbing). 

Na maior parte das vezes, e particularmente em seus casos mais populares e de maior circulação, 

resume-se à gravação de uma partida, no máximo de uma interação mais “livre” de um usuário 

com o ambiente virtual de um jogo eletrônico especifico, que é comentada ou complementada 

pelo áudio, seja com música, seja com a narração desse usuário. Em sua manifestação típica, 

portanto, o machinima oferece um ponto de vista único, centralizado e imutável – o do jogador – 

e um determinado cenário de parâmetros rigorosamente limitados – o de um jogo específico. 
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Apresenta, pois, “cenas de jogo”. Essas imagens não permitem outra leitura: o espectador sabe 

que está vendo imagens de alguém interagindo com um programa eletrônico, e não a imagens que 

se propõem à construção de  uma narrativa. 

Outro tipo de machimina, aquele que é assim impropriamente qualificado, é feito com 

imagens que são apropriadas de um videogame, mas não necessariamente da “tela de jogo”, e 

particularmente não de uma “jogada”, e sim de “cenas” extraídas de jogos, que são, da fato, 

momentos de “não jogadas” – daquilo que nos games funciona precisamente como interlúdios e 

apresentações, intervalos da partida. Nesse caso, essa apropriação tecnológica do machinima 

pode se configurar como forma de produção midiática, justamente porque há filmagem. Nesse 

caso, o autor é quem “grava” é não quem “joga”. Não provém da máquina os eixos centrais da 

comunicação, ou seja, a narrativa “do jogo” é descartada por princípio. Nesses casos, tomando-se 

a imagem da tela, e não os códigos do programa, como material apropriado e montado, o 

machinema estabelece uma narrativa que tem variedade de pontos de vista e situações, com um 

roteiro que não se estabelece apenas a partir de um conjunto de possibilidades predeterminado. 

Assim, a representação escapa ao plano daquela interface fechada e volta a ser uma imagem da 

tela da TV – uma cena produzida pela sobreposição de um roteiro e uma montagem a cenas 

apropriadas de um ou mais jogos eletrônicos. A perspectiva não é mais aquela limitada, destinada 

ao usuário de uma interface específica, mas sim a mesma de um espectador diante das múltiplas 

possibilidades de uma tela, onde imagens daquela interface podem ser modificadas a posteriori 

para produzir uma narrativa, não pela interação com o código do jogo, e sim pela apropriação das 

manifestações visuais dessa interação – pela gravação de suas imagens. 

Aquele machinima propriamente dito, que pode ser designado paradigmaticamente pela 

expressão filme de Doom – mas poderia ser também filme de Quake, ou filme de Halo, os jogos 

tidos como exemplos inaugurais dessa forma de produção de “narrativas” pelo jogador no seu 

interior –, produz no máximo um acréscimo à experiência de jogá-lo. Se a imagem da mídia é 

autorreferente e a do found footage, a imagem apropriada da mídia, é ainda mais autorreferente, 

intrinsecamente critica, metacrítica e política, as imagens e sons do videogame representam o 

cúmulo da autorreferência. Não apenas toda imagem de game chama atenção para o fato de que é 

uma imagem de game – e vai chamar inevitavelmente ainda por muitas décadas, se não 

eternamente –, como chama a atenção também para o fato de que é uma imagem de um jogo, de 
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uma interface especifica. A imagem do Doom não se mistura à do Quake, cada uma é feita para 

um regime determinado de códigos e um cenário controlado de possibilidades. Se todos os 

produtos audiovisuais de um determinado gênero tivessem a mesma aparência, o mesmo conjunto 

de personagens e cenários, dificilmente alguém seria capaz de selecionar ao que assistir. As 

qualidades discursivas de um filme não podem ser limitadas por sua coerência em relação a um 

cenário virtual pré-determinado. Nesse sentido, os jogadores de Myst podem realmente se 

maravilhar com a revelação ou criação de um novo cenário, com o surgimento de um 

personagem, com a inversão dos valores esperados para aquela configuração. Mas quem não sabe 

do que se trata aquela interface e como ela se configura em sua normalidade, simplesmente “não 

entende”. Os criadores e consumidores desses machinimas que são machinimas estão 

experimentando e trocando experiências sobre um videogame, não sobre um produto audiovisual 

autônomo e inserido no contexto geral da mídia de imagens e sons – referenciadas, também elas, 

em seus próprios códigos, mas que são partilhados por um conjunto muito mais universal de 

indivíduos, como os que têm acesso a TV, os que têm internet, os que vão ao teatro, os que leem 

jornal, etc. 

Ou seja, o problema do machinima é o seu referencial imediato e inescapável: a interface 

em que se produziu. Em outras palavras, o melhor filme de Doom está sempre preso a essa 

referência, nunca pode ser um filme “em si”, seu discurso não significa coisa alguma para quem 

não a compartilha, para quem não é capaz de diferenciar em que momentos a interação com a 

interface está se dando de acordo com os parâmetros esperados e em que momento escapa a eles. 

O machinima feito para circulação e consumo na esfera da experiência humana delimitada pelos 

games é sempre de alcance restrito e seu significado dificilmente extrapola o próprio contexto em 

direção referenciais mais amplos. 

Isso se reflete de maneira bastante ilustrativa na ocorrência absurdamente frequente da 

palavra “jogo” na descrição do plano de significados de um machinima, mesmo daqueles casos 

atípicos que propõem cenas e narrativas em vez de “partidas” ou interações limitadas ao ponto de 

vista do usuário. É o que se pode constatar nos exemplos seguintes, extraídos de parágrafos 

distintos de uma mesma e única página de texto crítico, em que são descritos vários machinimas 

distintos: “Piadas internas de cada jogo levadas ao ‘mundo exterior’ como machinima, ainda hoje 

evidenciam a criatividade e a engenhosidade do gamer, um elemento essencial da cultura in-
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game.”
85

 Como evidência dessa criatividade, é descrito em seguida um machinima que coloca 

personagens de determinado jogo em um cenário de paródia de programas de televisão ao estilo 

Quem quer ser um milionário? A partir dessa informação, imagina-se que quem assistir ao 

resultado daquele machinima sem nenhuma referência do universo virtual de que se apropria, 

portanto, poderá compreender seu sentido – afinal, supostamente terá diante de si não uma 

situação que se refere ao mundo do jogo, e sim uma simulação de realidade em que personagens 

interagem em ambiente cujos signos são reconhecíveis. Porém, explicam os autores que naquele 

contexto “as personagens agem como versões caricatas do jogo original.”
86

 O parágrafo seguinte 

é ainda mais promissor ao afirmar a possibilidade de se “fazer machinima com humor sem 

excluir o espectador que desconhece o jogo,”
87

 mas já em seu terceiro exemplo evidencia que o 

discurso novamente não se dirige a espectadores, mas sim a jogadores: “os desenvolvedores 

buscam introduzir aos potenciais novos jogadores os personagens, enfatizando ações e 

comportamentos [...] e pistas sobre o  passado de cada um.”
88

 Ou seja: se o machinima se dirige a 

uma plateia mais ampla é apenas, ainda, tomando-a como formada por jogadores em potencial. E 

seguem os autores ainda: “tais escolhas reforçam o humor mórbido que permeia o jogo.”
89

 E já 

no exemplo seguinte de um machinima disposto a franquear o acesso a seu significado a quem 

não esteja familiarizado com o contexto do jogo, incorrem novamente no mesmo engano: “não é 

raro encontrar paródias que congregam personagens de diversos jogos interagindo em um 

contexto inesperado.”
90

 Mas o contexto só pode ser entendido como inesperado por alguém que 

tenha tido acesso ao contexto original do jogo! Logo, mesmo os machinimas mais “inclusivos” 

seguem ensimesmados em referências ao contexto original daquele jogo do qual aquelas imagens 

foram retiradas. Aparentemente, não há apropriação efetiva no machinema típico, porque suas 

imagens nunca “saem”, de fato, do jogo, nunca chegam a ser tomadas e deslocadas de contexto. 

Quando finalmente apresentam um exemplo em que esse efeito seria plausível, descrevendo um 

machinima que dialoga com códigos exteriores ao universo dos games, reencenando um trailer de 

filme de Hollywood apenas com imagens de um jogo substituindo atores e cenários do filme, os 

próprios autores descartam sua eficácia: “em nossa avaliação, esse exemplo se apresenta mais 
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como uma experimentação técnica do que com uma exploração de linguagem.”
91

 

Assim, mesmo uma montagem de imagens e sons de videogames, aquele machinima 

impropriamente denominado que pode se configurar como uma narrativa verdadeiramente 

autônoma, encontra dificuldades aparentemente insuperáveis para desenvolver personagens e 

situações que estabeleçam como espaço da narrativa não um cenário de um jogo, mas sim o 

“mundo real.” Em todo caso, sabe-se que essa abordagem atípica de filmagem da tela e 

redublagem de jogos já logrou produzir alguns poucos exemplos de apropriação criativa, com 

roteiros fundamentados em personagens e situações identificáveis, no que sustentam a apreciação 

de tais machinimas por um público leigo. Aqui, no campo do machinima que não é machinima, o 

problema para sua consideração critica não reside mais em sua natureza, mas somente no atual 

estágio e na qualidade da sua produção. Trata-se de um gênero ainda incipiente, cujo desafio 

reside em sua aceitação como cinema, nos círculos do cinema. Alguns desses já ultrapassaram a 

barreira, tornaram-se autônomos, compartilhados por muitos, mas esses exemplos de curtas de 

animação de montagem de videogame que tenham alguma pretensão além da demonstração de 

sua própria perícia na manipulação dos conjuntos limitados com que trabalham continuam sendo 

os mesmo já mencionados como os mais populares e criativos usos da técnica há dez anos, 

quando ela começou a florescer: Male restroom etiquette, criado a partir dos gráficos do jogo Sim 

life, e a série Red vs. Blue: the bloody gulch chronicles, que coloca diálogos cotidianos e 

pseudofilosóficos “na boca” de soldados futuristas extraídos do jogo Halo – que chegou até 

mesmo a ser comercializado no formato de DVD. Nesse sentido, eles podem ser tomados como 

exemplos de uma prática de apropriação para criação de narrativas audiovisuais que pode se 

consolidar e se tornar autônoma em relação aos videogames – mas é justamente nesse ponto que 

eles deixam de ser machinimas e passam as ser assistidos, estudados e criticados apenas como 

casos de uma montagem de sequências animadas que foram extraídas de um jogo, mas que 

poderiam ter vindo de desenhos animados, da televisão ou de recortes de revistas. São apenas 

mais um caso particular da criação com base em apropriação e montagem, portanto, uma 

produção de animação do mesmo tipo da que ocorre, por exemplo, no já mencionado curta-

metragem Film noir, de Osbert Parker, ou em Yours truly, do mesmo autor, que procedem à 

colagem de “recortes” digitais de cenas do cinema clássico hollywoodiano para construir novas 
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narrativas completamente autônomas. 

 

3.9. Found footage no filme-ensaio: Resnais e Marker, Godard e sua influência no Brasil 

Apesar de esta parte da exposição sobre os gêneros de filmes em que o found footage se 

fez e se faz presente estar seguindo uma enumeração pautada também na cronologia de seu 

surgimento, a categoria do filme-ensaio ficou para o final justamente por ser aquela à qual os 

filmes brasileiros tomados como paradigmáticos nesta investigação podem ser mais diretamente 

associados. Trata-se, em termos de classificação genérica, do formato mais apropriado para 

descrever o tipo particular de found footage film destacado nesta pesquisa como metacrítico. Sua 

exposição sucede as demais também porque as preocupações críticas e teóricas sobre o filme-

ensaio enquanto gênero autônomo e especifico são bem mais recentes do que a sua efetiva 

ocorrência no desenvolvimento das linguagens audiovisuais. 

Embora exemplos de filmes-ensaios que se utilizam de imagens de arquivo possam ser 

apontados anteriormente, não é despropositado tomar como marco inicial dessa prática nesse 

campo o curta-metragem Noite e neblina, de Alain Resnais, realizado em 1956 e comentado por 

Jay Leyda em seu estudo sobre os filmes de compilação. Nesse filme, de formato simples e 

grande impacto, o realizador alterna entre imagens tomadas por ele nas ruínas de campos de 

concentração nazistas a imagens de arquivo daqueles mesmos locais, em pleno uso durante o 

Holocausto, amplificando o horror das imagens históricas pela sua contraposição às imagens do 

presente, em que aqueles mesmos campos são vistos vazios, pacíficos, tomados pela vegetação. O 

processo histórico se faz objeto de reflexão a cada corte, em uma manifestação contundente do 

uso de found footage como procedimento de elaboração de um discurso crítico. 

Chris Marker é outro realizador paradigmático do cinema ensaístico e ele também 

recorreu com alguma frequência a imagens de arquivo em seu trabalho – notoriamente, em sua 

monumental compilação Le fond de l’air est rouge, criada exclusivamente com base nesse 

método. Com uso frequente de fotografias estáticas e a partir de registros de produção apócrifa ou 

amadora, montados e comentados verbalmente, o filme se propõe a narrar “dez anos de lutas 

revolucionárias por meio de um filme de montagem.”
92

 Há um procedimento autorreferente no 
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processo, como aponta Regis Débray: “Chris Marker voltou o audiovisual sobre si mesmo, 

tratando a imagem instantânea como um escritor faz com as notas escritas, o arquivista com os 

documentos: para transformar o acontecimento em experiência, relacionar os dados, os fatos, as 

pessoas umas às outras.”
93

 Com Le fond de l’air est rouge, Marker produz um autêntico filme de 

compilação ensaístico, mas percebe-se como bases de sua operação, tal e qual na de Resnais, 

procedimentos fundamentados no referencial real e documental das imagens. Marker se apropria 

das imagens não como signos da produção cultural, e sim como evidências referenciais de uma 

experiência real. O próprio Marker, nos créditos finais, refere-se aos cameramen anônimos 

responsáveis pela produção da imagens das quais ele se apropria e monta como “os verdadeiros 

autores deste filme, embora em sua maior parte não tenham sido consultados sobre o uso feito 

aqui de seus documentos.”
94

 É notável em sua dedicatória uma deferência em relação às suas 

fontes que dificilmente pode ser encontrada na abordagem de cineastas que se voltam à produção 

mediática para tomá-la como objeto de uma apropriação crítica. O procedimento de narrar os tais 

“dez anos de lutas revolucionárias” exclusivamente por meio daquelas imagens, por outro lado, 

revela-se uma crítica aos meios tradicionais de produção jornalística e documental, que não 

teriam produzido imagens autênticas da História, e sim fabricações, que podem ser expostas 

agora graças à sua reformulação dessa História por meio do discurso de seus autênticos atores. 

Diz o cineasta: “tentei devolver ao espectador por meio da montagem o seu comentário, ou seja, 

o seu poder.”
95

 Em substituição às imagens geradas pela mídia, Marker coloca como narrador do 

processo histórico o próprio povo, libertado, enfim, para produzir seus próprios significados, não 

mais sujeitos à “versão oficial”. Revela-se, assim, uma postura política e uma crítica à mídia 

tradicional.  

Em Sans soleil, Marker também incorpora uma boa dose de imagens captadas por 

terceiros, mas quase sempre no contexto de mero registro, de imagens de locais e contextos 

inacessíveis ao autor no momento da realização, tais como cenas de guerrilhas e carnaval em 

Bissau e da morte de uma girafa na savana. Em alguns momentos do filme, entretanto, a imagem 

de arquivo significa mais que um registro que o autor não teve condições de fazer. Em dois 

momentos do filme em particular, a imagem de arquivo significa uma imagem de arquivo. O 
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primeiro desses momentos é já no início: a primeira imagem do filme, uma cena curta com um 

gramado, montanhas, uma criança, não é captada por Marker. Uma imagem sobre a qual a 

narração na faixa de áudio informa, literalmente: “Islândia, 1970. A imagem da felicidade.” Essa, 

o autor não tomou. A felicidade ele ainda não conhece. Só por relatos. É justamente essa a 

posição da personagem que passa o filme lendo a correspondência de um amigo fotógrafo que 

viaja o mundo. O filme todo se dá por meio dessa intermediação, sob a apreensão do mundo pelo 

olhar alheio. Nesse sentido, é um filme que diz algo sobre a apropriação de imagens, mas não das 

imagens da mídia em particular. Há contudo, uma sequência específica de Sans soleil de 

montagem de imagens apropriadas de outro contexto, nem tomadas por Marker, nem pelos seus 

“olhos” que estão espalhados pelo mundo. Trata-se daquela sequência em que os passageiros do 

metrô de Tóquio dormem, dentro do vagão, durante seu trajeto. Ali, uma montagem de imagens 

apropriadas de filmes e da publicidade, e também de monitores filmados e cartazes na rua, 

“ilustra” o sono dos passageiros. Nessas imagens, vê-se uma cena de sexo, outra de luta. O áudio 

comenta: “o trem, cheio de pessoas que dormem, junta todos os fragmentos de sonho e faz deles 

um filme, o filme absoluto.” As imagens apropriadas e montadas, portanto não ilustram os sonhos 

individualizados de cada um, mas sim um sonho partilhado. A mídia é o sonho coletivo. Ainda 

assim, é apenas a partir de um olhar do autor, imposto já no momento da captação, mesmo no 

daquela que não foi realizada por ele, que se constrói o discurso visual de Sans soleil. Não se 

trata de uma apropriação, mas sim de uma reprodução desse fluxo, desse “filme absoluto.” É 

precisamente porque dependem da inserção constante de material audiovisual próprio e da 

sobreposição de um discurso verbal autoral que essas obras e autores se afastam dos ensaios 

audiovisuais que se valem exclusivamente da montagem, aqueles mais apropriados para a 

comparação com os filmes que são aprestados afinal como exemplos mais ilustrativos da 

contribuição brasileira à prática do found footage. 

Godfrey Reggio é um realizador que não se utiliza de qualquer tipo de narração ou 

depoimento em seus trabalhos, exclusivamente “narrados” pelas imagens e pela música, mas os 

constrói sobretudo a partir de imagens captadas por ele ou para o contexto especifico de seu uso 

em suas composições. Embora sua obra possa ser tomada como ensaística, situa-se em nicho que 

a crítica tem dificuldade de rotular. Em geral, no seu contexto, faz pouca diferença a fonte 

específica de cada tomada de seus filmes: há as que filmou, as que coordenou a filmagem, as que 

apenas mandou filmar, as que encomendou, as que comprou e, afinal, aquelas das quais de fato se 
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apropriou. No tocante ao quanto usam material efetivamente extraído de arquivos ou da mídia, os 

filmes de sua trilogia variam gradativamente: do quase exclusivamente captado por Reggio e sua 

equipe ou delegados, em Powaqaatsi, ao ostensivamente apropriado e midiático em 

Naqoyaqaatsi. Mas há um momento especifico de Koyanisqaatsi, uma montagem acelerada de 

imagens literalmente filmadas da televisão, que é verdadeiramente paradigmático da forma de 

apropriação das imagens da mídia de massa que seria praticada dali por diante.  

Vale apontar como exemplo de utilização de imagens e sons alheios no filme-ensaio 

também a ocorrência de obras literárias teóricas ou ensaísticas posteriormente levadas ao cinema, 

que inevitavelmente constituem “livros ilustrados”. Nesse sentido, Gilles Delleuze adaptou seu 

próprio livro A sociedade do espetáculo utilizando apenas imagens de arquivo, em procedimento 

que visa evidentemente reforçar os modos de produção de sentido no seio dessa mesma 

sociedade. Décadas depois, Alexander Kluge resolveu levar a cabo o projeto não realizado de 

Sergei Eisenstein de filmar O capital de Karl Marx. Porém, talvez não confiando suficientemente 

no uso de found footage – ou buscando contornar o monumental trabalho de pesquisa e liberação 

de direitos necessário para “preencher” cada indicação de Eisenstein com imagens alheias mais 

apropriadas –, Kluge acabou levando às telas uma forma híbrida, alternando stock footage com 

cenas captadas por ele, depoimentos e um uso francamente excessivo de cartelas e intertítulos – 

que acabam aproximando perigosamente seu filme de um slide show, uma palestra ilustrada por 

PowerPoint. 

No campo do filme-ensaio, porém, o cineasta paradigmático é evidentemente Jean-Luc 

Godard, inclusive no que diz respeito à aplicação do found footage a esse gênero – ou 

abordagem. O trabalho de Godard é particularmente relevante porque frequentemente se vale da 

apropriação de imagens e sons alheios e também é frequentemente motivado por um impulso de 

reflexão metacrítica sobre o cinema. Nesse sentido, sua série Histoire(s) du cinéma talvez seja o 

melhor e mais acabado exemplo de produção cinematográfica crítica e histórica realizada a partir, 

principalmente, da apropriação e montagem de imagens alheias. Aqui, como também em outros 

exemplos de sua filmografia, a apropriação frequentemente recorre a imagens estáticas, seja de 

fotos ou em freeze-frames, e também buscar retirar o discurso do filme do registro tipicamente 

cinematográfico, incorporando-lhe elementos de outras linguagens que são igualmente 

apropriados e recombinados. 
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The cinema that he recounts to us appears as a series of appropriations of other arts. And he 

presents it to us in an interlacing of words, sentences and texts, of metamorphosed paintings, of 

cinematic shots mixed up with news photographs or strips, sometimes connected by musical 

citations.
96 

As imagens da série Histoire(s) du cinèma não são todas elas apropriadas do cinema 

especificamente. Trechos de filmes de Buster Keaton ou de Roma, cidade aberta aparecem 

justapostos indistintamente a imagens da televisão ou de impressos de jornais e revistas, como a 

indicar que, para Godard, a história do cinema não se compõe apenas de imagens e sons do 

próprio cinema, mas precisamente do diálogo entre o cinema e as outras artes e as outras formas 

de produção cultural e a própria vida – há, afinal, imagens também captadas por sua própria 

câmera. Na obra de Godard, o regime de apropriação é generalizado, não se constituindo um 

espaço especifico para as imagens “recicladas”: estão todas inseridas em um mesmo fluxo no 

qual são indistintas as imagens apropriadas de um ou outro contexto, bem como as que são de 

fato apropriadas das demais. Conforme explica Jacques Rancière sobre os procedimentos de 

Godard: 

[...] his practice of montage was formed in the Pop era, at a time when the blurring of boundaries 

between high and low, the serious and the mocking, and the practice of jumping from one subject 

to the other seemed to counter-pose their critical power to the reign of commodities.
97

 

O problema é que esse procedimento já não é mais necessariamente inovador ou 

estimulante em si mesmo, nem particularmente crítico em relação às imagens específicas que são 

apropriadas. Como afirma, novamente, Rancière: “Linking anything with anything whatsoever, 

which yesterday passed for subversive, is today increasingly homogenous with the reign of 

journalistic anything contains everything and the subject-hopping of advertising.
98

 Desde o 

momento em que a linguagem de Godard se estabeleceu, nos anos 1960, os procedimentos da 

vanguarda foram apropriados pela indústria da comunicação como um todo, de modo que a 

mesma mídia se apresenta hoje como um fluxo inexorável de imagens que são apropriadas de 

todas as fontes, de todos os contextos, no qual elas se apresentam indistintamente como “imagens 

da mídia”. 
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Por outro lado, a terceira parte de seu último trabalho, Film socialisme, poder ser, 

evidentemente, menos metacinema do que Histoire(s) du cinéma, mas também ainda mais found 

footage film. Em termos de duração, essa sequência final de montagem, intitulada Nossas 

humanidades, resume-se aos últimos quinze minutos do filme – quase todo ele constituído, até 

então, de imagens captadas pelo próprio Godard. No entanto, ela se destaca de tal forma do 

contexto das imagens anteriores que sua expressividade vale quase como um terço de sua 

narrativa – ainda que ocupe apenas, precisamente, quinze por cento do tempo dela. Durante esse 

trecho final da obra, Godard finalmente apresenta ao espectador as imagens que as duas primeiras 

partes sonegam: as imagens da História. O que até então fora mantido estritamente no plano do 

discurso verbal é finalmente explicitado. Misturam-se, novamente, imagens e sons de contextos e 

registros muito diversos, inclusive imagens originalmente concebidas para o filme: a cena da 

escadaria de Odessa de O encouraçado Potemkin, uma gravura de livro de Lewis Carroll, 

imagens da mídia, imagens documentais antigas... A sequência inclui uma cena que é tipicamente 

de found footage, criada pela aproximação de imagens de contextos bastante distintos pela 

montagem: trata-se do trecho em que a alternância entre um rosto angelical de pintura 

renascentista e cenas de um jogador de futebol sendo derrubado no gramado produzem como 

efeito a noção de que a figura pintada esta assistindo à partida e reagindo à cena. A apropriação e 

o uso das imagens, novamente, não respeita regimes ou espaços específicos. Mas aqui ela se 

insere no contexto de um autêntico manifesto pela retomada do direito de produção e reprodução 

das “imagens do mundo” pelo cidadão, resgatando-as do estrito domínio do discurso audiovisual 

– e cultural em geral – imposto pelas corporações midiáticas. Isso se evidencia com absoluta 

clareza no próprio encerramento do filme, em que os tradicionais créditos de produção são 

substituídos pela reprodução de uma daquelas cartelas de “FBI warning” que aparecem no início 

de filmes em VHS ou DVD para alertar ao consumidor sobre os direitos de copyright envolvidos 

na cópia e distribuição das imagens ali contidas. Ali, nos “créditos finais” de Film socialisme, 

essa advertência lentamente desaparece em fade out sobre um fundo negro onde se lê a frase: 

“quand la loi n’est pas juste, la justice passe avant la loi.” Por fim, ainda antes de se encerrar a 

projeção, aquela frase também desaparece e surge uma última declaração, muito brevemente, em 

nova cartela sobre fundo negro: “no comment” – como a indicar que o artista não deve 

satisfações sobre o seus procedimentos ou sobre as particularidades de seu processo criativo. A 

declaração traz à mente anedota sobre a criação de Os sonhadores contada pelo seu diretor, 
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Bernardo Bertolucci, em entrevista ao jornalista Didier Peron, do Libération, realizada durante o 

Festival de Veneza de 2003, após a pré-estreia daquele filme: 

Pergunta – O que disse Godard quando você pediu para usar alguns segundos de Bande à part e de 

Acossado? 

Bertolucci - Eu tinha a autorização de sua distribuidora, mas queria sua própria autorização. 

Mandei um fax. Ele me respondeu:  “Tome o que você quiser. Não existem direitos autorais, 

apenas deveres.”
99

 

De fato, se para Godard existem apenas “deveres autorais”, e não direitos, ele não se sente 

compelido a explicitar as fontes de que se apropria, apenas fazer-lhes jus. Nesse caso específico 

de Filme socialisme, portanto, fez questão de criar toda uma parte substancial de seu filme apenas 

com imagens apropriadas simplesmente para provar que é possível, ainda, tomar de volta as 

imagens da mídia para construir com elas um discurso pessoal, ainda que as leis trabalhem 

justamente no sentido oposto. Tomando consciência de que a lei é injusta, decidiu passar-lhe à 

frente – parafraseando as palavras com que a obra se conclui. 

Infelizmente, a complexidade do trabalho de Godard com imagens e sons alheios e a 

recorrência da apropriação em seus filmes não podem ser suportadas pelo exíguo espaço das 

considerações preliminares de nossa pesquisa. Em igual sentido, a obra dos brasileiros Rogério 

Sganzerla e Jairo Ferreira também seria merecedora de análise mais delongada do que o limite 

dessa dissertação comporta, particularmente pelo caráter autorreflexivo sobre o cinema que 

encerra. No Brasil, são esses os cineastas a seguir a trilha de Godard no sentido de seus esforços 

para produzir conteúdo crítico sobre cinema no interior do próprio cinema. Mais ainda, Rogério 

Sganzerla e Jairo Ferreira também merecem ser apontados como exemplos de cineastas 

brasileiros que se dispuseram a produzir seu próprio discurso a partir da apropriação de material 

alheio – embora também o façam segundo a mesma lógica de apropriação de imagens de 

múltiplos registros e canais da mídia de maneira indistinta.  

Sganzerla, em sua recorrência obsessiva ao trabalho de Orson Welles, produziu uma 

trilogia de filmes sobre o cineasta e sua vista ao Brasil nos anos 1940 para rodar um filme nunca 

finalizado. Nos filmes dessa trilogia, particularmente nos dois últimos, Linguagem de Orson 

Welles e Tudo é Brasil, Sganzerla se apoia com frequência no uso de imagens de arquivo 

autênticas daquela ocasião, promovendo com eles verdadeiras “aulas” de história e de cinema. 

São obras de enunciação ensaística, filmes que podem tanto assumir um caráter mais 
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tradicionalmente documental, como no caso de Linguagem de Orson Welles, quanto nitidamente 

paródico e até mesmo tropicalista, como em Tudo é Brasil, na sua abordagem da apropriação de 

imagens e sons alheios. Para esse último, apropria-se também do célebre cinejornal News on the 

march incluído na montagem de Cidadão Kane, que toma como elemento estruturante de seu 

filme. 

Jairo Ferreira, ainda mais do que Sganzerla, talvez tenha sido o cineasta brasileiro que 

mais chegou perto de criar um cinema de pura critica cinematográfica – e para isso ele se valeu, 

algumas vezes, inclusive de imagens extraídas de outros filmes e da mídia em geral. Porém, no 

contexto do iconoclasta regime de imagens instaurado por seus anárquicos filmes-ensaios, a 

imagem apropriada e a imagem construída se tornam indissociáveis mais uma vez. A apropriação 

a que ele procede é ela também mediada por sua câmera de Super-8, que ele simplesmente aponta 

de forma indistinta para a vida, para cartazes, letreiros, luminosos, páginas de jornais e revistas – 

e também para a tela da televisão ou do cinema. Seus filmes, mesmo quando incluem citações 

literais e cenas inteiras de outros filmes – Cidadão Kane e Underworld USA em O vampiro da 

cinemateca, por exemplo – não apresentam um discurso construído apenas a partir da montagem 

desse material apropriado. Ao contrário, dependem sempre da sobreposição verbal às imagens e 

não têm o menor “respeito” ou preocupação com a fidelidade no tratamento dessas imagens, que 

surgem distorcidas, muitas vezes quase não identificáveis.  

Ainda que não seja um found footage film puro, já que em sua maior parte é constituído de 

imagens e sons captados pelo próprio autor, O vampiro da cinemateca é totalmente alinhado às 

propostas e filiado às raízes históricas do found footage autêntico, justamente por proceder a uma 

generalização da apropriação de outros signos, típica de Godard. Para manter a discussão nos 

termos em que ela foi estabelecida nesta pesquisa, vale a menção, contudo, a uma das sequências 

do filme que é efetivamente constituída de material alheio: a montagem das imagens de samba 

sob o áudio de rock and roll, na qual Jairo se coloca mais próximo de Cornell, de Conner e de 

Baldwin do que qualquer outro realizador brasileiro talvez já tenha estado.  

Ainda sobre o contexto brasileiro do filme-ensaio, vale lembrar também as palavras de 

Arlindo Machado, que contextualizam nesse campo específico dos gêneros – ou estilos, ou 

abordagens – do cinema a obra de Jean-Claude Bernardet tomada como paradigmática por esta 

pesquisa: “No Brasil, a aventura do filme-ensaio ainda está para ser contada. [...] No meu modo 
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de ver, o caso mais emblemático ate o momento é o filme de Jean-Claude Bernardet, São Paulo, 

Sinfonia e cacofonia.”
100
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4. AUTORIA POR REMIX COMO FORMA DE MEDIAÇÃO CRÍTICA 

 

4.1. O direito autoral e o remix 

Desde o início das civilizações, em todas que o estabeleceram, o Direito – melhor seria 

dizer “o ordenamento jurídico” – sempre esteve um passo atrás das criações culturais e 

tecnológicas do homem, justamente porque é uma resposta a elas: surge da necessidade de 

regulamentação de uma prática que já se verifica no plano das atividades humanas. Essa regra 

tem se comprovado no Brasil e no mundo, mais uma vez, no tocante às questões de direito 

autoral, cuja legislação em vigor encontra-se em franco desacordo com a realidade. Enquanto 

novas tecnologias propiciam um cenário inédito para consumo, armazenamento, difusão e 

reutilização de obras protegidas pelo copyright, uma realidade que pressiona por uma 

flexibilização das regras vigentes, as leis seguem tratando o assunto da mesma maneira que o 

faziam antes do advento desse novo panorama tecnológico e sociocultural, colocando na zona 

cinzenta das incertezas e no limite da legalidade toda uma produção audiovisual pautada nessas 

novas tecnologias – justamente aquela parcela da produção audiovisual aqui estudada. As obras 

audiovisuais típicas da internet, bem como aquela apresentada ao final desta exposição como 

exemplo mais acabado do found footage brasileiro na Era do Remix – Um dia na vida, de 

Eduardo Coutinho – produzem-se em um contexto social, econômico, político e jurídico que lhes 

apõe a característica de transgressões, desvios da normalidade, quando são justamente o oposto, 

formas absolutamente disseminadas de criação cultural e artística. Essa situação leva ao 

surgimento de atividades criativas vêm sendo designadas pela expressão illegal art,
101

 ilustrando 

a necessidade que se impõe a esta dissertação de incorrer também por algumas considerações 

relativas a questões de autoria e copyright.  

É importante esclarecer desde já que, até o momento, nem sequer um cineasta, artista 

visual ou videomaker que tenha produzido vídeos a partir de trechos de outras obras foi alvo de 

um processo judicial. A razão para isso não é uma suposta tolerância dos conglomerados 

detentores de direitos sobre essas obras remixadas ou uma flexibilização das normas sobre essa 

prática no campo do audiovisual ou mesmo um reconhecimento, de parte dos artistas das obras 

originais, da legitimidade da apropriação por outros, para fins de desconstrução e reconstrução, 
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do fruto de seu trabalho. A razão é meramente econômica. Artistas que criam suas obras a partir 

de imagens e sons de obras pré-existentes têm conseguido se manter a salvo das garras do sistema 

judicial pelo simples fato de que a repercussão econômica de seu trabalho é praticamente nula. 

São artistas independentes, que trabalham fora de corporações e longe dos canais comerciais de 

difusão de produtos audiovisuais. Suas obras não movimentam grandes somas de dinheiro, o que 

os torna alvos improváveis para ações judiciais por parte de grandes conglomerados de mídia.  

No caso da música, a situação é bem diferente e é por isso que recorremos aqui a uma 

breve exposição sobre os casos judiciais envolvendo sampling no mercado fonográfico como 

uma forma de evidenciar de que maneira o direito autoral encarou e vem encarando a questão 

desde o seu surgimento. Nos primórdios da cultura do remix, os músicos simplesmente 

utilizavam partes de gravações de outros artistas sem permissão, assim como ocorre hoje com os 

videomakers que se valem do mesmo procedimento. E, ilustrando a afirmação anterior sobre o 

atual estado das coisas na indústria audiovisual, foi apenas quando o hip-hop e outros gêneros 

musicais pautados no sampling começaram a movimentar uma quantia significativa de dinheiro 

que os artistas e detentores de direitos autorais sobre as obras sampleadas começaram a tomar 

medidas judiciais para proteger sua propriedade, alegando que o sampling constituiria uma 

violação de direitos autorais. A defesa dos artistas do sampling, por sua vez, esteve sempre 

pautada na doutrina do fair use. Trata-se de um instituto jurídico da common law norte-americana 

– cuja aplicação e aceitação não são universais, diga-se de passagem – que determina, caso a 

caso, quando a apropriação de material alheio na produção de obra nova constitui ou não uma 

violação às leis de copyright, com base nos chamados “quatro testes”
102

: a verificação da 

proposta e das características desse uso, a natureza do trabalho protegido por copyright, a 

quantidade e substancialidade do material apropriado e o efeito desse uso sobre o potencial de 

vendas ou valor de mercado do material original. Em termos estritamente legais, do ponto de 

vista do direito positivo, o remix é regulado a nível internacional pelos mesmos tratados e 

acordos que regem o direito autoral, como a Convenção de Berna. Assim, apesar de o sampling e 

o remix terem se tornado corriqueiros, parte do léxico da produção cultural contemporânea, são 

expressões de uma prática que  permanece controversa do ponto de vista jurídico, pois representa 
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um tipo de uso criativo de obra protegida não considerado expressamente pela letra das leis 

vigentes.  

Uma breve revisão dos principais casos relativos ao uso de samples na indústria musical 

levados à Justiça nas últimas décadas indicam que a jurisprudência em torno da questão ainda 

está longe de se tornar pacífica, coexistindo fortes antecedentes que legitimam e autorizam a 

prática ao lado daqueles que, em sentido contrário, prescrevem proteção absoluta ao material 

original. Em linhas gerais, contudo, é possível identificar na jurisprudência um movimento que 

partiu de uma liberação ampla e do reconhecimento do sampling como fair use e chegou a um 

recrudescimento, em que se tornou forçoso admitir que o sampling deve sempre ser previamente 

autorizado pelos autores ou detentores legais dos direitos autorais sobre a obra sampleada. Uma 

exposição um pouco mais detalhada dessa trajetória, apontando os casos judiciais mais notórios 

do período, pode ilustrar de forma mais clara como se deu esse movimento. Nos últimos anos, 

graças a importantes decisões nesse sentido tomadas no âmbito de alguns dos casos expostos 

abaixo, a necessidade de autorização expressa ou licenciamento por parte dos detentores dos 

direitos autorais para o sampling ou remix de uma obra pré-existente tem se tornado a regra. A 

questão que permanece premente, contudo, é a mesma: como pode a lei equilibrar os interesses 

dos artistas originais e dos proprietários de direitos autorais com aqueles dos criadores de obras 

novas pautadas no remix? 

 Um dos primeiros casos judiciais envolvendo sampling a ganhar repercussão esteve 

relacionado justamente ao momento em que essa prática chegou ao grande público consumidor. 

Em 1987, quando a já citada canção Pump up the volume, do grupo M/A/R/S, alcançou o topo da 

parada britânica de singles, os produtores da música sampleada pelo grupo em questão entraram 

com um processo judicial pautado na alegação de violação de copyrights. A questão foi resolvida 

fora dos tribunais, em um acordo que forçou os músicos a excluir da faixa o sample em questão – 

o qual, por sinal, era tão drasticamente alterado que os autores do processo nem mesmo o tinham 

identificado até que o produtor do disco comentasse esse fato num entrevista de rádio. Em 1989, 

o grupo de hip-hop 2 Live Crew foi processado por utilizar-se na faixa Pretty woman de um 

sample da famosa canção de Roy Orbison, Oh, pretty woman. Nesta caso, ainda que a faixa-base 

de Roy Orbison fosse plenamente reconhecível, o 2 Live Crew havia alterado-lhe profundamente 

o andamento e, principalmente, o sentido, sobrepondo-lhe uma nova letra que era verdadeira 
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negação daquela da faixa original. Ao processar o grupo, a gravadora da canção original alegou 

que o uso não autorizado do sample causava depreciação da música original. O caso chegou à 

Suprema Corte norte-americana apenas em 1994, e o acórdão, que promulgou sentença favorável 

aos sampleadores, tornou-se um marco dessa posição inicial da jurisprudência, que via no 

sampling um caso de fair use, reavaliando o escopo original do conceito de copyright tal como 

descrito e protegido pela legislação internacional. O documento reconhecia que, no universo das 

artes, poucas coisas são, de fato, estritamente originais e que faz parte do trabalho de qualquer 

escritor, cientista ou artista “tomar emprestados” elementos de outras obras anteriores. O 

fundamento central da decisão, contudo, residiu precisamente no reconhecimento de que este 

novo uso da canção de Roy Orbison promovido pelo grupo de hip-hop não causava qualquer 

efeito negativo sobre as vendas, os lucros ou o prestígio derivados da canção original. A Corte 

entendeu que qualquer ganho financeiro obtido pelo 2 Live Crew por sua versão da música não 

afetava os detentores .dos direitos da canção original porque ambas as versões se destinavam a 

públicos-alvo muito diferentes. 

Ao longo dos anos 1990 e 2000, diversos outros casos semelhantes foram resolvidos com 

acordos fora dos tribunais, invariavelmente levando à inclusão a posteriori dos autores das 

canções sampleadas como coautores das novas versões – com a consequente repartição do lucro 

das vendas das mesmas entre todos os “coautores” envolvidos. Foi assim, por exemplo, que o 

rapper MC Hammer passou a dividir a autoria – e os lucros – de seu maior sucesso, U can't touch 

this, com o músico Rick James, cujo sucesso de 1981, Super freak, fornecera os samples 

utilizados por Hammer. O mesmo aconteceu com outro rapper, Vanilla Ice, em 1990, quando 

usou samples da linha de baixo da canção Under pressure, escrita pelo grupo Queen e por David 

Bowie. Outro desenlace comum para esse tipo de caso é a simples exclusão da música em 

questão do álbum do artista processado judicialmente. Para evitar pagar os altos custos de 

royalties exigidos por gravadoras das canções originais, é comum que os artistas que se veem 

processados simplesmente voltem atrás e se recusem a lançar trabalhos em litígio. Foi assim que 

o grupo Public Enemy retirou de seu álbum de 2002 uma faixa que continha um sample contínuo, 

em loop, da canção dos Beatles Tomorrow never knows após ser processado pela gravadora dos 

rapazes de Liverpool. E foi essa mesma gravadora que inviabilizou o lançamento comercial do 

Grey album do DJ Danger Mouse, que fundia todas as canções do White album dos Beatles em 

mash-ups com as canções do Black album do rapper Jay-Z. Como o licenciamento exigido pela 
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gravadora custaria muito mais do que os futuros e potenciais lucros que o álbum de mash-ups 

poderia gerar, Danger Mouse optou por simplesmente não lançá-lo. O que não impediu, todavia, 

que sua músicas chegassem aos programas de compartilhamento de arquivo pela internet e 

rapidamente se espalhassem pelo mundo – atividade que a própria decisão judicial sobre o caso 

considerou ilegal, uma vez que envolvia a distribuição de obra ilegítima.  

 Como consequência desse recrudescimento das decisões judiciais sobre a matéria, tornou-

se regra na indústria fonográfica exigir dos artistas que indiquem expressamente se estão 

“tomando” de alguma outra música pré-existente quaisquer trechos ou elementos em seu 

trabalho. No caso dos artistas que usam sample, tornou-se praticamente impossível lançar uma 

canção sem a prévia liberação do uso de materiais alheios – um processo caro e lento que, afinal, 

termina por colocar entraves à livre criação artística e à livre circulação de bens culturais.  

Em relação aos usos de sampling em obras audiovisuais, como já afirmado, não há ainda 

uma jurisprudência formada, já que casos do tipo ainda não foram levados aos tribunais. A 

posição simplificadora que busca aplicar o conceito do fair use a todas as formas de apropriação 

criativa de material audiovisual protegido pelas leis internacionais de copyright parece 

insuficiente e, salvo via a doutrina do direito comparado, não tem o condão de influenciar sobre a 

realidade do universo jurídico e judicial brasileiro, uma vez que remete a um estatuto legal cuja 

validade restringe-se ao direito norte-americano. E, ademais, não parece viável sustentar que essa 

seja a posição “oficial” do estatuto jurídico frente a um caso do tipo, uma vez que diversas 

decisões judiciais envolvendo agentes da indústria cultural apontam para um cenário 

absolutamente idêntico àquele que se verifica no universo da música popular, em que qualquer 

uso não autorizado de obra pré-existente é visto como violação de direitos autorais. Conforme 

aumenta o número de videomakers amadores que se utilizam de samples de áudio e vídeo para 

produzir obras derivadas, torna-se cada vez mais difícil de traçar o limite que separa o fair use da 

violação de direitos autorais. A maioria dos detentores de direitos autorais sobre músicas e filmes 

vê em todas as facilidades tecnológicas que favorecem a obtenção e manipulação de obras 

audiovisuais uma ameaça aos seus negócios, e têm tomados todas as medidas judiciais cabíveis 

para proteger e defender seus interesses. Alguns casos recentes ilustram perfeitamente esta 

tomada de posição da indústria audiovisual. 
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Em 2001, 28 grandes estúdios de cinema, redes de televisão e empresas de TV a cabo dos 

Estados Unidos processaram o responsável pela criação de um inovador gravador digital de vídeo 

chamado ReplayTV, que permitia ao usuário “pular” os comerciais numa transmissão de TV e 

enviar programas de televisão gravados para outros aparelhos similares. Os estúdios pediram – e 

conseguiram – na Justiça a proibição da venda do ReplayTV porque ele ofereceria aos seus 

usuários “uma ferramenta sem precedentes para violação de direitos autorais”. Ainda que com 

desfecho completamente oposto, o caso foi uma espécie de reedição do famoso processo judicial 

movido em 1984 pelos estúdios Universal contra a Sony, em que os estúdios buscavam proibir a 

fabricação dos primeiros videocassetes Betamax caseiros, capazes de gravar programas 

diretamente da televisão.  Naquela ocasião, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que era 

justo permitir aos usuários usar seus VCRs para gravar em fita programas de televisão e depois 

assisti-los sem comerciais, se assim desejassem. Mas os tempos agora são outros. Os inúmeros 

processos movidos nos últimos anos contra sites que disponibilizam conteúdo audiovisual para 

download ou para exibição na internet, e até mesmo contra usuários que baixam filmes 

ilegalmente, comprova que os estúdios não estão nem um pouco interessados em discutir a 

flexibilização das leis de copyright. No caso de obras audiovisuais, ainda que possa ser 

argumentado que sua reutilização em novas obras represente um fair use, há ainda um 

complicador de ordem prática – é impossível manipular as imagens e sons de uma obra 

audiovisual sem copiá-las de uma fonte, o que é, por si só, proibido pela legislação do copyright. 

Como muitos dos DVDs vendidos no varejo vêm com um bloqueio de segurança para impedir 

sua reprodução ilegal, o artista precisa, para obter os seus samples, recorrer a softwares que 

contornam esse bloqueio e permitem a cópia – programas que são, também eles, ilegais.  

Em reação a esse cenário, têm surgido iniciativas como a dos movimentos em defesa do 

copyleft e da Open Source e a criação do licenciamento Creative Commons, uma forma de 

disponibilização de obras culturais e artísticas que assegura o uso legal de samples, desde que a 

obra derivada seja também liberada para apropriação e reconstrução. Esses movimentos, contudo, 

são todos fruto de iniciativas da sociedade civil, criados e mantidos por cidadãos ou pequenas 

ONGs, sem o envolvimento direto de governos ou corporações. São também, quase sempre, 

movimentos preocupados essencialmente com a liberalização das normas de copyright relativas a 

softwares e outros produtos de informática – e não especificamente com os direitos relativos a 

produtos da cultura de massa ou obras de arte. Para que haja uma efetiva mudança no panorama 
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jurídico relativo aos direitos autorais – e para que legislação e jurisprudência possam se colocar 

de fato a par do atual estado das coisas nessa matéria –, é preciso que noções como fair use, uso 

criativo, sampling, remix, copyleft e Open Source deixem de ser apenas jargão de uma parcela 

muito pequena da população e possam de fato ser incorporados ao discurso das autoridades. Do 

contrário, o direito autoral continuará a ser um mecanismo não de proteção, mas de entrave e 

repressão à livre possibilidade de expressão artística.  

 

4.2. O remix como forma de autoria 

A aplicação das novas tecnologias digitais à produção cultural e a difusão destes produtos 

pelos novos canais de multimídia fizeram emergir novos modelos de autoria – ou, pelo menos, 

novas formas de manifestação de modelos de autoria historicamente anteriores. Assim, a autoria 

colaborativa, por exemplo – uma prática tão antiga quanto a arte em si –, conheceu novas 

possibilidades e desenvolveu-se segundo novos parâmetros graças ao advento de tecnologias de 

comunicação capazes de colocar em contato, em infinitas combinações, múltiplos coautores e 

receptores. O mesmo vale para modelos específicos de autoria colaborativa que ganham 

relevância inédita justamente a partir do contexto atual, como aqueles em que os coautores 

envolvidos (humanos e não humanos) podem incluir empresas, produtos, bases de dados, 

softwares (embora se possa argumentar, nesse último caso, que os mesmos sejam meras 

ferramentas) e seus usuários. E se aplica também à questão da interatividade – que, em última 

instância, aponta para um modelo em que o receptor/usuário participa da coautoria –, igualmente 

impulsionada a direções impensáveis graças a novas tecnologias e à multimídia. 

Nesse aspecto, o procedimento de criação audiovisual baseado em sampling e remix – ou 

apropriação, ou found footage – assemelha-se ao modelo de autoria preconizado por Roland 

Barthes em sua afirmação de que “o texto é um tecido de citações”
103

. No atual contexto da 

produção musical, visual, gráfica e audiovisual, essas citações vêm não apenas do repertório 

cultural e da memória do autor (ou também de um inconsciente coletivo), mas diretamente do 

“tecido” da cultura universal produzida pelo homem e armazenada em bancos de dados 

continuamente atualizados e disponíveis em discos rígidos de computador, websites, publicações, 

fitas, discos etc. A nova mídia, portanto, tornou todos os bens culturais rápida e facilmente 
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acessíveis, prontos para serem reutilizados. E é nesse sentido que podemos afirmar que os artistas 

que os reutilizam estão exercendo uma atividade de mediação, justamente entre sua audiência e 

esse “acervo cultural” compartilhado.  

É necessário perceber desde logo como a cultura do remix modifica as relações entre os 

personagens tradicionalmente atuantes no cenário da produção cultural e artística, permitindo a 

fusão das funções envolvidas nesse processo e o descarte de intermediários tornados 

desnecessários pelas novas tecnologias e meios de difusão. Walter Benjamin já antecipava esse 

atual estado das coisas ao profetizar: “the distinction between author and public is about to lose 

its basic character. The difference becomes merely functional; it may vary from case to case.”
104

 

No contexto atual, a indistinção entre as funções de autor e receptor antecipada por Benjamin 

torna-se a regra na produção que se concretiza a partir da reutilização de obras anteriores. Como 

muitas dessas manifestações atuais da antiga arte de apropriação ainda são, em larga medida, 

distribuídas pelo livre acesso via internet, de forma ainda não totalmente mercantilizada, elas 

frequentemente prescindem dos mediadores tradicionais. O videomaker pode se beneficiar de ter 

seu trabalho selecionado para um festival internacional, o DJ autor de um remix de sucesso pode 

ganhar muito dinheiro se conseguir ter seus álbuns lançados e promovidos por uma gravadora e o 

artista visual ainda pode necessitar de patrocínio e do apoio de uma instituição cultural para expor 

uma determinada vídeo instalação a um público especifico. Mas todos eles podem também 

simplesmente trabalhar com os suportes, as matérias-primas e as ferramentas de divulgação e 

distribuição disponíveis e, como frequentemente fazem, disponibilizar eles mesmos o acesso à 

sua produção, seja permitindo downloads e streamings na internet, seja realizando por conta 

própria eventos e intervenções em espaços públicos ou privados, tais como uma festa com 

apresentação ao vivo, no caso de músicos, DJs ou VJs, ou uma projeção em fachadas de prédios, 

no caso de artistas visuais. Nessas situações, já não há intermediários entre os criadores e seu 

público, mas ainda há intermediação entre esse público e as fontes daqueles criadores. 

Mas de todas essas maneiras em que modelos de autoria foram modificados – ou mesmo 

criados – a partir do advento da nova mídia, interessa a esta investigação apenas a discussão da 

modalidade de autoria gerada pelo uso do sampling e do remix. E, quanto a isso, há ainda duas 

ressalvas importante a serem feitas. Primeiramente, é preciso reconhecer que, a rigor, o remix é 
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um modelo de criação cultural e artístico cuja autoria pode também ser vista como colaborativa, 

já que autor da obra sampleada sempre desempenha a função de coautor, ainda que à sua revelia. 

Também é forçoso notar que esse processo de sampling – em que o criador do remix conta com a 

“colaboração” de autores que o antecederam, que “cedem” porções de suas obras para que o 

autor-sampleador as selecione, recombine e, assim, crie sua própria e nova obra – é, no que tange 

aos procedimentos envolvidos, em tudo semelhante ao processo de criação audiovisual, gráfica, 

literária ou fotográfica que se vale de softwares, segundo os quais o usuário cria a partir da 

seleção de menus, templates, plugins e modelos de todos os tipos. Assim como um fotógrafo de 

fim de semana pode conferir um aspecto verdadeiramente artístico a suas fotos ao manipulá-las 

selecionando opções nos menus de um software, um amante da música pode converter-se num 

autêntico DJ ao recombinar trechos de outras canções num programa de computador.  

Quando pensamos no caso específico da produção audiovisual, é possível argumentar que 

os procedimentos aplicados no uso de material bruto sampleado de obras audiovisuais protegidas 

por copyright e na mera seleção de imagens e sons oferecidos em menus por softwares ou 

websites são não apenas similares ou análogos, mas idênticos. Há, inclusive, diversos programas 

de computador e sites internet que oferecem ao usuário um rol de imagens e sons – clips – para 

que ele, utilizando as ferramentas do programa, recombine e crie com eles seus próprios vídeos. 

Seriam os filmetes resultantes deste processo obra de uma coautoria entre usuário e máquina, ou 

usuário, máquina e empresa, ou ainda entre usuário, autor do software e autor de cada um dos 

clipes que vão constituir a nova obra? Certamente é um problema cuja repercussão dependerá 

sempre daquela que a obra produzida nessas condições alcançar. É possível imaginar que, caso 

um vídeo produzido apenas com as imagens disponibilizadas num determinado software de 

edição viesse a ser indicado a um Oscar, ou que um quadro produzido a partir dos modelos 

gráficos de um determinado programa viesse a ser vendido por milhões de dólares, essas questões 

certamente ecoassem em processos judiciais, controvérsias doutrinárias, discussões acadêmicas e 

polêmicas sociopolíticas.  

Excluindo-se desta exposição o que não lhe é específico, basta ressaltar o fato de que 

esses clipes, essas imagens, sons, fotografias, grafismos e modelos em geral, oferecidos por 

programas de computador e websites, diferenciam-se dos samples e obras apropriadas de que 

trata esta pesquisa pela ausência do vínculo a uma obra pré-existente. Ao passo em que os 
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samples sempre pertencem a uma outra obra ou produto, de propriedade de outro autor e/ou 

detentor de direitos, esses clipes, produzidos – ou, pelo menos, disponibilizados – para o fim 

específico de serem selecionados e recombinados pelo usuário-autor, são virtualmente “de todos 

e de ninguém” – embora  sejam, de fato, fruto da autoria (moral) de quem os criou, e objeto do 

direito autoral (patrimonial) da empresa que legalmente os disponibilizou, o que jamais é trazido 

à tona sem que haja prévia repercussão da obra que os utilize, como afirmado acima. 

Diferenciados, assim, pela natureza de sua fonte e de sua autoria, clipes e samples, ao serem 

utilizados por um autor-usuário, geram, contudo, obras de mesmo caráter, iguais em seu resultado 

e no procedimento que as gerou. Assim, da mesma forma que um vídeo montado com clipes 

oferecidos pelo software de edição parte de uma seleção de imagens e sons dentre as opções de 

um menu, o vídeo criado a partir de sampling e remix toma toda a produção audiovisual 

disponibilizada pelas novas tecnologias como um grande menu, com todas as opções de imagens 

e sons prontos para serem desconstruídos, apropriados e recombinados.  

Em se tratando, portanto, da criação por apropriação e recontextualização, por sampling e 

remix, considerações sobre o problema da autoria são incontornáveis, uma vez que esse tipo de 

criação envolve uma autoria em dois níveis – a autoria do material original e da obra remixada na 

qual esse material é reciclado. O problema da autoria e do estatuto jurídico das obras artísticas e 

culturais criadas a partir de outras pré-existentes não se trata, portanto, de uma questão que tenha 

passado despercebida por aqueles teóricos da arte e da comunicação que se dedicaram ao 

problema da autoria no mundo contemporâneo. Como descreve Aram Sinnreich: 

From that moment during the Renaissance when someone first decided that a painter was more 

than just a craftsman with an easel, the whole idea of the Artist-with-a-capital-A has required an 

entire mythology just to make it seem plausible. The biggest myth of all is the Romantic notion 

that artists somehow create their work uniquely and from scratch, that paintings and sculptures and 

songs emerge fully-formed from their fertile minds like Athena sprang from Zeus. Running a close 

second is the myth that only a handful of us possess the raw talent – or the genius – to be an 

artist.”
105 

A ênfase romântica na autoria singular e solitária, que culminou no culto à genialidade e à 

originalidade professado pelos modernistas, vem passando por um forte reexame justamente 

desde os anos 1960, quando novas formas de criação começaram a se popularizar graças aos 
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avanços das tecnologias de informação e comunicação. A ampliação do uso do termo 

intertextualidade – inicialmente restrito à literatura – para múltiplas esferas da produção cultural, 

a partir da segunda metade da década de 1960, é um marco dessa nova maneira de encarar a 

criação artística não mais como um ato isolado e fechado em si, mas como um processo dialógico 

em que se confronta a produção do novo com tudo aquilo que já foi anteriormente produzido. 

Uma maneira de abordar o assunto que frutificou na noção pós-moderna de autoria, tal como por 

concebida Barthes
106

, que decretou a morte do autor em um contexto sociocultural de criações 

que são sempre citação de uma cultura que é obra da coletividade, e Foucault
107

, que reforçou a 

historicidade da autoria ao tratar-lhe como uma função, a ser exercida por diferentes sujeitos em 

diferentes contextos. A função autor, para Foucault é desempenhada por aquela figura – não 

necessariamente um indivíduo – que ordena e dá coerência ao discurso, e não por quem o “cria”. 

Novamente, pode ser interessante retomar o conceito de apropriação, conforme entendido 

pelos artistas de vanguarda do início do século XX, para elucidar as características da autoria de 

uma obra criada a partir do sampling e remix. Afinal, como julgar, do ponto de vista da autoria, 

um urinol virado de cabeça para baixo e pendurado na parede de um museu ou galeria? Como 

dizer que Duchamp seria o autor de tal “obra”, uma vez que ele não construiu a partir da cerâmica 

aquele urinol, não desenhou suas formas ou projetou sua estrutura, simplesmente apropriou-se 

dele e lhe deu novo uso? Isso só é possível se for entendido como produto de sua arte não é o 

urinol em si, mas sim o efeito provocado pelo deslocamento desse objeto de uma esfera da 

cultura para outra – e, portanto, por uma recontextualização que provoca a subversão do seu uso 

prático, a modificação do seu significado. Não é difícil perceber o parentesco entre aqueles 

procedimentos de apropriação e recontextualização e o uso do sampling e do remix por artistas 

contemporâneos. Samplear e remixar são atos que, igualmente, sempre envolvem uma 

apropriação. A chave da questão da autoria, como ali, está no deslocamento do sentido daquilo 

que é apropriado pelo artista. 

Hoje o remix tornou-se realmente uma unidade produtiva autônoma, espontânea, 

disseminando-se por todo o mundo e classes sociais, incontrolável até mesmo pelas limitações 

tecnológicas, políticas e jurídicas que sempre se impuseram à prática. Qualquer produto cultural, 

qualquer fato mediático, qualquer meme de internet, quase imediatamente após o seu 
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“aparecimento” – porque cabe evitar aqui uma menção restritiva a lançamento, publicação, 

estreia etc. – gera uma nova onda de produtos, vídeos de reação, posts, memes... Esta espiral de 

comentários intertextuais e autorreferentes em cadeia cria fenômenos como o número 

incalculável de vídeos de paródias e versões de A queda! – as últimas horas de Hitler (Downfall), 

cuja antológica cena do destempero do ditador frente aos seus funcionários já foi deslocada para 

praticamente todos os contextos possíveis, tornando-se a cena individual mais remixada de todos 

os tempos, originando novas paródias a cada novo assunto de interesse popular que surge na 

mídia e até mesmo uma mudança de atitude em relação à proteção de copyright: de tanto ver seus 

esforços para retirar do ar vídeos que utilizavam a cena de sua obra se tornarem inúteis frente à 

proliferação incontrolável de novas versões, os produtores do filme acabaram por autorizar a 

manutenção de todas as paródias no site YouTube, desde que cada vídeo veicule uma referência 

ao site oficial do filme, promovendo-o. É nesse cenário que os papéis de autores, consumidores e 

curadores se reconfiguram, se fundem e se confundem, originando a figura do artista do remix 

que encaramos aqui como um mediador critico da produção cultural de massa.  

Na busca de um definição para o remix enquanto procedimento criativo e fenômeno 

cultural, podem ser úteis as palavras de Eduardo Navas, um estudioso exclusivo do assunto, ainda 

que elas se apliquem apenas ao contexto restrito da música popular: “a music remix, in general, is 

a reinterpretation of a pre-existing song, meaning that the ‘aura’ of the original will be dominant 

in the remixed version. Of course some of the most challenging remixes can question this 

generalization.”
108

 Como explica Lev Manovich a respeito da evolução do conceito de remix: 

“gradually the term became more and more broad, today referring to any reworking of already 

existing cultural work(s).”
109

 Ampliando-se, portanto, o alcance do termo para além do campo da 

música, pode-se afirmar que remix designa qualquer tipo de produto cultural que retrabalhe ou 

reinterprete obras pré-existentes das quais se aproprie.  

Porém, de modo a preservar as especificidades do procedimento musical designado pelo 

termo em sua aplicação a outros campos da produção cultural e artística – as quais  podem ser 

perdidas com uma definição pautada meramente na ideia de reinterpretação, já que esta pode se 

dar em uma infinidade de formas de releitura –, vale definir como arte de remix apenas aquela 
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que mantém os elementos constitutivos da obra original na sua releitura, reapresentando-os 

modificados e em novo contexto. Assim, um filme que atualiza a trama de outro antigo, ou um 

quadro que evoca um mesmo tema ou composição de outro, não são necessariamente remixes 

segundo essa acepção, ainda que envolvam alguma forma de apropriação e releitura. Em 

contrapartida, uma instalação que exibe trechos de filmes e um texto criado exclusivamente a 

partir de enunciados alheios transcritos literalmente são remixes propriamente ditos. A criação 

que tem por base o remix , portanto, implica sempre em retrabalhar amostras selecionadas e 

coletadas. Trata-se de um procedimento autoral que se divide em duas etapas, caracterizado pela 

apropriação seguida de remixagem – de um reprocessamento de qualquer natureza. Parece 

correto tomar os produtos criados a partir da apropriação e reinterpretação como remixes porque 

isso evidencia o caráter criativo e autoral dessa produção, que se dá a partir de um procedimento 

sistemático de manipulação e modificação de trabalhos anteriores.  

Ainda a partir da definição de Navas, e atentando à ressalva feita pelo próprio autor, note-

se que o remix, por definição, mantém a “aura” da obra original, mas é tanto mais interessante 

quanto mais a problematiza. Ou seja, é apenas quando exercido criticamente, quando “questiona 

a aura do original”, provocando reflexão e deslocamentos de sentido, que o remix realmente 

atinge seu verdadeiro potencial expressivo. A obra remixada sempre reapresenta uma produção 

anterior, mas o faz melhor e com mais propriedade quando não apenas a reapresenta, mas 

também a reinterpreta, recontextualiza, reimagina. Em suas manifestações culturalmente 

relevantes, socialmente legítimas e esteticamente estimulantes,  a produção baseada em sampling 

e remix manifesta-se, portanto, como uma reflexão crítica sobre a cultura. Essa atitude criativa 

típica da contemporaneidade identifica um novo tipo de autor, que é também, simultaneamente, 

consumidor e crítico, o que faz do remix um comentário – ainda que elogioso – sobre 

determinados produtos culturais e trabalhos artísticos de que se apropria.  

Para aprofundar essa compreensão inicial a respeito das formas de apropriação criativa e 

crítica de que trata esta exposição, vale a pena mencionar também os quatro tipos de remixes 

vislumbrados por Navas, os quais evidenciam as múltiplas funções assumidas por essa prática ao 

longo de seu desenvolvimento histórico: remixes de tipo extensivo, seletivo, reflexivo e 

regenerativo. Diz Navas: “based on its history, it can be stated that there are three types of basic 
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remixes, which extend in culture as a fourth type, which I refer to as Regenerative.”
110

 

Aplicando-se as definições de Navas – sempre restritas ao campo da música – ao uso mais amplo 

do termo remix promovido neste capítulo, tem-se que o primeiro tipo é aquele que amplifica a 

obra original em extensão ou duração (como as versões estendidas de disco music mencionadas 

no capítulo 2, ou a obra 24-hour psycho, de Douglas Gordon). O segundo tipo de remix, seletivo, 

implica na adição ou subtração de elementos da obra original: batidas, vocais, instrumentos, 

frases melódicas etc., no caso de uma música; cenas, áudio, imagens estáticas, no caso de um 

filme. O terceiro tipo, chamado por Navas de reflexivo, seria justamente aquele que se apresenta 

mediante uma postura crítica, capaz de “questionar a aura” do original, propondo, implícita ou 

explicitamente, uma reflexão sobre suas fontes. Nas palavras de Navas, esse tipo de remix 

reflexivo “allegorizes and extends the aesthetic of sampling, where the remixed version 

challenges the aura of the original and claims autonomy even when it carries the name of the 

original; material is added or deleted, but the original tracks are largely left intact to be 

recognizable.”
111

 O autor ilustra bem o conceito, mencionando a versão do DJ de dub Mad 

Professor para o álbum Protection da banda de trip-hop Massive Attack, chamada No protection 

(expressando já no título o questionamento do original, ainda que seja totalmente dependente dele 

para sua validação). Navas também cita como exemplos de remix reflexivo o trabalho de artistas 

contemporâneos como Robert Rauschenberg e Jasper Johns, assim como acertadamente associa 

as criações de Andy Warhol e Roy Lichtenstein a remixes seletivos. Já os remixes regenerativos, 

segundo Navas, seriam aqueles mantidos em constante atualização, permanentemente 

modificados e remixados pela intervenção frequente de diferentes usuários-criadores, 

responsáveis por um fluxo de dados que permanece alterando o conteúdo do remix 

indefinidamente – e cujos exemplos, bastante elucidativos, são os textos da Wikipedia e os 

software mashups.  

A menção a essas categorias é útil não apenas por ilustrar o desenvolvimento histórico do 

remix e a ampliação de seus usos e funções, mas principalmente por evidenciar de que forma o 

remix pode constituir uma forma de produção metacrítica, justamente ao ser exercido em sua 

modalidade reflexiva. Nessa categoria de remixes, sejam eles do tipo mais complexo que tenta 

propor novos significados a signos reconhecíveis, sejam aqueles em que a obra original é 
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desfigurada ao ponto de se tornar irreconhecível, está sempre em operação uma mediação crítica. 

É nesse ponto que o autor chega a uma definição de remix mais abrangente, para seu uso em toda 

a esfera cultural, que será bem mais adequada para a discussão aqui engendrada:  

In brief, the remix when extended as a cultural practice is a second mix of something pre-existent; 

the material that is mixed at least for a second time must be recognized otherwise it could be 

misunderstood as something new, and it would become plagiarism. Without a history, the remix 

cannot be Remix.
112

  

Segundo essa definição abrangente, o remix é o rearranjo de algo já produzido e 

reconhecível. Como afirma Navas, sem um passado, sem uma versão anterior, o remix não existe. 

É preciso que ele se refira a algo já criado, “comente” em nível metalinguístico a produção 

cultural anterior e atual, seja fruto de uma reflexão e veicule um discurso que busque provocá-la 

também no receptor. É preciso, enfim, para que o remix se configure de fato, que um processo de 

mediação crítica seja estabelecido.   

 

4.3. O remix como mediação critica da cultura 

 Se a figura do mediador é sempre um intermediário entre duas instâncias, no campo das 

artes essa mediação ocorre por meio de atitudes e ações específicas, direcionadas a uma 

audiência, que tomam por objeto obras de arte ou produtos culturais para selecioná-los, dispô-los, 

apresentá-los, organizá-los e sobre eles discursar. Tudo isso o artista da apropriação, do remix, 

efetivamente faz: seleciona, dispõe, apresenta, organiza e discursa sobre obras anteriores. Pode 

mesmo, como ocorre com frequência no universo da arte em geral, manter um discurso teórico 

paralelo sobre seus temas e métodos, convertendo-se simultaneamente em artista filiado a uma 

tendência e teórico dedicado a analisar a mesma. Da mesma maneira como Breton o foi no 

contexto do surrealismo europeu, Eisenstein e Vertov no do cinema silencioso soviético e 

Glauber Rocha no do cinema moderno brasileiro, um artista-articulista como DJ Spooky/Paul D. 

Miller desempenha hoje, tanto com sua produção musical e audiovisual quanto com seus artigos e 

livros, uma posição análoga em relação ao contexto atual, em atitude que só pode ser vista como 

uma forma de curadoria, de mediação critica. Depois de apresentá-la em mais de cinquenta shows 

ao redor do mundo, Spooky lançou em DVD em 2008 sua até o momento mais brilhante criação: 
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Rebirth of a nation, obra audiovisual de longa-metragem criada a partir do remix do controverso 

clássico do cinema O nascimento de uma nação (Birth of a nation, 1915), de D.W. Griffith, 

famoso tanto por sua inovação técnica e ousadia estilística quanto por seu teor racista e pró-Klu-

Klux-Klan. Pois o que Spooky faz ao desconstruir e reeditar as sequências do filme, sobrepor a 

elas grafismos e novas faixas de áudio, é justamente preservar algo da excelência estética da obra 

e comunicá-la a um novo publico, mas subvertendo e problematizando, ao mesmo tempo, seu 

conteúdo ético. Trata-se de uma forma de atualizar e questionar um legado cultural. As críticas 

essencialmente elogiosas ao trabalho de Spooky revelam o sucesso de sua empreitada em 

reconfigurar os significados de um produto cultural já assimilado. Margo Jefferson, do New York 

Times, por exemplo, percebe na aplicação dos soturnos sons urbanos e industriais pelos quais 

Spooky substitui a grandiloquente trilha sonora original do filme “the sounds of history and racial 

complexity that Griffith tried to suppress.”
113

  

Se, como afirma Olu Oguibe,
114

 o curador toma no discurso sobre a arte contemporânea a 

posição anteriormente ocupada pelo historiador e pelo crítico de arte, não seria esse tipo reflexivo 

de remix uma forma de produção crítica e histórica sobre a arte? Não seriam essas ferramentas de 

edição eletrônica de sons e imagens, com as possibilidades de comparações, justaposições, 

adições e supressões que elas trazem, instrumentos mais apropriados ao exercício da função de 

críticos, historiadores e teóricos da mídia do que apenas as palavras, o discurso escrito? Como 

aponta Leslie Thornton
115

, “a lot of people who call themselves artists now are cultural critics 

who are using instruments other than just written language or spoken language to communicate 

their critical perspective.” Os artistas que trabalham atualmente com a apropriação criativa de 

conteúdos pré-existentes, que fazem do sampling e do remix seus métodos de criação, seriam 

justamente os novos “críticos culturais” identificados pela autora. 

Nesses termos, a ideia de que o remix corresponde a uma forma de mediação entre um 

conteúdo cultural anterior a receptores recontextualizados, de um discurso atual no qual aquele 

conteúdo antigo é reformulado e inserido, torna-se evidente em si. Há um conteúdo, um mediador 

(um crítico-criador ou artista-curador) e um receptor. Há intermediação. A única questão 

realmente cabível, portanto, é se essa mediação realizada pelo DJ que produz as bases para um 
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rap com samples de outra canção, pelo artista visual que “recorta e cola” trechos de cinejornais 

antigos, é uma mediação crítica de fato. Em outras palavras, resta indagar a pertinência da 

afirmação de que DJs, VJs e artistas do remix em geral, posam ser teóricos práticos, críticos-

criadores, artistas-curadores. 

Para isso, é preciso tomar essas considerações como reflexo de um momento em que tais 

categorias estão em particular dissonância com a realidade, imbricando-se e confundindo-se de 

maneira que é mesmo cabível pensar em abandoná-las na descrição das atividades criativas que 

estão aqui em jogo. A respeito dessas categorias que supostamente descrevem atividades distintas 

e separadas, Liam Gillick, em comentário textual escrito para o projeto The next Documenta 

should be curated by an artist, lembra que “there is an assumed separation of roles here that does 

not exist in the most productive projects now and has not done for many years.”
116

 Nesse 

contexto, a questão realmente interessante diz respeito à forma como os artistas respondem em 

seu trabalho a essa confusão – ou supressão – do significado das dicotomias “artista” e “curador”, 

“autor” e “receptor”, “artista” e “crítico”, assumindo uma nova postura criativa em que essas 

figuras se confundem ou se tornam insuficientes para descrevê-la. O que interessa, portanto, é 

enxergar como esse estado de coisas tem levado o artista a assumir cada vez mais uma postura 

que é também de crítica, de autor-curador. 

O termo passou a ser empregado com mais frequência recentemente, conforme se 

tornaram mais comuns os casos de artistas cujas práticas se expandem para além das fronteiras da 

produção de objetos e passam a incorporar outras práticas que incluem a seleção, a compilação, a 

edição e a interpretação – práticas tipicamente associadas à função dos curadores e críticos. Trata-

se de uma postura, diga-se de passagem, assim como a da apropriação, presente desde as 

vanguardas do início do século XX, plenas de exemplos de artistas que são, sem sombra de 

dúvida, autores-curadores. Antes de avançar, porém, é importante deixar claro que o conceito de 

artista-curador é utilizado aqui numa acepção bem específica, referindo-se, mais do que aos 

artistas que praticam também a curadoria, por circunstancias e razões as mais diversas (como 

Baldessari, Jeff Koons, Maurizio Cattelan e outros responsáveis por conceber e curar espaços 

cooperativos e obras de criação coletiva), especificamente aos autores de trabalhos que parecem 

incorporar em sua criação a ideia de curadoria, empregando abordagens, práticas, gestos e 
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impulsos típicos da atividade curatorial, constituindo-se em um discurso estético e também 

crítico, reflexivo e autorreflexivo – como, por exemplo, no campo específico do audiovisual, 

alguns trabalhos de Jean-Luc Godard, Bruce Conner, Craig Baldwin e especificamente aqueles 

discutidos nos dois capítulos seguintes, dos brasileiros Jean-Claude Bernardet e Eduardo 

Coutinho.  

Essas atividades tipicamente críticas e teóricas exercidas também pelos artistas-curadores 

podem incluir, por exemplo, a compilação e exposição do trabalhos de outros artistas, remixados 

ou não, e a produção de reflexão escrita sobre esses trabalhos ou sobre o seu próprio. São 

exemplos recentes dessa prática no contexto da arte contemporânea brasileira as obras Introdução 

ao Terceiro Mundo, de Marilá Dardot
117

, que consistia justamente em um projeto museológico e 

expográfico montado a partir de obras de outros artistas de países subdesenvolvidos, e Seven 

Headed Monster, de Erika Verzutti, em colaboração com Efrain Almeida, Carlos Bevilacqua, 

Ernesto Neto, Alexandre da Cunha, Jac Leirner, Damián Ortega, Nuno Ramos e Adriana 

Varejão
118

, apresentada como releitura da obra homônima criada em 2007 para sua individual na 

extinta galeria Blow de la Barra, em Londres. Um perfeito exemplo de obra de arte curatorial e 

também de remix no universo das artes plásticas, a peça consiste numa estrutura de porcelana de 

pouco mais de um metro e meio de altura de onde se prolongam sete ramos/pescoços do mesmo 

material, como uma árvore ou totem. Na versão original, desses ramos/pescoços pendiam frutos e 

vegetais bizarros feitos de bronze pela própria Verzutti. Na versão remixada, exibida em São 

Paulo três anos depois, a artista decidiu ser curadora e crítica de seu próprio trabalho e convidou 

outros artistas que admirava para que cada um concebesse uma “cabeça” para a escultura, a ser 

apresentada agora em dimensões ainda maiores. O resultado, uma obra autônoma de imensa força 

em si mesma, constituída de partes remixadas que também mantinham algo de sua especificidade 

e de seu discurso, e que funcionava ainda como uma miniexposição, uma reunião de peças 

autônomas de artistas diferentes que se impunha como conjunto selecionado por uma curadoria. 

Como se torna evidente neste caso, assim como em inúmeros outros que poderiam ser citados 

aqui, a criação artística, a produção de conteúdo, pode se dar, como vem se dando, também por 

vias de um arranjo curatorial – de uma mediação crítica, vale dizer.  

Voltando ao hip-hop, primeira manifestação artística a causar impacto social, cultural e 
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econômico fundamentalmente a partir da apropriação de obras já gravadas e lançadas, é fácil 

perceber como ele intermediou a comunicação a toda uma nova geração do espantoso legado 

musical negro norte-americano, principalmente do jazz, do funk e do r&b. Em outras palavras, se 

um determinado jovem vivendo durante as últimas décadas do século XX numa região de baixa 

renda e pouca oferta cultural teve acesso e a chance de apreciar algo do que gênios da música 

popular como John Coltrane ou James Brown criaram, isso se deve justamente à apropriação e 

reutilização a que música deles foi submetida pelos artistas do hip-hop, à mediação que o músico 

de hip-hop procedeu entre este público e aquele legado. É evidente que, em um primeiro nível, a 

comunicação da obra nova ao receptor é o que está em jogo. Porém, sendo essa obra constituída 

de partes de outras anteriores a ela, inevitavelmente produz-se também uma comunicação (ainda 

que parcial ou adulterada) daquele conteúdo pré-existente – e também sobre aquele conteúdo – 

em novo contexto. E esse diálogo se produz, ainda que inconscientemente de ambas as partes, 

mediante uma mediação crítica. 

Com a ampla utilização do sampling pelos músicos de hip-hop a partir dos anos 1980, 

introduz-se uma grande mudança na prática do remix, aquela que de fato origina essa cultura: os 

materiais sampleados, até então editados, alterados e manipulados ao ponto de se tornarem 

irreconhecíveis, passam a ser incorporados às novas obras com deliberada intenção de permitir o 

reconhecimento de sua origem. Ao invés de buscar um som que pudesse se tornar quase abstrato, 

como faziam os criadores de música de vanguarda, os artistas de hip-hop que se valem de 

samples passam a utilizar justamente trechos reconhecíveis deslocados de seu contexto. Isso tem 

uma imensa repercussão no caso do tipo de filmes aqui estudado, cujo efeito estético ou cômico, 

assim como seu conteúdo crítico, provém justamente do fato de utilizarem imagens e sons 

reconhecíveis – se não quanto à sua fonte específica, ao menos quanto ao seu contexto original, 

de onde foram deslocados. Um dos aspectos mais interessantes do tipo de found footage film 

popularizado pela digitalização do vídeo e pela internet reside justamente no fato de que essas 

obras, ao utilizar material audiovisual difundido e até mesmo comercializado previamente, 

tomando como base da sua comunicação o reconhecimento da fonte desse material, partilhado 

entre autor e receptor, permitem ao artista comunicar um discurso crítico em relação ao contexto 

de produção desse material e ao publico compreender o conteúdo crítico desse discurso. Diz, 

mais uma vez, Eli Horwatt:  
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Unlike the found footage filmmakers of the past who found source materials in abandoned 

archives, thrift stores or literally thrown away in trash cans, the found footage filmmaker on 

YouTube tends to prefer well known, visible, and highly copyright protected images of mainstream 

Hollywood, TV shows, and video game screen captures. These tendencies emerge most likely from 

more than just the artistic fashions of the post-modern age. They are a direct response to the age of 

reproducibility we are currently living in. Digital media has made copying and manipulating media 

fast, cheap and easy to use.
119

  

É apenas, portanto, quando se liberta para a ampla e desinibida utilização de elementos de 

obras pré-existentes e reconhecíveis que o sampling se torna, de fato, um programa estético e não 

uma mera técnica. O salto operado na ampla difusão das tecnologias de sampling e remix faz com 

que o procedimento, análogo às práticas de montagem e colagem que sempre foram centrais para 

a cultura do século XX, torne-se necessariamente industrializado, intertextual e autorreflexivo.  

Ao utilizarem conscientemente trechos de músicas identificáveis, frases, sequências e 

batidas conhecidas, aqueles músicos de hip-hop permitiram que o foco do remix se deslocasse 

das possibilidades técnicas oferecidas pelo procedimento para sua capacidade potencial de 

libertar e ressignificar as referências históricas da música popular e, posteriormente, das artes 

visuais e da cultura de massa como um todo – e, em ultima instancia, de todos os signos do 

mundo industrializado. De mero instrumento técnico, portanto, o sampling se converteu em um 

instrumento de reflexão sobre nossa herança cultural, de desconstrução e reconstrução de nosso 

repertório de referências, de nosso patrimônio artístico. Reafirmando, décadas depois, a proposta 

de Duchamp, as obras de arte remixadas (como eram muitas das que ele mesmo produziu, vale 

lembrar) exemplificam à perfeição o ato criativo defendido pelo artista: sua ocorrência não reside 

necessariamente no ato de apropriação ou bricolagem que produz aquela nova obra, mas no 

diálogo que essa obra provoca entre o artista e o seu receptor sobre a bagagem cultural de ambos 

e no entendimento gerado por ele nesse último. Entendimento esse que, nas palavras de Martin 

Grossmann, será orquestrado “pelo repertório e pela experiência do receptor influenciados pelo 

ambiente onde se encontram e pelo estado atual da cultura, pelo espírito de época (Zeitgeist). [...] 

Em seu processo de sociabilização, a obra pura é portanto adicionada de várias camadas de 

mediação, incluindo aí a interpretação.”
120
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Ora, o artista que realiza o remix de uma obra necessariamente oferece uma interpretação 

sobre ela. O remix é em si esta reinterpretação que ele comunica. É sob esta perspectiva que 

podemos enxergar mais claramente o remix como um procedimento de mediação crítica, 

entendida como aquela dotada da intenção de propor questionamentos ou reflexões de ordem 

estética, social, política ou ideológica.  

O remix é sempre veículo de um discurso sobre a cultura que o precede, é um constante 

exercício de apropriação, manipulação e recombinação de símbolos pré-existentes que busca 

levá-los a um contexto completamente diverso daquele em que foram originalmente produzidos. 

Nesse processo de transferência de um contexto a outro, porém, o discurso ou os símbolos 

sampleados e remixados tornam-se o único referente viável para a operação que vai determinar a 

sua nova identidade “ressurreta”. Tornam-se necessariamente autorreflexivos, perdem sua “voz” 

original em benefício de uma nova. Renascem como símbolo diverso, tornando o remix uma 

prática simultaneamente desconstrutiva e regenerativa. A redefinição da “voz”, portanto, na 

cultura do sampling, é uma atividade perpétua, que faz com que a função “autor” exista apenas 

para ser constantemente destruída e recriada. O remix implica, portanto, em uma nova forma de 

autoria. Essa forma de autoria – musical, literária, visual, fotográfica, plástica, audiovisual – 

caracterizada pelo uso exclusivo ou ostensivo do sampling e do remix envolve sempre uma 

tomada de posição em relação à própria ideia de autor e a emissão de um discurso – ainda que 

inconsciente ou implícito – sobre a cultura. 

Os filmes de found footage e particularmente aqueles que realmente exploram o potencial 

criativo do remix, produzem sempre uma reflexão sobre nossa “bagagem cultural”, expressam 

um pensamento sobre o acervo de imagens e sons da humanidade, convocam novos olhares sobre 

antigas paisagens. Pablo Helguera inclui entre os “exercícios da mediação” (além daqueles já 

abordados aqui ou autoevidentes na atividade dos artistas do remix, como o conhecimento do 

conteúdo, o planejamento da apresentação e a consideração da recepção, do público) o ato de 

“promover a reflexão sobre a obra através de diálogos e comparações.”
121

 Não parece descabido 

pensar nesse ato especifico da mediação como aquele em que ela é mais, de fato, crítica – o 

momento em que a mediação provoca reflexão. 

Se Helguera enxerga como caminho para essa promoção de reflexão a comparação, o 
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diálogo, torna-se mais evidente de que forma a colagem e o remix, ao reapresentarem obras 

reconfiguradas e, principalmente, ao confrontarem partes de obras de origens e suportes diversos, 

promovem um diálogo entre parcelas inicialmente desconectadas da produção cultural e artística. 

Quanto mais inusitadas e instigantes forem essas justaposições ou sobreposições de trechos, sons, 

temas, cenas, mais crítica será a mediação promovida entre eles e os receptores, por que elas 

terão a capacidade de ativar nesse receptor novas conexões – intelectuais e emotivas – em relação 

a conteúdos pré-existentes. Para usar os termos de Roland Barthes, que enxergava na colagem 

modernista uma forma de embate – em inglês, “clash”
122

 – entre elementos culturais distintos, o 

remix pode tornar ainda mais evidente este embate ao literalmente confrontar, por meio da 

edição, da exposição simultânea ou da sobreposição, partes de obras diferentes. Este 

procedimento específico de fazer “colidir” dois produtos culturais inicialmente apartados é uma 

forma de remix essencialmente crítica, que costuma ser chamada de mashup.  

Desde a sua consolidação, nos anos 1980, com o hip-hop e a videoarte, a cultura do 

sampling e do remix, que agora floresce em novos produtos audiovisuais, sempre esteve 

associada a uma postura crítica em relação à mídia de massa. Segundo Stefano Basilico, o gesto 

do realizador audiovisual que “se recusa” a captar novo material e opta por trabalhar com 

material apropriado faz desta omissão e apropriação um gesto político e crítico em relação à 

mídia e, simultaneamente, um atestado do poder criativo – e manipulador – da montagem. Nas 

palavras do autor:  

They don’t need to shoot the film for they understand that the editing and shaping of what may 

already exist in the world is a more powerful and revealing act. Furthermore, by selecting what 

already exists, they foreground the deconstructive nature of this act, whose purpose is to destroy 

illusion and reveal the inherent manipulative power of the medium.
123

   

E não só o ato de se apropriar de material audiovisual alheio, mas também o tipo de 

procedimento a que esse material é submetido, assume esse caráter crítico e político. Referindo-

se ao procedimento do “loop”, muito comum em obras musicais e audiovisuais constituídas de 

material audiovisual alheio e típico da música eletrônica e do vídeo scratching, Lucas Bambozzi, 

lembra que “a repetição evidencia o ridículo e a hipocrisia. Acentua o que se passa despercebido 
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no fluxo das mídias ao redor da TV e da publicidade.”
124

 Samplear, portanto, uma determinada 

imagem ou determinado som é também um modo de destacá-los do fluxo incessante e alienante 

da produção audiovisual massiva. Hoje, em nosso contexto de intermediação absoluta das 

relações humanas pelos meios de comunicação de massa, essa proposta política inerente à cultura 

da apropriação se faz mais evidente e urgente do que nunca. No limite, pode-se afirmar, como o 

faz categoricamente Kenneth Goldsmith, que “samplear alguma coisa vale mais do que essa coisa 

em si.”
125

 Afirmação com qual certamente concordaria o Jorge Luis Borges que assina o conto-

resenha Pierre Menard, autor del Quijote, para quem aquela apropriação – nem mesmo sampling, 

porque integral, nem mesmo remix, porque transcrição ipsis literis – da obra de Cervantes, 

idêntica, era ainda melhor do que a original, simplesmente porque contemporânea, em diálogo 

com a produção cultural de seu próprio tempo.  

No campo especifico das poéticas e técnicas audiovisuais, o artista do remix, como 

demonstrado até aqui, é essencialmente um artista da montagem. É a montagem a ferramenta 

disponível ao criador que se propuser a veicular seu discurso recorrendo exclusivamente a 

material audiovisual já existente. É por isso que essa investigação destaca na produção 

audiovisual brasileira desse tipo os dois exemplos mais “puros” de found footage film que podem 

ser encontrados, constituídos integralmente de imagens e sons de terceiros, gerados pela mídia, 

apropriados e remixados, mas não manipulados ao ponto da desfiguração – pelo contrário, 

respeitados em sua unidade e integridade e sequer alterados em velocidade ou coloração, sempre 

justapostos e nem mesmo sobrepostos. Filmes puramente de apropriação, de mínima intervenção 

e, ainda assim de nítidas qualidades expressivas, críticas e reflexivas. Precisamente por abrirem 

mão da narração e do didatismo, por não impor ou sobrepor um discurso verbal às imagens e sons 

de que se apropriam, eles nos convidam a uma tomada de posição em relação ao conteúdo que 

apresentam. E se valem apenas da montagem no que ela tem de mais elementar para produzir 

esse efeito. São exemplos de filmes dessa natureza no cinema brasileiro São Paulo, Sinfonia e 

Cacofonia, de Jean-Claude Bernardet, e Um dia na vida, de Eduardo Coutinho. Não por acaso, 

dois filmes que não encontraram possibilidade de ampla circulação – embora o filme de 

Bernardet tenha sido exibido em circuito limitadíssimo – e muito menos de lançamento comercial 

no mercado audiovisual. São filmes “de pesquisa” e como tal têm seu acesso restrito a públicos e 
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contextos bem específicos. Segundo os termos da presente investigação, são também obras de 

metacrítica à indústria cultural na qual se inserem. 
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5. SÃO PAULO, SINFONIA E CACOFONIA: HISTORIOGRAFIA POÉTICA DO 

CINEMA 

 

5.1. São Paulo, sinfonia e cacofonia e São Paulo cinemacidade: singularidades e semelhanças 

O filme São Paulo, sinfonia e cacofonia (1995) resultou de um projeto de pesquisa 

coletivo e interdisciplinar desenvolvido no âmbito do curso de Cinema da Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e posteriormente financiado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) por iniciativa dos professores Jean-

Claude Bernardet, também escritor, roteirista e historiador e crítico de cinema, e Maria Dora 

Mourão. “Um projeto que deveria evoluir no sentido de uma catalogação de filmes que 

apresentassem São Paulo em imagens da cidade,”
126

 nas palavras de seu idealizador, e acabou 

culminando na realização de dois médias-metragens, finalizados entre 1994 e 1995: São Paulo, 

sinfonia e cacofonia, dirigido por Jean-Claude Bernardet, e São Paulo cinemacidade (1994), de 

Aloysio Raulino, realizador de extensa carreira como diretor de fotografia, codirigido por Regina 

Meyer e Marta Dora Grostein, ambas urbanistas. Os dois filmes se constituem – embora não 

exclusivamente, no caso de São Paulo cinemacidade – em compilações de imagens extraídas de 

outros filmes, principalmente de ficção, rodados na cidade de São Paulo – “material de 

repertorio” ou “trechos de filmes da cinematografia paulista,”
127

 segundo Maria Dora Mourão, 

montadora de ambos. Oferecem, com isso, uma narrativa autônoma sobre a metrópole e seus 

habitantes e também um inventário das representações dessa cidade e seu povo pelo cinema 

brasileiro.  

A proposta da pesquisa coordenada por Bernardet organizava-se em torno do estudo da 

representação cinematográfica da cidade de São Paulo, realizado ao longo de quatro anos por um 

grupo de professores e estudantes que assistiram a cerca de 350 filmes rodados em São Paulo (e 

não apenas filmes paulistanos), dos quais aproximadamente 100 tiveram cenas ou trechos 

selecionados para inclusão na montagem final dos filmes. Do trabalho desse grupo de pesquisa se 

originaram esses dois “filmes-irmãos”, que também “costumam ser chamados de ‘filmes 
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gêmeos’,”
128

 compostos segundo o mesmo método, a partir das mesmas fontes, e de resultado 

bastante semelhante. Ainda assim, apenas o filme de Bernardet recebe aqui uma análise 

pormenorizada. Pelos motivos explicitados a seguir, e a despeito das semelhanças de origem e 

formato que partilha com São Paulo, sinfonia e cacofonia, São Paulo cinemacidade resulta 

menos relevante e menos apropriado para a pesquisa aqui apresentada. 

A princípio, a participação de Aloysio Raulino no projeto de pesquisa que originou o 

filme deveria se resumir às funções de direção de fotografia, traduzidas na preparação das 

matrizes de onde seriam extraídos os fragmentos que comporiam os filmes para “dar uma 

unidade, uma coerência a materiais que vinham das mais diferentes origens.”
129

 Mas Bernardet 

decidiu dividir o projeto em dois filmes distintos e convidou Raulino para dirigir um deles. Um 

filme complementa o outro, mas eles também se anulam em certos aspectos redundantes. São 

Paulo cinemacidade pode mesmo ser considerado uma continuação de São Paulo, sinfonia e 

cacofonia, apesar de ter sido realizado paralelamente e concluído ainda um pouco antes. 

Entretanto, um ponto fundamental – além de outros expostos mais abaixo – diferencia os dois 

filmes: ao contrário de São Paulo, sinfonia e cacofonia, São Paulo cinemacidade não usa 

somente imagens de terceiros. Inclui material filmado por Raulino, e também imagens “da mídia” 

em geral, não necessariamente extraídas de obras cinematográficas – ao menos um trecho, o do 

culto evangélico realizado em estádio de futebol, aparentemente reaproveitado de uma 

transmissão televisiva ou registro documental em vídeo. Essa característica impede que São 

Paulo cinemacidade se constitua em um  found footage film “puro” e, simultaneamente, em 

discurso específico sobre o cinema brasileiro, o que o torna um objeto menos ajustado aos 

parâmetros estabelecidos para essa pesquisa do que São Paulo, sinfonia e cacofonia. Ainda 

assim, deve-se ter em mente que boa parte daquelas considerações gerais sobre São Paulo, 

sinfonia e cacofonia aqui apresentadas são aplicáveis por extensão, ainda que com ressalvas, 

também a São Paulo cinemacidade. 

No âmbito de nossa pesquisa – e também na cinematografia brasileira, vale lembrar –, o 

filme de Jean-Claude Bernardet ocupa uma posição de destaque, ao se apresentar como único 

filme brasileiro produzido exclusivamente a partir da apropriação e reutilização de cenas 

pertencentes a outros filmes de nossa cinematografia. “O filme foi finalizado no final de 1994 e 

                                                 
128

 RAULINO apud NAGIB e ROSA, p. 369. 
129

 Ibid., p. 369. 



114 

 

 

 

datado de 1995, coincidentemente, a data do centenário do cinema, e isto fez com que 

aparecessem vários filmes pelo mundo afora no mesmo estilo, usando imagens produzidas 

anteriormente.”
130

 Bernardet está falando, obviamente, dos filmes de compilação, e 

particularmente daqueles que, no contexto do centenário do cinema, voltaram-se sobre o próprio 

acervo de imagens e sons acumulado por aquela arte. O exemplo mais ilustre é, evidentemente,  

Histoire(s) du cinéma. Assim como o monumental projeto de Godard, São Paulo, sinfonia e 

cacofonia  também serviu naquele momento à revisão crítica e lírica de certo acervo de imagens 

geradas no âmago do cinema – embora um acervo bem mais limitado, geográfica e 

temporalmente e também em termos de assunto, do que o utilizado pelo francês. Feita menção a 

essa feliz sincronia que permitiu aos filmes do projeto de Bernardet serem lançados no contexto 

do centenário do cinema, não é necessário voltar-se novamente ao fluxo extraordinário de outros 

filmes – e trabalhos de arte em geral – que seguiram desde então se apropriando do acervo 

cinematográfico para a construção de novos discursos audiovisuais, e não apenas especificamente 

sobre esse acervo. Por isso, pode ser mais interessante ressaltar o fato de que, dentro desse 

movimento de expansão da apropriação cinematográfica verificado nos anos seguintes à sua 

conclusão, São Paulo, sinfonia e cacofonia  e São Paulo cinemacidade anteciparam uma 

tendência posterior dos filmes que reutilizam acervos cinematográficos – a dos que o fazem 

especificamente para apresentar um relato sobre a representação audiovisual de uma cidade 

especifica. Uma abordagem que tem gerado belos frutos nos últimos anos. 

Espécie de correspondente, no contexto dos filmes de found footage, às “sinfonias de 

cidades” do cinema de vanguarda das primeiras décadas do século XX, a estratégia foi 

empregada em 2008 no longa-metragem canadense La mémoire des anges, ode audiovisual à 

cidade de Montreal composta exclusivamente de found footage extraído de pouco mais de 120 

títulos do acervo do National Film Board produzidos somente entre as décadas de 1950 e 1960, 

incluindo clássicos da cinematografia do país naquele período – da mesma forma como ocorre 

nos filmes de Bernardet, que recorrem com frequência a filmes canônicos do cinema brasileiro. 

Luc Bourdon, diretor de La mémoire des anges, alega que a ideia de seu projeto teve origem em 

conversa com seu produtor sobre sua intenção de realizar um filme inteiramente a partir de outros 

filmes, realizada quinze anos antes
131

 – contemporânea ao nascimento do projeto de Bernardet, 
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portanto. Foi apenas, ainda segundo o próprio autor, quando Bourdon debruçou-se sobre o acervo 

de imagens do NFB que resolveu eleger como “personagem” de seu filme sua cidade natal – e 

sede do NFB – Montreal. A compilação de imagens de arquivo favorece a adoção de grandes 

temas – ou cenários – que possam organizar a narrativa, tendo em vista que não pode se pautar 

apenas em determinado personagem ou grupo de personagens. Sob essa perspectiva, é até curioso 

que apenas agora estejam emergindo tantos filmes de compilação organizados em torno de 

imagens de uma única cidade.  

No mesmo ano de realização de La mémoire des anges, o cineasta inglês Terence Davies 

chegou a resultado bem semelhante com Of time and the city, mais uma de suas narrativas 

autobiográficas sobre a Liverpool dos anos 1950 e 1960, mas dessa vez composta apenas de 

imagens tiradas de cinejornais e documentários da época. Trata-se, como no caso de Bourdon, de 

imagens de um mesmo período recolhidas e organizadas de modo a compor um mosaico sobre 

uma cidade – ainda que Davies, diferentemente de Bernardet e Bourdon, trabalhe exclusivamente 

com imagens tomadas em contexto documental.  

Assim como os filmes de Bourdon e Davies, London: the modern Babylon, de Julien 

Temple, lançado quatro anos depois, colecionou críticas favoráveis, menções e prêmios e foi 

exibido com destaque em eventos como o Festival do Rio e o de Toronto em 2012. Compilação 

de imagens – tanto documentais quanto da ficção – extraídas de um acervo de mais de cem anos 

de filmagens realizadas em Londres, o filme de Temple toma como eixo organizador a figura do 

forasteiro, do imigrante, algo que também é marcante nas recorrências de São Paulo, sinfonia e 

cacofonia. Porém, tanto em London: the modern Babylon, quanto em Of time and the city e em 

La mémoire des anges, a figura do autor narrador se faz muito mais presente do que no filme de 

Bernardet. Os três filmes não se pautam apenas em sons igualmente oriundos do material 

apropriado, incluindo também voice over – e mesmo entrevistas, no caso de London – como 

recurso para apresentar seus discursos sobre as cidades e sobre a perspectiva subjetiva do autor 

enquanto cidadão. Esses são filmes-ensaio sobre cidades, portanto, em que os autores – e também 

os depoentes, no caso do filme de Temple – são pelo menos tão personagens da narrativa quanto 

as cidades em si mesmas. Assim, também diante da comparação com essas três obras, 

posteriores, mais monumentais e de maior circulação, São Paulo, sinfonia e cacofonia se destaca 

como exemplo de uma narrativa exclusivamente centrada em uma cidade e exclusivamente criada 
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a partir de apropriação e montagem, sem recurso à sobreposição posterior de um discurso verbal. 

Mesmo diante de filmes que lhe seriam muito semelhantes, portanto, São Paulo, sinfonia e 

cacofonia apresenta-se como obra singular. 

 Ainda que tanto São Paulo, sinfonia e cacofonia quanto São Paulo cinemacidade não 

recorram à sobreposição de um discurso verbal às imagens, eles também se diferenciam um do 

outro no que tange às suas abordagens da trilha sonora. Diz Aloysio Raulino: “Outra diferença 

entre o filme do Bernardet e o meu é a trilha sonora. [...] no meu filme a trilha sonora é um pouco 

mais fragmentada, pois a unidade temática era mais claramente definida.”
132

 O que o realizador 

considera como maior fragmentação de sua trilha sonora é, na verdade, reflexo de sua 

constituição pautada em música já existente, proveniente de fontes diversas e completamente 

alheias ao escopo geográfico, temporal e temático das cenas de São Paulo cinemacidade – há, na 

verdade, pouquíssima música brasileira e praticamente nenhuma música paulistana no filme.  

Ao contrário de São Paulo, sinfonia e cacofonia, que conta com música arranjada e 

executada especificamente para o filme, São Paulo cinemacidade constrói sua trilha sonora 

apenas a partir de apropriação e reutilização. Mas não de música já existente nos filmes dos quais 

se apropria e nem mesmo minimamente relacionada ao contexto daqueles: usa muita música 

folclórica africana e Ladysmith Black Mambazo, mas também Marina Lima, Metallica e Terence 

Trent D’arby. O uso dessas referências estrangeiras e estranhas ao contexto do filme e ao de suas 

imagens, ao invés de enriquecer o mashup promovido por São Paulo cinemacidade, ampliando 

suas possibilidades de leitura ou estabelecendo uma narratividade mais fluida, acaba justamente 

por enfraquecer o seu discurso. Tome-se como exemplo o sample bem curto da música Say a 

prayer, de Terence Trent D’arby, que introduz uma cena de culto evangélico monumental com a 

frase “if you all get to heaven...” Recorre-se a um signo estranho que nada acrescenta ao 

significado do que mostram as imagens, apenas o reitera em redundância velada. A excessiva 

repetição da canção de heavy metal To live is to die, da banda Metallica, também é 

particularmente mal sucedida. A melodia serve de acompanhamento musical a diversas 

sequências do filme, inclusive à final, desgastando-se pelo uso e promovendo uma leitura unívoca 

e sorumbática para sequências heterogêneas cujas imagens poderiam se abrir a outros 
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significados, se não estivessem associadas aos signos bastante específicos e reconhecíveis da 

música pesada, indissociável de noções como agressividade, opressão, melancolia.  

A trilha sonora de São Paulo, sinfonia e cacofonia, por sua vez, desempenha função 

completamente diversa na narrativa e é fruto de uma abordagem completamente diferente. Já a 

partir de seu título, o filme expressa sua ordenação também como uma peça musical, como uma 

apresentação de movimentos consoantes e dissonantes, tanto na relação das diferentes partes da 

partitura quanto na desta com as imagens. Fragmentada, múltipla e, principalmente, aberta a 

inúmeras interações com falas e músicas já presentes nas cenas apropriadas de que o filme se 

constitui, a trilha sonora do filme de Bernardet é muito mais uniforme e harmoniosa na maneira 

como dialoga e “casa” com as imagens do que a de São Paulo cinemacidade. Conforme explica o 

diretor, “a trilha de São Paulo, sinfonia e cacofonia tinha, já antes de ser concebida, a missão de 

dar unidade a um filme com ideias completamente fragmentadas, estilhaçadas, destituído de um 

tema único que criasse um fluxo continuo de imagens.”
133

 Ainda assim, a trilha de São Paulo, 

sinfonia e cacofonia, a cargo de Lívio Tragtenberg e Wilson Sokorski, pauta-se também em um 

procedimento de apropriação e remix. Mas, ao contrário do que ocorre na trilha de São Paulo 

cinemacidade, Jean-Claude Bernardet buscou para a música de seu filme referências dentro do 

contexto das imagens com que trabalhava. Isso significa que ele e os músicos pesquisaram as 

trilhas sonoras originais dos filmes dos quais estavam se apropriando, da cinematografia 

brasileira, até que acabaram ficando com uma valsa composta por Cláudio Petraglia, 

originalmente usada no filme São Paulo Sociedade Anônima.
134

 Essa valsa acaba desconstruída e 

rearranjada de diversas maneiras ao longo do filme, surgindo sempre em fragmentos, incompleta, 

vacilante, irresoluta. Ainda assim, ela se mostra perfeitamente adequada para o acompanhamento 

musical das imagens de São Paulo, sinfonia e cacofonia e contribui sobremaneira para o 

desenvolvimento da narrativa – ou do percurso – que o filme apresenta. 

As diferenças entre São Paulo cinemacidade e São Paulo, sinfonia e cacofonia  relativas à 

natureza das fontes de suas trilhas sonoras e ao uso narrativo dessas trilhas repete-se no plano das 

imagens, com consequências igualmente marcantes sobre seus resultados. Ainda que em 

aparência ambos os filmes sejam bastante semelhantes, compilando e montando imagens de 

diversas procedências, um olhar mais atento revela a existência de dois regimes imagéticos 
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diferentes no filme de Raulino. Pelo simples fato de contar com algumas imagens não 

provenientes do acervo audiovisual de representações cinematográficas da metrópole 

compartilhado por ambos, São Paulo cinemacidade desenvolve-se a partir de oposições, mesmo 

que quase imperceptíveis, entre aquele acervo, seu valor, sua iconografia, sua história, e o 

material atual criado especificamente para o filme. Como Aloysio Raulino não recorre apenas a 

imagens apropriadas, incluindo também material filmado por ele próprio, ele opta pelo choque – 

ou pela justaposição, ou sobreposição, não importa – do olhar de todos os cineastas cujo acervo 

vasculha com o seu próprio olhar. Sua estratégia se reflete sobre o peso das imagens alheias em 

relação às suas “pessoais” e a duração dos planos de um de outro tipo – o que compromete o 

ritmo do filme. Um exemplo perfeito dessa situação está no longo plano sequência, filmado por 

Raulino, de passageiros saindo da estação Sé do metrô, que se estende, em câmera lenta, por um 

tempo injustificável dentro da estrutura narrativa do filme. As durações dos planos em São Paulo 

cinemacidade e São Paulo, sinfonia e cacofonia  são bastante distintas e regidas por diferentes 

critérios. Curiosamente, o fato de incluir planos realmente tomados pela subjetividade do autor 

não torna São Paulo cinemacidade um filme mais pessoal do que São Paulo, sinfonia e 

cacofonia, muito pelo contrário. Bernardet esforça-se para dominar a técnica que vai lhe permitir 

“ser subjetivo trabalhando o material dos outros, isto é, um material que provinha de outras 

subjetividades ou outros pontos de vista, que não meus.”
135

 Misturando esses pontos de vista 

alheios ao seu próprio, Raulino não estabelece uma lógica para alternar entre um e outro e acaba 

não conferindo ao seu filme ponto de vista algum. Ao contrário de São Paulo cinemacidade e 

mais próximo daqueles recentes filmes estrangeiros mencionados anteriormente, porém abrindo 

mão do principal recurso –verbal – empregado por eles para dar cabo dessa tarefa, São Paulo, 

sinfonia e cacofonia  consegue de fato exprimir uma visão subjetiva da cidade apenas com 

fragmentos de visões alheias. 

Conclui-se do que foi exposto até aqui que São Paulo, sinfonia e cacofonia  apresenta um 

conjunto de particularidades que o distingue inclusive de seu “filme-irmão” São Paulo 

cinemacidade, concebido a partir de uma mesma pesquisa, um método bastante semelhante e 

fontes compartilhadas. Diante de tanta singularidade, críticos e mesmo personalidade envolvidas 

no projeto não conseguem ser unívocos ao buscar definir o gênero ou estilo de São Paulo, 
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sinfonia e cacofonia. Descrito por Bernardet como um “ensaio poético,”
136

 por Arlindo Machado 

como um “filme-ensaio,”
137

 por Marco Freitas como “filme de História”
138

 e por muitos outros 

como “colagem”, São Paulo, sinfonia e cacofonia parece realmente aceitar essas categorizações e 

ainda outras que lhe poderiam ser impostas. No contexto da pesquisa aqui apresentada, parece 

justificável considerá-lo, de forma não excludente, pertencente a todas essas categorias e também 

às de found footage film, filme de compilação, historiografia audiovisual, filme de montagem, 

remix e obra de metacrítica cultural, dentre inúmeras que ainda poderiam ser mencionadas. Mas 

categorizá-lo não é tão importante quanto entender em que medida ele mobiliza estratégias de 

todas essas categorias. 

 

5.2. São Paulo, sinfonia e cacofonia: descrição de conteúdo  

Por meio de sua estrutura e de uma montagem que promove a justaposição de planos de 

filmes distintos não apenas levando em conta seus conteúdos e assuntos (montagem intelectual, 

conceitual, ao estilo de Eisenstein), mas também elementos de suas composições de quadro e 

movimento de câmera, estabelecendo fluxos e interrupções, São Paulo, sinfonia e cacofonia cria 

um autêntico percurso – histórico e geográfico – pela cidade de São Paulo, mais do que uma 

narrativa ou uma explanação. Para que se torne mais clara a maneira como isso se dá na tela, vale 

a pena ser apresentada aqui uma exposição bastante sintética do conteúdo do filme, com alguns 

destaques para trechos realmente fundamentais à argumentação elaborada nessa dissertação. 

Sempre que possível e relevante, estão indicadas as obras originais de onde cada trecho foi 

extraído.  

1) Créditos iniciais, apresentados sobre imagens do centro de São Paulo durante o 

início do século XX. 

2) Travelling out de um homem correndo pelo asfalto à frente dos carros. 

3) Plano do filme A marvada carne em que o protagonista corre sobre o Elevado 

Costa e Silva carregando um pedaço de carne. 
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4) Cenas de pessoas mutiladas em deslocamento pela cidade: homem sem uma das 

pernas, desfilando apoiado em muleta em cena de parada esportiva ou militar; 

outro amputado de muletas atravessando uma praça ou calçadão; homem sem as 

pernas arrastando-se em carrinho pela faixa de pedestres de uma avenida larga, 

logo tomada por uma multidão que o encobre.  

5) Cenas de passos, pernas em movimento pelas calçadas. 

6) Cenas de multidão andando pelas ruas. Em um dos planos, a imagem se fixa em 

garoto de não mais de dez anos de idade que fuma um cigarro e encara a câmera.  

7) Alternância de planos em que o ator Paulo César Peréio caminha desnorteado e 

planos de arranha-céus. 

8) Cenas de ambientes internos – Regina Duarte na sacada, pessoas olhando pela 

janela – alternam-se a imagens de pessoas em movimento na rua, vistas de cima. 

Essas pessoas adentram edifícios. 

9) O movimento torna-se vertical: cenas de pessoas subindo escadas. 

10) Montagem rápida de três planos-detalhes de relógios de pulso. 

11) Cenas de pessoas adentrando apartamentos.  

12) Cena de elevador subindo. 

13) Retorno às imagens de pessoas andando pela rua, não mais indicando corrida pela 

cidade, pressa e desconcerto, mas sim passeio e interiorização.  

14) Duas cenas de encontros casuais na calçada e diálogo entre transeuntes.  

15) Cena de pessoas vistas de cima. 

16) Plano de um pátio de automóveis visto de um elevador panorâmico que sobre.  

17) Sequência de personagem “discursando” no topo de um alto edifício sobre a 

imensidão da cidade e seu conhecimento dela. 

18) Plano aéreo da cidade, tomado de um helicóptero. Topo do Edifício Itália.  

19) Close-up muito próximo de um rosto anônimo.  
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20) Sequência de homem escorregando ladeira abaixo sentado sobre um bloco de gelo. 

21) Plano subjetivo do percurso de um bonde pelos trilhos, início do século XX. 

22) Outro trecho do mesmo plano de elevador panorâmico em ascensão mostrado 

anteriormente.  

23) Sequencia do filme Simão, o caolho com sobreposição por recortes das imagens de 

vários prédios da cidade e personagem do caolho, no topo de um alto edifício, 

olhando para baixo e desequilibrando-se. 

24) Cena da implosão total de um prédio, mostrada de dois ângulos diferentes. 

25) Plano de pessoas no meio de escombros e fumaça. 

26) Novo plano aéreo dos prédios da cidade, sobre o qual surge a cartela-título do 

filme Paranóia. 

27) Cena do filme A Hora da Estrela em que o ator José Dumont, gira em torno de seu 

próprio eixo, mantendo erguida acima de sua cabeça a atriz Marcelia Cartaxo. O 

cenário é um terreno próximo a trilhos elevados de trem ou metrô. 

28) Rápido plano de pessoas em brinquedo de girar de parque de diversão. 

29) Deslocamento lateral de carro, por uma alameda da cidade, focalizando apenas 

copas de árvores e um edifício.  

30) Cena da demolição de uma fachada, aparentemente feita na década de 1920. 

31) Carteiro entrega correspondência em imóvel antigo. A câmera se afasta e revela, 

ao lado desse, uma construção demolida. 

32) Plano de homem saindo do meio de escombros. 

33) Cena do filme Gamal – o delírio do sexo em que três homens tentam “alimentar” 

com cédulas de dinheiro o personagem do “selvagem”. 

34) Cena do filme Na senda do crime em que homem entra em prédio, sobe escadas, é 

perseguido até o topo do edifício e acaba encurralado. 

35) Travelling lateral extremamente lento retratando do trajeto de um carro pela 

Ligação Leste-Oeste, focalizando os prédios que se veem daquela via.  
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36) Cena do filme Asa Branca – um sonho brasileiro em que Edson Celulari pergunta 

a transeuntes em um cruzamento: “você pode me informar onde fica o centro?”  

37) Panorâmica vertical ascendente do Edifício Altino Arantes (Banespa). 

38) Continuação da cena anterior de Asa Branca, com Edson Celulari diante da faixa 

de pedestres falando para si mesmo: “tem que haver um centro...” 

39) Três planos de pessoas falando em telefones públicos: um orelhão na rua e dois no 

interior de estabelecimentos comerciais. 

40) Cena do filme O grande momento em que personagem sai de estabelecimento 

comercial e monta em sua bicicleta. 

41) Outra cena de Asa Branca em que Edson Celulari, agora sentado no balcão de um 

bar, pergunta novamente: “onde é que fica o centro?” A resposta da mulher detrás 

do balcão se encerra com a frase: “São Paulo é muito grande, tem muitos centros.” 

42) Cena noturna, escura, de um atropelamento, seguida por um primeiro plano de 

rosto que reage à visão do acidente. Barulho de sirenes na faixa de áudio. 

43) Outdoor luminoso, típico dos anos 1980, com imagem eletrônica de uma mulher 

tocando saxofone. No áudio, um solo de sax. 

44) Áudio de aplausos na passagem à cena seguinte: sequência do filme A próxima 

vítima na qual Gianfrancesco Guarnieri e Antonio Fagundes dialogam enquanto 

urinam em um muro. 

45) Cena de ambiente interno do qual são revelados somente pequenos detalhes 

iluminados por uma lanterna, extraída de O Bandido da Luz Vermelha. 

46) Cenas externas noturnas que repetem a iluminação parcial do plano anterior, 

culminando nas imagens de pessoas na escuridão da rua iluminadas pelo holofote 

de um camburão da policia.  

47) Cenas noturnas da cidade: travelling em torno de homem engravatado à frente de 

um bar de esquina, carros na rua. 
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48) Plano de pernas de mulher que saem para a calçada e contornam um corpo caído 

no chão, ajoelhando-se em seguida ao seu lado. 

49) Plano detalhe de mão feminina colocando revólver em uma mão masculina. 

50) Cena noturna de carros em velocidade. 

51) Cena noturna extraída de O Bandido da Luz Vermelha em que o bandido briga 

com um homem ao lado de um carro; atira no homem já caído ao chão e foge. 

52) Cena do filme São Paulo Sociedade Anônima em que Eva Wilma anda sozinha 

pela fábrica, cujo chão é esfregado por faxineiros. Plano da fábrica vazia.  

53) Cena noturna de deslocamento automobilístico pela cidade. 

54) Em cross-fade, a trilha musical solene da sequência anterior, de coral e cordas, é 

substituída por uma música mais agressiva, de distorção e bateria eletrônica. Plano 

exterior noturno de homem descendo escadas. Plano de um michê. O homem que 

descia as escadas caminha por um corredor onde homens e mulheres aguardam nas 

sombras. No plano seguinte, o homem e o michê fazem sexo em um daqueles 

cantos escuros. 

55) Plano da fachada de uma boate, em noite chuvosa. Um homem é recolhido para 

um camburão da polícia parado em frente ao local, mas desvencilha-se e vem ao 

primeiro plano. É o ator Chiquinho Brandão, caracterizado como travesti no filme 

Anjos da Noite, que declama um discurso indignado, mantido quase intacto. 

56) Bailarino dança sobre um viaduto.  

57) No topo de um prédio, mulher se cobre com um  véu e faz gesto chamando alguém 

em sua direção, olhando para o canto direito da tela.  

58) O bailarino do viaduto “responde” ao chamado da mulher no topo do prédio, 

atravessando o quadro da direita para a esquerda.  

59) A mulher no topo do prédio executa movimentos de dança que expressam dor e 

angústia, que incluem jogar-se ao chão e bater com a mão cerrada sobre o peito. 

Seus braços se abrem em movimento expansivo. 
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60) Cena do filme Gamal – o delírio do sexo em que se vê apenas a silhueta do 

homem primitivo batendo com um pedaço de pau sobre um chão gramado, à frente 

de postes de fios de alta tensão.  

61) Cena de O Bandido da Luz Vermelha mostrando a atriz Helena Ignez, de costas, 

mexendo no porta-malas de um carro. Ela retira de uma mala um pano, cobre com 

ele seu rosto e segue revirando as bagagens. O áudio da cena é reproduzido 

também, com as vozes de um locutor de rádio e de Ignez enumerando múltiplas 

personalidades do Bandido.  

62) Volta música na trilha sonora. Plano de uma linha de montagem de autopeças. 

63) Plano do Viaduto do Chá, onde está o personagem de Walmor Chagas em São 

Paulo Sociedade Anônima.  

64) Outros planos da fábrica de autopeças se alternam a planos do personagem em 

angústia.  

65) Plano dos viadutos do Chá e Santa Ifigênia lotados de transeuntes.  

66) Homem “discursa” do alto de um dos viadutos: “Quero ficar completamente 

sozinho, saco! Vocês reproduziram demais. Tem muita gente. Não interessa mais, 

não transo mais. Tem muita gente.” Logo após a última palavra, o áudio é 

sobreposto por um canto lírico, que passa a se confundir com a repetição   

daquelas mesmas frase, enquanto a imagem realiza um zoom out revelando o vale 

do Anhangabaú, o viaduto do alto de onde o homem discursa e os carros que 

passam sob ele. Ainda uma última vez antes de a cena ser cortada, ouve-se 

claramente a voz dizendo “Eu quero ficar completamente sozinho.”  

67) A trilha sonora muda novamente. A imagem mostra uma sucessão de rostos 

anônimos na multidão, entrando em quadro e em foco um de cada vez. 

68) Plano uma mulher de vestido amarelo, de corpo inteiro, diante de um morro onde 

se erguem várias casas populares.  

69) Close-up do rosto de um homem gritando, acompanhado do áudio do grito. 
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70) Sucessão de planos de pessoas à janela em apartamentos, observando a cidade do 

lado de fora. Na trilha sonora, cordas e piano estabelecem uma atmosfera densa e 

sombria. Ouve-se rapidamente um choro de mulher. Seguem os planos de pessoas 

à janela 

71) Cena do filme São Paulo Sociedade Anônima na qual se vê apenas a silhueta de 

Eva Wilma à janela em ambiente completamente escuro do lado de dentro, de 

quem a câmera vai se afastando.  

72) Plano estático de fachada de prédio. 

73) Sequência de planos de ambientes internos: quartos e banheiros. Personagens 

levam as mãos ao rosto e à cabeça, apoiam-se nas paredes, olham-se no espelho, 

acendem um cigarro, jogam-se sobre a cama. Homem diante de um espelho coloca 

uma lâmina de barbear em sua boca. Música diminui de intensidade até atingir o 

completo silêncio.  

74) Apoiada a uma parede de um apartamento vazio, uma mulher chora. 

75) Travelling pelo corredor de um prédio.  

76) Imagem de um corpo sendo coberto por um pano e erguido em uma maca. É a 

cena de São Paulo Sociedade Anônima em que o cadáver da suicida é removido de 

seu apartamento. 

77) Plano de corpo coberto sendo retirado de um imóvel em uma maca.  

78) Plano em preto e branco de corpo coberto por um pano sendo retirado de um 

refrigerador do Instituto Médico Legal para identificação por um homem e uma 

mulher. O lençol que o cobre se ergue, mas tapa a visão do espectador.  

79) Outro plano de mesma ambientação, mas fonte diversa (colorido). Vê-se um 

cadáver descoberto sendo deslocado para dentro do quadro e manipulado por mãos 

com luvas de borracha que o transferem para uma mesa de metal.  

80) Plano de bois abatidos no matadouro sendo despejados.  

81) Planos detalhes de autopsia: cérebro sendo exposto após a abertura do crânio, 

incisão sendo feita no torso do cadáver.  
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82) Plano de bois sendo erguidos por correntes no matadouro.  

83) Plano de pá escavando a terra e desenterrando um crânio humano do meio de 

dejetos.  

84) Plano de caixão se abrindo e revelando o personagem Zé do Caixão.  

85) Plano fixo que mostra as costas de uma figura enigmática, cujos adereços e 

fantasias remetem a um bruxo ou pajé, diante de um panorama dos prédios de São 

Paulo, gesticulando “para a cidade” com os braços trêmulos se abrindo.  

86) A música tensa da sequência anterior é substituída por ruídos eletrônicos, 

enquanto, na imagem, um corte leva a planos detalhes coloridos de uma máquina 

de pinball, com a bolinha metálica ricocheteando.  

87) Em imagem em preto e branco do interior de um bar, o ator Stênio Garcia joga em 

uma máquina de pinball enquanto fuma uma cigarrilha. O áudio mantém sua fala: 

“eu sempre ganho!”  

88) Plano do mesmo painel luminoso em que foi vista anteriormente a silhueta de uma 

mulher tocando saxofone, no qual agora a expressão “São Paulo” pisca e se 

reconstitui entre cores que se alternam e grafismos que representam engrenagens. 

O áudio indica máquinas trabalhando e sirenes. Contraplano mostra um homem 

olhando para cima, para o luminoso. No outdoor, as palavras “São Paulo” se 

desfazem e dão lugar apenas aos grafismos de engrenagens e à silhueta de um 

operário trabalhando. O homem que olhava o luminoso faz gesto de tiros de 

revólver com as mãos, enquanto produz sons de tiro com a boca.  

89) Zoom in lento na tela de um grande aparelho televisor exposto em uma loja, na 

qual surge, em grafismos, a letra da música que se ouve na trilha sonora (Pulsar, 

de Caetano Veloso) piscando palavra por palavra: “abra a janela e veja / pulsar 

quase mudo / abraço de anos luz”.  

90) Imagem de outro monitor, imerso na escuridão, onde se vê imagem distorcida 

eletronicamente da atriz Carla Camurati, à qual se sobrepõe a imagem de uma 

carta de Tarô. É o início de sequência do filme Cidade oculta em que a 
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personagem de Camurati interage com uma máquina eletrônica de Tarô. Sequencia 

se encerra com novo plano do monitor da máquina. 

91) Imagem de monitor de televisão em que se vê o rosto da jovem andrógina Vera em 

cena do filme homônimo. Na continuação da sequência, vê-se o seu mesmo rosto 

multiplicar-se em inúmeros monitores espalhados pelo cenário. 

92) Panorâmica horizontal, da direita para a esquerda, que revela gradativamente 

várias mulheres e apenas um homem, todos bem vestidos, reunidos em ambiente 

doméstico e olhando para a câmera. Cena em cores. 

93) Plano semelhante ao anterior, mas preto e branco, que revela pouco a pouco um 

grupo de homens nitidamente humildes, também olhando para a câmera. 

94) Travelling horizontal, da esquerda para a direita, revelando rostos de mulheres em 

preto e branco, que olham diretamente para a câmera. 

95) Outro travelling horizontal da esquerda para a direita, em cores, que revela rostos 

de pessoas diante de um muro, que não erguem os olhos e, portanto, não encaram a 

câmera. 

96) Primeiro plano, em preto e branco, do rosto de um homem no meio de um salão de 

baile, encarando fixamente a câmera, sisudo. 

97) Primeiro plano, em preto e branco, do rosto de uma criança, em ambiente externo, 

com o fundo desfocado. A criança olha para a câmera e desvia o olhar algumas 

vezes, antes de olhar novamente para a câmera e sorrir. FIM 

 

5.3. São Paulo, sinfonia e cacofonia: apropriação e montagem do movimento 

A mera descrição dos conteúdos dos planos de São Paulo, sinfonia e cacofonia, não 

especialmente atenta a elementos formais e sem mais pormenores sobre a duração de cada um 

deles, já é suficiente para deixar emergir ao menos alguns temas e movimentos do filme. O 

primeiro desses temas que vale a pena destacar, por sua posição e relevância na narrativa do filme 

é o da ausência de centralidade. O tema se explicita na sequência que ocupa justamente o ponto 

central do filme, situada aos 18 minutos e 40 segundos, na qual o ator Edson Celulari, em cena do 
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filme Asa Branca – um sonho brasileiro, aparece perguntando a um transeunte nas ruas de São 

Paulo: “Você pode me informar onde fica o centro?” Ao que lhe é respondido que “tudo isso aqui 

é o centro, todos os lugares.” “Mas e o centro mesmo?”, insiste seu personagem, que ressurge em 

seguida, após uma rápida panorâmica vertical do prédio do Banespa acompanhada por uma 

música típica de festa junina, mencionando inconformado: “tem que haver um centro...” Depois 

de nova sequência independente, de pessoas falando em telefones público, o personagem de 

Celulari, sentado no balcão de um bar, pergunta novamente, agora à senhora oriental que o 

atende: “onde é que fica o centro?” A resposta dela indica que “São Paulo é muito grande, tem 

muitos centros.” 

Como se pode perceber, o tema da dificuldade de se estabelecer o centro preciso da cidade 

de São Paulo é explicitado verbalmente e reiterado por Bernardet, constituindo-se em uma 

questão colocada por um dos filmes de que ele se apropria da qual a sua própria narrativa se 

apropria integralmente. Mas, além de delimitar um questionamento acerca do urbanismo da 

cidade de São Paulo, a ausência de centralidade da cidade se reflete também na dificuldade do 

próprio filme de estabelecer o seu centro, ou sua unidade temática e narrativa. A partir dessa 

dificuldade encarnada e assumida pelo filme, portanto, vale a pena arriscar alguns palpites de 

centralização temática e formal em torno dos quais ele possa ser analisado. 

Mesmo sem descer a minúcias sobre elementos formais de cada plano, a exposição de 

conteúdos feita anteriormente permite identificar como primeiro eixo de organização do discurso 

do filme a própria ideia de movimento e percurso. Esse princípio e tema ordenador se expressa, 

acima de tudo, em rimas visuais e recorrências no plano da imagem. Como afirma a montadora 

do filme, “a montagem procurou harmonizar os planos através da combinação de seus conteúdos, 

usando como referência a composição do quadro e o movimento.”
139

 Esse tipo de harmonização 

temática e formal está presente, por exemplo, na “rima visual” estabelecida entre o plano do 

movimento circular dos personagens de A hora da estrela e o rápido plano do brinquedo giratório 

de parque de diversão que o segue.  

Ainda que tenha sido a montadora de ambos os filmes, Maria Dora Mourão chega a 

resultados bem distintos em São Paulo, sinfonia e cacofonia  e São Paulo cinemacidade, 

justamente pelas sutis – mas fundamentais – diferenças entre as abordagens de seus realizadores. 
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Em São Paulo cinemacidade a articulação entre os planos ocorre mais sob a forma de colisões e 

associações de ideias do que também em torno de elementos formais e de ritmo. É uma 

montagem mais dialética, conceitual, do que a de São Paulo, sinfonia e cacofonia. A sucessão 

dos planos de São Paulo cinemacidade se ordena mais como uma associação de ideias e menos 

como um percurso. Logo, as justaposições de cenas são de ordem mais didática, promovendo 

aproximações ou oposições de forma tão clara e explícita quanto possível. Exemplos de 

associações literais em São Paulo cinemacidade estão no corte que leva da visão parcial de um 

letreiro de loja onde se lê “dor” para a imagem de uma linha de produção de pílulas, ou no que 

leva de personagem dizendo “vou procurar minha mãe” para a cena de Pixote – a lei do mais 

fraco em que o menor abandonado é “amamentado” pela prostitua interpretada por Marília Pêra. 

Já a oposição dialética tornada explícita pela montagem aparece, por exemplo, na sequência em 

que uma cena íntima de amor é sucedia por outra de violência, ou na alternância entre planos do 

culto evangélico em estádio de futebol e planos de uma apresentação de um anão malabarista, a 

qual é acentuada pela fusão do áudio do culto com música circense típica. 

A própria estrutura dos filmes evidencia suas construções divergentes. Enquanto os temas 

de São Paulo, sinfonia e cacofonia  oscilam, insinuam-se, pontuam momentos em um trajeto 

errático, sem um centro firmemente estabelecido, São Paulo cinemacidade apresenta-se como 

uma exposição ordenada em torno de cinco atributos eleitos de forma mais ou menos arbitrária: 

transformação, anonimato, multidão, precariedade e dimensão. Cada um desses atributos é 

apresentado ao espectador em sequências demarcadas por cartelas que os anunciam. Após o 

letreiro inicial, “TRANSFORMAÇÃO – FÊNIX ILUDIDA”, por exemplo, seguem-se cenas do 

filme Fragmentos da vida, com imagens que mostram, inclusive, a mesma demolição de uma 

fachada também aproveitada em São Paulo, sinfonia e cacofonia . Em seguida, imagens de carros 

cortando a tela ritmadamente e o trecho de São Paulo Sociedade Anônima em que Walmor 

Chagas discute o progresso com o empresário Arthur ante de embarcarem no carro importado 

desse último. Seguindo a mesma lógica, a sequência anunciada pela cartela “ANONIMATO – 

EU MESMO, NÓS MESMOS” inicia-se com imagens de pessoas sendo fotografadas, enquanto o 

letreiro “DIMENSÃO – IN EXTENSO” é seguido por imagens de transporte público, de letreiros 

de diversos destinos da cidade à frente de ônibus. Essa estrutura fechada e essa associação direta 

entre palavras-conceitos e imagens diferenciam-se muito do que se vê em São Paulo, sinfonia e 

cacofonia  e acabam enfraquecendo, em comparação, o filme de Raulino. Nele, as imagens que 
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são reutilizadas – e também as produzidas originalmente – acabam não sendo mais do que meras 

ilustrações de conceitos, cumprem função meramente expositiva. Prestam-se a um discurso já 

dado de antemão, visam a produção de uma leitura unívoca e objetiva, têm as possibilidades de 

interpretação de seu significado limitadas por princípio.  

Menos subjetivo, mais didático e expositivo, de ritmo menos uniforme e unidades 

temáticas mais bem delimitadas, São Paulo cinemacidade é, acima de tudo, a demonstração de 

uma tese estabelecida de antemão. São Paulo, sinfonia e cacofonia é menos exposição e mais 

trajeto, dividido em fluxos, não em blocos. Organiza-se a partir de movimentos – tanto formais 

quanto de conteúdo – que fazem avançar a narrativa, ou suspendê-la. Daí decorre alternância 

constante que o filme apresenta entre planos que levam do movimento horizontal de pessoas na 

calçada ao vertical de pessoas subindo escadas. Do deslocamento lateral de um carro pelas ruas 

da cidade à subida de um elevador. São Paulo sinfonia e cacofonia se organiza em sucessões de 

deslocamentos que, diga-se, também cumprem função metafórica nesse discurso audiovisual. 

Esses diversos travellings do percurso de automóveis, as imagens de passos, de pessoas em 

movimento, são indicativos de inúmeros deslocamentos que não levam a lugar algum. Os 

personagens jamais escapam à cidade, sequer afastam-se do seu centro. Nem mesmo 

momentaneamente, como afinal logra o personagem de São Paulo Sociedade Anônima – apenas 

naquele filme, já que nesse novo em que é inserido, segue aprisionado. A grande fuga de Na 

senda do crime que conduz a uma emboscada, a um impasse entre ser apanhado ou jogar-se ao 

abismo. Impasse, diga-se, cujo desfecho não é dado ao espectador tomar conhecimento. A 

metáfora da imobilidade e da ausência de rumo ou destino é corroborada pelo próprio Bernardet: 

Havia no projeto uma proposta, concebida antes da montagem, de se apresentar fragmentos de 

cenas que nos preparariam para algo que não se consolidaria: escadas que não levam a lugar 

nenhum, encontros marcados que não se realizam... A própria música do filme é um preâmbulo 

que nunca passa à execução em si.
140 

As ideias de movimento e percurso, o tempo todo reafirmadas pelo conteúdo das imagens 

e pelas relações estabelecidas entre elas pela montagem, apresentam-se no contexto do discurso 

do filme também como metáforas para o progresso, para o desenvolvimento da cidade, para o 

ritmo da vida urbana em uma sociedade capitalista. Os relógios, o pátio de automóveis, a linha de 

montagem, as engrenagens que “engolem a cidade” no letreiro luminoso, a cena de Gamal – o 
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delírio do sexo em que o selvagem é brutalizado por homens que o assediam com notas, a 

sequência de São Paulo Sociedade Anônima em que os planos de Walmor Chagas angustiado 

sobre o viaduto se alternam aos da linha de montagem em funcionamento... São inúmeras as 

referências metafóricas ao capitalismo como motor das transformações coletivas e relações 

individuais, à ideia da metrópole como “locomotiva do desenvolvimento”, às associações entre 

homem e maquinário. Exemplo de metáfora dessa natureza estabelecida a partir dos movimentos 

da montagem pode ser encontrado na sequência em que a imagem do bonde sobre os trilhos 

“interrompe” a descida vertiginosa e lúdica do homem que escorrega em bloco de gelo, negando 

a lógica do sistema em que está inserido – “Carlito, vamos praticar esporte de inverno nesta 

merda de cidade!” avisa ele pelo áudio. Com a imagem do bonde, do avanço,  retoma-se o 

movimento vertical ascendente, que segue com planos de elevador subindo e recortes de arranha-

céus. O rápido plano do bonde literalmente “coloca nos trilhos” aquela figura marginal, rebelde, 

que se insinua pelas estruturas da cidade, e também a narrativa, que se volta novamente ao 

progresso, à substituição das construções históricas por arranha-céus uniformes. Voltam à tela 

cenas como a da implosão total de um prédio, a demolição de uma fachada antiga, outra 

construção antiga demolida. A cada uma dessas cenas, seguem-se as imagens de pessoas no meio 

de escombros e fumaça, no primeiro caso, de homem saindo do meio do entulho da demolição, 

no segundo. Dos destroços históricos gerados pela verticalização e pelo crescimento da cidade, 

emerge o homem, desnorteado.  

Não é à toa, portanto, que ao plano seguinte, tomada aérea dos prédios da cidade, seja 

sobreposta a “cartela” Paranóia – título do filme de onde a cena foi extraída, mas que serve 

também como explicitação do ponto do percurso ao qual o filme chega ali. Um tema, aliás, cuja 

abordagem não se inicia naquela sequência, que já se insinua antes e é retomado depois – uma 

vez que, como mencionado na comparação com São Paulo cinemacidade, São Paulo, sinfonia e 

cacofonia  não é segmentado em blocos temáticos estanques. Desde o início do filme, a 

verticalização da cidade é sempre associada à ruína individual, à opressão. Os movimentos 

verticais provocam sempre vertigem, desorientação, nunca real ascensão – como na sequência em 

que Paulo César Peréio caminha desnorteado entre arranha-céus. 

 

 



132 

 

 

 

5.4. São Paulo, sinfonia e cacofonia: antropologia poética da cidade 

Se a narrativa de São Paulo, sinfonia e cacofonia apresenta-se essencialmente como uma 

sucessão de deslocamentos, um percurso, o caminho geral dessa exposição – ou  argumentação, 

ou mesmo declamação – audiovisual proposta por Bernardet parte do ambiente coletivo, da 

cidade com seu conjunto de vias e construções, da contemplação de suas estruturas e 

mecanismos, à posição individual, à condição e, afinal, à identidade do cidadão que habita e 

transita por aquele sistema. Não é por outro motivo que o filme se encerra em sequências de 

primeiros planos de rostos, que ora confrontam, ora não, o olhar do espectador. Esse percurso 

expressa-se, acima de tudo, na progressiva exclusão do fundo nas imagens que o filme apresenta 

– novamente, não à toa o último plano é um longo close-up cujo cenário permanece indefinido. 

Isso não significa que a narrativa gradativamente se aproxime das figuras no cenário da cidade ou 

exclua os primeiros planos até a montagem que a encerra. Pelo contrário: desde o início, mantém 

o individuo em perspectiva, centra-se precisamente na posição do humano em relação às 

estruturas da metrópole. Ao longo do trajeto, a presença de das grandes estruturas do cenário vai 

tendo cada vez menos espaço em quadro, cada vez menos tempo em cena, enquanto, em sentido 

inverso, a presença do personagem se avoluma em tamanho e duração. O segundo eixo estrutural 

do filme, portanto, que oferece o ponto de referência a partir do qual se estabelece seu trajeto, é a 

centralidade da figura humana.  

De partida, o percurso é apresentado sob o ponto de vista de um único cidadão na 

metrópole. Logo após os créditos iniciais, que são de contextualização geográfica – a região  

central de São Paulo – e também histórica, apresentando ao espectador a ancestralidade desse 

local e de seu registro em imagens, o filme já coloca o indivíduo no centro do quadro, como 

medida de todo o resto. Maria Dora Mourão evoca manifestação do autor nesse sentido: “a figura 

humana é central, logo, pode-se dizer que o filme é um retrato antropológico, ou, como Jean-

Claude o classificou, uma obra de ‘antropologia poética’.”
141

 Quando o percurso começa de fato, 

já em movimento acelerado, é sob a perspectiva de um único homem, visto frontalmente. Assim 

como o camponês da célebre cena de A marvada carne vista em seguida, ele corre por uma via 

criada para a circulação de automóveis. Naquela estrutura, o indivíduo apresenta-se desde o 

principio já deslocado, em espaço não projetado para sua presença. 
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Na construção desse primeira sequência percebe-se de que forma a justaposição de 

imagens de determinadas de pessoas, em determinadas locações, engajadas em atividades 

determinadas, esboça essa “antropologia poética” ambicionada por Bernardet e mencionada 

acima. Dentre as figuras humanas que elege como personagens de cada sequência do filme, 

Bernardet destaca determinados tipos recorrentes nos filmes rodados em São Paulo como os 

espécimes humanos em torno dos quais constrói sua narrativa, sua expressão poética e sua 

argumentação. 

Assim, está presente como um dos extremos do espectro humano retratado ali, o 

trabalhador, o homem da cidade que vive em função de seus fluxos e é oprimido por eles 

(personificado no Walmor Chagas de São Paulo Sociedade Anônima, mas também nas mulheres 

daquele filme, no caolho Simão, nos trabalhadores anônimos, em Paulo César Peréio e assim por 

diante). No centro do espectro, coloca-se a figura do forasteiro, do imigrante (de A marvada 

carne, A hora da estrela e Asa Branca – um sonho brasileiro, dentre outros), que é igualmente 

oprimido pela metrópole e pela sociedade, mas é retratado ainda em seu processo de assimilação, 

descobrindo a cidade, indagando-se sobre o seu centro, brincando (como na já mencionada 

sequência de A hora da estrela). Mas também se fazem presente desde o início da narrativa, 

ocupando o outro extremo do panorama humano da cidade: os marginalizados, os aleijados, os 

malandros, os rebeldes, os loucos, os bandidos, os homossexuais, os travestis, os michês e as 

prostitutas. Essas são as figuras que de fato destoam do cenário, opõem-se ao ritmo e ao 

movimento da cidade. O homem que desliza sentado sobre um bloco de gelo, o “selvagem” de 

Gamal – o delírio do sexo, os mutilados das cenas iniciais: essas figuras são sempre retratadas em 

atitudes dissonantes, destacando-se da multidão, em movimentos contrários ao fluxo. Logo nas 

primeiras sequências de pessoas caminhando em bloco pelas ruas, a imagem do garoto impúbere 

que fuma um cigarro emerge do meio dos transeuntes. Ele fita a câmera, encara o espectador em 

postura desafiante e em desacordo com a dos que o cercam. Mas logo desaparece novamente na 

massa humana que o encobre – como ao aleijado que atravessa a rua se arrastando e logo se perde 

no meio dos pedestres. A aparição dessas figuras, portanto, pontua o percurso do filme, insinua-

se de maneira cada vez mais explícita, até que elas ganhem voz, espaço. Sua função na narrativa 

é expressar a desordem, a discordância com o esquema; delimitar o espaço mais autêntico do 

humano, da individualidade. São as figuras excêntricas e marginais que exprimem o 

inconformismo, a inadequação, a subversão das regras da metrópole. E essa expressão chega ao 
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ponto de verbalizar-se plenamente, em falas que o realizador de São Paulo, sinfonia e cacofonia 

mantém mais ou menos intocadas, como vozes dirigidas à própria cidade. 

Conforme insinuado na primeira parte desse capítulo, em um filme de compilação – ou 

colagem – do tipo tratado aqui, a questão da duração de cada plano, do quanto de sua metragem o 

realizador deixa ou exclui do corte final, é tão essencial quanto a da seleção do material. Logo, as 

escolhas relativas ao tempo que cada plano ocupa na duração total do filme e à duração de 

determinado plano em relação aos outros expressam um julgamento do valor de seu conteúdo e 

forma para o desenvolvimento da narrativa. As escolhas de Bernardet nesse sentido revelam o seu 

desejo de permitir a conteúdos verbais expressarem-se integralmente. Não é à toa, portanto, que 

São Paulo, sinfonia e cacofonia  tenha diversas cenas de personagens em monólogos, 

“discursando”, com suas falas respeitadas integralmente, ou quase – o que não ocorre de maneira 

alguma em São Paulo cinemacidade, no qual apenas alguns diálogos cotidianos são 

reproduzidos.  

Além do último “discurso” apresentado em São Paulo, sinfonia e cacofonia, reproduzido 

na descrição de conteúdo (item 66), e do primeiro, realizado no topo do edifício, em que o 

personagem se refere à multiplicidade de pessoas e locais da cidade, que afirma já ter visto “pelo 

avesso”, há um terceiro monólogo no filme, de duração e relevância para a narrativa ainda 

maiores. Trata-se do monólogo de Lola, personagem do travesti interpretado por Chiquinho 

Brandão em Anjos da noite, que surge na cena noturna do camburão estacionado na chuva diante 

de boate. Segue o conteúdo de seu discurso: 

“Eu não fiz nada, porra! Eu não fiz nada! Por que eu? Porque eu sou veado? Por quê? 

Porque eu me visto de mulher e acredito nisso? Eu sou a fantasia barata de todos vocês! E vocês? 

Que me ignoram com essas caras de imbecis. Seu bando de bunda moles! Passivos! Mesmo com 

toda a promiscuidade, vocês nunca deixaram de ser muito bem comportados. Eu conheço o sonho 

de todos vocês, seus veados, frouxos! Suas esperanças são pobres. Miseráveis! Hipócritas! Vocês 

gostariam mesmo era de serem mulherzinhas, maridinhos. Se pudessem, teriam um bando de 

filhinhos. Uma fileira de adoráveis monstrinhos para reproduzir essa merda toda!” Aqui há um 

corte – do próprio filme de Wilson Barros, não de Bernardet – e o personagem passa a ser visto 

em primeiro plano, através de um monitor de televisão. Segue: “Banheiros imundos, bancos 

traseiros de carros, sombras.” Ainda que o autor não tenha mantido o discurso integralmente, já 
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que no filme original ele segue por ainda mais algumas linhas,
142

 sua duração no interior da 

montagem de São Paulo, sinfonia e cacofonia  o torna um momento de quase suspensão de sua 

narrativa, um plano cuja duração é bem maior do que a da média dos planos usados no filme. 

Trata-se de um aparte – como já o era no filme em que se insere originalmente, do tipo de 

digressão que apenas uma concatenação ensaística de ideias permite. Uma irrupção lírica por 

meio da qual o autor faz suas as palavras daquele personagem. Incorpora seu discurso 

literalmente como parte do discurso dessa nova narrativa. Sua interposição indica a necessidade 

de Bernardet de exprimir – ou retratar a expressão da – inconformidade com a hipocrisia da 

sociedade, de dar voz àquelas figuras marginais que ele jamais perde de vista. 

Há aqui um ponto de convergência interessante entre essa sequência e o projeto 

audiovisual expressado por Jairo Ferreira em O vampiro da cinemateca, filme que divide com 

São Paulo, sinfonia e cacofonia as preocupações em torno do próprio cinema brasileiro e da 

representação da sociedade que ele promove. Aos 36 minutos de duração de O vampiro da 

cinemateca, a voz off do locutor anuncia: “O travesti é apenas uma das modalidade do ‘gay-pau-

Brasil’. Marginalizado, ele virou sucesso nas pornochanchadas. Meu negócio é fazer uma 

subchanchada político-sexual onde o travesti vai demolir essa instituição familiar 

preconceituosa.” Ferreira não poderia saber disso, mas aquele discurso que ele pretendia ver na 

boca de um travesti em um filme brasileiro seria concretizado anos depois no filme de Wilson 

Barros. E, ainda outros tantos anos no futuro, seria reapresentado e reintroduzido em outra 

narrativa. A figura do travesti que surge em São Paulo, sinfonia e cacofonia , portanto, é 

expressão de uma tradição anterior do cinema brasileiro, que lhe imbuiu da função de arauto das 

mazelas da hipocrisia social. Bem “ao gosto de Barthes”, é uma figura intertextual, cuja presença 

em São Paulo, sinfonia e cacofonia  dialoga não apenas com sua “encarnação anterior” no filme 

em que aparece originalmente, mas também com sua presença em certa tradição do cinema 

brasileiro – aquela negada por Jairo, do travesti caricato das pornochanchadas, que ele esperava 

superar com um gesto iconoclasta e dignificante. Desde o projeto de Jairo Ferreira, portanto, essa 

figura mal representada por nosso cinema aguardava a chance de “dizer umas verdades” à 

sociedade. Wilson Barros concretiza essa proposta, mas Jean-Claude Bernardet a reforça e 
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reitera, abrindo sua narrativa, a partir dali, para a emergência dos marginais – dos humanos, dos 

seres individualizados – dotados de voz para denunciar as opressoras estruturas sociais.  

Com a cena do monólogo de Lola, encerra-se todo o “capítulo” noturno de São Paulo, 

sinfonia e cacofonia. Se esse longo segmento do filme é marcado pela violência, pelo sexo, pela 

obscuridade, vale lembrar que ele inclui, logo de início, uma cena – também longa, respeitada em 

sua integridade, como a do monólogo – de afirmação da liberdade, da individualidade e da 

irreverência. Trata-se da cena de A próxima vítima, anunciada pelo áudio de aplausos que a 

“invade” a partir do plano anterior (do luminoso com o saxofone), em que Gianfrancesco 

Guarnieri e Antonio Fagundes, bêbados, conversam enquanto urinam num muro. O diálogo é 

bastante jocoso, embora haja nele um subtexto de violência – na trama daquele filme, um 

assassino está à solta pelas noites, matando prostitutas. No muro diante deles, justamente onde 

urinam, há um cartaz com a foto do candidato Franco Montoro. Após terminar de urinar, 

Guarnieri, olhando para a foto do candidato, diz: “scuzi, senatore!” Em São Paulo, sinfonia e 

cacofonia, a noite é o ambiente em que irrompe a violência, mas também o espaço em que as 

forças políticas e as convenções sociais se enfraquecem, permitindo a emergência das 

personalidades individuais, livres. 

É assim que a questão da individualidade evolui especificamente para problemas de 

identidade logo após o encerramento da “seção noturna” do filme, logo após o discurso do 

travesti, logo após o “tapa na cara da sociedade”. O corte leva primeiramente à sequência da 

montagem paralela dos bailarinos, indicativa de beleza, arte, leveza e subjetividade – mas 

também de angústia, expressa nos movimentos autoflagelantes da bailarina e na impossibilidade 

do encontro entre os bailarinos, mais um que se insinua e não chega a se concretizar. Em seguida, 

uma cena rápida do selvagem de Gamal, já identificado como signo do caráter indomável da 

individualidade. Em seguida, a cena de O Bandido da Luz Vermelha em que Helena Ignez revira 

o porta-malas de um carro é anunciada pela típica locução radiofônica do filme de Sganzerla: “e 

afinal descobre sua verdadeira identidade.” O foco central do filme, em termos de conteúdo e de 

forma, desloca-se explicitamente para o problema da identidade. Conforme a cena se desenrola, 

as vozes do locutor de rádio e de Ignez seguem enumerando as múltiplas personalidades do 

Bandido. O homem da cidade é múltiplo, é trabalhador e marginal, vítima e opressor. 
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 O filme evolui dali por diante retomando o motivo da impossibilidade – ou ao menos 

extrema dificuldade – de estabelecimento de relações humanas no ambiente da cidade, já 

insinuado anteriormente em cenas como a das pessoas à janela no início do filme, dos encontros 

casuais na calçada, de Eva Wilma andando sozinha pela fábrica. “Eis o principal tema do filme”, 

afirma Bernardet: “o desencontro, a incompletude, a solidão, o fato de as pessoas das metrópoles 

não terem raízes.”
143

 Segue-se uma sequência de planos retratando um percurso da solidão ao 

desespero e à morte:  pessoas em ambientes internos, invariavelmente sozinhas, olhando para a 

cidade pela janela; um choro de mulher que irrompe rapidamente no áudio e será retomado 

depois. A cena emblemática de solidão e abandono de São Paulo Sociedade Anônima, em que a 

câmera se afasta da silhueta de uma mulher à janela de seu apartamento, imersa na penumbra. 

Gestos de desespero; silêncio; a mulher que chora apoiada à parede de seu apartamento, 

finalmente visível. A solidão se associa à ideia de morte por meio dos únicos planos do filme que 

estabelecem uma metáfora verdadeiramente construída pela montagem de atrações, em que se 

alternam imagens de autópsias e de bois no abatedouro.  

A sequência se encerra com Zé do Caixão e, em seguida, a figura mística vista de costas, 

gesticulando do alto de um prédio para a cidade. A morte do indivíduo é superada pela 

intervenção do misticismo e do sobrenatural – ou seria da carnavalização, do deboche? A partir 

do plano seguinte, tomam o centro as representações do homem solitário em sua relação com as 

máquinas – mas não mais as máquinas do trabalho e do progresso, mas as máquinas do prazer, da 

diversão, da mídia. O pinball. Stênio Garcia jogando e falando que “sempre ganha”. É o 

marginal, declarando-se vitorioso. Mas os planos seguintes negam essa vitória do indivíduo 

contra as estruturas: o luminoso eletrônico aponta a supressão de “São Paulo” pelas engrenagens. 

Mas há ainda o rapaz que “atira” contra esse mesmo luminoso. Questiona a mídia. A televisão 

que “canta” sozinha. A mulher diante de máquina de “tarô eletrônico” – novamente o misticismo, 

um dado curioso em um filme que não inclui absolutamente nenhuma representação religiosa. 

Nem o misticismo, e tampouco a diversão, a rebeldia ou o mídia permitem a aproximação. Todos 

seguem solitários. Como a homossexual Vera, cuja imagem processada pela mídia se multiplica 

em inúmeros monitores. Apenas nos últimos planos começa a se insinuar a fraternidade. Vemos 

pessoas juntas, famílias, fileiras de rostos pelos quais a câmera se move. Estabelece-se a tensão 
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entre o olhar ou não para a câmera, para o espectador. No plano final, a menina de rua, enfim, fita 

a câmera diretamente e sorri, lembrando ao espectador de que enxergá-la, reconhecer-se no outro, 

é o primeiro passo para interromper o ciclo interminável da solidão da metrópole. 

 

5.5. São Paulo, sinfonia e cacofonia: historiografia metacrítica do cinema 

Apresentou-se até aqui, em linhas gerais, o percurso formal e temático desenvolvido por 

Jean-Claude Bernardet em São Paulo, sinfonia e cacofonia – ou uma das leituras possíveis desse 

percurso, já que o formato ensaístico do filme o abre justamente à multiplicidade de olhares que 

seu filme-irmão, São Paulo cinemacidade, sonega ao espectador. Tudo isso, entretanto, ainda no 

plano de um discurso articulado pelo filme sobre a realidade. Um discurso sociológico e 

antropológico, pode-se dizer. Um discurso sobre a cidade, seus habitantes, seu processo de 

urbanização. Mas jamais pode ser perdido de vista o fato de que o filme articula também um 

discurso sobre essa cidade – e essas questões – tal como vistas pelo cinema feito ali. Como 

detalha Maria Dora Mourão: 

Não se trata de reconstruir uma São Paulo através do olhar de outros cineastas, mas de procurar nos 

filmes elementos que, organizados a partir de uma montagem, ofereçam ao espectador um novo 

olhar sobre a cidade imaginaria recriada pelo cinema.
144 

Não se pode ignorar o fato de que Bernardet não coloca em cena a cidade e seus 

habitantes em si mesmos. As imagens de seu filme carregam, em todos os momentos, um 

comentário autorreflexivo sobre sua natureza e apresentação, como é típico de todas as imagens 

de found footage. Um tipo de imagem que, para retomar as palavras de William Wees, “invite us 

to recognize it as found footage, as recycled images, and due to that self-referentiality, […] 

encourage a more analytical reading […] than the footage originally received.”
145

 O mero fato de 

terem sido incluídas nessa compilação, nesse remix realizado por Bernardet, torna essas imagens 

recicladas do nosso cinema sujeitas a uma nova leitura pelo espectador, uma leitura mais crítica. 

O discurso do travesti Lola, portanto, assim como os questionamentos do imigrante de Asa 

Branca, têm no filme de Bernardet um valor diverso daquele que ostentavam em seus filmes 

originais. Não maior ou melhor, mas apenas mais propenso a uma releitura crítica. Ao 
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reapresentar essas imagens ao espectador, portanto, Bernardet permite que elas sejam vistas ou 

revistas criticamente. O próprio olhar desafiante dos personagens para a câmera pode ser 

encarado como um convite não apenas ao contato social e à solidariedade, mas à contemplação 

de nosso próprio passado representado pelas imagens e sons do cinema. Como afirma o próprio 

realizador: “São Paulo, sinfonia e cacofonia não é um filme sobre São Paulo, é um filme em 

torno do imaginário cinematográfico de São Paulo.”
146

 

É nesse sentido, portanto, que se afirma nessa pesquisa que o filme São Paulo, sinfonia e 

cacofonia, ainda que indiretamente ou mesmo que não houvesse essa específica intenção por 

parte de seu criador, apresenta necessariamente não só um discurso sobre a cidade e as pessoas de 

São Paulo, mas também sobre o cinema de São Paulo. Como diz Arlindo Machado, “o tema do 

filme de Bernardet é o modo como o cinema paulista interpretou a sua própria cidade.”
147

 Isso é 

indissociável de sua apreciação pelos próprios métodos e procedimentos adotados para sua 

criação. Novamente comentando as similaridades e diferenças entre seu filme e o de Jean-Claude 

Bernardet, reconhece Aloysio Raulino:  

[...] eu os acho parentes, mas ao mesmo tempo bastante diferentes, cada um com suas 

peculiaridades. Penso que o filme São Paulo Sinfonia e cacofonia é imbuído de um compromisso 

com o cinema, embrenhado e aprofundado no universo geral do cinema, já que são mais de 100 

filmes utilizados e nenhuma imagem nova, ou seja, é uma compilação pura.
148

 

A fala de Raulino deixa clara a implicação metalinguística do trabalho exclusivo com 

material apropriado e reutilizado. O mero fato de contar também com material captado 

especificamente para a composição de seu discurso já é suficiente para afastar São Paulo 

cinemacidade do caráter necessariamente autorreferente identificado em São Paulo, sinfonia e 

cacofonia. Para que nele sejam mais dificilmente identificados elementos de um discurso 

metacrítico e histórico sobre o cinema paulistano. Como aponta Marco Freitas em seu ensaio, 

centrado no caráter historiográfico de São Paulo, sinfonia e cacofonia, o filme de Bernardet se 

coaduna com sua posição enquanto historiador do cinema brasileiro, que trabalhou para uma 

revisão da forma como a cinematografia brasileira sempre foi encarada – do ponto de vista de 

seus ciclos e da valoração deles – pelos autores e críticos que se dedicaram a ela. Se Bernardet 
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sugere em Cinema brasileiro: propostas para uma história a adoção de uma nova metodologia 

para a historiografia do cinema brasileiro, é provável que São Paulo, sinfonia e cacofonia  seja 

uma expressão dessa nova metodologia em uma linguagem alegadamente mais apropriada para 

descrever seu objeto do que a linguagem escrita. Uma historiografia audiovisual que se expressa 

audiovisualmente e metacriticamente, “agregando a ressignificação de imagens – cujo resultado é 

improvável de ser expresso por outra forma de manifestação do pensamento – à tradição 

escrita.”
149

  

É assim que São Paulo, sinfonia e cacofonia  pode ser encarado também como um 

comentário crítico – e historiográfico – sobre a representação cinematográfica da cidade, por 

meio das recorrências e incongruências que destaca na seleção dos filmes e dos planos de que se 

apropria e na forma como os apresenta. Sob essa perspectiva, pode-se argumentar que não é 

necessariamente a visão de Bernardet que toma a cidade de São Paulo como opressiva e seus 

cidadãos como irrecuperáveis solitários: essa é a visão que emerge a partir do cinema feito aqui. 

Se há uma profusão de planos de movimento, de deslocamentos automobilísticos, de panoramas 

de edifícios, esses podem ser não necessariamente planos pelos quais Bernardet tem alguma 

preferência, mas clichês da representação da cidade dos quais o cinema feito aqui não soube se 

desvencilhar. E assim por diante: a multiplicidade de “centros”, a noite como espaço dos 

marginais, da violência e da boemia, o imigrante inocente, o isolamento dos apartamentos... Tudo 

isso pode agora ser destacado não como parte de um discurso de Bernardet sobre São Paulo, mas 

como parte do discurso do cinema brasileiro sobre a cidade. 

É como se Bernardet [...] decidisse fazer um ensaio sobre a maneira como a cidade de São Paulo 

foi interpretada pelos seus cineastas, mas em lugar de promover um ensaio escrito, preferisse 

utilizar como metalinguagem a mesma linguagem do seu objeto: o cinema. Temos então aqui um 

ensaio sobre o cinema construído em forma de cinema, um ensaio verdadeiramente audiovisual, 

sem recurso a nenhum comentário verbal. [...] São Paulo, sinfonia e cacofonia é uma eloquente 

demonstração de que se pode construir um ensaio sobre o cinema, usando o próprio cinema como 

suporte e linguagem.
150

 

Esse discurso metacrítico veiculado pelo filme, vale dizer, não se estabelece tanto a partir 

da relação do autor com as obras, mas de sua comunicação dessas obras ao público. É, portanto, 
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como defendido no capítulo anterior, resultado de um processo de mediação, que só se completa 

a partir do efeito gerado no receptor. É nesse sentido que São Paulo, sinfonia e cacofonia  

funciona perfeitamente como um instrumento de historiografia, crítica e mediação, ao 

“rememorar” para o espectador a trajetória de um cinema paulistano, ou de um cinema brasileiro 

sobre São Paulo. Um cinema que, como sua narrativa-argumentação demonstra, está pleno de 

exemplos de trabalhos de grande plasticidade, comprovada pela seleção de determinados planos 

de impacto, e também de conteúdo relevante, uma vez que soube debruçar-se sobre algumas 

questões cruciais da vida na metrópole. Na “curadoria” das cenas que vão compor sua montagem 

cine-historiográfica de cenas de São Paulo no cinema, Bernardet acaba inevitavelmente 

privilegiando algumas realizações. São Paulo Sociedade Anônima é certamente a obra de onde a 

maior a quantidade de trechos é extraída, indicando para o espectador que aquele clássico de Luiz 

Sergio Person pode muito bem ser a representação cinematográfica definitiva da cidade. Mas 

também O Bandido da Luz Vermelha, A hora da estrela, Gamal – o delírio do sexo, Na senda do 

crime, Simão, o caolho, Cidade oculta, Anjos da noite, e ainda outros tantos, aparecem em 

diversas sequências do filme – e é difícil negar que estejam entre os exemplos mais significativos 

da presença da cidade de São Paulo no cinema brasileiro. O efeito que o filme pode ter sobre o 

espectador, portanto, não se limita a levá-lo a uma reflexão sobre a cidade e a urbanização, mas 

pode também funcionar como uma apresentação a um passado cinematográfico ao qual ele pode 

não ter tido acesso. E, o que é ainda melhor, oferecendo ao espectador a chance de estabelecer 

sua própria leitura crítica daquele acervo. Se Chris Marker ambicionava, com seu Le fond de l’air 

est rouge, reapresentar a História aos seus verdadeiros autores por meio de uma montagem de 

imagens captadas pelo povo – mas às quais, vale lembrar, ele ainda acresce um discurso verbal, o 

seu próprio comentário sobre as imagens e sobre a História –, então é justo reconhecer que São 

Paulo, sinfonia e cacofonia realiza em seus termos uma ambição parecida: reapresenta aos 

paulistanos São Paulo e o cinema sobre São Paulo, por meio de uma montagem de imagens 

captadas por cineastas que a visitaram e filmaram, e exclusivamente por meio dessa visão do 

outro sobre a cidade. Todo o valor estético, poético e narrativo do filme de Bernardet é apenas o 

acréscimo de seu brilhantismo a uma obra cuja função pedagógica é ainda maior. 
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6. UM DIA NA VIDA: CINEMA COMO METACRÍTICA DA TELEVISÃO  

 

6.1. Um dia na vida: singularidade, recepção crítica e aspectos autorais 

Se São Paulo, sinfonia e cacofonia (e São Paulo cinemacidade) são filmes sui generis por 

sua combinação de ensaísmo com imagens e sons apropriados da mídia aos quais não sobrepõem 

um discurso verbal novo e por sua natureza de filmes “acadêmicos”, de pesquisa, Um dia na vida 

(2010), de Eduardo Coutinho, é um corpo ainda mais estranho, não só na cinematografia 

brasileira, mas também na produção audiovisual contemporânea como um todo e até mesmo no 

âmbito da filmografia de seu ator – a qual, embora seja por costume associada exclusivamente ao 

documentário, já deu mostras de heterogeneidade com Cabra marcado para morrer e Jogo de 

cena, dois de seus pontos altos. Afirma Luiz Carlos Merten: “hesito cada vez mais em usar a 

definição de documentário para Coutinho, talvez porque o próprio Cabra marcado para morrer 

me pareça um híbrido e o território do autor, cada vez mais, seja essa borda entre ficção e 

documentário.”
151

 

No caso de Um dia na vida, Coutinho não somente continua nessa fronteira entre ficção e 

documentário – já que tem caráter obviamente documental, mas inclui registros de programas 

ficcionais –, como também promove um autêntico “curto-circuito” das noções tradicionais de 

cinema, vídeo, arte, criação, produto. Não é por leviandade, portanto, que o próprio cineasta se 

refira ao seu trabalho não como um filme, mas como uma “coisa”, um “troço”
152

 que ainda não 

foi definido. “Não será injusto concordar com Coutinho quando diz que isso não é um filme, mas 

‘uma coisa’ tentando decifrar essa máquina de vendas que é a TV, mas também um filme que se 

põe fora do universo argentário que é o do cinema hoje.”
153

 Trata-se da primeira obra do cineasta 

baseada integralmente em found footage, na apropriação e montagem de imagens e sons pré-

existentes – no caso, extraídas apenas das transmissões da televisão aberta de um único dia. “O 

projeto nasceu de um desejo de Coutinho de fazer a sua versão no cinema para o livro Passagens, 

de Walter Benjamim: uma obra de citações, que não produziria nenhum conteúdo novo, apenas 
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montaria com o material existente.”
154

 O filme se apresenta não como uma obra completa e 

acabada, mas como “material gravado como pesquisa para um filme futuro”, indicação que surge 

já na abertura do filme, explicitando sua natureza e servindo também como precaução de ordem 

jurídica: uma vez que a utilização de imagens e sons de transmissão televisiva não foi autorizada 

e nem liberada por todas as emissoras que tiveram seu material incluído, a obra não pode ser 

lançada comercialmente e nem mesmo exibida publicamente fora de circunstâncias bastante 

específicas pré-determinadas. O “filme futuro” que seria originado, contudo, jamais veio a se 

concretizar. Se é verdade que essa montagem do conteúdo de um dia na TV foi feita por 

Coutinho como pesquisa para futuras reencenações paródicas desse conteúdo, parece bastante 

provável que o resultado dessa primeira etapa o tenha demovido da ideia, pois, “poucas paródias 

poderiam ter a força do material selecionado.”
155

 Sobre esse projeto futuro, conforme relato de 

Carlos Alberto Mattos que cita palavras do diretor em depoimento após sessão de Um dia na vida 

realizada no dia 18 de dezembro de 2010 no Rio de Janeiro, afirma Coutinho que “pretendia 

trabalhar com as ideias de pilhagem e plágio, focando ‘as tolices do mundo’. E que nessa 

montagem-pesquisa, tinha ‘intenções ideológicas e dramatúrgicas.’”
156

 

O resultado desse processo – o filme, ou “troço”, ou “ coisa” dele resultante – se apresenta 

como uma condensação em 93 minutos do conteúdo de um dia de programação da TV aberta 

brasileira, apresentada com o mínimo de intervenção – a edição preserva a sequência em que as 

imagens e sons foram capturados, não os deforma e não sobrepõe a esse material nenhum 

discurso verbal, grafismo ou letreiros – exceto uma indicação de horário que eventualmente surge 

no canto da tela. A projeção se inicia com explicações bastante precisas a respeito de sua natureza 

e do contexto de sua produção, informando ao espectador que durante dezenove horas 

ininterruptas, entre a manhã do dia 1º de outubro de 2009 e a madrugada do dia 2, Coutinho e sua 

equipe gravaram alternadamente a transmissão de oito emissoras de televisão aberta do Brasil: 

Bandeirantes, CNT, Globo, MTV, Record, Rede TV, SBT e TV Brasil. Seu objetivo: reproduzir 

de maneira sintética o sequenciamento de programas e comercias transmitidos pela TV, 

compondo um retrato fiel de um dia da transmissão da televisão aberta do Brasil. 
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Entretanto, ainda que seja verdadeiramente um produto audiovisual singular na obra de 

Coutinho e na cinematografia brasileira, Um dia na vida guarda evidentes semelhanças, já a partir 

do título, com um média-metragem realizado por Harun Farocki em 1993: Um dia na vida de um 

consumidor (Ein Tag im Leben der Endverbrauche). “Montado a partir de milhares de horas de 

comerciais, A day in the life of a consumer é [...] o blockbuster situacionista por excelência.”
157

 O 

cinema brasileiro ganha com Um dia na vida seu próprio blockbuster situacionista, portanto. A 

similaridade entre as duas propostas, o procedimento de trabalhar exclusivamente com a 

montagem de transmissões televisivas e reproduzi-las em sequência que reconstrua aquela da 

transmissão, permite que algumas observações de críticos a respeito desse filme de Harun 

Farocki sejam, por analogia, estendidas a Um dia na vida. Isso pode ser feito, aliás, até mesmo 

com considerações mais genéricas a respeito da obra de Farocki como um todo, já que a 

experiência levada a cabo por Coutinho é em todos seus aspectos comparável aos procedimentos 

típicos do alemão, que frequentemente cria obras audiovisuais exclusivamente a partir da 

montagem de imagens e sons gerados em contextos e para fins específicos, deslocando-as para 

contextos culturais e artísticos com fins pedagógicos e críticos. Ainda assim, há diferenças 

marcantes entre Um dia na vida de Coutinho e Um dia na vida de um consumidor, cuja 

montagem sintetiza, em apenas 44 minutos, spots publicitários transmitidos ao longo de quase 

quarenta anos pela televisão alemã. Se o “dia” de Farocki é metafórico, simula a transmissão 

televisiva típica de um dia com comerciais que não poderiam ter sido transmitidos em uma 

mesma ocasião, o dia de Coutinho é, de fato, síntese de uma única jornada de transmissões da 

TV, com sequências que foram todas exibidas ao longo de um único período de 24 horas. Farocki 

teve liberdade para construir sua narrativa audiovisual selecionando material a partir de um 

acervo enorme de imagens e sons de muitas épocas. Coutinho restringiu-se àquilo que fosse 

transmitido de fato em um dia, confiando aos programadores de televisão, ao acaso e à sorte uma 

boa parte da tarefa de seleção de conteúdo para seu filme. 

Sem ter um roteiro prévio, Um dia na vida foi organizado, no momento de sua captação 

(apropriação), a partir de algumas regras estabelecidas a priori. Primeiramente, quanto à escolha 

do dia em que as transmissões seriam gravadas: para que fosse um dia tão comum quanto 

possível, verdadeiramente “um dia qualquer” da televisão, foi escolhida uma quinta-feira, um dia 

                                                 
157

 EHMANN e ESHUN, 2010, p. 199. 



145 

 

 

 

da semana, não feriado, para o qual não havia qualquer grande evento cultural, esportivo ou 

político agendado. Em segundo lugar, Coutinho estabeleceu como regra que o todo material 

gravado tivesse sido originalmente produzido para a TV, excluindo, com isso, quaisquer 

transmissões televisivas de obras cinematográficas. Ainda que o cinema seja parte integrante do 

cotidiano da programação televisiva, Coutinho estava interessado em captar e comentar 

precisamente as especificidades da televisão, mídia especifica à qual dirige seu discurso e que é 

tomada como elemento constituinte exclusivo desse mesmo discurso.  

É interessante notar que, em sua exclusão absoluta de qualquer conteúdo não produzido 

especificamente para a TV, Coutinho promova, curiosamente, uma inversão do projeto de Jean-

Luc Godard identificado por Philippe Dubois de “ensaio em vídeo sobre o cinema.”
158

 Se Dubois 

aponta que Godard – e também Wim Wenders, Alain Cavalier e Chantal Akerman – explora “o 

vídeo como lugar de um metadiscurso sobre o cinema,”
159

 então é pertinente afirmar que Um dia 

na vida usa o cinema para comentar a televisão, com uma contundência até então inédita na 

história do audiovisual brasileiro. Se “o vídeo pensa o que cinema cria”, como afirma Dubois, 

então a obra de Coutinho comprova que também o cinema pode pensar o que a televisão cria e 

difunde. Mais curioso ainda é notar que o projeto de Um dia na vida reafirma e atualiza as 

observações de Jean-Claude Bernardet sobre como “o cinema introduz a TV no seu seio para 

travar um diálogo com o veículo rival que lhe tirou o lugar de rei das comunicações de massa.”
160

 

Coutinho permite que esse dialogo seja estabelecido exclusivamente nos termos da própria 

televisão. 

Nos mashup videos popularizados pela internet e em diversos exemplos da criação 

audiovisual baseada na “apropriação criativa” de imagens e sons midiáticos mencionados no 

decorrer dessa exposição, essa metacrítica ao regime imagético da televisão não chega a se 

constituir uma novidade. De fato, Um dia na vida pode ser considerado verdadeiramente um 

media mashup, uma colagem de imagens produzidas exclusivamente pela mídia de massa, mas 

seu objetivo – promover a reinterpretação dos signos veiculados pela televisão – já foi posto em 

prática anteriormente em inúmeros trabalhos nas esferas das artes visuais e do vídeo. Sua 

principal novidade, em primeiro lugar, consiste no fato de promover essa reinterpretação no 

                                                 
158

 DUBOIS, 2004, p.131. 
159

 Ibid., p. 131. 
160

 BERNARDET, 1995, p. 191. 



146 

 

 

 

espaço específico do cinema, “na tela grande”. E também, em grande medida, em fazê-lo 

respeitando a integridade da transmissão televisiva, sem complementá-la com imagens e sons de 

outra procedência, sem se valer da narração ou da inserção de grafismos ou da manipulação 

direta das imagens e sons de que se apropria. Enquanto as obras que se apropriam de imagens 

mediáticas para criticá-las quase sempre apresentam uma intervenção explicita sobre as imagens 

e sons, substituindo trechos, tirando-os de sua ordenação original, aplicando-lhes uma narração 

ou elementos gráficos, Coutinho limita-se a cortar. Limita-se à montagem no que tem de mais 

elementar. E, nesse sentido, busca um caminho menos usual para seu media mashup. 

 O processo segundo o qual imagens e sons da televisão se tornam capazes de produzir um 

novo discurso, gerar novas interpretações, exclusivamente por sua apropriação e montagem, 

remete ao tipo de criação discutido ao longo desta pesquisa, que tem suas raízes históricas nos 

procedimentos empregados por Marcel Duchamp no contexto das artes plásticas do início do 

século XX. O principal fundamento do efeito obtido por Coutinho é justamente a transposição do 

material de que se apropria para um novo contexto. Uma vez que Coutinho limita ao máximo sua 

intervenção sobre o material de que se apropria, “seu dispositivo é o da ressignificação pelo 

deslocamento de contexto – nesse ponto, um verdadeiro readymade de inspiração 

duchampiana.”
161

 Não é à toa, portanto, que a associação entre o trabalho de Coutinho e o método 

de Duchamp seja uma presença constante nas análise de Um dia na vida feitas por quase todos os 

críticos e teóricos que o comentaram.
162

 

A estratégia de Coutinho para produção de sentido, para a criação de um novo discurso 

com base em material pré-existente, assenta-se primordialmente no deslocamento. A raiz de seu 

gesto criativo, portanto, está na simples transposição de imagens e sons da TV para outro 

contexto, o do cinema. Se Duchamp consegue produzir um novo sentido para objetos cotidianos 

ao deslocá-los para o espaço da arte, Coutinho faz o mesmo em relação ao conteúdo da TV aberta 

ao projetá-lo no espaço do cinema. Nesse gesto de apropriação criativa e deslocamento – ou “de 

pilhagem e profanação”
163

, como prefere Consuelo Lins –, Coutinho despe a programação 

televisiva de seu caráter utilitário e força o espectador a tomá-la como objeto simbólico, a 

procurar nela motivos e significados ocultos. Como afirma Luiz Zanin, “todo mundo sabe que a 
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TV é um lixo – e ninguém mais presta atenção a isso. Colocá-la na tela grande do cinema devolve 

a todos a consciência do horror.”
164

 

É nesse sentido que o trabalho de Coutinho não se investe das típicas características de 

uma obra acabada, que projeta um significado minimamente fechado, completando-se apenas no 

momento de sua apreciação pelo público. Como afirma Eduardo Valente, trata-se de uma 

“proposta que se aproxima das artes visuais, principalmente das instalações, onde a experiência 

da fruição é considerada pelo próprio autor mais importante do que o objeto a ser fruído”
165

 A sua 

obra, de fato, só existe no contexto da fruição coletiva por uma plateia e em uma sala de cinema – 

e é por isso que o próprio Coutinho é relutante em permitir que ela seja apreciada em outro 

contexto. É por isso, enfim, que ela está “condenada” a ser exibida apenas nas eventuais 

projeções seguidas de debate a que o diretor decidir submetê-la – ainda assim, exibições quase 

sempre “secretas”, meio clandestinas, nas quais o conteúdo da projeção jamais é explicitado na 

divulgação, sob pena de represálias legais da parte dos detentores de direitos sobre as 

transmissões das quais Coutinho se apropriou.  

Se o aspecto central da criação de Um dia na vida é o princípio da não-intervencão sobre 

o material que o constitui, não se pode confundir isso, como têm feito alguns dos que analisaram 

a obra e como o próprio Coutinho faz questão de enfatizar nas palestras que tem apresentado após 

a exibição do filme, com a ausência de autoria. Diz, por exemplo, Inácio Araújo: “Um dia na vida 

talvez seja o momento mais radical dessa busca de um cinema que negue o artista para fazer do 

filme um objeto em que o mundo se manifesta plenamente, com a mínima interferência do 

autor.”
166

 Mas essa “interferência do autor”, no caso dos filmes de found footage e das obras 

pautadas em apropriação em geral, como demonstrado nos capítulos anteriores dessa dissertação, 

manifesta-se primeiramente, e acima de tudo, no próprio ato de apropriação, na seleção do que 

será apropriado, e só em um segundo momento na forma como esse material apropriado é 

apresentado – que pode ser com o máximo de intervenção sobre ele, ou com o mínimo, como é o 

caso aqui. A criação por apropriação, como tem sido defendido desde o princípio nessa pesquisa, 

é, sim sempre um ato autoral. Um gesto criativo, crítico e curatorial, mesmo quando se limita a 

reproduzir o fruto de sua apropriação da maneira mais fiel possível à sua origem.  
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Se é verdade que Coutinho busca o mínimo de intervenção sobre o discurso televisivo, 

não é verdade que esse se manifeste plenamente, inalterado, no resultado final de seu trabalho. 

Primeiramente, como tem sido afirmado até aqui, ele é alterado pelo próprio ato de deslocamento 

desse discurso de seu contexto original. Em segunda instância, pela própria seleção do que é 

apropriado e apresentado. E, nesse caso, é precisamente na seleção do que escolhe apresentar que 

Coutinho manifesta sua “voz”, sua autoria. Isso porque, ainda que Coutinho tenha limitado sua 

apropriação a um conjunto extremamente restrito de imagens e sons da televisão, ainda que tenha 

buscado reproduzir-lhes com absoluta fidelidade ao seu formato original, a própria seleção de 

material é um ato discursivo em si, é manifestação de escolhas conscientes e um procedimento 

criativo. Afirma Carlos Alberto Mattos a respeito da escolha das imagens e sons específicos com 

que Coutinho compõe seu filme: 

A seleção privilegiou um certo exotismo, acentuado por uma edição que reproduz o fluxo 

incessante da televisão, sem pausas, nem silêncios, nem tempos mortos. Essa ‘fidelidade’ ao 

formato original faz com que tudo se assemelhe a um zapear constante. Não um zapear movido 

pelo acaso, mas um cuidadosamente pensado de antemão. Digamos, um zapping de autor.”
167

  

 Esse “zapping de autor” de que fala Mattos se manifesta na posição privilegiada que 

determinados tipos de programa de TV assumem na narrativa apresentada em Um dia na vida. Há 

uma escolha bastante precisa do que é incluído na montagem final, uma espécie de “curadoria” a 

que Coutinho submete a programação da televisão de modo a destacar determinados conteúdos e 

assuntos. Essa “curadoria”, de fato, é o que o trabalho tem de mais autoral e de mais 

intervencionista – e basta essa intervenção para que uma edição de imagens de um dia na 

televisão seja autoral, esteja orientada para um discurso específico. Afinal, Coutinho seleciona 

imagens e sons específicos e os monta de uma maneira específica para fazer emergir temas 

específicos: o caráter autorreferente do discurso televisivo, a coisificação da mulher, a obsessão 

estética, a exploração da violência e da intimidade, a tentativa de capitalização da religião – e, em 

ultima instancia, de todas as fraquezas e inseguranças humanas. É por isso que A vida em um dia 

é frequentemente descrito como um ataque à TV, uma denúncia da baixa qualidade da televisão 

brasileira, um retrato pouco lisonjeiro – e até distorcido, para alguns – da programação a que o 

brasileiro médio assiste. Não que a programação da TV brasileira não contenha originariamente 

tudo aquilo que Coutinho destaca de seu fluxo. E não há dúvidas de que seria mais difícil 
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construir uma montagem de transmissões da TV aberta brasileira atestando alto nível intelectual e 

estético dessa programação do que selecionando seus “piores momentos” – algo de que Coutinho 

certamente é acusado pelos profissionais e entusiastas de televisão no Brasil de ter feito com esse 

filme. Mas só a mera eleição de qual dos canais entra em cada momento já revela uma ordenação 

que não é a mais direta e óbvia possível – e nem a menos intervencionista. Isso porque essa 

seleção não é pautada por critérios objetivos ou estatísticos. Sua seleção não se pauta na 

representatividade e tampouco na popularidade de cada tipo de programa da televisão brasileira. 

Pauta-se na busca de componentes adequados à construção do discurso articulado pelo autor. 

Nesse sentido, pode-se perceber como sua criação se assemelha àquela que permitiu a Jean-

Claude Bernardet, em São Paulo, sinfonia e cacofonia, selecionar de todo o acervo das imagens e 

sons do cinema brasileiro apenas aquelas mais apropriadas para a construção de um discurso 

específico. 

Afinal, se quisesse apenas retratar fielmente o que vê na televisão a cada momento o 

brasileiro médio, Coutinho teria que incluir em seu filme apenas o programa de maior audiência 

de cada horário do dia. Mas ele inclui indistintamente programas pouco vistos e de grande 

audiência. Dá tanto peso aos telejornais, quanto aos programas de auditório, à publicidade 

institucional e comercial. Um aspecto frequentemente apontado como exemplo da não 

representatividade, no filme de Coutinho, do que seria a programação de TV a que o brasileiro 

efetivamente assiste é a presença constante de programas evangélicos em sua seleção, em 

contrapartida a uma presença relativamente discreta da programação da emissora de maior 

audiência do país, a Rede Globo. Essa questão, retomada mais adiante em maiores detalhes,  

basta preliminarmente para que seja compreendido como não se pode negar que a própria seleção 

das imagens que compõem o filme já se constitui em um ato criativo, autoral, orientado à 

construção de um discurso próprio do autor – e não de um discurso da televisão que se exprima 

livre de intervenções.  

Por fim, ainda preliminarmente, vale apontar que a autoria de Coutinho se manifesta 

também, evidentemente, na montagem a que esse material selecionado é submetido. Ainda que 

essa montagem não busque alterar a ordem em que a programação vai ao ar, a mera escolha do 

quanto de cada programa é exibido, os pontos de corte, a duração de cada plano, tudo isso já é 
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intervenção o bastante para que se reconheça uma autoria estabelecida a partir do material alheio. 

Como lembra Eduardo Valente:  

[...] não há na tela nenhuma intervenção visual do cineasta para além de um contador que informa a 

hora em que as imagens foram ao ar. Mas há, é claro, um gesto essencial de intervenção: a edição 

que transformou estas 19 horas de experiência em 1 hora e meia de audiovisual.
168

  

A montagem, portanto, a simples edição de dezenove horas da programação de oito 

emissoras em apenas uma narrativa de uma hora meia não pode ser compreendida como nada 

menos do que um ato de criação. Assim, ainda que o grau de intervenção da montagem de 

Coutinho seja reduzido, respeitando o sequenciamento dos programas e não alterando as imagens 

e sons que os constituem, ela existe e representa uma intervenção definitiva sobre o material 

apropriado, ao produzir um encadeamento que não é arbitrário e que altera a duração de cada 

programa de acordo com as intenções do autor. No tocante aos found footage films quanto ao seu 

grau de intervenção, conforme estabelecido por William Wees,
169

 Um dia na vida ocuparia o 

centro: não é nem aquilo que poderia ser chamado de “perfect film”, um material apropriado 

mantido inalterado em seu conteúdo, aparência e duração, e também não um found footage film 

de intervenção explícita, que altera aparência e conteúdo das imagens e sons alheios por adições e 

pela aplicação de técnicas de distorção, sobreposição ou obscurecimento. Trata-se, portanto, de 

um autêntico filme de montagem, que se limita a encadear trechos justapostos extraídos de fontes 

diversas – no caso, as oito transmissões televisivas simultâneas que são tomadas como base. 

Exatamente, enfim, como São Paulo, sinfonia e cacofonia. 

Em resumo, concluindo as considerações preliminares a respeito dessa questão do caráter 

autoral ou não, intervencionista ou não, do trabalho de Coutinho, pode-se indicar que o ato 

criativo – ou autoral – intervém na realização de Um dia na vida  de quatro maneiras 

fundamentais:  

- na seleção de qual dos canais da transmissão televisiva será gravado a cada 

momento; 

- nos cortes feitos de um programa ou segmento ao outro; 

- nos cortes feitos no interior de cada segmento ou programa; e 

                                                 
168

 VALENTE, 2010. 
169

 WEES, 1993, p. 05-32. 



151 

 

 

 

- na inserção de um grafismo com o suposto horário em que determinado 

segmento foi gravado. 

 Antes de poder discutir-se o quão autoral é cada um desses gestos e de que forma cada um 

deles se manifesta no resultado final do filme, é necessária, evidentemente, a apresentação de 

uma breve síntese, ou roteiro, do conteúdo da obra.  

 

6.2. Um dia na vida: descrição de conteúdo 

De modo a tornar mais clara a análise do discurso audiovisual proposto por Um dia na 

vida, segue reproduzida abaixo a sequência dos segmentos de que o filme se compõe, com 

descrições de conteúdo tão sucintas quanto possível, acompanhadas da indicação de formato do 

programa e da emissora geradora de cada segmento, bem como da inclusão do horário em que as 

imagens foram transmitidas, quando informado na tela. 

1) LETREIROS: “Um dia na vida / material gravado como pesquisa para um filme 

futuro / durante 19 horas seguidas, da manhã do dia 1º de outubro de 2009, à 

madrugada do dia 2, no Rio de Janeiro, foram gravados alternadamente programas 

e comerciais das seguintes emissoras: Bandeirantes, CNT, Globo, MTV, Record, 

Rede TV, SBT e TV Brasil.” 

2) 06:50. TV BRASIL. Vinheta e trecho do programa TELEAULA DE INGLÊS. 

3) CHAMADA da TV BRASIL para o JORNAL VISUAL, que apresenta notícias 

com recursos de acessibilidade para deficientes. 

4) SPOT COMERCIAL institucional anunciando site da Controladoria Geral da 

União, que oferece informações sobre gastos públicos. 

5) SBT. Trecho do desenho animado Tom e Jerry. 

6) SPOT COMERCIAL de grande magazine anunciando promoções em roupas 

infantis. 

7) SPOT COMERCIAL de outro grande magazine, também anunciando descontos e 

brindes na compra de roupas infantis. 



152 

 

 

 

8) SPOT COMERCIAL de brinquedo, anunciando boneca Little Mommy 

Banheirinho. 

9) 08:13. GLOBO. Programa MAIS VOCÊ, com Ana Maria Braga. Apresentadora 

joga o videogame Guitar Hero. 

10) 08:35. BAND. DIA A DIA, outro programa “feminino” ao vivo, de perfil mais 

jornalístico. Primeiro segmento: nutrição e tipos de sangue. Segundo: notícias 

sobre crime e violência. Terceiro: matéria com cirurgião plástico Robert Ray, o 

“Dr. Hollywood”.  

11) INFOMERCIAL de suplemento alimentar Cálcio Osteo D Fin Série Gold. 

12) CHAMADA da REDE TV para o quadro DR. SEGURANÇA, convocando a 

audiência a enviar vídeos com flagrantes de crimes. 

13) 10:35. INFOMERCIAL de cinta Lift ‘n’ Shape para mulheres. 

14) SPOT COMERCIAL da Faculdade Teológica, oferecendo certificado de curso 

para compra por telefone. 

15) 12:03. CNT. Vinheta e programa da MISSÃO APOSTÓLICA DA GRAÇA DE 

DEUS. Sermão religioso. 

16) CHAMADA da BAND para quadro do programa MÁRCIA, convocando 

espectadores a escrever ou telefonar à emissora para “contar seus dramas”. 

17) 12:30. RECORD. Programa BALANÇO GERAL, com Wagner Montes. 

Flagrantes de crime e violência comentados pelo apresentador e deputado. 

18) 13:25. GLOBO. Bloco do JORNAL HOJE. Matérias: criança de três meses 

baleada por assaltantes, julgamento de chefes de quadrilha, semana de moda de 

Milão, chamada para matéria sobre eleição da cidade-sede das Olimpíadas de 

2016. 

19) CHAMADA da GLOBO para penúltimo capítulo da telenovela “das seis”, 

PARAÍSO. Cenas de um casamento e de um parto. 

20) SPOT COMERCIAL de colchões. 
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21) SPOT COMERCIAL de livro sobre os bastidores do Jornal Nacional. 

22) VINHETA da Rede GLOBO. 

23) 14:15. SBT. Cena do seriado mexicano CHAVES. 

24) 14:30. REDE TV. Programa A TARDE É SUA. Comentários sobre tramas de 

telenovela da Globo. Matéria sobre celebridades loiras versus morenas. 

Merchandising de tratamento dentário. 

25) GLOBO. Programa VALE A PENA VER DE NOVO. Vinheta e cena da 

telenovela ALMA GÊMEA. Trama de época, cena romântica e bucólica. 

26) 15:15. INFORMERCIAL de programa de autoajuda TRANSFORME SEU 

MUNDO, de cunho religioso. 

27) BAND. Vinheta e quadro ESPELHO, ESPELHO MEU do programa MÁRCIA, 

que promove make overs (cirurgias plásticas, maquiagem, tratamento dentário, 

emagrecimento etc.) em mulheres insatisfeitas com sua aparência. 

28) 16:10. Canal não identificado, presumidamente REDE TV ou CNT. Programa da 

igreja evangélica BOLA DE NEVE. Sermão religioso de tom informal, para 

audiência jovem. 

29) VINHETA do SBT com a imagem dos apresentadores Hebe Camargo e Ratinho 

inserida em animação humorística. Slogan: “a TV mais feliz do Brasil”. 

30) CHAMADA do SBT para programa NADA ALÉM DA VERDADE, game show 

em que pessoas expõem fatos embaraçosos sobre a própria vida. 

31) 16:20. SBT. Programa CASOS DE FAMÍLIA. Mulher e filha depõem sobre sua 

história de paternidade não reconhecida. 

32) 18:00. BAND. Programa BRASIL URGENTE, com José Luiz Datena. Imagens de 

helicóptero, ao vivo, do atendimento de uma equipe de resgate a vítima de tiroteio 

estendida no asfalto, comentadas pela voz off do apresentador.  
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33) 18:10. RECORD. Programa GERALDO BRASIL. Matéria sobre a caça de 

caranguejo em manguezais, apresentada por Dani Samambaia e Mirella Santos, em 

trajes de banho. Encerramento no estúdio com o apresentador, Geraldo Luís. 

34) GLOBO. Edição de cenas do penúltimo capítulo da telenovela “das seis”, 

PARAÍSO. Um acidente aéreo e um parto. 

35) INFOMERCIAL de câmera digital. 

36) 18:50. GLOBO. Telejornal regional RJTV. Matéria sobre eleição da cidade-sede 

das Olimpíadas de 2016. 

37) 19:40. REDE TV. Quadro NOTAS DA FAMA do programa TV FAMA. 

“Fofocas” sobre celebridades de emissoras concorrentes. 

38) SPOT COMERCIAL de loja de móveis e eletrodomésticos estrelado pela atriz 

Dira Paes. 

39) PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA do Partido Popular Socialista, com 

Roberto Freire. 

40) SPOT COMERCIAL de cerveja, com imagens de jovens em ambientes de festa. 

41) GLOBO. JORNAL NACIONAL. Vinheta de abertura e bloco editado, com 

matéria sobre terremotos, tufões e tsunamis no sudeste asiático, que deixaram mais 

de 1.100 mortos. Chamada para o intervalo comercial, anunciando próximas 

notícias.  

42) SPOT COMERCIAL internacional de sabonete, estrelado pela atriz Rachel Weisz. 

43) SPOT COMERCIAL de CD de canções românticas de Johnny Mathis, distribuído 

por selo musical vinculado à emissora.  

44) PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA do Partido Comunista Brasileiro, 

com Ivan Pinheiro. 

45) GLOBO. Vinheta e segundo bloco do JORNAL NACIONAL. Matérias sobre o 

deputado estadual Wallace Souza, do P.P. do Amazonas, acusado de ordenar 
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homicídios para promover programa de TV de sua própria emissora, e sobre os 

desfiles comemorativos dos 60 anos “de ditadura comunista” na China. 

46) 20:45. GLOBO. Cenas da telenovela “das oito”, VIVER A VIDA, ambientadas 

em salão de beleza e protagonizadas por personagem homossexual caricato. 

47) 22:00. CNT. Vinheta de abertura e cenas da telenovela mexicana AMANHÃ É 

PARA SEMPRE, ambientadas em um cemitério. 

48) MTV. Transmissão ao vivo do programa VMB, premiação anual de videoclipes 

promovida pela emissora. Sketch humorístico com o a apresentador Marcelo Adnet 

e trecho da apresentação cômica-musical do grupo Massacration acompanhado 

pelo músico-humorista Falcão. 

49) 00:05. GLOBO. Vinheta (com patrocínio de banco) e trecho de bloco do JORNAL 

DA GLOBO. Matéria sobre eleição da cidade-sede das Olimpíadas de 2016, a ser 

realizada em Copenhague no dia seguinte. 

50) 00:30. Vinheta e trechos do PROGRAMA AMAURY JR., coluna social 

eletrônica, com a “cobertura” de festa em homenagem ao presidente do Banco 

Central, Henrique Meirelles. 

51) INFOMERCIAL “ao vivo” de venda de joias. Apenas planos de mãos com anéis e 

pulsos com relógios. Locução e caracteres anunciam valores exorbitantes e amplos 

parcelamentos. 

52) 01:30. Vinheta e trecho do programa evangélico FALA QUE EU TE ESCUTO. 

Videoclipe gospel seguido de quadro em que pastor se propõe a abençoar um copo 

d’água que o espectador é convocado a deixar sobre seu aparelho televisor. O 

filme se encerra com a imagem fixa do copo d’água enquadrado no centro da tela. 

 

6.3. Intervenções autorais em Um dia na vida: a indicação da passagem do tempo 

Apesar de ser defendido por seu autor como um objeto audiovisual “autogerado”, como 

um fluxo de imagens e sons que simplesmente se apresentou ao realizador segundo parâmetros 

pré-estabelecidos para ser ordenado e sintetizado sem qualquer intenção autoral, ideológica ou 
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discursiva, Um dia na vida  é, evidentemente, fruto de um ato criativo e expressivo, pelo menos 

da parte do diretor Coutinho e da montadora Jordana Berg (não há créditos do filme consolidados 

em parte alguma, embora sua realização certamente só tenha sido possível com o envolvimento 

também de produtores, patrocinadores etc.). Eles têm apenas um conjunto bastante limitado de 

imagens e sons com os quais operar, e optam por operá-las de maneira que elas se deixem 

perceber como autenticamente se apresentam, tendo como limite de sua intervenção justamente a 

preservação das características originais do seu contexto.  

Para elucidar o quanto as intervenções realizadas por Coutinho sobre o material que 

gravou e editou são decisivas para sua fruição e como elas constroem, sim, um discurso crítico e 

ideológico, vale a pena indicar de que maneira, em que medida e em quais momentos específicos 

ocorrem no filme as quatro formas de intervenção identificadas anteriormente: a indicação de 

horários do dia, os cortes externos e internos de cada segmento e a seleção do material. 

A inserção do suposto horário em que determinada sequência foi transmitida naquele 1º 

de outubro de 2009, que vai se manifestando ao longo do filme para indicar, aproximadamente, a 

passagem de cada hora do dia, pode parecer mínima, nem mesmo um comentário ou um 

acréscimo relevante de informação. Mas ela tem efeitos narrativos e sobre a percepção do filme. 

Primeiramente, remete constantemente ao processo mental de questionamento da adequação do 

que é visto ao horário em que aquilo foi veiculado – é, portanto, mais um nível de comentário 

sobre aqueles programas. Permite que o espectador infira algumas características da lógica que 

rege a programação da TV, que é basicamente comandada pelo público-alvo e tamanho da 

audiência: assim como as ofertas do período matutino se direcionam a crianças e mulheres, 

também os “valores de produção” – dos spots comerciais mudam ao longo do dia, como deixa 

claro o filme ao permitir o cotejo dos infomerciais longos e de produção semiamadora vistos nos 

horários mais extremos da grade com aqueles estrelados por atrizes famosas vistos durante a 

sequência gravada durante o “horário nobre”. Em segundo lugar, o “reloginho” pontua um corte 

externo, sempre. Sua aparição na tela acentua o fato de que a narrativa passou de um programa a 

outro, de um canal a outro. É o sinal do zapping no contexto do filme.  

Como terceira e última função dessa inserção, o relógio indica sempre também uma 

elipse: sua aparição sinaliza a passagem do tempo. Assim, informa ao espectador quanto tempo 

transcorreu entre cada atração na transmissão “real”. Ao indicar o tamanho dessa elipse, o relógio 
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permite estabelecer uma medida do quanto da programação foi cortado, que período do “dia na 

vida” foi deixado de fora na montagem. Por exemplo: o trecho do programa Casos de família do 

SBT é identificado pelo relógio que indica “16:20”. A sequência dura menos de dois minutos e é 

imediatamente seguida por imagens do programa Brasil urgente, sobre as quais aparece a 

inscrição “18h00”. Trata-se da segunda maior elipse temporal da narrativa, menor apenas do que 

o intervalo entre os programas identificados com o horário das 22:00 e o que os sucede, às 00:05. 

Porém, essas duas horas e cinco minutos do período noturno são condensadas em mais de cinco 

minutos, durante os quais são vistos trechos de duas atrações diferentes, de duas emissoras 

diferentes, enquanto menos de dois minutos da programação transmitida entre às 16:20 e às 18:00 

é exibido – apenas aquele trecho do programa “feminino” do SBT. Logo, a elipse no período da 

tarde é proporcionalmente maior, condensando quase a mesma duração de transmissão em menos 

da metade do tempo. Essa combinação de um trecho curto com uma grande elipse indica, 

indiretamente, um “desinteresse” da narrativa por toda a programação dos oito canais abertos 

transmitida durante aquele período da tarde. 

 

6.4. Intervenções autorais em Um dia na vida: os cortes “extrínsecos” 

 A ferramenta narrativa fundamental aplicada por Coutinho para conduzir o discurso 

audiovisual de Um dia na vida  é o corte de um programa a outro, um corte que podemos chamar 

também de extrínseco, por meio do qual a montagem estabelece que programa entra em cada 

momento do filme, em que ponto de sua duração total esse programa é apresentado ao espectador 

e que ponto dessa mesma duração é tomado como o seu “final” na linha narrativa do filme. É a 

montagem do filme como um todo, a montagem geral, que, no caso desse filme, simula um 

zapping pelos canais da TV aberta.  

 Na medida do possível, Coutinho opta por contextualizar propriamente cada novo 

programa que introduz em sua narrativa. Em diversos momentos, as primeiras imagens de um 

determinado segmento a que assistimos são as imagens iniciais do programa, ou de um “bloco” 

daquele programa. Muitas vinhetas de abertura – e algumas de encerramento – são vistas ao 

longo do filme, como forma de lembrar para o espectador que aquela montagem está respeitando 

a integridade da transmissão. Além de “atestado” da pouca intervenção da montagem, a presença 

dessas vinhetas serve também, conforme mencionado, como uma maneira de contextualizar a 
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mudança de um segmento para o outro. O filme se inicia já com uma vinheta de abertura, a da 

Teleaula de inglês, que é então apresentada desde o seu início, continuamente. O segundo 

programa incluído na narrativa, o Mais você, também é apresentado a partir de seu início, mas 

sem a vinheta de abertura: aproveita-se o fato de que aquele programa, naquele dia, foi iniciado 

de forma atípica, com os acordes e a vocalização iniciais de uma canção de rock, sobre a imagem 

de um videogame. Nesse caso, ao ocultar a vinheta, ao sonegar a contextualização, Coutinho gera 

o efeito oposto no espectador: a surpresa. O corte direto para uma imagem e para a música 

provocam, por alguns instantes, a indagação sobre o que será visto a seguir. Quando finalmente 

surge a imagem de Ana Maria Braga diante de um telão, “tocando” com uma guitarra de plástico 

a canção da banda de pop rock Bon Jovi no jogo Guitar Hero, a informação inicialmente 

intrigante finalmente é contextualizada. Mas é também o início do novo programa, e a montagem 

faz questão de manter a fala da apresentadora que anuncia a data: “bom dia, primeiro de outubro” 

– o que funciona como novo “certificado de autenticidade” da captação das imagens e também 

como uma “introdução” propriamente dita ao filme, ao “dia na vida” que ele busca retratar. 

 O “respeito” ao fluxo original das imagens da televisão representado pelos cortes que 

mantém vinhetas de abertura e encerramento de determinada atração pode ser melhor 

exemplificado pelo tratamento dispensado ao Jornal nacional. Aqui, Coutinho apresenta a 

vinheta de abertura do programa – aproveitando-se também de seu caráter antológico, de 

imediato reconhecimento – e um bloco editado em sua duração, para permitir, em seguida, a 

passagem aos comerciais, como nova vinheta. A sequência que se segue à chamada para os 

comerciais, com três propagandas inteiras justapostas, procura simular – porque não é de fato – 

um break comercial. Em seguida, retorna a vinheta do Jornal e um novo bloco do programa. O 

intervalo comercial não é respeitado em sua integralidade: é mais curto do que o intervalo “real” 

e não inclui as chamadas da própria emissora que certamente foram exibidas durante aquele 

tempo. Também não é possível saber se foram exatamente aquelas três propagandas exibidas 

naquele horário específico da transmissão – embora a proposta de Coutinho nos leva a crer que 

sim. Em todo caso, a vinheta de abertura e as vinhetas de intervalo indicam, novamente, uma 

tentativa de reproduzir fidedignamente o encadeamento de informações da transmissão original. 

E, com isso, apresenta um comentário sobre como as notícias mais trágicas, durante a transmissão 

televisiva, são geralmente intercaladas por assuntos levianos, por spots comerciais em que os 
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aspectos mais desagradáveis da realidade são substituídos por um retrato idílico da vida em 

sociedade. O suposto “real” das notícias justaposto à harmonia fabricada da publicidade. 

 Por outro lado, como exemplificado no corte que introduz o programa de Ana Maria 

Braga sem mostrá-la e sem mostrar a vinheta de abertura, nos momentos em que Coutinho opta 

por “entrar” diretamente em um novo segmento, sem antes contextualizá-lo, há quase sempre um 

motivo preciso por trás dessa decisão, quase sempre relativo a surpreender o espectador ou 

ocultar uma informação que pode ter um efeito mais marcante se tiver sua apresentação 

retardada. No segmento das 20:45, por exemplo, quando Coutinho finalmente vai apresentar 

trechos da telenovela global do horário nobre, escolhe fazê-lo novamente sem contextualização 

prévia, cortando da sequência anterior diretamente para o momento de uma cena em que um 

cabeleireiro de trejeitos exagerados, personagem que é a típica encarnação estereotipada do 

homossexual da ficção televisiva, surge bradando: “para o mundo que eu quero subir!” O impacto 

desse corte, nesse ponto específico de entrada, é certamente maior do que seria um corte que não 

levasse diretamente a essa fala – que aparece, assim, como um comentário irônico à cena vista 

imediatamente antes, na qual se viam imagens de grandes comemorações públicas do regime 

comunista chinês. 

Um exemplo perfeito do uso dessa estratégia de corte para retardar a introdução de uma 

informação pode ser visto no momento em que a narrativa passa do programa Brasil urgente para 

o programa Geraldo Brasil. Passa-se da imagem de uma vítima de tiroteio sendo atendida pelo 

resgate imediatamente para um plano fechado, em que se vê apenas o solo de um manguezal e 

um caranguejo segurado por uma mão masculina, enquanto no áudio alguém depõe sobre como 

capturá-lo. Como no caso da abertura do Mais você, os momentos iniciais dessa sequência são de 

surpresa e indagação. Logo se percebe que se trata de uma reportagem sobre a caça de 

caranguejo. Porém, a principal informação sobre aquele segmento permanece oculta: é apenas 

após alguns segundos que um movimento de câmera revela que as “repórteres” que estão 

conduzindo aquela matéria são duas mulheres de corpos esculturais, trajando roupas de banho 

sumárias, que certamente não estão na TV por conta de seus dotes jornalísticos. Toda a duração 

restante da “reportagem” é mantida, com uma sequência de imagens dos corpos das garotas, em 

ângulos “favoráveis” e sujos de lama, à qual se segue o final da matéria, com as duas se 
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despedindo enquanto jantam caranguejos, passando em seguida ao auditório e ao apresentador, 

que encerra o programa – com a vinheta de encerramento também mantida pelo corte.  

Assim, sempre que possível e de interesse narrativo, os programas têm o seu tempo 

interno “respeitado”. Mas esse tempo nunca é mais do que o estritamente necessário para que 

determinada sequência “comunique sua mensagem”, cumpra sua função no discurso geral do 

filme. Assim, não apenas o ponto inicial de cada sequência, mas também o ponto em que o corte 

“encerra” cada uma delas é feito com vistas a possibilidades narrativas e interpretativas. A 

sequência da telenovela da Globo citada acima, por exemplo, tal como editada por Coutinho, 

encerra-se com outra frase pronunciada pelo cabeleireiro com toda a afetação possível, na qual 

ele afirma em tom desafiante: “meu trabalho não admite finalizações. Ele é completo. Ele é! Tá?” 

E aí vem o corte, justamente após a última interjeição. Percebe-se como o corte que finaliza o 

segmento é preciso, justamente no ponto final de uma frase forte. É até plausível imaginar que 

aquela cena do capítulo da novela, em sua transmissão, encerrava-se ali mesmo. Porém, 

deslocada de seu contexto original e inserida no fluxo da exposição de Coutinho, aquela frase 

ganha também um significado e metalinguístico e irônico: afinal, é precisamente a montagem que 

finaliza o trabalho, que o torna completo. Assim como o cabeleireiro afirma que seu trabalho não 

admite qualquer intervenção posterior, também o trabalho de Coutinho é definitivo: a cada 

sequência, não há outro corte possível – ao menos não no contexto daquele discurso que é 

construído. 

Via de regra, o ponto de corte final de cada segmento é sempre um “gancho”, está quase 

sempre relacionado ao plano que vai segui-lo na narrativa. Dessa forma, o corte que passa de um 

trecho a outro é quase sempre feito em um momento apropriado não apenas para encerrar aquela 

parte do discurso, mas também para preparar a próxima, promovendo antecipações, associações 

irônicas ou oposições chocantes. Por exemplo, a sequência do programa evangélico Posso crer 

no amanhã é interrompida justamente no ponto em que o pastor acaba de dizer a frase “Jesus o 

destruiu”, seguindo-se uma tela em que se vê apenas uma “cartela” na qual a palavra “drama” 

ocupa o lugar de maior destaque – uma chamada da Band em que o locutor convoca o espectador 

a telefonar ou mandar e-mail para a produção do programa Márcia contando seus problemas. O 

corte, ao unir a fala sobre Jesus à locução que se inicia com a frase “quer parar de sofrer e revelar 

seu drama?”, promove uma identificação entre a mensagem do pastor evangélico e aquela do 
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programa de TV que promete ajuda às pessoas, ambas oferecendo conforto, solução para os 

“dramas” da vida. 

Percebe-se a partir desses exemplos mencionados a maneira pela qual a montagem 

externa, que justapõe todos os segmentos na estrutura geral do filme, funciona como principal 

ferramenta narrativa de construção do seu discurso. A duração no filme de cada segmento, de 

cada programa e de cada faixa de horário da programação é, afinal, a grande intervenção autoral 

de Coutinho sobre o material apropriado, já que tudo mais – a faixa de horário em que cada 

programa é exibido, a ordem em que os programas se sucedem, o tipo de anúncio publicitário que 

entra em cena nos intervalos de cada tipo de programa – já é determinado de antemão pela 

organização da própria transmissão televisiva. Nesse sentido, Coutinho respeita um 

encadeamento e uma lógica interna de programação que não são os seus, divide com os 

programadores da televisão certas decisões sobre os tipos de corte que pode ou não realizar na 

seu discurso. Decisões, aliás, que os programadores de televisão tomam com base em critérios 

distintos, que não se vinculam à necessidades discursivas, mas sempre apenas à necessidade de 

manter os espectadores constantemente entretidos e dispostos a consumir os produtos anunciados 

pela publicidade e pelo merchandising – que é o único imperativo da ordenação do discurso da 

televisão. Assim, “o principio de viver sob as condições impostas pela fábrica de sonhos 

capitalista torna-se um principio de montagem”
170

 – outra afirmação relativa a Um dia na vida de 

um consumidor, de Farocki, que é perfeitamente aplicável a Um dia na vida de Coutinho. 

 

6.5. Intervenções autorais em Um dia na vida: os cortes intrínsecos 

 Ainda que alguns dos segmentos da transmissão televisiva incluídos em A vida em vida 

sejam apresentados integralmente – em essência, os spot comerciais e institucionais e as 

chamadas, mas também um dos blocos do Jornal hoje da Rede Globo –, Coutinho corta não 

apenas de um segmento a outro, de um programa a outro, mas também edita cada um desses 

segmentos, selecionando que trecho – ou trechos – de cada programa permanece no corte final. 

Há, portanto, além daquela montagem externa mencionada no item anterior, que une os 

fragmentos dos quais o filme se compõe, também uma montagem que poderíamos chamar de 

interna, que promove a síntese do conteúdo de cada segmento. 
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Esse cortes intrínsecos de cada segmento, que diminuem sua duração e aceleram 

passagens da preparação ao desfecho de cada um deles, montando trechos de uma mesma 

transmissão gravada continuamente, quase sempre promovem um “resumo” do conteúdo, 

garantindo que não mais do que o necessário para que sejam compreendidos – ou para que seja 

compreendida sua função no discurso geral – permaneça na montagem final. No trecho do 

desenho animado Tom e Jerry, por exemplo, há uma edição interna que permite que se tenha uma 

visão melhor do enredo daquele episódio em particular, sem que a unidade geral do discurso seja 

comprometida por sua duração excessiva. Tom está enamorado de uma gata. Apresenta-se a 

personagem, as intenções de Tom em relação a ela, e o rival de Tom, que rapidamente tem a gata 

em seus braços. Jerry apenas narra todo a sequência. Trata-se, portanto, de um episódio atípico de 

Tom e Jerry, ou ao menos de um momento atípico do desenho que efetivamente entrou no corte 

final, já que não se vê nem mesmo uma das típicas perseguições entre o gato e o rato. A 

montagem interna daquele segmento se encarrega de apresentar todas essas informações sobre o 

seu conteúdo em pouco mais de um minuto. Já no trecho do seriado mexicano Chaves que é 

apresentado, o enredo pode ser apreendido no que tem de essencial sem que a montagem interna 

se faça necessária – basta um trecho de uma cena, inalterado, para entendermos que novamente o 

Sr. Madruga tenta se aproveitar da ingenuidade de Chaves para obter vantagem financeira. 

A maneira como é inserida na narrativa a telenovela “das seis”, Paraíso, é outro exemplo 

de montagem interna operando uma síntese de conteúdo. Apresentando apenas algumas cenas 

específicas do penúltimo capítulo, Coutinho oferece ao espectador um “resumo” dos dois 

principais eventos daquele dia. Um casal se beija, se despede. A mulher está grávida e o homem, 

sentado ao banco do piloto de um monomotor, afirma que estará de volta para ver seu filho 

nascer. A montagem leva imediatamente à continuação daquela cena – que, provavelmente, foi 

intercalada a varias outras na montagem daquele capítulo, quiçá até a um intervalo comercial, 

dada a propensão das telenovelas a forjar “ganchos” para manter o espectador em suspense. 

Tanto é assim que o avião finalmente decola na sequência seguinte, mas nada acontece. Coutinho 

corta então para o outro assunto fundamental daquele episódio: a cena do parto, a mesma já vista 

na chamada da emissora. Uma das personagens centrais da trama dá à luz deitada sobre uma 

cama, em um quarto, auxiliada apenas por duas parideiras. Aqui, Coutinho deixa a cena fluir sem 

cortes, ressaltando a maneira curiosa – e absolutamente artificial – como um parto caseiro é 

retratado pela telenovela vespertina, em detalhes, em planos tão fechados e explícitos quanto 
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possível, mas com todo o esforço para não chocar o espectador, com um mínimo de sangue, com 

apenas um plano fechado do rosto da atriz para indicar dor. Tudo se resolve em questão de 

segundos – e essa é a duração original da cena, sem intervenção alguma de Coutinho. O corte 

vem apenas quando o bebê nasce, e leva a uma cena em que se vê pessoas em torno de escombros 

em chamas. Uma mulher grávida chora em desespero. Entende-se que o avião visto decolando 

anteriormente, levando o pai de sua futura criança, acabou de cair. Novo corte para cena de 

felicidade conjugal, em que se vê a personagem que acabou de parir, com o recém-nascido no 

colo, trocando declarações de amor com o pai da criança. Em poucos minutos, Coutinho sintetiza 

o movimento narrativo daquele episódio específico no que ele tem de essencial: nascimento e 

morte, amor e dor. A montagem, que exclui todos os entrechos irrelevantes típicos das 

telenovelas, que trai o seu estabelecimento constante de “ganchos” vazios, estabelece assim um 

comentário sobre essas manipulações temporais típicas da gramática audiovisual da dramaturgia 

televisiva.  

Em geral, a montagem interna de cada sequência de Um dia na vida se dá mediante um 

equacionamento entre a necessidade de reduzir a sua duração e a de preservar o que a sua própria 

edição original oferece de mais interessante para a narrativa do filme. Isso pode ser percebido de 

maneira exemplar na abordagem do segmento do programa Márcia, em que o espectador 

acompanha o desenrolar do quadro Espelho, espelho meu. Aqui, a vinheta de abertura desse 

quadro específico se faz novamente necessária à contextualização do que será visto. Um letreiro 

no qual se lê “transformação radical: você viu os resultados?” é sobreposto a diversas cenas cujo 

conteúdo é sempre mesmo: a apresentadora, no palco, vira um grande espelho para diversas 

participantes bem vestidas, penteadas e exageradamente  maquiadas, contemplam-se estupefatas. 

O segmento promove “dicas de estilo”, tratamentos estéticos e odontológicos, e mesmo cirurgias 

plásticas para mulheres insatisfeitas com sua aparência. Passa-se, então, à convidada da semana. 

A montagem permite ao espectador acompanhar toda a parte introdutória do quadro: a equipe 

chegando à casa humilde da contemplada, o seu choro emocionado ao tomar conhecimento de 

seu prêmio, suas queixas sobre sua aparência, a crueldade irresponsável do letreiro em que diz 

“casamento não: sou a mulher mais feia do mundo”. A sequência seguinte de planos novamente 

reduz a duração original do programa, poupando o espectador da angustiante montagem desse 

tipo de atração, que retarda tanto quanto possível o desfecho de cada “história”. Mostram-se 

apenas dois dos médicos e esteticistas – certamente muitos no programa tal como foi transmitido 
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– que comentam as intervenções necessárias para “embelezar” a mulher, mas essa rápida 

montagem já revela que os depoimentos desses profissionais são sempre acompanhados de seus 

dados de contato, que ficam se alternando no letreiro na parte inferior da tela – tudo, afinal, é 

merchandising nesse tipo de atração. Coutinho antecipa o desfecho e corta logo para o momento 

do programa em que a mulher está finalmente transformada. A decupagem original da sequência, 

que será preservada agora sem cortes, evita mostrar o rosto da participante ate que ela própria se 

veja, naquele momento em que a apresentadora a coloca diante do espelho. A mulher repete os 

mesmos gestos e expressões vistos na abertura do quadro. Mas é inevitável notar que ela se 

tornou quase um clone da apresentadora: mesmos traços no rosto, corte de cabelo, roupas e 

maquiagem extremamente parecidos. No discurso de Um dia na vida, é fundamental preservar a 

possibilidade dessa constatação. A sequência perderia seu efeito se o espectador não pudesse ver 

por si mesmo a “transformação” da mulher. Ainda antes de um novo corte extrínseco, ainda antes 

de “zapear” dali para outro programa, Coutinho realiza mais uma montagem interna, que leva ao 

final do bloco, no qual a apresentadora se gaba: “podem morrer de inveja, mas o que tem nesse 

programa só tem nesse programa.” Nesse sentido, Coutinho segue deixando que a própria TV 

manifeste seus conteúdos como eles originalmente se apresentam, novamente de maneira análoga 

àquela de Harun Farocki, “trabalhando em uma realidade já constituída: reencenando-a para 

salientar pequenas diferenças, pequenas delongas, para fazer com que algo se torne visível [...] 

através da repetição e da duplicação.”
171

 

Quando opta por não montar internamente, por preservar a montagem original de uma 

determinada sequência, Coutinho acaba destacando certas passagens absurdas que a própria 

televisão realiza corriqueiramente, de um assunto a outro, de um registro a outro: do telejornal à 

propaganda glamourosa, da matéria sobre nutrição às noticias de violência. Nesses momentos, a 

própria montagem televisiva, intocada, já se encarrega de promover o mesmo tipo de associação 

e choque que Coutinho busca em sua edição. Em nenhum momento isso é mais evidente do que 

no bloco do Jornal hoje integralmente apresentado. Após uma reportagem sobre criança de três 

meses de idade baleada no colo do pai – um homem humilde vítima de assaltantes – e outra sobre 

o julgamento de chefes de quadrilha acusados como mandantes do assassinato de um juiz, o corte 

real do programa leva de volta à âncora que sugere, como ponte com o próximo assunto: “vamos 
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relaxar um pouco agora?” E segue-se matéria sobre a Semana de Moda de Milão. Como aponta 

Marco Freitas, “a passagem do jornalismo espetáculo do terror para o editorial de moda leve e 

despretensioso ganha verdadeiros contornos dramáticos.”
172

 Assim, percebe-se o esforço de 

Coutinho para preservar aqueles cortes da própria programação que podem ser interessantes para 

o seu discurso. 

O melhor exemplo de como o autor equaciona a necessidade de reduzir a duração de cada 

segmento inserido com aquela de promover a leitura apropriada daquele segmento no contexto do 

seu filme pode ser percebido no tratamento dispensado à sequência da matéria com o cirurgião 

plástico das celebridades, Dr. Robert Ray. Conhecido como Dr. Hollywood, o brasileiro que vive 

em Los Angeles é entrevistado pela repórter de um programa matutino. A montagem interna leva 

diretamente da chamada da matéria pelas apresentadoras, necessária como contextualização, à 

matéria em si. Dr. Ray diz que voltou ao Brasil, trinta e quatro anos depois, porque o país “está 

um espetáculo” – e, no contexto geral do filme, esse ufanismo pode ser imediatamente associado 

à campanha pela eleição do Rio de Janeiro como cidade-sede das Olimpíadas, então em pleno 

vapor, como atesta a inclusão do assunto em três dos telejornais do dia. Coutinho deixa a 

entrevista se desenrolar sem interrupções por um bom tempo, enquanto o cirurgião diz coisas do 

tipo “bumbum e seio começam a cair aos vinte e dois [anos de idade]” e “em um ou dois anos [o 

seio] vai cair uns dois centímetros”. Ele apresenta peças de roupas de sua própria criação, com 

enchimentos para glúteos e sustentação dos seios “para dormir”, discute tipos de cirurgia plástica, 

exibindo os respectivos instrumentos cirúrgicos, fala em preços – cujos valores o próprio 

programa satiriza, apresentando-os em grafismos e efeitos sonoros. Em seguida, um corte interno 

leva ao momento da matéria em que aqueles padrões arbitrários e inatingíveis de “beleza” ou 

“perfeição física” são “postos à prova” em medições e exames realizados no corpo de uma 

modelo vestida em um biquíni minúsculo – ao fundo da qual permanecem outra moça e mais dois 

rapazes nos mesmos trajes sumários. Novamente aí, por mais cinco minutos – que representam 

“uma eternidade” no tempo narrativo do filme e da própria transmissão televisiva sujeita ao 

imperativo do zapping –, mantém a duração original da sequência inalterada, expondo todo o 

absurdo e imprecisão daquelas medições realizadas pelo cirurgião no corpo da modelo. No 

interior de uma mesma sequência, talvez a de mais longa duração em todo o filme, Coutinho 
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equilibra os cortes elípticos e o respeito à duração original para alcançar, alternadamente, a 

exclusão dos momentos descartáveis do ponto de vista do discurso e a fruição do tempo real, 

quando necessária à narrativa. Nesse caso, a duração da sequência com o Dr. Ray produz no 

espectador exatamente o efeito almejado por Coutinho: exasperação. Ao serem apresentadas por 

um tempo tão longo, na tela grande, no contexto de uma exibição cinematográfica que mobiliza a 

atenção total do espectador a todo instante – ao contrário da atenção parcial e dispersa típica da 

televisão –, as sandices do cirurgião plástico se tornam autênticas abominações, as expressões de 

desconforto da modelo se amplificam como apelos dramáticos, “os instrumentos de cirurgia 

estética do Doctor Hollywood, que poderiam ter um ar inofensivo na pequena tela quadrada, 

ganham um verdadeiro aspecto de gigantescos instrumentos de tortura ao serem projetados.”
173

 

Aqui, apropriação, deslocamento de contexto e montagem (especificamente como intervenção ou 

não sobre a duração de cada sequência) operam conjuntamente na produção de um novo sentido 

para o material apropriado – um sentido diametralmente oposto ao que ele buscava projetar 

originalmente. 

 

6.6. Intervenções autorais em Um dia na vida: a seleção do conteúdo 

O processo de criação de Um dia na vida tem início com a gravação ininterrupta de 

dezenove horas de programação da TV aberta brasileira – carioca, mais especificamente, já que 

há trechos de programas de veiculação local. Assim, a seleção de conteúdos do filme – a 

“curadoria” da programação televisiva a que nos referimos no início deste capítulo como 

manifestação fundamental da autoria – inicia-se já no momento da seleção de qual das emissoras 

terá sua transmissão gravada a cada momento, o que é já é um procedimento de montagem. 

Porém, como explicou Eduardo Coutinho em palestra apresentada após a sessão de Um dia na 

vida realizada no CINUSP Paulo Emílio no dia 26 de abril de 2012, em nenhum momento a 

gravação da transmissão televisiva esteve concentrada exclusivamente na programação de uma 

única emissora. Empregando uma aparelhagem que permitia às transmissões das oito emissoras 

ser acompanhada ao mesmo tempo e que mais de uma delas fosse gravada simultaneamente, o 

método de captação de material para o filme deu-se de tal forma que, a cada instante, houvesse 

sempre pelo menos dois canais sendo gravados, justamente para que existisse a posterior 
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possibilidade de corte entre programações exibidas de forma concomitante. Mas o próprio 

Coutinho, no mesmo depoimento, revelou também que não há no corte final do filme qualquer 

situação em que uma imagem seja apresentada na sequência de outra que estivesse sendo 

transmitida “ao mesmo tempo”, assegurando que a simulação da cronologia da transmissão é 

fidedigna. Coutinho toma como regra para a enunciação dos seu discurso o respeito ao 

fundamento  

A priori, como também lembrado por Coutinho naquele depoimento, a captação de 

material excluiu toda a programação de uma emissora – a TV educativa – sob o pretexto de que 

os canais educativos pertencem ao poder público e têm alcance local, variando de programação 

conforme a região do país em que são recebidos. Mas não é absurdo imaginar que a verdadeira 

razão para essa exclusão resida no fato de que a programação de emissoras desse tipo não 

ofereceria muito material do tipo que Coutinho pretendia compilar e comentar, já que elas não 

são orientadas pela mesma lógica de mercado e audiência que rege a programação dos canais 

“comerciais”. O mesmo raciocínio explicaria o motivo que leva a programação da TV Brasil, 

também de perfil estritamente cultural e não comercial, a aparecer tão pouco representada no 

corte final do filme, apenas logo no começo, com material extraído de transmissão realizada antes 

das sete da manhã. A programação da TV Brasil surge no início do filme até mesmo como 

contraponto a tudo o que será visto em seguida, como exemplo da promoção pela televisão de 

valores estritamente defensáveis: a acessibilidade de informação e entretenimento para 

deficientes, a transparência do dinheiro público, a educação – ainda que essa seja oferecida de 

maneira bastante superficial e que o fato de ser voltada à difusão de língua estrangeira e contar 

com um ator brasileiro falando português com suposto sotaque de anglófono sejam também 

comentários sobre o caráter submisso e matuto de nosso intercâmbio cultural. 

Assim como exclui, quase totalmente, os “bons exemplos” da programação da TV, 

deixando de fora por princípio quase todo o conteúdo educativo e todos os filmes, Coutinho 

também evita em sua seleção os programas internacionais. Além de Tom e Jerry, único exemplo 

no filme de conteúdo gerado nos Estados Unidos – cuja presença na programação  televisiva do 

Brasil é bem maior do que sua representatividade nesse “dia na vida” pode fazer supor –, a 

“curadoria” de Coutinho inclui apenas um spot comercial e outros dois programas produzidos 

fora do país, ambos mexicanos: o seriado Chaves, que é de fato uma “instituição” da TV 
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brasileira, e Amanhã é para sempre – uma telenovela latino-americana, outra programação típica 

de determinadas emissoras brasileiras, designada popularmente justamente pelo termo “novela 

mexicana”. Pode-se argumentar que, com essa postura, Coutinho privilegie precisamente não 

apenas o que é transmitido pela televisão brasileira, mas principalmente o que é também 

produzido por ela. Em todo caso, a seleção revela uma intenção de apresentar apenas aquilo que 

seria “típico” da TV brasileira, os formatos e os conteúdos que têm “a cara” dessa programação. 

No mesmo sentido, a programação da MTV, que ainda hoje reproduz muito dos formatos de suas 

afiliadas internacionais, também aparece pouco representada na seleção final, entrando apenas em 

um momento isolado e de pouca conexão com as sequências entre as quais é interposto, quase 

como um interlúdio cômico, uma pausa no discurso – não por acaso, um momento de humor e 

música, no qual se apresenta a banda Massacration, um pastiche-paródia do típico heavy metal 

melódico dos anos 1980. Coutinho, naquele mesmo depoimento apresentado no CINUSP, 

justificou a modesta inclusão da transmissão da MTV alegando que a programação da emissora 

daquele dia específico foi dominada por sketches e reprises relacionados exclusivamente ao 

prêmio anual da emissora, que seria entregue em cerimônia televisionada naquela noite, da qual 

tirou o único momento exibido de um programa do canal. Parece mais provável que a pouca 

presença da emissora musical esteja relacionada mesmo à sua atipicidade, ao fato de não veicular 

o mesmo conteúdo tipicamente brasileiro das demais. 

A seleção de conteúdo do filme, portanto, pauta-se principalmente pelo que cada 

emissora, naquele dia específico de programação, tinha a oferecer a Coutinho para a criação de 

seu discurso sobre a televisão brasileira. Essa apropriação, por mais que o autor busque negar, foi 

motivada por intenções narrativas e ideológicas. Intencionalmente ou não, sejam esses temas 

intrínsecos à televisão brasileira ou não, Coutinho privilegiou um conjunto bem específico de 

assuntos em sua seleção. Assim como da seleção de imagens de filmes feitos em São Paulo 

realizada por Jean-Claude Bernardet emergem certos temas recorrentes desses filmes, da seleção 

realizada por Coutinho emergem determinados temas em torno dos quais o seu filme se 

concentra. Mesmo as inclusões de conteúdo mais aparentemente neutro, de verdadeiros 

interlúdios que poderiam ser tomados como “quebras” no discurso, “fugas do assunto” (o 

desenho animado, os momentos românticos de telenovelas, a MTV), trazem implícitas, quase 

sempre, um subtexto ideológico, que pode ser relativo à ganância e à exploração (como no caso 

da cena de Chaves) ou à ética do trabalho (como na cena da telenovela Alma gêmea). E essas 
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cenas “excêntricas” em relação ao conteúdo discursivo do filme quase sempre se somam, pelo 

menos como reforços, ao comentário crítico geral do filme sobre a qualidade da programação 

televisiva brasileira, seja como atestado de seus baixos valores de produção (os infomerciais 

toscamente realizados) seja como exemplo de futilidade (o Programa Amaury Jr., Ana Maria 

Braga). Elas têm ainda, por fim, a função de pontuar os diferentes momentos do dia em que se 

divide a programação televisiva a partir de seu público-alvo e de seus índices de audiência: o 

desenho animado, por exemplo, indica a parte da programação direcionada às crianças, o que 

serve para contextualizar os anúncios de produtos infantis vistos em seguida. 

Há um subtexto ideológico que permeia todo o filme como crítica à mercantilização 

excessiva da vida humana, da fé ao sexo, da infância à violência. Na sociedade mediática, 

lembra-nos Coutinho com seu discurso, tudo é um show, e o objetivo do show é sempre 

movimentar a máquina capitalista. Há até mesmo comentários implícitos que discretamente se 

dirigem à situação política e social do país, como a justaposição do discurso ufanista do 

presidente Lula, em matéria do Jornal da Globo sobre a campanha brasileira para eleger o Rio de 

Janeiro como cidade-sede das Olimpíadas, que se encerra com sua paráfrase do famoso “yes, we 

can” do presidente Obama, à qual se segue, imediatamente, a imagem de Amaury Jr. 

entrevistando socialites que oferecem festa em homenagem ao presidente do Banco Central ou 

editam livro sobre etiqueta. Se o discurso oficial tenta aproximar-nos do primeiro mundo, a 

realidade cotidiana ainda é plena de exemplos de nosso provincianismo e da promiscuidade entre 

o público e o privado tipicamente brasileira. Um comentário que é expresso também pela 

inclusão da matéria de telejornal, vista integralmente, sobre o caso de deputado acusado de forjar 

assassinatos reais para veiculação em sua própria rede de televisão. Evidentemente, Coutinho não 

poderia deixar de fora de sua montagem uma cena em que se revalam, ao mesmo 

tempo,informações tão contundentes sobre a atrocidade da programação televisiva, sobre o abuso 

de poder, sobre as relações entre mídia e governo.  

Esse mesmo discurso sociológico e político motiva ainda a inclusão integral de dois spots 

de propaganda político-partidária. O primeiro é do Partido Popular Socialista e apresenta seu 

presidente, Roberto Freire, anunciando a realização do Congresso Nacional da legenda. O seu 

discurso não explicita essa informação, mas as imagens exibidas deixam claro que seu partido 

acaba de firmar acordo para apoiar a candidatura à Presidência da Republica de José Serra, do 
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PSDB. O segundo é do Partido Comunista Brasileiro. Já em sua vinheta, em que se vê a bandeira 

vermelha, a foice e o martelo, a propaganda do partido parece deslocada naquele contexto. 

Quando Ivan Pinheiro passa a discorrer sobre as mazelas do capitalismo, proferindo frases como 

“o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre” e “o trabalhador tem que se unir”, a sua inserção 

no fluxo das imagens televisivas chega às raias do absurdo. A inclusão de ambas propagandas 

políticas em sua integralidade, em momentos próximos da narrativa, serve como comentário 

explícito ao anacronismo das ideologias políticas, ao esfacelamento das identidades partidárias. 

Mas todo esse conteúdo sociológico e político é verdadeiramente secundário, subtextual, em 

relação ao conteúdo primário do discurso do filme, que é mesmo sobre a televisão – e sobre como 

ela manifesta essas questões mais gerais relativas ao Brasil. 

A seleção de cada segmento que entra no corte final de Coutinho é, sim, pautada pela 

necessidade de compor um determinado discurso sobre a TV. Um discurso no qual se reafirme, 

por sua recorrência, determinados assuntos e métodos que orientam, na visão de Coutinho, a 

programação da televisão brasileira. Dentre esses assuntos, são particularmente enfatizados por 

Coutinho a coisificação do corpo feminino e a mercantilização geral da vida humana, mas 

particularmente da fé. Dentre aqueles métodos, a exposição de Coutinho enfatiza a repetição de 

clichês ancestrais, a coincidência de abordagens entre diferentes emissoras e diferentes e o caráter 

autorreferente do discurso televisivo. É o que corrobora Eduardo Valente ao apontar para o fato 

de que “se isso tudo está na tela da nossa TV todos os dias, está particularmente ressaltado em 

Um dia na vida, que não é apenas um dia qualquer na TV, embora o seja. É um dia qualquer na 

TV, segundo visto e registrado por Eduardo Coutinho.”
174

 

 

6.7. A metacrítica da televisão em Um dia na vida: mercantilização do corpo, da fé e do 

medo 

 Conforme já afirmado – e como pode ser inferido da mera descrição de seu conteúdo –, o 

discurso de Um dia na vida estabelece uma crítica ao conteúdo da televisão brasileira que se 

volta, acima e antes de tudo, à mercantilização promovida por ela de todos os aspectos da vida 

humana. A televisão é, acima de tudo, uma máquina de vendas, que se apresenta como tal tanto 

da maneira mais explícita (os informerciais de venda de joias) como disfarçadamente (os 
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merchandisings incluídos em programas de auditório e na cena da telenovela da Globo 

ambientada em um salão de beleza, em cujo cenário é anunciado um produto para os cabelos). 

Como o filme faz questão de ressaltar, no exercício de seu poder de mercantilização a TV investe 

com mais vigor nos elos mais frágeis da “corrente humana”: as crianças, os insatisfeitos com a 

própria aparência, os insatisfeitos com a vida, que buscam consolo na fé e na chance de sucesso 

material.  

Esse tema é introduzido logo no início da narrativa por uma sucessão de spots comerciais 

direcionados ao público infantil. Um deles é particularmente ilustrativo por seu caráter insólito e 

escatológico: a propaganda da boneca falante Little Mommy Banheirinho, que é vendida com 

acessórios que incluem uma privada e uma pia. Produto e anúncio são representativos da forma 

como a publicidade e o comércio voltados às crianças tratam o seu público-alvo: a boneca fala 

coisas como “cocozinho”, “tem que dar descarga” e “tchau xixi, tchau cocô”. É difícil crer que tal 

produto exista – e se o espectador que assiste ao filme de Coutinho provavelmente se surpreende 

com essa descoberta, é justamente porque aquele anúncio não se apresenta em qualquer momento 

ao longo da transmissão, segundo a lógica de “organização dos comerciais de televisão, nos quais 

certos produtos são identificados com horas especificas do dia.”
175

 A eficácia do efeito inusitado, 

surpreendente e cômico daquela cena, portanto, decorre da ignorância do espectador a respeito de 

determinados conteúdos televisivos cuja comunicação é direcionada apenas a determinados 

públicos-alvo e propositalmente ocultada ou mascarada para outros – um procedimento que 

Coutinho não só denuncia, mas também reverte, franqueando aos espectadores de determinadas 

emissoras e de determinadas faixas de horário da programação o acesso a um conteúdo que lhes é 

desconhecido. 

Mas se a criança é o público-alvo preferencial da parte matutina da programação, 

praticamente durante todo o resto do dia a publicidade é voltada à mulher e à sua necessária 

preocupação com a aparência e o próprio corpo. Ao longo do dia, são-lhe ofertados os mais 

variados produtos de “saúde e beleza”: de sabonete a joias, de cinta que promete esconder 

gorduras localizadas, diminuir medidas e delinear silhueta a suplemento alimentar de cálcio que 

promete rejuvenescimento e “ossos fortes” – apelando também, portanto, aos idosos e 

especificamente à mulher idosa. Não é por acaso, aliás, que esse infomercial específico do 
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suplemento alimentar inclua uma cena em estúdio na qual o apresentador toma o depoimento de 

uma mulher que afirma os benefícios da reposição de cálcio, que vem fazendo há seis meses – 

comprovados pelo “seu médico”, que também depõe. Mesmo uma propaganda de produtos não 

especificamente dirigidos ao público feminino, como a de moveis e eletrodomésticos, é 

apresentada por uma mulher: é a mulher que os publicitários querem atingir, com as crianças em 

um distante segundo lugar na ordem de preferência. 

Esse apelo ao consumo feminino se pauta – e é reforçado – pela programação geral da 

TV, que reitera constantemente para a mulher a necessidade de permanecer jovem e bonita. 

“Como aponta Coutinho, é preciso prestar especial atenção à construção do corpo feminino como 

uma imagem – como um objeto a ser constante e esteticamente construído pela televisão: 

cirurgias plásticas, dietas, joias caras, cintas que reduzem medidas, programas de transformação 

radical.”
176

 A mercantilização promovida pela TV tem, portanto, o corpo feminino – coisificado – 

como seu principal objeto. Ao longo de toda a transmissão, principalmente dos períodos matutino 

e vespertino, quando se supõe que a audiência seja composta principalmente por donas de casa, a 

programação é dominada por imagens de mulheres de corpos “sarados”, por mensagens que 

reiteram a obsessão com o corpo e com a aparência. O cirurgião plástico que fala o tempo todo 

em tom alarmente sobre “bumbuns” e seios que requerem roupas e intervenções cirúrgicas para 

enfrentar os efeitos nefastos da idade e da gravidade. As “repórteres” que apresentam sua matéria 

em roupas de banho. Essa associação direta, entre a imposição de um ideal estético às mulheres e 

a promoção do consumo de produtos que lhes permitam “se adequar” a esse padrão, fica 

escandalosamente óbvia na sequência da “reportagem” de programa feminino vespertino pautada 

simplesmente na contraposição de “loiras versus morenas”. Mero pretexto para uma edição de 

imagens sensuais e depoimentos de subcelebridades como Mulher-Maçã, Mulher-Melancia, 

Sheila Carvalho, Feiticeira e Tiazinha, o segmento do programa é sucedido – em seu corte “real”, 

não por meio da montagem interna praticada por Coutinho – por uma volta ao estúdio do 

programa, no qual a apresentadora anuncia merchandising de tratamento odontológico que 

promete deixar “a espectadora” com um sorriso belo como os das celebridades que ela acabou de 

ver. A mesma estratégia se verifica de maneira igualmente óbvia em todo o segmento de 

“transformação estética” do programa Márcia – no qual cada tratamento oferecido à participante 
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é também ofertado à espectadora – e particularmente na última imagem do quadro, que reúne a 

apresentadora, duas mulheres que foram transformadas em seus “clones” e um letreiro que 

anuncia “plástica light: nova técnica muda orelha em dez minutos”. 

Da maneira como são apresentadas em Um dia na vida, a coisificação do corpo da mulher 

e a obsessão com o corpo e a saúde adquirem também, pela via do absurdo e do exagero, efeitos 

indiscutivelmente humorísticos, principalmente ao aparecerem associadas claramente a outra 

obsessão promovida de forma obstinada pela programação televisiva: a busca por riqueza e 

sucesso material. Em nenhum outro segmento isso é mais evidente do que no quadro da “revista 

eletrônica” – também feminina, obviamente – Dia a dia no qual três mulheres, em volta de uma 

bancada de cozinha repleta de alimentos, discutem a relação entre nutrição e tipos sanguíneos. 

“Vamos falar do sangue B”, anuncia a apresentadora. “Ah, o B é o melhor sangue, o sangue dos 

milionários”, diz a especialista em nutrição – e hematologia? – citando o resultado de “uma 

pesquisa nos Estados Unidos” que apontou esse tipo de sangue em “40% dos grandes milionários 

que se fizeram pelo seu próprio  esforço”. Seguem-se recomendações de determinados tipos de 

alimento para determinados tipos sanguíneos, pontuadas por outras pérolas do tipo: “diz que o 

AB era o sangue de Jesus Cristo”. Obsessão com a saúde e com o enriquecimento, futilidade, 

pseudociência e até mesmo religião são misturados no “cardápio” oferecido à espectadora 

matutina. 

Essa última fala específica pode ser um bom ponto de conexa com outra recorrência 

temática de Um dia na vida, praticamente tão presente quanto a exploração do corpo feminino: a 

religião. Se a mulher é o principal objeto mercantilizado pela televisão, a fé vem logo atrás. E o 

tema do alastramento das igrejas evangélicas, cuja expansão é evidente na programação 

televisiva, parece interessar particularmente a Coutinho.  

A presença constante de programas e spots comerciais de caráter religioso ou místico em 

Um dia na vida, pontuando todos os momentos da narrativa – e períodos do dia – pode ser vista 

como uma intervenção exagerada de Coutinho em sua seleção do que gravar e incluir em seu 

filme dentre aquilo que é transmitido pela televisão aberta. Levando-se em conta a audiência 

desses programas, sua representatividade e a pouca variedade de seus formatos e discursos, é 

possível argumentar que a inclusão de uma quantidade menor desse tipo de programa surtiria o 

mesmo efeito enquanto discurso sobre a evangelização da sociedade e da mídia. Mas a 
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interposição, ao longo da narrativa, de cinco segmentos evangélicos reforça, por um lado, o fato 

de que esses programas estão hoje presentes na grade diária da TV em todos os períodos do dia – 

e não mais confinados aos horários da manhã e da madrugada a que costumavam ser reservados 

os espaços arrendáveis da programação televisiva. Por outro lado, a variedade dos conteúdos 

religiosos também é essencial ao discurso de Coutinho, na medida em que reitera as múltiplas 

formas de mercantilização da fé: do descaramento do spot comercial da Faculdade Teológica, que 

oferece como brinde uma bíblia pentecostal e um CD de cantora evangélica a quem adquirir, por 

telefone, em suaves prestações, o seu curso à distancia, ao verdadeiramente intrigante “programa” 

de autoajuda Transforme seu mundo. Nesse segmento, um homem jovem de roupas e linguajar 

informais, sentado em uma poltrona, aparece dizendo coisas como: “pense nisso: o submarino 

está dentro da água, mas a água não está nele. Podemos viver num mundo cheio de violência, 

mas não precisamos ser violentos.” Depois de seu “discurso”, a imagem é cortada para uma 

mulher em estúdio que solicita a realização de um depósito bancário, sem que se torne claro o 

que, afinal, é aquilo a que estamos assistindo: seria um infomercial, um programa em “horário 

comprado” de uma nova denominação religiosa, uma seita? Os dois apresentadores fazem 

promessas vazias de felicidade, transformação para melhor. Uma citação bíblica surge na tela. A 

apresentadora anuncia depoimentos de pessoas “que tiveram suas vidas transformadas pelo 

programa Transforme seu mundo”, mas o corte para outro segmento é realizado antes da entrada 

em cena dos tais depoentes, de modo que a natureza do “programa” permaneça obscura. O 

espectador fica sem saber se essa incompreensão é fruto do ato autoral de Coutinho, que cortou a 

cena antes de a questão ser esclarecida, ou se o teor do “programa” é propositalmente hermético. 

Se essa variedade de formas de comercialização da fé oferece indícios do grau de 

especialização e multiplicidade conquistado pelo evangelismo mediático atual, ela também se 

presta, simultaneamente, à exposição do descompasso entre a similaridade de métodos e 

conteúdos dos programas religiosos e a intolerância que cada denominação pentecostal promove 

em relação aos valores de outras igrejas. Todas elas se apresentam como refúgios onde o cidadão 

pode finalmente encontrar a paz e a felicidade. Todas expressamente pedem contribuições 

financeiras em troca desses benefícios. E, ainda assim, todas renegam por princípio não só as 

outras religiões, como também outras religiões cristãs e mesmo outras igrejas evangélicas que 

lhes são semelhantes. No programa da Missão Apostólica da Graça de Deus, em que se apresenta 

o primeiro sermão religioso da narrativa, o apóstolo Miguel Ângelo defende a sua legenda 
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específica como lugar “da verdade. “Pedro foi um mentiroso. Enganador. Como é que pode ser o 

fundamento de uma igreja?”, ataca o pastor. No sermão religioso da tarde, da igreja Bola de 

Neve, denominação pentecostal de perfil “jovem”, comprovado pela maior parte da plateia que 

assiste à pregação, cujo altar é montado sobre uma prancha de surfe, o tom do discurso é 

completamente diverso – teatralizado, informal, bem-humorado –, mas o conteúdo é bem 

semelhante: narrativa de uma passagem bíblica (a velha história de Davi contra Golias, no caso) e 

um letreiro que pede contribuições em dinheiro. 

O tom colérico do discurso de boa parte dos pastores evangélicos da TV não difere muito 

daquele adotado pelos apresentadores de programas noticiosos sensacionalistas que exploram o 

crime e a violência. Essa aproximação é sugerida pela própria montagem de Um dia na vida, que 

apresenta logo após o sermão religioso mais enraivecido o programa Balanço geral, com Wagner 

Montes, aos quais é entreposta apenas uma breve chamada. A proximidade com que as cenas são 

exibidas permite a identificação das semelhanças entre os discursos, ambos marcados pelo fervor, 

pelo deboche, pela virulência e pela intolerância. Muda apenas o alvo: se o pastor dirige sua fúria 

e seu escárnio às outras igrejas, Wagner Montes faz o mesmo em relação aos criminosos. Seu 

programa representa a forma mais degradante de abordagem da violência e de exploração da 

miséria humana pela televisão e é de uma pobreza formal ímpar: limita-se à exibição de 

flagrantes de violência “comentados” pelo apresentador. Os comentários, por sua vez, resumem-

se a manifestações reacionárias que invariavelmente prescrevem a truculência policial, a pena de 

morte – e mesmo o extermínio – como soluções para a criminalidade. Numa das sequências do 

programa, que Coutinho preserva integralmente, Wagner Montes discorre sobre imagens da 

câmera de segurança de casa lotérica assaltada: um assalto à mão armada em que os funcionários 

do estabelecimento são trancafiados em um dos cômodos. O apresentador perde um longo tempo 

comentando como um dos funcionários da loteria visto na cena, se fosse um policial ou estivesse 

armado, poderia e deveria disparar contra o ladrão e matá-lo. “É  legítima defesa”, justifica. “Tá 

no código penal”. Com um discurso pleno de humor negro, o ancora simula os gestos de sua 

legítima defesa, repete várias vezes o movimento e os sons do tiro que dispararia contra o 

criminoso se estivesse naquela situação. Ao final, faz uma careta indicando como ficaria o 

bandido morto. Quando ele fica imóvel, Coutinho corta para outra sequência. 
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O longo trecho do Balanço geral incluído na montagem de A vida em um dia se inicia 

com a exibição de cenas gravadas por celular que mostram um homem agredindo brutalmente a 

namorada no meio da rua. Depois de ameaçá-la com uma pedra, dar-lhe socos, empurrões e 

puxões, ele chega a chutar sua cabeça, quando ela já se encontra caída. Quando Wagner Montes 

comenta a brutalidade cometida contra a mulher, avisa que não é preciso bater na mulher, que 

basta imobilizá-la quando ela estiver “alterada”, demonstrando em seguida como se deve segurá-

la pelos braço. A cena que introduz esse programa, portanto, também reforça a posição da mulher 

como assunto – ou personagem – principal da narrativa de Um dia na vida, na qual ela, 

sucessivamente, é “tratada como flor [...] numa novela global, [...] modelada pelo cirurgião, 

apanha no meio da rua [...]”
177

  

Mas a inclusão do Balanço geral também acentua na narrativa de Coutinho a presença de 

outro discurso televisivo apelativo, desenvolvido ao longo do dia paralelamente também aos 

discursos do capital, da fé e do corpo feminino: o discurso do medo, que tenta colocar o 

espectador na condição de refém da violência, constantemente acuado. Completa-se, assim, a 

exposição do conjunto dos temas centrais em torno dos quais a televisão organiza seu discurso 

para captar a atenção do expectador: o dinheiro, o sexo, a fé a violência. Essa exploração do 

medo se faz presente também, como pontuado pela narrativa, ao longo de todo a transmissão – é 

vista já no programa feminino matutino, que intercala futilidades a noticias sobre crime; é vista 

nos noticiários sensacionalistas da tarde e também em telejornal teoricamente mais “sério” da 

emissora de maior audiência, no qual a mesma noticia sobre a criança baleada apresentada 

durante a revista eletrônica matinal da concorrente é apresentada com as mesmas ênfase nos três 

meses de idade da vítima e no “tiro na cabeça”. Não é por acaso, portanto, que os programas 

sensacionalistas sejam inseridos na narrativa em sequências longas, sem aquela típica montagem 

interna colocada em operação com forma de sintetizar conteúdos. Da mesma forma que o 

segmento do Dr. Hollywood, esses segmentos de exploração da violência são apresentado de uma 

maneira que permita ao espectador realmente experimentar a angústia da exploração delongada 

ao sofrimento alheio. Na sequência do Balanço geral, ele não apenas deixa que a cena de 

agressão à mulher seja vista integralmente, sem cortes, como também “respeita” o formato do 

programa, em que a cena continua sendo exibida repetidamente, do início ao fim, quando o 

                                                 
177

 MERTEN, 2010. 



177 

 

 

 

enquadramento volta para o estúdio, com a tela dividida para que o apresentador ocupe apenas a 

metade, deixando a outra ser ocupada pela repetição das imagens do vídeo do flagrante. 

“Ninguém impede a agressão!”, comenta a repórter em tom escandalizado, ignorando o fato de 

que a pessoa que poderia mais facilmente ter intervido estava gravando aquelas imagens – 

justamente as que a própria emissora adquiriu para incluir repetidamente em sua programação, 

colocando o próprio telespectador na condição de testemunha omissa.  

A inclusão de uma sequência do programa Brasil urgente, de outra emissora e de formato 

idêntico ao Balanço geral, segue lógica parecida. A montagem preserva o tempo interno da cena, 

sem cortes internos, mas não contextualiza e tampouco aguardo o seu final. Nesse caso, a 

impressão do espectador é de que as imagens mostradas podem ter ocupado ainda um bom tempo 

da transmissão. Do Brasil urgente, vê-se apenas as imagens ao vivo de um “flagrante”, sem cenas 

no estúdio. Não é revelado o rosto do apresentador. A escolha é interessante, porque permite que 

a própria TV “fale”, sem personalizar a emissão do discurso. A sequência começa diretamente 

em imagens tomadas de helicóptero, nas quais se vê uma equipe de resgate prestando socorro à 

vítima estendida no asfalto, aparentemente em estado grave. O âncora, em off gasta palavras sem 

ter o que narrar, exceto o fato de que as câmeras “flagraram” o atendimento a uma vítima, 

supostamente de bala, supostamente decorrente de uma briga de trânsito: “Isso é viver numa 

grande cidade [...] você pode [...] levar um tiro em uma briga em trânsito”. Ao que prontamente 

se corrige: “também não sabemos se é briga no trânsito, pode ter sido assalto”. “Pois é, não 

sabemos ainda”, confirma outra voz no estúdio”. Não há apuração, não há o que informar, não há 

notícia. A cena segue. O apresentador repete mais de uma vez a frase “a luta pela vida”, mas 

parece o tempo todo buscar uma comprovação da morte. Enquanto é vista a ação dos bombeiros, 

o comentarista insiste por várias vezes na ideia de que a pessoa cujo socorro está sendo 

acompanhado ao vivo já esta aparentemente morta, “infelizmente”, até que as imagens o forçam 

novamente a se retratar, admitindo que a vítima pode, sim, ainda estar viva – as imagens são 

imprecisas. Entra o corte para a próxima sequência, sem que a resolução do caso seja 

acompanhada. Como afirmado, torna-se plausível a ideia de que aquela cena tenha continuado no 

ar, sem nenhuma informação nova, ainda por muitos e muitos minutos. Se a TV tem por regra 

manter acelerado seu fluxo de imagens, preencher cada instante da programação com todo o 

barulho e ação possíveis, a sequência demonstra a exceção à regra que é feita em nome de uma 

exploração mais efetiva do medo e da violência. Não há nada a ser mostrado, mas a obsessão 
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mórbida do ser humano é considerada mais do que suficiente para garantir a atenção do 

espectador. 

Até aqui, durante as últimas seções deste capítulo, foram expostas as metacríticas à 

televisão dirigidas por Coutinho especificamente ao conteúdo da programação televisiva. Mas, 

como muitas dessas críticas evidenciam – e a expressa nessa última cena descrita em particular –, 

ao comentário sobre o conteúdo está frequentemente imbricado um comentário sobre a forma. 

Não são condenáveis apenas a exposição excessiva do corpo feminino como objeto e da violência 

como atração, mas também a forma como a televisão expõe esses temas. A programação 

televisiva é questionada não apenas no conteúdo de seu discurso, mas também no de sua 

articulação, quanto aos métodos e procedimentos que emprega para enunciá-lo. Não apenas o que 

ela transmite, mas principalmente como transmite é o que está em escopo no filme. Percebe-se de 

forma exemplar como a crítica aos conteúdos da TV atrela-se à crítica às suas formas no discurso 

de Um dia na vida também em sua última menção a um programa evangélico. 

A representatividade da programação religiosa é tão marcante do “dia na vida” de 

Coutinho que é justamente com um programa do tipo que ele escolhe encerrar o seu filme. Trata-

se do popular Fala que eu te escuto, que já há alguns anos ocupa um longo espaço na grade 

televisiva de madrugada. O trecho exibido do programa começa com um videoclipe gospel. Em 

seguida, a vinheta anuncia: “prepare seu copo d’água”. Surge então a imagem de dois pastores 

apoiados sobre bancada onde repousam dois copos com água, enquanto um deles prega com 

fervor, em nome das pessoas aflitas por dependências. O religioso pede ao telespectador que 

coloque um copo com água sobre o televisor para que ele seja abençoado. Isso permite a 

Coutinho deixar como plano final de sua narrativa uma imagem fixa e muda: um copo d’água no 

centro do quadro, “à espera da intervenção divina.”
178

 A duração do plano indica que Coutinho 

pode ter “congelado” a imagem naquele ponto, o que representaria sua única intervenção direta, 

sua única “distorção” do material apropriado. Mas isso não importa nesse caso, já que é a 

imagem final do filme, que nem mesmo tem créditos após o encerramento. O que interessa é 

como esse plano estabelece um contraponto a todo o conteúdo do filme apresentado até ali: único 

plano estático e sem ação alguma, único plano de silêncio. Enquanto todo o filme, até ali, é 

tomado de “som e fúria”, reproduzindo a constante estridência da transmissão televisiva, que 
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tenta preencher cada mínimo respiro para não perder a atenção do espectador, o plano final dá a 

esse espectador a dimensão da “paz” que lhe é sonegada. O encerramento do filme, portanto, traz 

implícito um último comentário crítico, sobre esse método “histérico” de que a TV se vale para 

manter a audiência supostamente entretida.  

 

6.8. A metacritica da televisão em Um dia na vida: clichês e autorreferências 

Um dos comentários formais sobre a programação televisiva que se estabelece em A vida 

em um dia diz respeito à própria repetição de fórmulas e clichês em torno da qual ela se constrói. 

Nesse sentido, já a seleção de material promove a comprovação de certos clichês sobre a 

televisão que são parte do senso comum: a programação diurna é voltada às mulheres, os 

comerciais de cerveja só mostram mulheres e festas, as telenovelas das tarde são “água com 

açúcar”, as telenovelas sempre reservam para os seus últimos capítulos eventos como 

casamentos, partos e mortes. 

 Porém, clichês gerais à parte essas, a seleção do material televisivo integrado ao filme e 

sua montagem reiteram inúmeras coincidências – de formato, de conteúdos e de estratégias – 

entre a programação de emissoras diferentes que têm por objetivo afirmar, implicitamente, que 

esses canais, ou pelos menos os canais comerciais, são todos um só, que a televisão é uma só, que 

o discurso é um só. Entretanto, percebe-se claramente entre a programação da emissora líder e a 

das demais a ausência naquela das estratégias mais apelativas – ou explícitas – destas últimas. Se 

as coincidências entre “as outras” se fazem absolutamente explícitas, com uma programação 

quase intercambiável, é a Globo que surge deslocada naquele contexto, diferenciando-se por não 

“baixar o nível”, por não incluir em sua programação os dramas reais de casos de família e 

mulheres insatisfeitas com o próprio corpo, os programas de violência sensacionalistas, a “coluna 

social”, as imagens de corpos seminus durante a tarde. Mas tudo isso não significa que a emissora 

não partilhe do mesmo discurso das demais, não se valha das mesmas estratégias e nem que isso 

não seja apontado pelo filme. Seu discurso pauta-se pelos mesmos imperativos das demais. 

Porém, em nome de seu “padrão de qualidade”, os aspectos mais nefastos de seu discurso ficam 

implícitos – e o filme, afinal, deixa insinuar-se essa condição, os pontos em que programação de 

maior suposta qualidade nivela-se às outras. É o que ocorre, por exemplo, na alternância entre as 

notícias de violência e as banalidades, que se vê tanto no seu telejornal quanto no matutino da 
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concorrente. Na futilidade do programa matinal Mais você, cujo conteúdo não é muito superior 

ao dos programas de fofoca ou aos “femininos” dos outros canais. Na discreta menção ao 

sensacionalismo que também está implícito na sua cobertura da violência (a criança baleada). 

Numa das matérias do Jornal nacional, que gasta preciosos minutos apresentando em detalhes os 

componentes do kit de sobrevivência a desastres naturais popularizado em Tóquio. Assim como a 

cena do resgate à vítima no Brasil urgente, em que nada acontecia, nada havia para ser noticiado, 

também aqui se impõe a questão do valor jornalístico das informações apresentadas. Porém, aqui 

não se trata de um programa de sensacionalismo barato, e sim do telejornal mais visto do país, 

que certamente deveria ter uso melhor a fazer de seu tempo – e do tempo do espectador. Ainda 

outro comentário sutil a respeito do padrão de qualidade da Globo se insinua a respeito da 

suposta “sofisticação” das suas telenovelas, a qual se mostra apenas superficial, tanto do ponto de 

vista técnico quanto de conteúdo. A comparação permitida pelo filme revela que, afinal, cenários, 

figurinos, fotografia, enquadramentos e nível dos diálogos e da atuação das novelas da Globo 

estão no mesmo patamar de sua concorrente mexicana. Ou ainda abaixo, como atesta a cena da 

telenovela “das oito” incluída na montagem, a qual apresenta não apenas uma gramática 

audiovisual ultrapassada e um tratamento preconceituoso dos homossexuais, mas também 

promove um tipo de humor que não difere daquele dos programas de sketches típicos das 

concorrentes. 

Também as estratégias da publicidade se revelam explicitamente unívocas. Isso está 

perfeitamente representado na justaposição dos dois comerciais que anunciam roupas de criança. 

São dois comerciais de grandes magazines concorrentes, mas o conteúdo e o formato é 

praticamente o mesmo. No contexto do dia em que a programação foi gravada, no início do mês 

de outubro, ambos são motivados pela proximidade do Dia das Crianças. A primeira peça 

publicitária anuncia descontos nos preços das roupas infantis e uma promoção que oferece ao 

consumidor a chance de concorrer a brinquedos na compra de roupas  O comercial da marca 

concorrente também promove ofertas em roupas, cuja compra (pelos pais) é premiada com 

brindes (brinquedos, para os filhos). A abordagem do marketing é a mesma: seduzir as crianças 

com a promessa de brinquedos, convencer os pais a fazer uma compra “de necessidade”. O 

roteiro das campanhas é também o mesmo: crianças histéricas correndo pela tela, imagens dos 

brinquedos, locução histérica. O fato de ambos spots serem apresentados em sequência  torna 

explícita sua absoluta indistinção. 
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O mesmo ocorre, de forma mais diluída ao longo da duração total do filme, em relação 

aos conteúdos e formatos das emissoras concorrentes. Temas apresentados na programação de 

uma delas são reiterados na de outra. Formatos se repetem de um canal ao outro, sem distinção: o 

programa de auditório para as mulheres, a pregação religiosa para os crentes, o jornalismo 

sensacionalista apresentado no mesmíssimo formato por dois canais concorrentes, por 

apresentadores cujo discurso é indistinto. Duas chamadas de emissoras concorrentes, que duram 

poucos segundos na tela e podem parecer irrelevantes no contexto geral da narrativa são, pelo 

contrário, exemplo contundente da uniformização de conteúdos  estratégias das emissoras. Uma 

delas convoca espectadores a “contar seus problemas para a produção do programa”. A outra, de 

emissora diferente, pede à audiência que envie vídeos de flagrantes de crimes: “Dr. Segurança 

precisa da colaboração de todos.” A programação de ambos canais, portanto, solicita a 

participação do telespectador como produtor de conteúdo. Trata-se da estratégia de levar à TV os 

dramas “reais” – a qual, aliás, é partilhada não apenas pelas duas emissoras das chamadas 

especificas, como o filme comprova. Afinal, os exemplos de exploração dos dramas íntimos estão 

também em outros programas e emissoras – os Casos de família, a “transformação radical” – e 

mesmo em outra chamada, aquela que anuncia o “game show” pautado em perguntas 

embaraçosas. Aquelas duas chamadas, enfim, nem mesmo se relacionam exclusivamente uma à 

outra. Ambas remetem a outras coincidências, dialogam com outras cenas do filme, reiterando 

novamente as semelhanças entre os discursos de emissores diferentes. A chamada que solicita 

vídeos de flagrantes não é de nenhuma das duas emissoras cujos programas sensacionalistas são 

exibidos ao longo do filme. Trata-se de uma terceira, portanto, que também reproduz aquele 

mesmo formato das concorrentes. “Se você tem um flagrante, denuncie”, diz a locução, sob 

imagens que são uma montagem de vídeos amadores de brigas e abusos, muito parecidas com 

aquelas que se vê no Balanço geral.   

Além de apontar essas similaridades entre os discursos das concorrentes, uma certa 

“nivelação por baixo” da qualidade de programação, a montagem das cenas desse dia de televisão 

também evidencia reiteradamente, como um dos componentes principais de seu discurso, o 

caráter autorreferente do discurso televisivo. Se até aqui puderam ser apontados como assuntos 

principais da programação televisiva o corpo feminino, a fé e a violência, há também um 

conteúdo metalinguístico entre os “favoritos” da televisão brasileira – ou dela tal como vista e 



182 

 

 

 

apresentada por Coutinho. A televisão adora falar de si mesma, e o filme também faz questão de 

tornar isso tão explicito quanto possível. 

Em primeira instância, essa autorreferência típica do conteúdo da televisão se torna 

evidente nas constantes menções de cada emissora à sua própria programação, o que inclui, 

obviamente, todas as chamadas mantidas no filme – além das já referidas de convocação do 

espectador à participação, e também das que anunciam próximas atrações, antecipam a novela 

que virá substituir a que se encerra, aquela animação com a qual o SBT brinca com a imagem de 

dois de seus apresentadores mais folclóricos apenas para promover o slogan “a TV mais feliz do 

Brasil!” Em todo caso, não há aqui um comentário ainda. Apenas uma ferramenta corriqueira de 

autopromoção, a qual todas as emissoras têm obrigatoriamente que se submeter. A Rede Globo, 

porém, vai um pouco mais longe, incluindo durante o intervalo comercial do telejornal um spot 

publicitário anunciando livro sobre os bastidores daquele mesmo telejornal. Ainda assim, uma 

autorreferência esperada, que não surpreende. Afinal, cada emissora evidentemente se volta 

também à sua autopromoção.   

O instrumento utilizado por Coutinho para permitir que essa autofagocitose da televisão 

se evidencie verdadeiramente é a inclusão de diversas menções de uma emissora à programação 

das concorrentes. Assim, inclui dois programas diferentes da mesma Rede TV que se dedicam a 

celebridades, popularmente conhecidos como “de  fofoca”. As “noticias” do primeiro desses 

programas já demonstram a superficialidade – e mesmo inexistência – do conteúdo desse tipo de 

atração: a relação de Silvio Santos com sua cadela (anunciada em tom sensacionalista, como se a 

reportagem fosse revelar “com quem Silvio Santos divide a cama”); uma rápida entrevista-

surpresa, estilo paparazzo, com a escritora Fernanda Young (sobre o ensaio de nu que fez para a 

revista Playboy) e outra entrevista desse tipo com uma animadora de auditório, uma “panicat” (e 

sua suposta cirurgia plástica, reiterando o mesmo discurso sobre o corpo feminino de todo o dia). 

O realmente curioso desse segmento é que, com exceção desta última, as celebridades mostradas 

não são do elenco da emissora que exibe o programa. Uma delas é justamente o dono de uma 

emissora concorrente. A situação é ainda mais evidente na sequência seguinte do mesmo 

programa, o TV fama, mais uma de “entrevista”, agora com a apresentadora Monique Evans 

literalmente assediando um ator jovem da telenovela juvenil da emissora concorrente. 

Novamente, não há o que exibir, não há o que dizer: closes do corpo do rapaz, ele dispensando a 
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repórter para entrar em uma festa, ela fingindo uma síncope uma por ter roubado-lhe um beijo (e 

ela se joga no chão enquanto a sequência se encerra com a repetição de imagens do beijo 

“roubado”). A cena do programa A tarde é sua é ainda mais reveladora e curiosa. A 

apresentadora do programa, em sua bancada, comenta o desenrolar futuro da trama de telenovela 

da Globo, as quais lê em um jornal do dia. Como a emissora obviamente não pode usar as 

imagens do outro canal para, tudo é ilustrado apenas por imagens estáticas do jornal impresso, 

tendo como fundo musical o tema da novela em questão. Em todos esses casos, evidencia não 

somente uma pobreza de conteúdo bastante singular, em que absolutamente nada de relevante é 

dito ou mostrado, mas também se permite que o encerramento do discurso da televisão em si 

mesmo seja elevado ao paroxismo, contemplado em seus exemplos mais patéticos e até mesmo 

absurdos. O imperativo da audiência forçando um canal a buscar no conteúdo do concorrente 

elementos que possam alavancar sua recepção. Ao explicitar essas constantes referências de uma 

emissora à outra, Coutinho demonstra como esse caráter autorreferente do discurso televisivo é 

ainda mais forte do que o principio da concorrência na estruturação da programação de TV. 

Aliás, ao constatar a força autorreferente do discurso televisivo, o filme chega justamente a uma 

explicitação das razões de seu método. No regime em que se insere, no qual suas imagens 

remetem apenas a elas mesmas, qualquer descontextualização do discurso televisivo, qualquer 

interferência nítida sobre ele, esvaziaria o conteúdo crítico que dele se pode inferir. A única 

possibilidade de se discursar dessa forma sobre a televisão seria mesmo a adotada por Coutinho, 

valendo-se das próprias características inerentes a essa mídia, permitindo que sua metacrítica 

aflore dentro desse curto-circuito de imagens autorreferentes – como as imagens apropriadas 

sempre são – em um sistema já ele mesmo autorreferente. Ninguém melhor do que a televisão 

para falar sobre si mesma, para o bem ou para o mal. Ao revelá-la ao espectador como “ela já é”, 

porém, Coutinho permite que ele a veja “com novos olhos”, sob um novo prima, avaliando-a sob 

novos parâmetros, em novo contexto. Nesse sentido, é perfeitamente aplicável ao procedimento 

de Coutinho o conceito de “educação pela imagem” formulado por Tom Holert e Marion Von 

Osten e, novamente, visto por Antje Ehmann e Kodwo Eshun como evidente na obra de Harun 

Farocki, que se refere aos “modos pelos quais a cultura visual funciona como instrumento 

pedagógico.”
179
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O retrato da televisão brasileira apresentado por Um dia na vida resulta mesmo alarmante, 

catastrófico até. A TV emerge como um sistema fechado em si mesmo, no qual é emitido um 

discurso pouco relevante e redundante, de subtextos nefastos, um autêntico cárcere ao qual o 

espectador se submete diariamente. Se essa crítica que o filme não só insinua, mas efetivamente 

veicula e torna conteúdo principal de seu discurso, é adequada ou “justa” à programação da 

televisão, não é uma questão à qual esta análise se proponha – trata-se, afinal, de uma 

investigação sobre procedimentos de apropriação e montagem dos filmes criados a partir de 

imagens e sons alheios, e não sobre a televisão. Em todo caso, o  que resta evidente é que, sim, 

Coutinho oferece ao espectador com seu trabalho uma mediação crítica entre o seu receptor e o 

conteúdo da televisão aberta brasileira. E que ao fazê-lo exclusivamente pela montagem, 

articulando seu discurso exclusivamente com o conteúdo e os recursos narrativos utilizados pelo 

próprio objeto de sua crítica, alcança uma contundência que dificilmente poderia ter atingido 

verbalmente. Não há texto dissertativo sobre a programação televisiva, não há recurso típico do 

documentário tradicional, como narração ou depoimentos, que pudesse ter tornado melhor a 

enunciação que se apresenta. A argumentação sobre a TV só poderia mesmo ser articulada nesses 

termos, absolutamente restritos ao conjunto de referências da própria TV. Um dia na vida, 

portanto, é de fato uma autêntica obra audiovisual de metacrítica cultural. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Se a bibliografia a respeito do found footage, particularmente sobre obras inteiramente 

construídas a partir desse procedimento, ainda é bastante incipiente, há nesse fato, sem dúvida 

alguma, o sintoma de um julgamento: visto como uma criação “de segundo grau”, uma derivação, 

uma nota de rodapé na evolução da linguagem cinematográfica, o filme criado integralmente a 

partir de apropriação e remontagem jamais alcançou entre a academia e a crítica prestígio 

compatível com sua riqueza expressiva e potencialidade reflexiva. Por força da evolução 

tecnológica, porém, o tema da apropriação se impõe agora aos teóricos e críticos do audiovisual, 

como tem feito, sistematicamente, em todas as demais áreas da cultura e da arte, desde as 

primeiras manifestações do Modernismo e com particular insistência a partir da popularização 

das ferramentas de sua produção no âmbito da produção musical, em meados dos anos 1980.  

 Por outro lado, não há como afirmar que a criação que se vale meramente de recorte e 

colagem de obras pré-existentes não tenha valor ou interesse em si mesma, por sua natureza. 

Afinal, quando Walter Benjamim se diz favorável à ideia de produzir uma obra que fosse só 

citação, seu gesto simboliza o reconhecimento crítico de que a colagem de recortes é uma 

criação, de que a remontagem de elementos significantes vai sempre gerar significados novos, 

novas possibilidades interpretativas, reflexivas e expressivas. Seja no universo das artes plásticas 

(com vídeo instalações como 24-hour psycho, de Douglas Gordon, ou Video quartet, de Christian 

Marclay), do documentário (com Harun Farocki ou Peter Fórgacs), do filme-ensaio (com Noite e 

Neblina, de Alan Resnais, Le fond de l’air est rouge, de Chris Marker, ou Histoire(s) du cinéma, 

de Jean-Luc Godard), e mesmo nos âmbitos do found footage film típico (com Craig Baldwin, 

Bruce Conner ou The Atomic Cafe) e do media mashup consequente (com World of survival ou 

Apocalypse Pooh), as obras audiovisuais constituídas apenas – ou primordialmente – a partir de 

apropriação e remontagem já deram sinais claros de que podem ser veículos metacríticos de 

propostas estéticas e ideológicas complexas e desafiantes, ainda não totalmente formuladas ou 

absorvidas e, por isso mesmo, ainda verdadeiramente novas. Como já afirmava, há meio século, 

Jay Leyda:  

The footage now at our disposal is so great and rich a store that no one can say, “These are its 

limits”. And one would have to be extremely foolish to say, “These are the limits of its uses” – 
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either in content or method. Artists who have worked with these materials have surprised us so 

often with what we thought was familiar and worn that we may be sure that, as long as artists 

continue to work in this form, there is no end to its newness.
 180

 

Se o crítico era capaz de se maravilhar já naquele momento, ainda antes do advento do 

vídeo, com as possibilidades criativas ilimitadas da sociedade mediática, que diria ele hoje a 

respeito dos parâmetros em que se dá a produção de “filmes que viram filme” nesta assim 

chamada Era do Remix? O uso de samples de imagens e sons extraídos de filmes e programas de 

televisão amplamente conhecidos – e protegidos pelas normas internacionais relativas ao 

copyright – configura-se como a definitiva apropriação da cultura do remix pelo universo da 

produção audiovisual, na qual se manifesta por meio de uma renovação e ampliação dos usos do 

found footage. 

No Brasil, a técnica foi, e vem sendo, aplicada com particular desenvoltura no campo do 

documentário de arquivo, no trabalho de cineastas como Silvio Tendler, Eduardo Escorel, 

Marcelo Masagão e inúmeros outros responsáveis por uma vigorosa produção atual de filmes nos 

quais o acervo de imagens e sons de nossa cultura e nossa historia tem se revelado. Mas também 

repercutiu no cinema de invenção de nomes como Jairo Ferreira e Rogério Sganzerla, além de ter 

gerado um expoente da teoria e prática no campo do cinema experimental: Carlos Adriano, cuja 

obra já foi reconhecida internacionalmente. E afinal, floresceu em dois produtos audiovisuais 

bastante particulares, nos quais a investigação veio afinal a reconhecer os mais acabados 

exemplos de found footage films puros já feitos no país: São Paulo, sinfonia e cacofonia e Um 

dia na vida. No âmbito especifico do found footage film de ensaio sobre o próprio audiovisual, 

tais obras se apresentam como exemplos definitivos, paradigmáticos. 

O found footage é uma técnica exercida nos mais diversos contextos desde os primórdios 

da produção audiovisual e herdeira de procedimentos de criação artística e cultural que remontam 

à Antiguidade e se consolidam durante o auge do Modernismo nas artes, nas primeiras décadas 

do século XX. Seu estudo convoca, portanto, a uma reavaliação de termos e práticas ancestrais e 

análogos, que se comprova profundamente enriquecedor para a criação e para a discussão da 

produção contemporânea. A partir dessa pesquisa histórica, reafirma-se a importância das 

vanguardas modernistas para a consolidação de procedimentos criativos que seguem pautando a 
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produção artisitca contemporânea. Aquele ponto de virada representado pelas três primeiras 

décadas do século passado reflete-se na disseminação da criação com base em apropriação e 

reutilização que se verifica hoje nas artes, na literatura e também, agora, na produção audiovisual. 

Reafirma-se também a importância do momento em que essa virada se deu no campo da música 

popular, com a emergência de termos de termos que hoje servem para designar as mais variadas 

atividades humanas. A mudança dos paradigmas da produção musical, ensejada pelo advento da 

cultura hip-hop, provocou a mudança do paradigma de criação e consumo de bens culturais como 

um todo.  

No contexto atual, práticas absolutamente triviais na produção cultural contemporânea de 

remix e sampling clamam pelo surgimento de uma postura crítica e política mais adequada para 

descrevê-las no campo das ciências sociais e para sobre elas legislar no âmbito do direito autoral. 

Contribuindo para o desenvolvimento desse postura, faz-se necessário trazer à tona e fazer 

convergir para o caso específico da reutilização criativa de material audiovisual alheio um 

vocabulário inicialmente restrito a outras esferas da produção e da crítica culturais, que hoje pode 

ser aplicado para descrever e pensar nosso objeto a partir de categorias provenientes dos mais 

diversos campos do conhecimento: da estética e teoria da arte (apropriação, collage), da teoria e 

história do cinema (found footage, montagem), da música (sample, remix, mashup), da teoria 

literária (intertexto, hyperlink) e da informática (copyleft, open source). Ao propor a aplicação 

desses conceitos ao seu objeto particular, o resultado deste estudo empenha-se em estabelecer 

uma leitura crítica dessas práticas que não precise tomá-las sempre sob uma perspectiva limitada 

a um nicho, que ajude a finalmente torná-las aceitas como casos legítimos e legalmente 

permitidos de autoria, e não como exceções ou violações.  

Conclui-se que as formas de criação baseadas no conceito de remix se caracterizam 

necessariamente, implícita ou explicitamente, pela intertextualidade e pela autorreflexão, uma vez 

que são pautadas em procedimentos de apropriação, sempre intertextual, e de montagem, sempre 

reflexiva. Nesse sentido, os novos filmes de found footage, assim como todos aqueles que 

realmente exploraram o potencial criativo desse recurso, produzem sempre uma reflexão sobre o 

material audiovisual, expressam um pensamento sobre o acervo de imagens e sons da 

humanidade. Logo, todo filme de found footage é, em algum grau ou aspecto, metacrítico, já que 

as imagens que o constituem são necessariamente autorreferentes.  
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A partir desta investigação, torna-se conclusiva também a noção de que o tipo mais 

radical – ou mais puro – de filmes compostos a partir da apropriação e montagem de registros 

audiovisuais pré-existentes é aquele que se paute exclusivamente na reutilização criativa desses 

registros e menos intervenha sobre eles, reapresentando-os, rearranjados, na integridade interna 

de sua elocução. E, no mesmo sentido, que o radicalismo dessa proposta não resulta em obras de 

menor valor estético ou crítico, pelo contrário: ao permitir que os conteúdos sejam reavaliados 

sem a imposição ostensiva de novos códigos ou discursos a eles, libera-se o receptor para uma 

fruição mais atenta, informada e reflexiva, capaz por si só de fazer aflorar novos significados para 

velhos significantes.  

Desde o principio da pesquisa, tornou-se evidente que tanto maior é o valor de uma obra 

produzida a partir de apropriação e montagem, de remix, quanto maior for sua capacidade de 

veicular conteúdos críticos a respeito da produção cultural contemporânea. A investigação partiu, 

desde então, em busca de exemplos na produção audiovisual brasileira que atendessem a esses 

requisitos, que comprovassem a ocorrência no país de found footage films capazes de promover 

uma reflexão crítica sobre essa mesma produção: a ocorrência no Brasil de esforços de 

metacrítica audiovisual. Preferencialmente, exemplos de obras audiovisuais que fizessem dessa 

metacritica a sua própria razão de existir. E a investigação logrou, afinal, encontrá-los nas obras 

de Jean-Claude Bernardet e Eduardo Coutinho – as quais, submetidas a rigorosa análise de 

conteúdos poéticos e ideológicos e de procedimentos técnicos, comprovaram-se absolutamente 

apropriadas aos parâmetros para sua consideração como obras de metacrítica audiovisual.  

Uma cidade – São Paulo – tal como retratada pelo cinema brasileiro; um dia qualquer – 1º 

de outubro de 2009 – tal como retratado pela televisão brasileira. A partir de conteúdos tão 

restritos e formulas tão elementares, as duas obras conseguem elaborar discursos riquíssimos em 

seus conteúdos e em suas formas de enunciação. Tanto uma quanto a outra se situam em posição 

privilegiada e bastante peculiar, tanto na produção cinematográfica brasileira contemporânea 

quanto na esfera da crítica cultural em que esta exposição também se insere. São, ao mesmo 

tempo, exemplos acabados de filme-ensaio, dos mais apropriados ao termo já realizados no 

Brasil, e expressões da forma mais pura de filme de montagem e de cinema reciclado. 

O que Jean-Claude Bernardet e Eduardo Coutinho conseguiram produzir com essas duas 

obras é prova contundente do uso de apropriação e montagem como instrumentos de uma 
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mediação crítica de conteúdos. São obras audiovisuais de crítica audiovisual, são até mesmo 

formas mais adequadas do que as textuais para a produção de crítica audiovisual no contexto da 

Era do Remix, em que, afinal, qualquer cidadão pode ter acesso às ferramentas necessárias para 

produzi-la segundo os mesmos parâmetros. Ou quase, no caso específico de Bernardet, já que ele 

teve a seu favor o conhecimento de causa adquirido em décadas de atividade acadêmica e 

cinéfila, e também o acesso a um imenso acervo de imagens do qual poucos poderiam dispor. 

Nesse sentido, o resultado de seu filme é muito mais sofisticado. Veicula uma metacrítica bem 

fundamentada e se apresenta ao mesmo tempo como uma historiografia cinematográfica, um 

autêntico filme-ensaio e um autêntico filme acadêmico, um filme de pesquisa propriamente dito. 

Mas São Paulo, sinfonia e cacofonia está, ainda, também bastante próximo de um estudo poético 

da iconografia cinematográfica de uma cidade, algo que não ficaria deslocado em uma galeria, 

naquele mesmo contexto das artes visuais em que têm sido produzidas obras que se apropriam 

das imagens e sons do cinema para reapresentá-las em outros ambientes dos quais se fazem 

normalmente ausentes.  

Já a forma de metacrítica audiovisual produzida por Coutinho pode ser realmente 

praticada por qualquer um que se arrisque a tentá-la. O acervo de imagens e sons de que ele 

dispõe é acessível a todos, assim como as ferramentas para sua apropriação e manipulação. Ele 

simplesmente se vale do que já está à mão e, nesse sentido está mesmo mais próximo da atitude 

artística duchampiana, da criação de um readymade – em um contexto no qual verdadeiramente 

“qualquer um” tem à sua disposição os instrumentos de que precise para produzir seu próprio 

media mashup de um dia de programação televisiva. Na verdade, o filme de Coutinho lembra que 

o espectador já pratica essa mesma forma de montagem que é aplicada aos seu filme ao zapear 

pelos canais de televisão. O controle remoto é, de fato, uma ferramenta de edição audiovisual e 

Coutinho demonstra à perfeição o seu poder. Nesse sentido, não resta dúvidas de que Um dia na 

vida seja uma forma de metacrítica bem mais em sintonia com seu tempo e contexto de produção 

do que aquela praticada por Bernardet. O filme de Coutinho responde melhor e mais 

imediatamente ao contexto atual de consumo das imagens da mídia e de produção por 

apropriação e remix.  

É nesse mesmo contexto sociocultural que a obra de Coutinho “existe” hoje, amarrada por 

entraves jurídicos que provavelmente jamais permitirão sua ampla e livre circulação entre os 
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consumidores de cultura. Nesse sentido, é uma metacrítica de alcance ainda mais restrito do que a 

de Bernardet, uma metacrítica cultural que não chega aos que deveriam recebê-la. Nesse 

panorama contraditoriamente marcado pela disseminação das ferramentas de produção e de 

reprodução e pelo recrudescimento das tentativas de controlá-las em suas aplicações, o nãofilme 

de Coutinho segue condenado tacitamente à condição de obra permanentemente inacabada, work 

in progress, acessível apenas em circunstâncias específicas pré-determinadas e para plateias 

previamente instruídas. O próprio cineasta e os financiadores do projeto parecem resignados a 

essa situação, mas já podem ser encontradas manifestações em favor do uso educacional do 

filme.
181

 Esse uso, indiscutivelmente, proporcionaria amplos benefícios tanto ao próprio filme 

quanto a seus eventuais receptores. O mero fato de permitir que aquelas imagens sejam de fato 

percebidas, que um dia na vida da televisão brasileira seja exposto tão claramente como o é pelo 

filme, já constitui uma atividade pedagógica de valor em si mesma. Mas o filme é que realmente 

teria ainda mais a ganhar se pudesse circular irrestritamente. Por que lhe falta justamente o que 

mais precisa para produzir uma metacrítica no mesmo plano da TV: o alcance.  

Da maneira como persiste “oculto”, Um dia na vida apenas se parece com uma realização 

brilhante de comentário social e crítica cultural. Mas é uma crítica vazia, para ninguém ou quase 

ninguém. Ainda falta pôr-lhe verdadeiramente à prova. Como saber se aquele fluxo de imagens 

seria recebido da mesma forma por todas as faixas etárias e classes sociais, em todas as regiões 

do Brasil? Como saber se o conteúdo crítico de seu discurso pode ser absorvido por pessoas de 

todos os níveis de “alfabetização audiovisual”? Quem garante, afinal, que determinadas “leituras” 

que ele promove não são especificas de um determinado estrato social? É bem provável, por 

exemplo, que muito do que é exibido no filme como exemplo da baixa qualidade estética da 

programação, mesmo de programas de prestígio como telenovelas, não seja visto de forma 

problemática por espectadores menos “letrados” em regimes narrativos audiovisuais mais 

“sofisticados”. É preciso que o filme circule mais, seja visto por um público mais amplo e 

variado, para que sua eficácia seja comprovada de fato. Exibido apenas em eventos culturais e 

acadêmicos de divulgação restrita, para plateias “ilustradas”, sua função se resume hoje, 

lamentavelmente, a mais uma “pregação para convertidos” como tantas outras produzidas nos 

círculos ditos alternativos e independentes. Do contrário, continuarão a pairar incertezas relativas 
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à sua capacidade de gerar reflexão crítica, quanto à compreensão de seu discurso ser partilhada 

igualmente por todos ou privilégio de somente uns poucos “iniciados”. Em tempos de remix 

generalizado como os vividos atualmente, Um dia na vida e São Paulo, sinfonia e cacofonia 

precisam deixar os “guetos” em que são hoje consumidos, precisam circular amplamente e se 

tornar reconhecidos pelo que de fato oferecem: exemplos instrutivos e autenticamente brasileiros 

da força discursiva daqueles procedimentos de apropriação e montagem que agora muitos podem 

aplicar em sua relação com a cultura de massa. 
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