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Resumo: Na contemporaneidade, os meios e as tecnologias estão alterando significa-
tivamente a maneira de se agir sobre os materiais e, consequentemente, como estes 
ofertam os sentidos. Muitos produtos midiáticos passam a ser concebidos a partir das 
lógicas de produção digitais. A facilidade na manipulação de produtos audiovisuais 
possibilita a produção e circulação de vídeos cada vez mais “diferentes e únicos” a 
partir de um mesmo original. Uma repetição que aumenta sempre em direção à dife-
rença e à entrega por demandas específicas. Percebe-se, então, que uma nova cultura 
audiovisual começa a se desenvolver com a utilização de arquivos digitais, originando 
uma maneira de lidar com memória audiovisual.
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Abstract: In contemporary, media and technologies are substantially changing the way 
of acting on the material and hence like these proffer way. Many media products are 
now designed from digital production logic. The ease in handling audiovisual products 
allows for the production and circulation of videos increasingly “different and unique” 
from a same original. A repetition that always increases towards difference and deli-
very for specific demands. It can be seen then that a new audiovisual culture begins to 
develop with the use of digital files, yielding a way of dealing with audiovisual memory.
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ARQUIVO: OS DADOS E A MEMÓRIA

A paisagem audiovisual contemporânea é composta pelos produtos 

audiovisuais, assim como pelos meios que os veiculam. A mensa-

gem que é transmitida sofre a influência do canal, o qual age sobre 

o processo de significação. Ao trabalhar com arquivos de imagens, 

as produções do YouTube fazem emergir potencialidades que se 

atualizam frente aos espectadores. Nesse sentido, cabe observar 
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algumas possíveis abordagens acerca do termo “arquivo”. Alguns 

autores podem auxiliar no seu entendimento a partir de perspecti-

vas que tratam de memória e banco de dados. Afinal, tudo aquilo 

que está disponível na internet foi armazenado em algum momento.

Importante também observar prováveis diferenças que possam vir 

a existir com a introdução das novas mídias para a produção de 

imagens via utilização de tecnologias digitais, afetando todos os 

estágios do processo comunicacional. Isso comporta a realização/

produção, manipulação, armazenamento e distribuição. Dessa for-

ma, há variadas nuances que podem ser observadas entre o uso 

de tecnologias analógicas e digitais.

Manovich (2001) sistematizou cinco princípios que, de certa ma-

neira, ajudam a diferenciar as velhas e as novas mídias. Os objetos 

criados dentro destas atuais práticas seguem algumas tendências 

gerais de uma cultura baseada na computadorização. Conforme 

apresentarei a seguir:

Representação numérica: todos os materiais trabalhados pelos 

meios digitais foram criados nestes ou convertidos a partir de objetos 

analógicos, assim tornando-se códigos, representações numéricas.

Modularidade: este princípio estaria ligado à noção de estrutura 

fractal das novas mídias. Os objetos desenvolvidos nestes supor-

tes possuem estruturas modulares, possibilitando que um produto 

digital seja composto por elementos que podem ser trabalhados 

de forma independente uns dos outros. Os vídeos digitalizados 

(analógicos que são convertidos) ou digitais (captados desta ma-

neira na origem) são formados por diversos módulos (planos de 

imagens em movimento, diálogos, ruídos, músicas, configurações 

gráficas, etc.) que em conjunto constroem o produto audiovisual. 

A característica modular possibilita a edição de cada elemento de 

forma separada, sem que sejam alteradas outras partes do mate-

rial. Cada módulo é um arquivo digital. Até mesmo aquilo que um 

dia foi analógico passa a ser um arquivo. Tudo pode ser manipu-

lado quantas vezes se faça necessário até ser encontrado o resul-

tado que satisfaça o operador do software. Isso está baseado em 

uma característica dos programas de edição, a qual possibilita o 

retorno de alguma ação realizada ao seu início. A lógica da modu-

laridade traz facilidade na eliminação, substituição ou inclusão de 

partes de vídeos, ou seja, de arquivos digitais.

Automação: trata-se de um princípio que é possibilitado pelos dois 

anteriores. Quando se pensa em novas mídias, também se está li-

dando com a noção de potencial automação de processos criati-

vos, à medida que o trabalho do ser humano pode ser removido 

de determinados pontos do processo de produção de quaisquer 

materiais que utilizem arquivos digitais, inclusive no caso de audio-

visuais. Ações pré-programadas pelos aparelhos estão sempre à 

disposição de quem executa qualquer tarefa, buscando facilitar os 

processos. Nesse sentido, o acesso a vídeos pode ser realizado de 

forma simples via banco de dados digitalizados localizados em si-

tes na internet. A reunião de produtos de mídia armazena arquivos 

através de uma organização que diferencia os produtos audiovisu-

ais por meio de parâmetros que auxiliam a procura daquilo que se 

está necessitando. A seleção é realizada com uma pré-organização 

que define o resultado da busca. A informação na sociedade atual 

está muito baseada no banco de dados que vai sendo sedimentado 

na internet. O YouTube faz parte deste cenário e passa a ser toma-

do como uma memória audiovisual. Por exemplo, até o final do sé-

culo XX, ter acesso a determinados filmes da história era privilégio 

de poucos. Hoje, além de se ter acesso aos originais, é possível en-

contrar outros com o mesmo nome (porém, diferentes) e versões 

remontadas das mais variadas maneiras, as quais foram trabalha-

das sobre os pioneiros. A automação facilitou o acesso às mídias 

dos mais variados materiais, sejam visuais, sonoros ou audiovisuais.

Variabilidade: qualquer objeto midiático que seja codificado nu-

mericamente e que possua uma estrutura modular pode existir 

potencialmente em infinitas versões. Se nas mídias analógicas 

elementos sonoros e de imagem eram armazenados em suportes 

que tinham a tendência de fixar e manter registradas as produções 

para serem copiadas “ad infinitum”, nos novos meios isso não se 

dá, por conta da variabilidade. No lugar de cópias “idênticas” ao 

original, os meios digitais mostram a possibilidade de criação de 

muitas versões audiovisuais “diferentes” a partir de sequências de 

imagens e de sons que podem ser isolados do seu material primei-

ro. Tudo isso parte de um banco de imagens que está disponível na 

internet. Ter materiais cada vez mais personalizados faz parte de 
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uma característica que está de acordo com as lógicas dos meios 

digitais. A facilidade na manipulação de produtos audiovisuais via 

computador resulta na produção e circulação de vídeos cada vez 

mais “diferentes e únicos” a partir de um mesmo original. Trata-se 

de uma repetição que aumenta sempre em direção à diferença e à 

entrega por demandas específicas.

Transcodificação: os dados numéricos armazenados em suportes 

digitais são codificados para que fiquem disponíveis para o aces-

so das pessoas. Esses arquivos estão constituídos por um sistema 

de dados culturais e outro de dados de computadores. Assim, há 

um diálogo que ocorre a partir do conteúdo e do significado das 

imagens e outro que se dá pelos dados de compressão, espécie, 

tamanho de arquivo etc. Vale a pena observar que, à medida que 

vão evoluindo os hardwares e softwares, há uma mudança na for-

ma de se trabalhar e de se relacionar com os materiais audiovisuais.

Outra abordagem acerca do arquivo é aquela observada a partir 

de Derrida (2001), para quem o arquivo mais do que uma coisa 

do passado, deveria, antes disso, pôr em questão a chegada do 

futuro. Aqui entra em discussão uma noção que está relacionada 

à concepção de promessa, ou seja, à virtualidade, a qual é ligada 

à duração e à memória.

Na sua essência, a duração é memória. Bergson (apud DELEUZE, 

2004) apresenta essa identidade entre a memória e a duração 

como conservação e acumulação do passado no presente, o que 

poderia ser explicado da seguinte maneira: “de uma parte, o mo-

mento seguinte contém sempre, além do precedente, a lembrança 

do que este lhe deixou; de outra parte, os dois momentos se con-

traem ou se condensam um no outro, pois um não desapareceu 

ainda quando o outro aparece”. (DELEUZE, 2004, p. 39). Nota-se, 

dessa maneira, como memória-lembrança e memória-contração, 

sentido com o qual Bergson se refere à existência de duas memó-

rias: a memória pura, que imagina, que é a verdadeira memória; e 

a memória hábito, a que usamos para agir no presente. Em “Ma-

téria e memória”, Bergson (2006) decompõe um misto em duas 

direções divergentes: matéria e memória, percepção e lembrança, 

objetividade e subjetividade.

Os arquivos audiovisuais possibilitam que fantasmas se apresen-

tem como a manutenção do passado no presente. Nessas imagens 

imersas no tempo se percebe a coalescência entre o atual e o vir-

tual. Trata-se de uma imagem-cristal que está ligada àquela atual 

que possui uma imagem virtual que a ela corresponde. Seria como 

um duplo, formado por uma imagem bifacial.

A imagem-cristal de Deleuze (2005), assim como o fantasma, é 

dupla por natureza. Esse circuito mais estreito entre o objeto e a 

memória leva a um ponto de indiscernibilidade, constituído pela 

coalescência entre a imagem atual e a imagem virtual. A imagem 

especular é um bom exemplo, pois é virtual em relação ao atual que 

o espelho capta, mas é o atual no espelho que também deixa a real 

uma mera virtualidade. Com o fantasma ocorre o mesmo processo.

As imagens que estão nos arquivos digitais no YouTube são ima-

gens-cristal, pois são virtualidades que se tornam atuais no que 

estão nos mostrando ao mesmo tempo em que não passam de 

uma virtualidade. Portanto, são fantasmas, pois revivem ao serem 

montadas novamente em um produto audiovisual ao mesmo tem-

po em que continuam aguardando outra potencial combinação. 

Tais imagens são especulares, pois há uma indiscernibilidade entre 

o atual e o virtual, onde cada imagem tem a sua referência espe-

lhada, seja no presente, no passado ou em direção ao futuro.

Nesse sentido, não se pode observar o arquivo a partir de um con-

ceito apenas de passado. Mais do que isso, ele deve ser utilizado 

para pôr em questão a chegada do futuro a partir da noção de 

promessa, que não deixa de estar relacionada à parte da virtuali-

dade do fantasma da imagem-cristal.

Assim, o arquivo espectral nos leva do passado ao presente e ao fu-

turo. Isso ocorre, também, com a imagem-cristal, na qual as imagens 

atual e virtual coexistem e se cristalizam, entrando em um circuito 

que nos leva de uma a outra, como se formassem uma única e mes-

ma “cena”. Vale a pena ressaltar que o atual e o virtual não param 

de trocar de posição e, apesar de serem indiscerníveis, são distintos.

Para Derrida (2001) a técnica arquivística atual deve ser observa-

da com atenção. Tal técnica participa de uma revolução que não 
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pensa o arquivo como aquele momento único do registro conser-

vador, mas institui o acontecimento arquivável. Assim, na atualida-

de, os acontecimentos deixam de ser momentos únicos e passam 

a ser arquiváveis. Isso pode ser notado a partir da reutilização de 

imagens em muitos vídeos disponíveis na internet, os quais apro-

veitam materiais feitos anteriormente. Os arquivos das novas mí-

dias passam a ser fonte de pesquisa para recolocar em circulação 

imagens de maneiras inéditas em diferentes montagens.

Têm-se, então, as mesmas imagens sendo presente e passado a 

um só tempo de duas maneiras diferentes: entre a mesma ima-

gem em produtos audiovisuais diferentes e no próprio vídeo que 

é atualizado a partir do arquivo. Tal característica é intrínseca ao 

fantasma e à imagem-cristal. A utilização do arquivo faz o passado 

(virtual) coexistir com um presente (atual), ou seja, um é contem-

porâneo do outro.

Essa característica é percebida por meio de uma experiência que 

se desenvolve na duração. A partir desta noção é possível perce-

ber a aproximação entre o arquivo, a imagem-cristal e o fantasma, 

pois todos são coexistências virtuais de vários tempos, onde se 

encontram restos que vão funcionar como promessa. Tais restos 

conservam o passado, fazem passar o presente e se lançam ao 

porvir. De certa forma, pode-se dizer que os restos são levados 

a uma zona de indiscernibilidade, na qual o arquivo é cristalizado 

em algo que parece ser único (mesmo que saibamos da distinção 

entre atual e virtual existente no cristal).

Há nos arquivos e, consequentemente, nos fantasmas que estão 

nas imagens, o cristal revelando três fundamentos ocultos no tem-

po: o dos presentes que passam, o dos passados que se conser-

vam e o dos futuros que estão por vir.

Para Foucault (1997), o arquivo é composto de sistemas de enun-

ciados (acontecimentos e coisas), os quais se conservam na du-

ração, assim como a lembrança. Nos termos de Manovich, este 

processo estaria relacionado aos dados culturais que os arquivos 

possuem. Seus enunciados são como devires que estão presentes, 

mais especificamente, nas imagens, os quais podem engendrar di-

versas atualizações a partir da forma como são utilizados.

Ainda conforme Foucault (op.cit.), o arquivo não é o que ressusci-

ta os enunciados de sua poeira, de sua inércia: ele define o modo 

de atualidade do enunciado. Há um sistema de enunciabilidade 

presente no arquivo que mostra possibilidades e impossibilidades.

O arquivo seria, então, um jogo de regras que, em uma dada cultu-

ra, determinam o aparecimento e o desaparecimento de enuncia-

dos, sua conservação ou seu apagamento. Os enunciados não se-

riam um conjunto de textos conservados, nem traços que são sal-

vos do esquecimento, como documentos de seu próprio passado. 

O arquivo foucaultiano é o que faz com que todas as coisas que 

são ditas possam se agrupar em figuras distintas e que, segundo 

relações múltiplas, possam se compor umas com as outras, onde 

se destacam as que brilham forte em uma analogia com as estrelas 

próximas, chegando até nós. O arquivo é o próprio fantasma que 

emerge da relação entre a matéria e a memória.

O arquivo vai diferenciar os discursos em sua existência múltipla, 

especificando-os em sua duração própria. A multiplicidade do fan-

tasma é desta mesma espécie, a qual é oposta às multiplicidades 

espaciais. Os arquivos audiovisuais são caracterizados pela coe-

xistência, onde todo o passado coexiste com cada presente. Os 

fantasmas podem se atualizar de diferentes maneiras.

Nesse sentido, o arquivo seria aberto, pois o enunciado seria uma 

multiplicidade e não uma estrutura ou um sistema. Assim, o arqui-

vo é atravessado por um feixe de virtualidades, de acontecimentos 

singulares. Como tal, ele estaria ligado às dobras do tempo, ou 

seja, ao virtual e o atual.

Outra característica do arquivo como memória-duração é que, ao 

selecionarmos arquivos audiovisuais no YouTube para montar um 

novo material, estamos percebendo-os como contemporâneos 

(AGAMBEN, 2009), à medida em que observamos com certo distan-

ciamento e podemos extrair deles as mais variadas potencialidades.

Isso se torna interessante, pois a paisagem organizada pelos ví-

deos do YouTube é composta de materiais misturados. Assim, é 

válido se afastar para poder perceber a sua composição em di-

ferentes camadas e suportes, formados por arquivos digitais ou 
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analógicos digitalizados. Esses arquivos nos dão a ver cada vez 

mais uma qualidade mutante das imagens.

A SOFTWERIZAÇÃO ALTERA 
OS MODOS DE PRODUÇÃO

A passagem do analógico para o digital, por meio dos computa-

dores, é determinante para as variadas produções que podemos 

observar atualmente.

Manovich (2008) quer entender o que passa a ser a mídia depois 

do software, ou seja, o que ela passa a ser depois de ser “softweri-

zada”. O autor pretende observar possíveis mudanças nas técnicas, 

linguagens e conceitos a partir da informatização da mídia. Então, 

me parece oportuna a aproximação de Manovich para fomentar o 

mesmo tipo de discussão acerca do audiovisual desenvolvido após 

o advento do vídeo digital. O que acontece com ele? Que tipo de 

mudança há? Que tipos de “modas” são desenvolvidos pelos mate-

riais audiovisuais produzidos por meio das máquinas digitais? Mais 

ainda: há uma padronização de vídeos produzidos pelas máquinas 

digitais de imagens? Mais especificamente: que tipo de audiovisual 

emerge do mundo digital com a sociedade em redes de informação 

pela internet, com o compartilhamento de arquivos via YouTube?

Comparando o computador com a máquina de escrever, inicial-

mente já se percebia que o computador tinha um conjunto de fer-

ramentas que seu antecessor (executando a mesma função) não 

possuía. A grande mudança era poder alterar o texto a qualquer 

momento da produção textual. O novo meio de comunicação es-

crita poderia mudar a vontade do usuário entre muitos pontos de 

vista diferentes da mesma informação, ou seja, o percurso da es-

crita poderia ser mudado a qualquer momento sem haver qual-

quer problema na produção. Isso fez com que o escritor pudesse 

experimentar mais o seu texto.

Aproximando a escrita no computador da edição, pode-se per-

ceber que a lógica de montagem de vídeos e de textos no meio 

digital passa por transformação semelhante. Dessa forma, passa 

a haver uma liberdade maior para os editores, pois a prática da 

atividade se torna muito mais fácil e maleável. Montar um produto 

audiovisual é escrever uma história com imagens. Editar um texto 

literário é mostrar uma história com palavras. Texto e imagem se 

conectam a todo instante nos dois meios.

A aptidão do produtor que utiliza imagens de arquivo está em 

operar um equipamento que (teoricamente) não capta imagens. A 

relação entre o realizador e as novas mídias para a produção au-

diovisual pode ser pensada como um momento em que ver e edi-

tar ocorre em uma mesma etapa. A atividade de realização pode 

ocorrer em um movimento no qual se realiza a busca e a monta-

gem das imagens. A criação de uma potencial nova imagem está 

na utilização dos softwares de edição e finalização, quando duas 

ou mais imagens são aproximadas, mescladas ou algum elemento 

gráfico é incorporado à imagem original.

Parece-me que algumas características vão sendo somadas à me-

dida que programas se aproximam e trabalham novas possibili-

dades em conjunto. Ao mesmo tempo, quando se passa a fazer 

cinema por meio da utilização de arquivos digitais, pode ser que 

isso seja uma simulação de cinema, já que a origem do filme está 

em outro suporte. A película é a origem do filme. O digital seria a 

simulação do filme.

A nova mídia passa, em um primeiro momento, a simular aquela 

do passado. Com o passar do tempo, a lembrança daquele su-

porte como o que seria o melhor para determinada função vai se 

apagando e sendo substituída pela novidade. Dessa forma, o novo 

que simula o antigo vai mudando sua configuração na memória 

das pessoas e assumindo o lugar do anterior.

Manovich (idem) cita que aqueles que inventaram as novas mídias 

(computadores) estavam transformando meios físicos em digitais. 

Dessa forma, é natural que esteja havendo uma substituição gra-

dual e acelerada dos suportes de imagens analógicos (filme, pois 

a fita magnética já foi substituída) em digitais, ou seja, em imagens 

usando números binários codificados, os quais podem ser arma-

zenados, manipulados e reproduzidos por máquinas que fazem a 

leitura de arquivos.
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Uma característica importante a ser destacada nessa passagem 

do analógico para o digital, e com a evolução das tecnologias, é 

que hoje é possível se realizar um produto audiovisual de forma 

colaborativa a partir da manipulação das mesmas imagens de for-

ma simultânea. Uma vez estando armazenadas em um servidor e 

disponíveis na internet, mais de uma pessoa pode acessar e tra-

balhar sobre as mesmas imagens sem que as originais sejam al-

teradas. Essa é uma das propriedades que aparece nas imagens 

que são produzidas por técnicas digitais. Além disso, mesmo que 

o espectador acesse muitas vezes um vídeo, a forma de chegar 

até o final do processo foi alterada de forma significativa, tanto na 

produção quanto na visualização.

Voltando ao exemplo da máquina de escrever: o computador não 

pode ser usado com as mesmas propriedades do seu antecessor. 

Mesmo que na sua base sejam parecidos, o conjunto de ferramen-

tas disponível nos dois é diferente. O mesmo ocorre com a moviola 

e o Final Cut Pro X2, por exemplo. Em princípio os dois são ferra-

mentas para a montagem de filmes, entretanto o segundo, por ser 

digital, oferece mais recursos de combinar imagens que o primeiro, 

além de ofertar a possibilidade de fazer e desfazer quantas vezes 

for necessário sem afetar a origem (princípio da modularidade).

Manovich (idem) chama a atenção para o fato de que a partir da 

década de 1990 foram feitos muitos estudos sobre hipertexto, in-

teratividade, ciberespaço ou realidade virtual. Isso foi fundamental 

para as observações que podem ser feitas hoje sobre as técnicas 

que trabalham com informações pelos novos meios. Mais ainda, 

a partir disso, na atualidade se pode pensar em refletir sobre os 

múltiplos pontos de vista que são desenvolvidos sobre um mesmo 

assunto a partir da utilização de softwares para audiovisual, como 

Maya, After Effects, Final Cut, Photoshop etc.

Percebe-se nisso uma tendência ao desenvolvimento de materiais 

audiovisuais a partir da estrutura de um rizoma, no qual se tem 

2 Final Cut Pro X é um software desenvolvido pela Apple para a edição 
de imagens e sons em produtos audiovisuais. É muito utilizado para a 
produção em vídeos, televisão e cinema. Disponível em: <https://www.
apple.com/br/final-cut-pro/what-is/>. Acesso em: 29 set. 2015.

diversas entradas e saídas. Portanto, pode-se chegar a um ponto 

em que o espectador ao assistir um vídeo não sabe se ele é uma 

produção com imagens inéditas ou se está no meio de um pro-

cessso que vai originando diversos materiais a partir de algumas 

imagens iniciais.

A própria lógica distributiva de audiovisuais compartilhados na in-

ternet tem na sua essência uma forma rizomática, a qual vai disse-

minando os vídeos em diversas direções. O controle da autoria e 

da produção pode se perder facilmente quando se trabalha com a 

exibição de materiais audiovisuais na internet que tenham as suas 

imagens autorizadas a serem reutilizadas.

Isso foi facilitado a partir da proposta do hipertexto. Naquele mo-

mento, nossa leitura, assim como nossa escrita, foi alterada sig-

nificativamente. O mesmo ocorreu com a realização audiovisual 

quando migrou para os meios digitais, seguindo o mesmo padrão 

de organização.

A utilização do computador na produção audiovisual, possibilitan-

do com facilidade a existência de materiais que se misturam, vem 

ao encontro daquilo que Calabrese (1987) chama de Neobarro-

co. Nesse sentido, pode-se pensar em uma vanguarda audiovisual 

que desenvolve materiais inéditos a partir do contágio de umas 

imagens sobre as outras? Fazer um vídeo com base em outro é 

criar ou copiar? Trata-se de uma questão para ser investigada. A 

facilidade de se trabalhar com as ferramentas digitais e com os 

processos de produção faz a repetição criar novas convenções. 

Basta assistirmos a materiais muito utilizados na atualidade para 

a divulgação de letras de músicas. É o caso dos Lyric Videos, os 

quais são desenvolvidos por fãs de determinados músicos e ban-

das ou pelas próprias gravadoras.

Os Lyric Videos apresentam em configurações gráficas verbais a 

letra da música que está sendo executada. São alternativas de di-

vulgação de músicas, até mesmo antes de os videoclipes oficiais 

serem lançados. Inicialmente apenas os fãs se encarregavam de 

criá-los. Como cada um fazia o visual que lhe parecia bom ou que 

estava ao seu alcance criativo, os próprios artistas e produtores 

passaram a desenvolver os Lyric Videos oficiais, que muitas vezes 



115114

são colocados no mercado após o lançamento do videoclipe. Des-

sa forma, muitos deles passam a ter um visual baseado no clipe.

Como exemplo se pode observar a música City of Angels3, da ban-

da 30 Seconds to Mars, que utiliza a base do videoclipe no Lyric 

Video4. É possível perceber pelos dois frames a seguir a relação 

direta entre eles. O primeiro mostra a silhueta do vocalista da ban-

da cantando no videoclipe com a cidade de Los Angeles ao fundo. 

No segundo, a imagem do Lyric Video apresenta a mesma situa-

ção, com a inclusão da letra da música em configurações gráficas 

verbais no centro do enquadramento.

Por outro lado, há alguns Lyric Videos que não fazem qualquer re-

lação entre o que é criado com as configurações gráficas verbais. 

Percebe-se, neste caso, que o conhecimento sobre a utilização da 

ferramenta tecnológica parece estar acima de questões de lingua-

gem que possam fazer a ligação de música e vídeo como produtos 

que estão em um mercado compartilhado.

Nos exemplos ao lado, a mesma música (City of Angels5, da banda 

30 Seconds to Mars) é representada em Lyric Videos bem diferen-

tes entre si, assim como do videoclipe da banda. Aqui as produ-

ções são desenvolvidas com a inclusão de configurações gráficas 

verbais sobre imagens que simulam luzes que brilham ou sobre 

imagens noturnas da cidade de Los Angeles6.

De certa maneira, um tipo de negócio foi criado, à medida que 

diversas pessoas e empresas passaram a criar e oferecer Lyric Vi-

deos para artistas, assim como estes procuraram quem pudesse 

fazê-los. Uma combinação entre um meio que possui espaço para 

3 Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=Ntlt2tKi4do>. Acesso em: 18 jun. 2015.

4 Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=xtk8ro_eJZE>. Acesso em: 18 jun. 2015.

5 Disponível em: < https://www.youtube.com/
watch?v=a4H6XdeohYg>. Acesso em: 18 jun. 2015.

6 Disponível em: < https://www.youtube.com/
watch?v=gXF7pUlXDyE>. Acesso em: 18 jun. 2015.

exibir os vídeos (YouTube) e músicos que querem ter suas músicas 

cantadas por muitas pessoas faz dos lyric videos a oportunidade 

para o desenvolvimento de uma forma inédita de produto. Perce-

be-se, assim, uma característica muito forte das tecnologias que 

estão em contato com a internet: estar constantemente inventan-

do produtos para disponibilizar às pessoas.

Essa característica é refletida de maneira adequada por Manovich 

(2008), pois para ele criadores das novas mídias, como Engelbart, 

Nelson e Kay, não estavam apenas pensando em simular digital-

mente as mídias físicas. O objetivo de criar um meio, com pro-

priedades singulares, parece ter sido bem executado, pois este 

possibilita às pessoas comunicar, aprender e trabalhar, de formas 

inéditas, diferentes informações por meio de softwares que per-

mitem criar, visualizar, editar, distribuir e compartilhar conteúdos.

Novas sensibilidades são trabalhadas e desenvolvidas por quem 

produz e por quem assiste no momento em que cada programa 

que passa pela trajetória do material audiovisual afeta o rumo da 

expressão (audiovisual), tendendo a potencializar diferentes cons-

truções de conteúdos ao final.

A mídia digital tem a característica de ser colaborativa e compar-

tilhada. É com esses critérios que muitos produtos audiovisuais 

são realizados e assistidos no YouTube. Assim, fala-se em “no-

vas mídias” pelo fato de que novas técnicas de softwares podem 

ser adicionadas a elas, aos hardwares. As imagens captadas por 

uma câmera têm determinados limites de ajustes no aparelho, por 

exemplo. Entretanto, com programas de manipulação de imagens, 

estas passam a ter suas propriedades totalmente alteradas por um 

número muito grande de possibilidades de combinações de efeitos.

Boa parte do audiovisual contemporâneo que circula pela internet 

tem propriedades baseadas em características deste tipo, daque-

le que vê algo pronto como inacabado, que pode ser alterado e 

colocado em conjunto com elementos que não faziam parte dele, 

criando assim outro produto.

Misturar materiais de diferentes origens não é novidade para a in-

dústria do audiovisual. Isso sempre foi feito, conforme as tecnolo-

Imagem 1: Frame do videoclipe City of Angels
Fonte: YouTube

Imagem 2: Frame do Lyric Video City of Angels
Fonte: YouTube

Imagem 3: Lyric Video City of Angels genérico
Fonte: YouTube

Imagem 4: Lyric Video City of Angels 
genérico B. Fonte: YouTube
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gias evoluíam e chamavam a atenção de realizadores para outras 

experimentações, como o Cinema Expandido dos anos 1960. Entre-

tanto, o que aparece hoje se mostra de maneira diferente e, de cer-

ta forma, com uma força muito grande em termos de quantidade 

de pessoas que pode atingir. É um audiovisual que também mescla 

muitos materiais, que pode chegar a milhares de pessoas, face à 

forma de distribuição possibilitada pelas mídias digitais. Na nossa 

sociedade utilizadora de softwares, os computadores e a internet 

legitimam quaisquer tipos de experimentações de linguagem ou 

de estética audiovisual, tornando seus produtos rapidamente co-

nhecidos em todos os lugares. A utilização de softwares de edição 

de imagens em combinação com redes sociais criadas via internet 

fazem com que aqueles produtos audiovisuais que no passado não 

conseguiam ter público muito grande, na atualidade, com a distri-

buição via web, tome proporções muitas vezes não imaginadas.

Outro ponto importante é que a experimentação é uma caracte-

rística do padrão da mídia computacional. Assim, na cultura do 

software este tipo de trabalho se dá muito mais em grupos que 

compartilham expertises do que de maneira solitária. Muitas vezes 

a experimentação passa a ser a regra e não a exceção. Dominar o 

software, ao menos no que tange às suas funções mais simples, 

parece ser o básico para que qualquer pessoa crie um material au-

diovisual. Assim, quando ela assiste algo que gosta e tem vontade 

de fazer a sua produção, a lógica é repetir aquilo que viu como um 

modelo. Dessa maneira, podemos perceber que no YouTube há 

variados grupos estéticos bem definidos. Audiovisuais que tratam 

do mesmo assunto ou que têm objetivos parecidos acabam crian-

do o seu padrão tecno-estético.

O computador e os softwares oferecem a possibilidade de se criar 

diferentes padrões devido ao número de combinações possíveis 

de serem executadas. Como o audiovisual pode ser feito hoje por 

muitas pessoas, as quais podem colocar sua produção em circu-

lação na internet, também é bem possível que haja diferentes for-

mas de se trabalhar com os vídeos, de acordo com as categorias 

nas quais são enquadrados.

Estamos frente a uma tecnologia que coloca o computador como 

ferramenta, assim como meio. Por isso é natural que ao criar um 

produto audiovisual, a pessoa já vislumbre um site no qual ela pos-

sa colocá-lo para ser assistido. Levando isto em conta, arrisco di-

zer que a “softwerização” está afetando diretamente os modos de 

produção e, dessa maneira, começando a construir padrões em 

nichos específicos dentro do YouTube. Percebo diferentes organi-

zações para cada tipo de material que vai sendo criado e aproxi-

mado dentro de um determinado grupo.

Uma característica a ser destacada acerca da mídia computacio-

nal é que podemos chamá-la de metamídia, pois os softwares uti-

lizados para a realização audiovisual são concebidos dentro do 

mesmo espaço em que esses audiovisuais serão reproduzidos.

Tal consideração pode ser feita pelo fato de que o computador 

consegue simular os processos dentro de uma mídia (digital). Aliás, 

os softwares têm a capacidade de simulação dos próprios meios. 

Dessa forma, ao criar uma realidade que serve de canal para vei-

cular materiais audiovisuais, a mensagem que é veiculada por eles 

é afetada diretamente pelo meio no qual está sendo veiculada. 

Portanto, o meio desenvolvido pelo software afeta diretamente o 

conteúdo que é veiculado pelo vídeo sendo exibido.

É possível tornar tudo mais claro com o seguinte exemplo: no 

momento em que existe um meio de circulação que é o YouTube 

(criado por softwares), este vai afetar diretamente aquilo que será 

exibido por ele. Assim, quando se realiza um vídeo (por meio de 

um software específico para a produção audiovisual), a própria 

ferramenta que o constrói vai ser decisiva para o produto final e, 

além disso, o YouTube será outro fator que irá contribuir no senti-

do final do que é exibido.

Nesse caso estamos tratando de materiais audiovisuais que são 

criados dentro do ambiente digital para serem veiculados neste 

mesmo espaço. Então, quando temos um filme exibido em compu-

tadores, via internet, não teremos mais as características de uma 

obra apenas cinematográfica. O meio digital também contribuirá 

para a construção do sentido.

Pretendo com essa discussão uma reflexão que observa na pro-

dução audiovisual digital e na exibição em ambientes em rede (via 
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internet) novas possibilidades de produção, as quais não eram 

possíveis de serem realizadas anteriormente. Isso vai afetar direta-

mente a memória audiovisual e o imaginário que se constrói sobre 

imagens de arquivo ou inéditas.

A produção audiovisual contemporânea que circula na internet 

pode ser observada por este viés que percebe a influência do meio 

sobre a mensagem, de acordo com as propostas de McLuhan. Per-

cebe-se em muitos vídeos que estão no YouTube a existência do 

fator internet na sua construção, assim como esta é fundamental 

para questões de memória acerca do audiovisual.

Mais do que isso, o caráter híbrido da mídia computador exerce 

influência direta sobre as produções audiovisuais da atualidade. 

Ao trabalhar com formas diferentes, como configurações gráficas, 

imagens (fotografia e vídeo) e sons, dentre outras, o meio vai co-

locar algumas de suas características nos seus produtos. As ferra-

mentas que trabalham em ambientes virtuais acabam por deixar 

rastros dos seus processos naquilo que é feito.

Portanto, a mistura dos vídeos que se observam na internet pro-

vém de ambientes organizados a partir de uma variedade de téc-

nicas. A hibridização é inata tanto ao meio quanto ao que é rea-

lizado, um contágio que começa no próprio processo de desen-

volvimento dos materiais. Sendo as lógicas do meio e do produto 

praticamente as mesmas, as características tendem a ser muito 

parecidas, quando não iguais.

As novas mídias estão aptas a criar produções com características 

híbridas, por oferecerem recursos compatíveis que podem atua-

lizar as potencialidades que nelas estão presentes. Por exemplo, 

uma sequência de motion graphics7 consegue combinar conteú-

dos a partir de técnicas provenientes de diferentes mídias, como 

7 João Velho propõe o entendimento do termo “motion graphics” como uma área 
de criação que permite combinar e manipular livremente no espaço-tempo camadas 
de imagens de todo o tipo (vídeo, fotografias, grafismos e animações), juntamente 
com música, ruídos e efeitos sonoros. Motion Graphics: linguagem e tecnologia – 
Anotações para uma metodologia de análise. Dissertação. UERJ, 2008. Disponível 
em: <http://lvelho.impa.br/docs/ESDI_JVELHO_MS.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2015.

live action8 , animação 3D e 2D, pintura e desenho. Motion graphics 

estão à nossa volta na televisão, no cinema, na publicidade, nas 

mídias móveis, na internet, entre outros meios.

O computador é um meio híbrido e uma ferramenta que sobrepõe 

expertises diferentes dentro de uma só máquina. O resultado é a 

possibilidade de se ter produtos que misturam diferentes lingua-

gens advindas de meios anteriores e que trabalhavam de forma 

isolada. Consequentemente, em termos audiovisuais se tem algo 

que ainda não está estabelecido, mas em um movimento de cons-

trução que provavelmente não tem um final definido. A natureza 

dessa situação é processual, ou seja, é estar em uma duração na 

qual os materiais são atualizados com a sua linguagem e ao mes-

mo tempo mantém virtualizadas outras potencialidades.

Os softwares de vídeo, ao trabalhar de forma conjunta sobre dife-

rentes espécies de materiais, afetam diretamente estes e auxiliam 

a criar outras maneiras de narrar algo por meios audiovisuais. A 

reconfiguração das mídias vai estruturando mapas de produtos 

audiovisuais. A convergência possibilitada pelas ferramentas com-

putacionais pode resultar em materiais ricos, os quais adquirem 

propriedades que são muitas vezes baseadas em meios isolados 

que se misturam e trazem consigo algo que dura deles nestes no-

vos produtos audiovisuais.

Dessa forma, percebem-se fantasmas de meios ou produtos ante-

riores nestes novos produtos concebidos a partir da mistura. Al-

guma coisa se mantém na duração dos audiovisuais possibilitados 

pela utilização das plataformas digitais e dos softwares. Nestes 

híbridos, sobrevivem algumas imagens do passado, mesmo que 

por meio de restos.

Para o público, a reconfiguração das mídias está tão intrínseca aos 

produtos que consome que este acaba por não perceber que di-

ferentes estruturas se conectam para formar uma linguagem que 

mistura elementos de diferentes fontes ou meios. Como as pesso-

as estão dentro do processo, a linguagem vai sendo modificada ao 

8 Live action está relacionado à gravação de cenas com uma câmera.
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mesmo tempo que modifica o espectador, sem que este perceba. 

Muitas vezes os novos códigos não são percebidos por quem os 

recebe. Dentro dessa lógica, milhares de imagens vão sendo reu-

tilizadas em produtos audiovisuais, ou novas são construídas com 

base em outras, estabelecendo uma prática recorrente dentro dos 

espaços de circulação das mídias, especialmente nos suportes di-

gitais que estão em rede e que difundem mensagens para todos 

os lugares do planeta. Os softwares para a construção de vídeos, 

em conjunto com os ambientes em rede, aceleram o processo de 

difusão de uma cultura audiovisual que está estabelecendo uma 

nova memória, mesmo que momentaneamente.
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