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RESUMO

GOMES, Leonardo Castro. Narrativas interativas no audiovisual: a lógica
database no documentário. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Programa
de Pós Graduação em Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife,
2009.

As narrativas interativas se constituem como um dos principais vetores de
desenvolvimento do audiovisual. O processo de convergência de mídias, ocasionado
pela digitalização de som e imagem, transformou os modos de produção e consumo
do audiovisual, delineando o surgimento de formas narrativas baseadas na
interatividade, entendida como a possibilidade do sujeito de participar do
encadeamento semântico do texto. Desse modo, a dissertação propõe uma reflexão
sobre a maneira como a inserção da interatividade no consumo do audiovisual pode
influenciar as estratégias de discursivização nesses meios. O estudo elege como
objeto específico o formato database film, a partir do software de autoração
Korsakow System, e conduz a uma análise sobre a adequação desse formato para o
desenvolvimento de projetos documentais. O trabalho aborda ainda os estudos
sobre o documentário, buscando uma abordagem que dê conta de suas diversas
manifestações, tais como o cinema documentário, o filme-dispositivo e a ideia de
documentário expandido. Dessa maneira, este trabalho ambiciona fornecer
elementos para o desenvolvimento de uma poética apoiada na lógica do banco de
dados, assim como pelas potencialidades técnico-expressivas dos meios digitais ao
incorporarem a atuação direta do sujeito.

Palavras-Chave:  hipernarrativa, audiovisual, documentário, linguagens,
interatividade



ABSTRACT

Interactive narratives are one of the main vectors of development of audiovisual
presentations. The convergence of media offered by the digitalization of sound and
images has transformed the modes of audiovisual production and consumption,
delineating the emergence of narrative forms based on interactivity, which is
understood as the possibility of subjects participating in the semantic chain of the
text. The present dissertation offers a reflection on how the inclusion of interactivity in
audiovisual consumption can influence discursive strategies in these media. The
specific object of the study is the database film format using the Korsakow System
software program. An analysis is performed regarding the adequacy of this format for
the development of documentary projects. The paper also discusses studies on the
documentary format in an attempt to address its different manifestations, such as
documentary film, film device and the notion of the expanded documentary. Thus, the
present study seeks to provide elements for the development of poetics supported on
the thinking behind databanks as well as the technical-expressive potentialities of
digital media that incorporate the direct participation of the subject.

Keywords: hypernarrative, audiovisual, documentary, languages, interactivity
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INTRODUÇÃO

Atualmente, as plataformas digitais oferecem amplas possibilidades para o

desenvolvimento do audiovisual interativo. O potencial técnico-expressivo decorrente

da capacidade de armazenamento não-linear e da programação para

processamento de dados, inauguram diversas frentes para a pesquisa e

experimentação em busca de novos formatos, cujo objetivo consiste em encontrar

outras maneiras de contruir a relação público-obra.

A tão comentada convergência das mídias, decorrente da incorporação de

imagem e som aos ambientes computacionais, transformou os modos de conceber a

produção e o consumo audiovisual, de maneira que ainda testemunhamos as

consequências dessas transformações. Se, no primeiro momento, as inovações

decorrentes das tecnologias digitais incorporaram-se definitivamente ao processo de

produção audiovisual, atualmente, a impressionante expansão das expressões

hipermidiáticas sugere que o próximo passo se dará em direção aos dispositivos de

recepção.

A massificação dos computadores pessoais, dos dispositivos móveis de

comunicação – como os telefones celulares, os players mp3 e mp4, os HandHeld’s1

- as transformações incorporadas a modernas salas de cinema digital e os novos

televisores habilitados para a programação sob demanda atestam as amplas

transformações ocorridas como consequência do desenvolvimento tecnológico no

campo da comunicação, configurando o cenário que se apresenta aos profissionais

de produção audiovisual e criação.

                                                  
1 Dispositivos portáteis como o Palmtop, iPocket e similares.
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Brasil, a recente implementação da tv digital desencadeou os debates em

torno da questão da interatividade na experiência audiovisual. Muito se falou sobre

as possibilidades de inclusão e cidadania digital, as novas possibilidades para o

mercado publicitário e as influências dessas ferramentas na prática do jornalismo. O

mesmo não pode ser dito em relação ao desenvolvimento de formatos que, ao invés

de conceberem a interatividade como apêndice de um modelo de negócio

fortemente enraizado, a coloquem como elemento central da experiência. Sob esse

aspecto sobram incertezas, nenhuma das experiências apresentadas até o presente

momento parece ditar uma tendência, tudo parece ainda estar por fazer.

O certo é que o potencial técnico das plataformas digitais delineou o

surgimento de expressões culturais baseadas na interatividade – entendida como a

possibilidade do sujeito de participar do encadeamento semântico do texto, tal como

podemos observar em formatos consolidados como o website, popularizado pela

franca expansão da internet, ou o game, cuja penetração social demonstra se tratar

de um formato em pleno vigor estético e comercial. São essas expressões que

podem nos fornecer indícios para a prospecção de novos formatos.

Outro tipo de expressão que, timidamente, se delineia no campo da produção

audiovisual é o filme interativo. Entretanto, ao contrário dos games e websites, que

se apresentam como formatos audiovisuais consolidados, o filme interativo ainda

carece de maior afirmação, haja visto que as experiências desenvolvidas segundo

essa proposta hesitam entre o modelo de interface instituído pelos websites e o

modelo dos games, tirando pouco proveito de uma qualidade fundamental à

experiência que propõe: o regime de interação instituído pela linguagem

cinematográfica.

Nesse sentido, um exemplo particular despertou nossa atenção, convertendo-

se no objeto de estudo que delineou a pesquisa que aqui apresentamos sob a forma

de dissertação. Trata-se do filme database. A solução de interface, desenvolvida

pelo designer e artista alemão Florian Talhoffer para o documentário interativo

Korsakow Sindrome (2000), configura-se, segundo nossa convicção, como um

exemplo de adequação entre uma proposta conceitual erigida sobre o princípio da

interatividade e o regime de interação instituído pela linguagem cinematográfica.

Além da referida obra, Talhoffer concebeu um software de autoração — ao

qual denominou Korsakow-System (2000) —, que possibilita o reuso da interface

concebida para o seu documentário. As possibilidades técnico-expressivas
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proporcionadas por esse software pareceram-nos um excelente ponto de partida

para pensar sobre os impactos que o filme interativo pode exercer sobre a

linguagem cinematográfica.

A princípio, a linguagem cinematográfica é de tal modo legitimada que

poderia prescindir dos recursos interativos oferecidos pelas plataformas digitais.

Contudo, percebemos que a interatividade, concebida nos termos que identificamos,

e sob os quais nos debruçaremos ao longo da dissertação, exerce influência capital

nas estratégias de discursivização desenvolvidas através da linguagem

cinematográfica, possibilitando um amplo espaço para a pesquisa e

desenvolvimento de novos formatos, sobretudo os concebidos a partir de propostas

documentais. Esse foi o problema que orientou nossos esforços de compreensão.

Dessa maneira, nosso desafio consistiu em desenvolver uma abordagem ao

audiovisual interativo privilegiando as questões relacionadas ao processo criativo.

Como se estabelece o regime de interação instituído pela linguagem

cinematográfica? O que torna as plataformas digitais um suporte adequado ao

desenvolvimento do audiovisual interativo? Por que somente certos tipos de filme

são adequados aos formatos interativos? Quais as características do documentário

que o tornam um formato adequado ao filme database? Um filme interativo funciona

como um game? O modelo de compartilhamento e distribuição de um site como o

youtube pode ser considerado um filme database? Em que as propostas ficcionais

diferem das documentais em relação à concepção do filme interativo?

Diversas questões se impuseram diante de nossa proposta. A escassez de

referências para pensar essas questões a partir dos termos propostos foi

determinante para que a dissertação assumisse a estrutura como se apresenta.

Neste sentido, a fundamentação conceitual decorre do próprio exercício de

construção do objeto. Na astuciosa solução concebida por Talhoffer reconhecemos

um modelo que pôde justificar a retomada do documentário Sábado-Feira (2002),

um projeto que se mostrou inadequado ao formato linear do vídeo. Decidimos, já na

proposição do projeto desta dissertação, que nossa reflexão seria acompanhada

pela realização do protótipo Sábado-Feira Interactivo 1.0.

Nosso esforço argumentativo partiu da legitimação desse formato no domínio

do documentário. O primeiro capítulo foi nomeado sob forma de pergunta:

Documentário interativo? Que pode induzir a uma resposta precipitada, pois a

referência ao documentário interativo pode ser confundida com algumas estratégias
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criativas fundadas na relação que o documentarista estabelece com o objeto da

representação. Contudo, nosso objetivo consiste em conduzir uma argumentação

que ambiciona circunscrever conceitualmente o domínio do documentário,

demonstrando as transformações que esse conceito sofreu ao longo de sua história.

Ao identificar essas transformações como resultado da postura experimental de

alguns documentaristas que exploraram os recursos expressivos oferecidos pela

evolução tecnológica dos aparatos de produção, tanto do cinema quanto do vídeo,

justificamos nossa postulação de que o Sábado-Feira Interactivo 1.0 não se abstém

do seu status de documentário pelo fato de ser concebido como um software. Neste

percurso, introduzimos a discussão acerca das características que tornam um

documentário adequado à forma database.

O segundo capítulo é o resultado de uma reflexão sobre o modelo de

interatividade instituído pelas plataformas digitais. Nele, nossa reflexão parte do

reconhecimento de que as plataformas digitais proporcionam diferentes modelos de

interatividade. Tais modelos foram concebidos de acordo com o modo de

funcionamento das plataformas digitais, ou seja, decorrem da sua natureza técnica.

Dessa maneira, os modelos de interatividade instituídos pelas plataformas digitais

decorrem da predominância da dimensão algorítmica — como é o caso do modelo

de interatividade oferecido pelos games —, ou da predominância do banco de dados

—, que inspira o modelo de interface baseada em menu, dos websites. Contudo,

uma abordagem de inspiração semiótica nos permite postular que não se trata

apenas de modelos provenientes da dimensão técnica das plataformas digitais, mas

de distintos modos de organização da linguagem. Tal abordagem proporciona o

entendimento do modelo database como uma forma cultural, ou seja, um princípio

geral de organização dos textos. O ponto de chegada desse capítulo nos oferece

uma perspectiva privilegiada para entender porque determinados filmes mostram-se

adequados ao formato database e outros não.

Por último, o terceiro capítulo oferece uma discussão sobre o desenho de

interface e sua adequação ao regime de interação instituído pela linguagem

cinematográfica. No escopo desse capítulo analisamos alguns exemplos notórios de

filmes interativos e aprofundamos a discussão sobre nossa hipótese de que o

documentário possui vantagens que possibilitam sua melhor adequação ao filme

database. O capítulo termina com uma reflexão sobre o processo criativo do nosso

protótipo: o Sábado-Feira Interactivo 1.0.



CAPÍTULO 1

DOCUMENTÁRIO INTERATIVO?

As tecnologias digitais introduziram-se definitivamente no âmbito da produção

audiovisual. Diversos estudos dedicaram especial atenção às transformações

decorrentes da assimilação dessas tecnologias no que se refere aos procedimentos

criativos e renovações estilísticas, sobretudo no domínio do documentário2.

Entretanto, boa parte das discussões ficaram limitadas ao impacto do digital

na condição de aparato de produção. Muito foi dito, por exemplo, sobre a suposta

revolução iniciada com a chegada das câmeras de vídeo digital ou as facilidades

decorrentes dos softwares de edição, mas sempre com o objetivo de produzir filmes

ou vídeos para exibição nos tradicionais suportes lineares, como a película

cinematográfica ou o videotape. Mesmo o DVD, mídia digital que possibilita a

disposição não-linear de dados, através da demarcação de capítulos que

possibilitam o acesso aleatório a qualquer setor do disco, foi visto, na maioria dos

casos, como mero suporte de armazenamento para filmes que se estruturam nos

moldes lineares.

A utilização das plataformas digitais como suporte de exibição, tirando proveito da

capacidade de armazenamento não-linear e da interatividade que elas proporcionam, ainda é
vista com certa desconfiança por alguns estudiosos do documentário. É o que podemos

constatar na afirmação de Bill Nichols (2007):

                                                  
2 É o caso do conjunto de conferências apresentadas no festival É Tudo Verdade, reunidos no livro O

cinema do real. (MOURÃO ; LABAKI, 2005)
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As formas digitais de representação somam-se aos vários meios que
satisfazem esse critério (de fornecer um grau notavelmente elevado
de fidelidade entre a representação e aquilo a que ela se refere).
Alguns verão uma expansão do documentário em mídias como cd-
rom’s ou websites interativos dedicados a questões históricas e
organizados segundo convenções da representação documental.
Vejo aí algo mais próximo da polinização cruzada do que uma
expansão literal ou uma continuação direta (p.23).

Para Nichols (2007), todas essas mídias seriam periféricas em relação à sua

preocupação central, que consiste em estabelecer critérios para uma circunscrição

conceitual do documentário. Em sua opinião, a principal característica do

documentário está relacionada ao fato dele nos transmitir uma impressão de

autenticidade. Essa impressão deriva da capacidade do aparato

cinematográfico/videográfico em registrar e reproduzir os elementos visíveis do

mundo físico — que, no senso comum, poderíamos afirmar como a capacidade de

registrar a realidade —, e do compromisso, autoimposto, de produzir representações

verdadeiras acerca do mundo histórico que compartilhamos, o que reitera a

concepção, profundamente enraizada, segundo a qual o documentário nos

apresenta a realidade.

De fato, a ideia do documentário como registro da realidade perpassa o

imaginário construído em torno desse formato. A construção desse efeito de

realidade estaria, em grande medida, vinculada ao aspecto narrativo adquirido pelo

filme com a afirmação das convenções da linguagem cinematográfica. Nesse

sentido, a linearidade dos suportes audiovisuais tradicionais, a película ou o

videotape, seriam os meios por excelência do documentário, até porque a

construção de um ponto de vista impõe sempre a necessidade de seleção e

ordenamento das imagens captadas, o que geralmente ocorre com o apelo à

sequencialidade e linearidade. Daí a desconfiança com que Nichols (2007) vislumbra

a possibilidade de desdobramento do documentário nos suportes interativos

baseados em plataformas digitais. Considerando os cânones do desenho de

interface nas expressões citadas pelo autor — o cd-rom e os websites —, a

utilização das plataformas digitais como suporte para o desenvolvimento de formatos

documentais só pode ser entendida como prejuízo aos recursos expressivos

consagrados pelo documentário.

Entretanto, o desenvolvimento tecnológico sempre foi uma constante na

história do documentário e as experimentações de linguagem amparadas por esse
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desenvolvimento impactaram de tal maneira os domínios do documentário, que a

própria abordagem proposta por Nichols (2007) — cujo objetivo consiste tanto em

abarcar a diversidade de estilos que tensionaram as definições tradicionais, quanto

colocar em suspeita a crença no suposto comprometimento ético desses filmes, tal

como veremos adiante — pode ser entendida como um sintoma do caráter

multiforme do documentário. No seio das transformações ocorridas na maneira de

concebê-lo, podemos identificar a emergência de estratégias criativas que, somadas

ao potencial expressivo das plataformas digitais, dotam o documentário de

características que, segundo nossas convicções, o tornam um formato adequado ao

desenvolvimento do audiovisual interativo.

Isso não quer dizer que qualquer documentário pode ser concebido como

obra interativa, muito menos que essa interatividade deve ser inspirada no desenho

de interface disseminado pelos websites ou cd-roms, mas que inovações estilísticas

e conceituais expandiram o domínio do documentário, sinalizando um caminho que

torna perfeitamente viável a experimentação do potencial expressivo das

plataformas digitais, sem que isso altere o seu status. Uma breve recapitulação da

gênese e desenvolvimento do conceito de documentário pode ajudar a compreender

melhor a nossa postulação.

Propor um olhar retrospectivo ao documentário, em nosso caso, não significa

que temos a ambição de empreender uma exaustiva reconstrução historiográfica,

mas que abordaremos as transformações ocorridas na ideia de documentário

buscando estabelecer relações com o desenvolvimento tecnológico dos aparatos de

produção, com a finalidade de demonstrar que as renovações de estilo, que levaram

à ampliação do conceito de documentário, foram concebidas a partir das

possibilidades expressivas decorrentes do desenvolvimento desses aparatos.

1.1 – Gênese e desenvolvimento do documentário

De acordo com Paulo Emílio Salles Gomes (1981), o termo documentário foi

utilizado pela primeira vez pelo escocês John Grieson, em artigo publicado em

fevereiro de 1926 no jornal The New York Sun, a respeito do filme Moana (1926), de
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Robert Flaherty.  A retomada do termo tinha como objetivo legitimar a proposta da

sua cinematografia a partir da distinção do cinema ficcional em relação às cine-

atualidades. Grierson enxergava um potencial de transformação social no cinema.

Contudo, este deveria desenvolver temáticas que possibilitassem uma apreensão

dramática da realidade moderna; daí a posterior definição do documentário como

tratamento criativo da realidade (GOMES, 1981). Ao retornar à Inglaterra em 1929,

após três anos de estudos na Escola de Ciências Sociais da Universidade de

Chicago, Grierson teve a oportunidade de experimentar sua hipótese — de que o

cinema seria um poderoso instrumento de mobilização social e formação da opinião

pública — com o filme Drifters (1929), sob o patrocínio do Empire Marketing Board 3.

Trata-se do único filme que dirigiu, no qual retrata a vida de pescadores de arenque.

Com a repercussão alcançada pela película, somada ao incentivo estatal —

por conta do caráter propagandístico vinculado ao teor educativo de sua proposta

—, Grierson conseguiu apoio para a formação de uma equipe de produção de

documentários, que alcançou grande longevidade e volume de produção, primeiro

sob a tutela do Empire Marketing Board e, posteriormente, do General Post Office,

ambas instituições subordinadas à Coroa Britânica. Tal equipe agregou jovens

realizadores que se tornariam, posteriormente, grandes nomes do documentário

britânico, como Harry Watt, Paul Rotha e Basil Wright.

Declaradamente inspirado no sucesso notório do filme Nanook do norte

(1922), de Robert Flaherty, Grierson definiu diretrizes que apostavam na

dramatização de “aspectos da realidade”, com a finalidade de provocar, nos

cidadãos, a tomada de consciência para os problemas humanos modernos. Ele

acreditava que o documentário deveria capitalizar o vínculo afetivo obtido por

Flaherty, que representava uma vertente romântica. Entretanto, diante da

responsabilidade pública que atribuía aos filmes, eles deveriam tornar-se realistas.

Compreendia, também, que os efeitos mais significativos seriam conseguidos

somente através da poesia. O estilo de documentário concebido pela Escola

Britânica instituiu a locução em voice-over — ironicamente chamada “voz de Deus”,

por sua tendência de impor verdades ao espectador — e consolidou-se como

modelo clássico de documentário, fundamentando sua concepção, ainda hoje, no

senso comum.

                                                  
3 Instituição dirigida por sir. Stephen Tallents, cuja finalidade consistia em revitalizar a imagem do

Império Britânico, após a primeira guerra mundial.



16

Nesse sentido, o documentário clássico foi responsável pela afirmação dos

cânones que contribuíram para o reconhecimento desse tipo de filme como um

gênero cinematográfico. Nesse contexto, percebemos características marcantes,

como o interesse por questões sociais, um suposto comprometimento com a

verdade, e a preocupação em construir um “efeito de realidade”. No caso do

documentário clássico, a construção desse efeito é baseada, sobretudo, na

sobriedade e aparente objetividade da locução, que narra os acontecimentos

exibidos na faixa-imagem, reiterando o ponto de vista da instância produtora,

mascarando, assim, a dimensão retórica desse tipo de enunciação.

Do ponto de vista metodológico, o documentário clássico não se distingue

tanto do cinema ficcional. Em ambos os casos, o processo criativo é concebido a

partir do binômio decupagem-montagem e os esforços criativos convergem para a

construção de um ponto de vista coeso. O esmero da técnica pode ser verificado,

por exemplo, na fotografia de filmes como o já citado Drifters (1929), mas também

em Night Mail (1936), de Basil Wrigth e Harri Watt, ou North Sea (1938), de Harri

Watt. Trata-se de filmes que demonstram alto grau de planejamento, com uma

preocupação que vai da composição perfeita dos enquadramentos à exposição

exata da película. Deste modo, a despeito da naturalização dos acontecimentos

exibidos pela imagem, por meio da locução voice-over, que confere unidade

narrativa ao estabelecer nexos lógicos-causais, tais filmes demandam um fluxo de

trabalho semelhante ao envolvido em qualquer produção ficcional.

A década de 1930 marcou a afirmação do documentário como gênero

cinematográfico, mas significou também a sua apropriação como máquina

propagandística para a mobilização e conquista da opinião pública, antes e durante

a II Guerra Mundial. Não só o documentário, mas o cinema ficcional e as

cineatualidades desempenharam um papel de grande importância estratégica na

concentração dos esforços de guerra, como evidenciam os historiadores Marc Ferro

e Paul Virilio 4. A importância atribuída aos modernos meios de comunicação

demonstra a convicção dos estadistas do século XX de que a guerra não é travada

apenas nos campos de batalha, mas também na opinião pública.

                                                  
4 Como podemos verificar no capítulo  A entrada em guerra: espírito público e cinema , do livro

História da Segunda Guerra mundial (FERRO, 1995), e também no O Cinema Fern Andra, do livro
Cinema e Guerra (VIRILIO, 1993).
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 A estetização da política — destacada por Walter Benjamin (1996) no célebre

ensaio A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica — pode ser observada no

documentário Triunfo da Vontade (1934), de Leni Riefenstahl, encomendado pelo

próprio Hitler, que destinou orçamento ilimitado para a realização do filme, cujo

objetivo consistia em exaltar a ideologia nazista através do Congresso do Partido

Nacional Socialista, em Nuremberg —, evento concebido como um espetáculo

épico, especialmente produzido para as filmagens. A apropriação do cinema como

aparato de guerra constituiu uma estratégia comum adotada pelos principais

envolvidos no conflito: Estados Unidos, França, União Soviética, Itália e Japão, cada

um construindo imagens de acordo com seus objetivos militares, reforçando

alianças, identificando os inimigos, exortando a população à luta ou à resistência.

A experiência da guerra levantou questões e forneceu os alicerces para as

posteriores transformações do documentário. Por um lado, proporcionou a evolução

tecnológica do aparato cinematográfico, com a construção de câmeras mais leves e

portáteis, com a normatização da bitola 16mm,  a possibilidade de gravar som direto,

a partir da invenção dos gravadores magnéticos, o aperfeiçoamento das películas

cinematográficas, que resultou em maior sensibilidade e, portanto, menor

necessidade de luz, viabilizando novas possibilidades criativas para o documentário

do pós-guerra. Por outro lado, o emprego do documentário para a legitimação de

regimes totalitários e a subordinação das equipes de produção ao posicionamento

ideológico das instituções financiadoras colocaram em evidência a necessidade de

um alinhamento ético por parte dos realizadores, que ambicionavam a apropriação

do documentário como instrumento de militância política e transformação social.

No caso dos movimentos que fundaram o documentário moderno, e entre

eles podemos destacar o Free-Cinema, o Cinema Direto e o Cinema Veritè, esse

alinhamento ético ocorre com os questionamentos às convenções instituídas pelo

documentário clássico, cuja linguagem favorecia a “imposição”, de pontos de vista

apriorísticos através da “manipulação da realidade” por meio das estratégias de

montagem, de um pretenso distanciamento e de uma falsa objetividade, resultante

do método de produção baseado na decupagem-montagem.

O Free-Cinema, capitaneado por Lindsay Anderson e Karel Reisz, na

Inglaterra, ainda na década de 1950, questionava a estrutura conflito-resolução e a

estilização da fotografia, reproduzidas pelo documentário de inspiração griersoniana,

pois considerava que tais procedimentos consistiam em uma operação de
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“embelezamento do cotidiano”. Reclamando autonomia em relação às tradicionais

instituições financiadoras, que invariavelmente enxergavam o caráter

propagandístico do documentário, o Free-Cinema ambicionava dar voz ao homem

comum, vivendo a dura realidade cotidiana na Inglaterra pós-guerra.

Os postulados do Free-Cinema influenciaram os métodos empregados por

realizadores norte-americanos, que desenvolveram um estilo conhecido

posteriormente como Cinema Direto, cujo principal expoente foi o diretor Frederick

Wiseman. O método de criação que garantiu notoriedade ao Cinema Direto

baseava-se na miniaturização das câmeras cinematográficas e na incorporação do

som sincronizado, para sustentar a ideia de um cinema observativo, registrando os

acontecimentos da vida sem a intervenção do diretor, o que justifica a metáfora da

“mosca na parede”. O aparato cinematográfico deveria inserir-se de maneira tão

discreta – ou naturalizada – no ambiente observado que sua presença não deveria

alterar os acontecimentos ocorridos diante da câmera.

O estilo consagrado pelo Cinema Direto instituiu um conjunto de

procedimentos com a finalidade de aumentar o grau de fidelidade da representação.

Evidentemente, não se trata de procedimentos aplicáveis a todos os filmes, haja

visto que a filmografia rotulada como Cinema Direto é bastante heterogenia;

entretanto, podemos destacar práticas recorrentes, como: suprimir o uso da locução,

evitar legendas, reconstruções históricas, encenações, repetição de takes, adição de

música ou elementos sonoros na pós-produção. A posição da câmera, geralmente

equipada com uma objetiva grande-angular, procura enquadrar o maior campo de

visão possível, e a longa duração dos takes, ou a utilização de cortes suaves,

disfarçando a montagem, contribuem para a produção de um efeito de afastamento,

reforçando a ideia de que os acontecimentos transcorreriam normalmente, caso a

câmera não estivesse registrando aquele momento.

Ao adotar esses procedimentos, os realizadores acreditavam requisitar do

espectador uma postura mais ativa na interpretação do filme, pois este não

ofereceria um conjunto de relações evidentes, limitando-se a uma representação

mais fiel da realidade. Essa seria a função social do documentário. No Cinema

Direto, o despojamento de procedimentos comuns ao processo criativo baseado no

método da decupagem-montagem é utilizado como maneira de reforçar a

construção do efeito de realidade. O que não torna os filmes concebidos segundo

esses princípios mais “autênticos” ou “objetivos”, pois a construção deste efeito
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ocorre a partir dos critérios de seleção e arranjo instituídos na montagem, o que

demanda um esforço de construção dramática.

Aproveitando-se também dos avanços técnicos do aparato cinematográfico,

Jean Rouch inovou a linguagem do documentário ao introduzir a subjetividade no

formato que sempre se preocupou em parecer objetivo, inaugurando, dessa

maneira, a vertente conhecida como Cinema Veritè. Em seus filmes, Rouch aboliu o

uso do tripé, obtendo maior mobilidade e aproximação com o tema ao utilizar a

câmera na mão (COLLEYN, 1995). Devido à sua formação em antropologia,

demonstrava especial interesse nos aspectos simbólicos da vida selvagem – tal

como no filme Os mestres loucos (1955) –, embora também tenha feito filmes com

temática urbana, como no caso do filme Eu, um Negro (1959).

O estilo desenvolvido por Rouch fundamentava-se na explicitação da sua

participação nas gravações. No processo criativo requisitava o controle total das

etapas de gravação e montagem, incorporando, inclusive, sua própria voz e a

narração em primeira pessoa. No caso do Cinema Veritè, a explicitação da

subjetividade do diretor não implicou no questionamento da verdade apresentada

pelo filme, apenas reordenou a estratégia de enunciação, haja visto que a câmera

continuou funcionando como fiadora do real. A verdade que lhe interessava se

instaurava no encontro mediado pela câmera, que aproxima o documentarista ao

objeto da representação. O cinema de Rouch mantém ainda uma veia fortemente

realista, verificada na integridade da fotografia, que, despojada de qualquer

estilização, mantém os resquícios de uma presença. Evidenciar a presença do

diretor instaura uma relação íntima com o espectador, reforçando seu poder de

persuasão.

É possível reconhecer de que maneira o imaginário documental é influenciado

pela concepção de documentário como “cinema do real”. Os procedimentos criativos

que fundaram o documentário moderno surgem como questionamento ao caráter

manipulador do documentário clássico. Assim, a rejeição ao processo criativo

baseado na decupagem-montagem, bem como à utilização de recursos expressivos

que permitiam a Grierson definir o documentário como tratamento criativo da

realidade, tem como objetivo reforçar o poder da imagem cinematográfica,

organizada segundo critérios que não interfiram no seu valor documental.

O ponto central no debate sobre as técnicas e métodos aplicados na

representação da realidade continua sendo a questão ética. Critica-se muito os
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interesses econômicos e ideológicos dos conglomerados de mídia, bem como a

relação que o documentarista estabelece com o tema documentado, justamente em

defesa do discurso de sobriedade. Essa tem sido a tônica em torno do debate sobre

o impacto das tecnologias digitais no domínio de documentário. É o que podemos

constatar em grande parte das conferências reunidas por Maria Dora Mourão e Amir

Labaki no livro O cinema do real (MOURÃO; LABAKI, 2005), das quais podemos

citar duas como exemplo ilustrativo. Laurent Roth, na conferência Câmera DV: órgão

de um corpo em mutação, afirma que a câmera de vídeo digital opera uma mutação

na forma de representar o homem ao proporcionar uma renovação estilística, pois

possibilitaria uma maior manuseabilidade e facilidade de gravação do som (ROTH,

2005). Já Russel Porter, na conferência Sobre documentários e sapatos, ressalta o

fato do vídeo digital proporcionar aos realizadores a independência em relação aos

interesses comerciais e ideológicos dos conglomerados de mídia, que financiam e

distribuem documentários (PORTER, 2005).

Mesmo em outro contexto histórico e tecnológico, o entusiasmo com que é

saudada a chegada das tecnologias digitais reproduz, grosso modo, algumas das

mesmas aspirações que resultaram na consolidação do documentário moderno. É

como se a independência em relação às estruturas institucionalizadas de produção e

o acesso a equipamentos mais leves e fáceis de utilizar possibilitassem a

concretização do devir do documentários: dar voz aos diversos atores sociais,

funcionar como instrumento de militância política e mobilização social.

Tanto as instituições quanto os profissionais que constituem o domínio do

documentário, independente do seu posicionamento político-ideológico, defendem a

credibilidade e o comprometimento ético em favor da manutenção do estatuto do

documentário, erigido a partir da presunção de que ele constrói um olhar verdadeiro

sobre o mundo real. Nesse sentido, a paixão com que a comunidade internacional

de documentaristas defende a necessidade de comprometimento ético do realizador

com a construção de representações verdadeiras da realidade pode ser entendida

também como uma tentativa de resguardar a credibilidade do formato, mantendo-se,

assim, sua pretensão a ser aceito como discurso autorizado.

Entretanto, a democratização dos aparatos de produção, representada pelo

sucesso comercial alcançado pela tecnologia do vídeo analógico, entre as décadas

de 1970 e 80, e, posteriormente, pelo digital, a partir de meados da década de 90,

parece estabelecer um aparente paradoxo. Ao invés de afirmar o documentário
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como propagador do esclarecimento, na medida em que as metodologias

desenvolvidas pelo documentário moderno possibilitariam um ponto de vista

privilegiado sobre a realidade5, o que verificamos foi a pulverização do domínio do

documentário, com um crescimento exponencial de filmes que abandonam a

ambição em se apresentarem como representação fiel da realidade e se assumem

como ensaios audiovisuais. Tal postura sinaliza uma consciência da impossibilidade

de apreender a realidade em toda a complexidade em que ela se apresenta. O

enfraquecimento contínuo da crença no poder de mobilização e transformação social

dos filmes (ou vídeos) na atual sociedade da comunicação generalizada demonstra

que a pretensão de se. Nesse contexto, considerar o documentário em sua

dimensão ensaística demonstra a aceitação de sua condição constructo-discursivo.

Essa concepção do documentário como uma construção ensaística sobre o

real não pode, no entanto, ser associada tão somente à emergência dos novos

cenários de produção. As possibilidades técnico-expressivas abertas pelas

tecnologias digitais parecem apenas acentuar questões já postas por realizadores

como Luiz Buñel, com a ironia cínica de Terra sem pão (1933), ou Orson Welles, em

Its All True (1941) 6, ou F for Fake  (1974), filmes que exploraram a linguagem do

documentário para questionar seu suposto valor de representação verdadeira.

Em Terra sem pão, Buñel ironiza as convenções instituídas pelo

documentário clássico ao propor um filme sobre habitantes das Hurdes, na época

uma região pobre e atrazada da Espanha. Essa ironia pode ser percebida no

contraste que se estabelece entre a sobriedade da locução e o descaso com as

condições sub-humanas que o filme apresenta “objetivamente”. Contudo, a

montagem deixa grandes margens para dúvida, como em uma cena em que duas

meninas, aparentemente bem nutridas e saudáveis, comem pão, embora a locução

afirme que elas comem fora de casa por medo de que o pai lhes tome a única

comida disponível. A rigor, em todo o filme não há nada que comprove a relação

entre o texto pronunciado e as imagens mostradas, exceto que se trata de uma vila

rural.

                                                  
5 Cabe ressaltar a ambição das instâncias produtoras em afirmar o documentário como discurso

especializado e legitimamente concebido, pois o compromisso ético do documentarista deveria ser
entendido como um atestado de boa-fé. Nesse sentido, podemos entender a postura de parte da
crítica especializada ao censurar determinadas estratégias de enunciação que depõem contra o
compromisso ético que deveria pautar o processo criativo do documentário.

6 Filme inacabado por problemas institucionais com os detentores dos direitos sobre o projeto.
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Essa atitude de questionamento pode ser percebida também em dois projetos

documentais desenvolvidos por Orson Welles. No inconcluso It’s all true, cujas

gravações se iniciaram em 1941, o próprio título incorpora a ironia, uma vez que o

método de gravação obedeceu aos princípios da ficção. Aliás, as gravações foram

concluídas com um dublê como personagem principal, após o acidente trágico que

resultou na morte por afogamento do jangadeiro Manuel Olímpio Moura, que

interpretava a si mesmo no filme. Já em F, for Fake (1974), Welles propõe um

documentário sobre a vida de falsários, de maneira que não é possível identificar

quais histórias são verdadeiras e quais são ficções construídas por ele, cujo

currículo legitima sua própria condição de falsário. O cenário principal do filme,

ambientado em uma sala de edição, com pilhas de latas de filme em volta ao próprio

Welles, expõe a natureza argumentativa do filme.

O próprio Nanook of the North (1922), de Robert Flaherty, considerado o

filme fundador do documentário, continua dividindo opiniões sobre seu status de

documentário, por conta dos métodos de gravação e das motivações que

possibilitaram seu financiamento. Embora seja reconhecido como pioneiro, o filme

de Flaherty converteu-se em alvo de inúmeras investidas, por seu caráter dissonante

com o estatuto almejado pelo filme documentário.

Os documentários de Buñel e Welles apontam para a natureza discursiva do

documentário. Ao escapar do código de ética implícito nesse formato, eles

questionam a natureza passiva com que os discursos de sobriedade tendem a ser

aceitos. Esses filmes demonstram que acreditar em argumentos construídos através

da evidência de imagens é um exercício de fé. Dessa forma, instilam a dúvida,

justamente em um modo de enunciação que induz à certeza.

Se, no período que varia entre as décadas de 1950 e 1970, esse tipo de

documentário existiu de forma marginal à produção audiovisual vigente, a partir dos

anos 80 podemos perceber uma explosão de obras questionando o estatuto do

documentário. Esse fenômeno pode ser percebido na proliferação dos chamados

mockumentaries – ou falsos documentários –, filmes que constroem evidências a

partir de premissas falsas, mas também de outras formas, como o documentário

performático (NICHOLS, 2007), ou o documentário de busca 7 (BERNADET,2005).

                                                  
7 Ver o ensaio de Jean-Claude Bernadet, Documentários de busca: 33 e Passaporte húngaro (2005).
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Diante da dificuldade em estabelecer uma definição taxativa, que expresse

realmente o documentário contemporâneo, Bill Nichols prefere definí-lo a partir de

critérios como: 1) Estrutura institucional. “Documentário é aquilo que fazem as

instituições que os produzem” (NICHOLS, 2007, p.49). 2) Comunidade de

profissionais. Os documentaristas são, antes de mais nada, militantes políticos

eticamente comprometidos, portanto, espera-se sinceridade e seriedade no

tratamento das questões que eles abordam. Os filmes que essa comunidade produz

são, indiscutivelmente, documentários. 3) Corpus de textos. Um documentário pode

ser facilmente reconhecido como tal, a partir das convenções de linguagem que

geralmente utiliza. 4) O conjunto de espectadores, que acreditam assistir a um

documentário.

A sofisticação da abordagem desenvolvida por Nichols decorre da tentativa

de dar conta das transformações ocorridas no domínio do documentário, pois as

categorias que o definiam em oposição ao filme de ficção ou aos filmes

experimentais já não fornecem a segurança conceitual que ofereciam nas décadas

de 1950 e 60. As experimentações de linguagem e o desenvolvimento tecnológico

dos aparatos de produção expandiram o domínio do documentário de tal modo que,

hoje, a discussão sobre o seu estatuto de realidade não pode mais se dar em termos

da “fidelidade” ou da “verdade” da representação. A compreensão do documentário

como produto de linguagem parece ser a melhor maneira de entendê-lo dentro de

sua diversidade de manifestações.

Ao abandonar a pretensão de se apresentar como uma representação fiel da

realidade, o documentário pode prescindir da estrutura narrativa, cujo potencial

expressivo é, em grande medida, responsável pela obtenção do efeito de realidade

construído através dos recursos oferecidos pela linguagem cinematográfica. É

justamente quando renuncia à “forma narrativa” 8 que o documentário adquire

atributos que possibilitam a sua identificação como filme interativo. Neste caso, a

interatividade decorre da possibilidade de atuação do fruidor9 no processo de

encadeamento de sequências permutáveis, colocando-o na condição de co-

montador. Esse modelo só é possível em filmes cuja construção valoriza a

                                                  
8 Expressão que encontrará uma definição mais precisa na sessão 3.1 desta dissertação.
9 A utilização do termo fruidor remete ao processo de fruição decorrente da experiência estética. Consideramos
este termo mais adequado que os termos espectador (que se refere à prevalência dos aspectos visuais) e usuário
(que adquire uma conotação mais utilitarista), quando nos referimos à obras interativas.
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fragmentação das representações, de uma maneira tal que o percurso

argumentativo só se manifesta mediante a atualização do espectador.

Trata-se de um modo de enunciação que já era utilizado por um dos

precursores do documentário, o cineasta soviético Dziga Vertov. Como podemos

identificar a partir da leitura de alguns manifestos publicados no livro A experiência

do cinema, de Ismail Xavier, Vertov demonstra a intenção de conceber um cinema

puro, livre da influência nefasta do romance e do drama psicológico, daí o seu

afastamento da forma narrativa. Para Vertov, a essência da técnica cinematográfica

estaria no metro, no ritmo, no movimento, ou seja, na montagem (VERTOV, 2003).

Neste sentido, a montagem entraria em operação já na seleção do tema, no

momento da filmagem. O kinokismo, proposto por Vertov, nega-se a construir uma

cena, e , dessa forma, nega também a decupagem.

A câmera, como olho-máquina, infalível, estaria apta a captar a realidade

imperceptível ao olho humano, concedendo ao cinema a missão de formar um novo

homem, liberto da “canhestrice e da falta de jeito”. As aspirações de Vertov

consistiam em formar trabalhadores compatíveis com o ideal revolucionário.

Constatamos aqui alguns dos pressupostos que aproximam a concepção de cinema

de Vertov com o que já identificamos com o imaginário documental: 1) crença na

objetividade da câmera, 2) na capacidade de transformação social através do

cinema, e 3) no engajamento político.

Por outro lado, os filmes de Vertov transgridem um dos cânones do

documentário clássico, que é a integridade da imagem fotográfica. Neste sentido,

tais filmes são montados como uma escrita, ou ensaio, e se utilizam de todos os

recursos de linguagem — como aceleração, desaceleração, montagem rítmica, stop

motion, sobreposição, rotoscopia —, desenvolvidos ao longo do cinema silencioso.

Essa característica marca sua principal diferença em relação ao realismo que

embasa a construção do efeito de realidade no documentário.

Se, até as décadas 1980 e 90, a existência de documentários orientados por

essa tendência tenha ocorrido de forma marginal, as renovações estilísticas

decorrentes das problematizações acerca do conceito de documentário, como

também das inovações tecnológicas advindas do vídeo, representaram a sua

redenção. É neste sentido que Francisco Elinaldo Teixeira, reconhece na

impossibilidade de uma definição ontológica do documentário, uma oportunidade

para novos começos.
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A ideia de documentário expandido, proposta por Teixeira, evidencia a

dimensão ensaística não como um formato específico de documentário, mas como

resultado de “um trabalho de pensamento que se debruça sobre suas matérias para

moldá-las e manipulá-las conforme propósitos (…) que nascem da relação mesma

do documentarista com os entornos que sua vista ou imaginação alcançam”

(TEIXEIRA, 2007, p.43). Essa libertação das antigas amarras que encerravam o

documentário em um conjunto de regras e códigos, com vistas à manutenção de um

discurso de sobriedade, possibilita um amplo espaço para a experimentação, como

podemos verificar na filmografia recente 10.

1.2 – O filme-dispositivo

A diversidade estilística e conceitual que atualmente caracteriza o

documentário evidencia a dimensão experimental11 que esse domínio vem

adquirindo, nas últimas décadas. A multiplicidade de formatos criados sob o desígnio

de documentário pode ser entendida como resultado do desenvolvimento de novas

maneiras de conceber esse tipo de filme. O próprio conceito de documentário ilustra

essa dimensão experimental adquirida pelo documentário, pois, como coloca

Teixeira (2007) tamanha diversidade é fruto das suas hibridizações com o domínio

ficcional e com o dito cinema experimental.

Nesse sentido, a ruptura com os cânones instituídos pelo documentário

clássico, e até pelo documentário moderno — sim, o documentário moderno também

instituiu algumas convenções que tendem à normatização da linguagem, como

expõe, de maneira brilhante, o documentarista Carlos Nader, no artigo intitulado

Filme livre (NADER, 2007) —, demonstra uma recusa a fórmulas prontas,

sinalizando que cada filme (ou vídeo) merece a adoção de uma metodologia

adequada aos seus propósitos.

                                                  
10   Na sessão 3.2 analisaremos alguns documentários, com a finalidade de ilustrar essa afirmação.
11 Aqui, a utilização do termo experimental não se relaciona diretamente ao conjunto de filmes que

constituem o dito “cinema experimental”, que se refere aos filmes desenvolvidos no âmbito das
artes plásticas, sobretudo aos das vanguardas modernistas da década de 20, ou do underground
norte-americano, de cineastas como Stam Brackage, mas, sim, a uma postura autoral de
realizadores que se negam a desenvolver projetos baseados em referências canônicas.



26

Essa é a concepção que fundamenta a ideia de filme-dispositivo. Consuelo

Lins define o termo ‘dispositivo’ em duas acepções, ambas relacionadas a condições

de fruição. A autora distingue as condições físicas e psíquicas de recepção na

experiência cinematográfica — provenientes da arquitetura da sala escura e das

convenções instituídas pela linguagem cinematográfica —, e nas instalações

artísticas – que utilizam suportes audiovisuais de maneira recorrente, como múltiplas

projeções de vídeo, imagens digitais, câmeras em circuito fechado e configurações

espaciais específicas (LINS, 2007).

Enquanto, no dispositivo cinematográfico, o espectador está sempre diante de

imagens previamente concebidas, nas instalações artísticas, em muitos casos, a

imagem depende da atuação do fruidor na obra, haja visto que sua atenção se

dispersa pela configuração espacial de cada instalação. É no segundo caso que Lins

(2007) encontra semelhança com o processo criativo de diversos documentários,

que, embora distintos no que se refere às propostas temáticas e conceituais,

mantêm entre si afinidades em relação às metodologias empregadas na produção.

Trata-se de metodologias que rompem com a concepção baseada no binônio

decupagem-montagem. A diversidade de estilos é atestada pela filmografia de

cineastas tão distintos como João Moreira Salles, Sandra Kogut, Kiko Goifman,

Eduardo Coutinho e Cao Guimarães. São diretores que propõem maneiras

específicas de estabelecer relações com o mundo, os personagens e as temáticas

que escolhem.

Para Lins (2007), o filme-dispositivo se caracteriza pela construção de

procedimentos que induzem a produção de acontecimentos específicos para serem

gravados. Nesse tipo de filme, o realizador não pode se preocupar com o efeito que

ele quer obter de cada situação, ou seja, não deve contar com uma previsão, mas

concentrar seus esforços na criação de uma situação específica e contar com o

acaso ou com a sorte. Trata-se de uma metodologia que envolve riscos, pois, assim

como pode ocorrer um acontecimento extraordinário, o dispositivo também pode

fracassar e não obter uma coleção de situações que sustentem a realização de um

filme.

O filme-dispostivo prioriza o acontecimento em detrimento da representação.

As ocorrências captadas pela câmera só se tornam representação a partir dos

procedimentos de seleção e arranjo operados na montagem. Não é improvável

supor que um dos motivos que tornam uma proposta fadada ao fracasso é a sua
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inadequação ao ordenamento linear imposto pelos suportes tradicionais — a película

cinematográfica e o videotape. Esse é o caso do documentário Sábado-Feira (2002),

que só encontrou uma solução adequada à sua proposta conceitual nas

possibilidades de armazenamento não-linear das plataformas digitais 12.

As plataformas digitais oferecem novas potencialidades para a expansão do

documentário. O armazenamento não-linear e as técnicas de programação narrativa,

oferecidas por esse suporte, renovam as maneiras de conceber a representação

audiovisual. Desse modo, a ideia de dispositivo não se encerraria na condição de

uma técnica de filmagem e se desdobraria à esfera da recepção, possibilitando a

emergência do documentário interativo.

Contudo, não se trata da ideia de interatividade disseminada pelo modelo

hipertextual dos websites ou cd-roms, mas em um formato que tira proveito das

características que valorizam a experiência audiovisual instituída pelo cinema. Trata-

se do formato conhecido como filme database. A diversidade de formatos articulados

em torno da ideia de filme dispositivo sinaliza o afrouxamento das categorias que

definiam o estatuto do documentário a partir de critérios pautados pelo compromisso

com a realidade, demonstrando que este constitui um domínio para uma ampla

experimentação.

                                                  
12 Conforme atestaremos na sessão 3.2 desta dissertação.



CAPÍTULO 2

A FORMA DATABASE

Com as plataformas digitais, o audiovisual passa por um período de transição

tecnológica cujas implicações estéticas tornam-se evidentes quando analisamos as

suas manifestações contemporâneas. Do cinema hegemônico aos vídeos amadores,

que alimentam sites de compartilhamento como o youtube, na internet, a

implementação da representação audiovisual nos sistemas computacionais

transformou as práticas de produção e consumo, de maneira que o digital é

atualmente o domínio tecnológico em que os avanços mais afetam o

desenvolvimento dessa linguagem.

Após a consolidação das tecnologias digitais na esfera da produção — e,

nesse aspecto, podemos afirmar que o impacto do digital foi equivalente tanto nas

produções profissionais quanto nas práticas amadoras –, vislumbramos agora a

emergência de novas possibilidades oriundas da utilização dessas plataformas

tecnológicas como suporte de exibição. Tais possibilidades começaram a ser

exploradas desde a incorporação do vídeo, da imagem e do som nas interfaces dos

computadores pessoais, nos anos 80, e, ainda hoje, encontram-se num momento de

experimentação, haja visto os desafios de linguagem colocados por tecnologias

como os monitores sensíveis ao toque, a tv digital, ou as ditas mídias locativas,

como os players mp4, os celulares, palms e outros do gênero.

Com as plataformas digitais assumindo a dimensão de suporte de exibição, o

audiovisual adquire atributos técnicos que possibilitam o desenvolvimento de forma
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expandidas de narratividade, pois, nelas imagem e som são representados na forma

de códigos numéricos, o que torna possível o seu processamento como qualquer

outro tipo de dado informacional. Dessa maneira, inserido no ambiente

hipermidiático, o vídeo assimila os atributos do novo suporte, entre eles o

armazenamento não-linear e a possibilidade de atuação por parte do usuário. Esses

atributos caracterizam a interatividade inerente ao modo de funcionamento das

plataformas digitais. Em todo o caso, inicialmente, o desenvolvimento do audiovisual

interativo toma como referência as convenções do desenho de interface que se

instituiu após a implementação das GUI’s — Graphic User Interface —, de forma que

encontramos nas discussões levantadas por Lev Manovich uma perspectiva

privilegiada para vislumbrarmos as expressões hipermidiáticas 13 emergentes.

Ao longo do livro The Language of New Media, Manovich (2001) desenvolve

um percurso argumentativo que gira em torno do entendimento das formas que

emergem da integração dos ambientes hipermidiáticos à vida cotidiana. No cerne de

suas preocupações, Manovich (2001) busca articular a dimensão técnica e a

dimensão estética das mídias digitais, com a finalidade de entender os modos de

organização da experiência de uso nessas plataformas, sem submeter o olhar a uma

mirada exclusivamente tecnicista. Sem dúvida uma incursão pela dimensão técnica

das plataformas digitais possibilita entender melhor as expressões hipermidiáticas.

Nessa incursão, Manovich (2001) apresenta as potencialidades técnicas da nova

mídia e assume um posicionamento crítico no que se refere ao desenho de interface

e ao planejamento das estruturas de interação em questão. Nesse caso, se a

dimensão técnica das expressões hipermidiáticas vetoriza o desenvolvimento de

novas formas, devemos, necessariamente, compreender o que essas formas

significam.

 Os computadores digitais são máquinas de cálculo numérico de alta

performance que processam códigos binários a partir das solicitações e do conjunto

de instruções programadas por ou para um usuário. Se, a princípio, os

computadores foram projetados para resolver problemas matemáticos de alta

complexidade, como a decodificação de mensagens criptografadas, a simulação do

comportamento de partículas atômicas ou a racionalização da gestão de

                                                  
13 O autor utiliza o termo New Media  para designar o que chamamos aqui expressão hipermidiática,

que se refere às formas expressivas que emergem com as mídias digitais. Daqui por diante
utilizaremos os dois termos como sinônimos.
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informações em grandes corporações, o extraordinário desenvolvimento da

ciência da computação e a versatilidade das linguagens de programação, em sua

capacidade de emular os mais variados objetos e eventos do mundo físico a partir

de representações binárias, acabaram inserindo o computador em diversas esferas

da vida cotidiana, transformando hábitos e comportamentos.

Para Steven Johnson, essas transformações resultam da capacidade de auto-

representação que os sistemas computacionais adquiriram com a implementação

das interfaces gráficas do usuário. Ou seja, para Johnson (2001), os computadores

só se inseriram definitivamente na vida cotidiana na medida em que se

transformaram em máquinas semióticas. De fato, se podemos creditar o amplo

processo de convergência de mídias que experimentamos atualmente a um evento,

este seria a implementação das HCI’s — Human Computer Interfaces, pois, se hoje

não necessitamos de uma formação em ciência da computação para estabelecer

uma relação de uso com esses sistemas informacionais, tal relação só se tornou

possível devido à abstração da linguagem de máquina em que esses sistemas

realmente operam.

Entre a linguagem de máquina, que se reduz a sequências binárias, e as

nossas demandas — a partir da interação com a interface gráfica, através do teclado

ou do mouse —, interpõe-se uma série de interfaces intermediárias, responsáveis

pela tradução mútua da linguagem numérica para a linguagem simbólica, que se

apresenta na forma de interface gráfica. O esquema abaixo (Figura 1) ilustra a

estruturação dessas interfaces intermediárias nos sistemas informacionais:

Fig.1 – Esquema simplificado das camadas de
funcionamento de um sistema computacional
dotado de inteface gráfica.
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A partir da ilustração, podemos observar camadas de funcionamento que

demonstram o nível de complexidade que se estabelece entre o hardware e os

softwares-aplicativos, que é onde a maioria dos usuários, de fato, estabelece relação

com as máquinas. Simplificando os procedimentos, com a finalidade de adentrar na

discussão que realmente importa a esta dissertação, poderíamos afirmar que, de

maneira geral, o princípio de funcionamento de um computador obedece a um

esquema de estímulo e resposta, em que o estímulo consiste em uma entrada de

dados (input) — expresso sempre como um código numérico —, e um conjunto de

instruções programáveis — os algorítmos —, que transformam esses dados de

acordo com as demandas solicitadas, gerando uma saída (output). Este princípio

perpassa todas as camadas que se interpõem entre a linguagem da máquina e a

interface do usuário, de modo que a complexidade do sistema aumenta

exponencialmente, na medida em que suas representações se tornam inteligíveis

aos usuários leigos.

No atual estágio tecnológico da ciência da computação, a capacidade de

auto-representação dos sistemas de informação atingiu um patamar em que até a

programação e o desenvolvimento de softwares podem dispensar um conhecimento

mais profundo da linguagem da máquina. Hoje em dia, a maioria dos aplicativos é

desenvolvida a partir de linguagens de programação orientadas a objetos, como é o

caso de linguagens como Java, C++, Delphi, PHP, que, entre outras características,

constituem importantes ferramentas de trabalho para a comunidade de

desenvolvedores de software. A programação orientada a objeto é um modelo de

análise, projeto e programação de softwares que privilegia a utilização de metáforas

do “mundo real” para o desenvolvimento de sistemas. Dentro desse conceito, o

objeto é um conjunto de instruções — ou um algorítmo para utilizar um termo mais

específico —, que funciona de forma autônoma e se relaciona com outros objetos,

de acordo com o desenho de relações definido pelo programador.

Nesse modelo, as linguagens de programação adquirem uma dimensão

orgânica, pois os novos objetos criados passam a incorporar as bibliotecas dessas

linguagens. As bibliotecas são conjuntos de algorítmos que definem os objetos. Com

o incremento das bibliotecas torna-se menor a necessidade de reescrever os

algorítmos que definem o objeto , favorecendo, assim, a inovação e o

desenvolvimento de novas aplicações e introduzindo o que, na área de

desenvolvimento de software, é chamado de reuso. O êxito desse modelo de
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programação pode ser devido às mesmas razões do sucesso alcançado pelo

desenvolvimento das interfaces gráficas para usuário: em ambos os casos, o

principal benefício consistiu em tornar mais inteligível a experiência de uso dos

computadores.

No caso da programação orientada a objeto, a modularização das partes que

compõem o programa nos termos de objetos permite uma maior racionalização dos

aplicativos criados; já no caso das interfaces gráficas, a utilização de metáforas

provenientes do mundo corporativo, como é o caso do emprego dos termos desktop

para designar área de trabalho, folder e file para designar o local onde as

informações foram armazenadas, ou trash como o lugar das informações que devem

ser descartadas, possibilitou a incorporação dos sistemas informáticos ao cotidiano

das empresas, pois a operação desses sistemas deixou de demandar profissionais

especializados em programação. É nesse sentido que Johnson (2001), afirma a

capacidade de autorrepresentação, dos sistemas informacionais levada a cabo pelo

desenvolvimento das interfaces gráficas.

A descrição dos aspectos técnicos do funcionamento das plataformas digitais

se impõe, aqui, em razão do modo de organização da linguagem nas expressões

hipermidiáticas ser regido, de maneira geral, por duas instâncias que já aludimos ao

longo da explanação: o algorítimo e o banco de dados. Assim, se, por um lado, em

um primeiro momento, objetos e processos do mundo corporativo se transformaram

em metáforas para o desenho de interface, por outro lado, o funcionamento das

plataformas digitais também pode ser tomado como metáfora para a compreensão

dos modos de organização da linguagem na hipermídia. Ou seja, os modos de

organização da linguagem, aos quais nos referimos, derivam dos aspectos técnicos

que configuram as plataformas digitais.

O algorítmo, como definimos anteriormente, é um conjunto de instruções

programadas para processar dados. Os dados consistem em sequências binárias

codificadas para representar qualquer informação, e o banco de dados é um método

de armazenamento dessas informações, que, baseado em um conjunto de registros

de códigos binários, oferece uma técnica de endereçamento estruturada com a

finalidade de organizar uma posterior busca, recuperação ou processamento desses

registros. O algorítmo e as estruturas database – ou banco de dados – são

instâncias distintas mas indissociáveis, haja visto que os algorítmos não funcionam

sem uma entrada de dados, enquanto o próprio banco de dados pode ser composto



33

por algorítmos, como no caso das bibliotecas das linguagens de programação

orientadas a objeto.

Nesse sentido, podemos reconhecer nas expressões hipermidiáticas dois

grandes modos de organização da linguagem, um deles privilegiando os aspectos

relacionados à estrutura algorítmica e um outro privilegiando a estrutura database.

Um olhar atento nas expressões hipermidiáticas nos permite ilustrar melhor essa

hipótese. Retomando os exemplos de Manovich (2001), podemos eleger os games e

os hipertextos — sobretudo os desenvolvidos em HTML, cujo modelo tornou-se

padrão no início da implementação da world wide web —, como expressões que

remetem ao algorítmo e à database como modos de organização da linguagem nas

plataformas digitais.

O desenvolvimento do game e do hipertexto obedece a propósitos distintos,

pois, enquanto os games propõem desafios a serem resolvidos pelos usuários e

remetem ao âmbito do entretenimento, os hipertextos derivam de um projeto de

armazenamento e compartilhamento de informações. Contudo, esses dois modos de

mediatização da experiência são instituídos sobre os mesmos princípios técnicos.

Em ambos os casos, a experiência de uso se alicerça na interatividade inerente à

dimensão técnica das plataformas digitais. Assim, podemos verificar, tanto nos

games quanto nos hipertextos, o funcionamento concomitante do algorítmo e do

banco de dados, não obstante o privilégio que essas instâncias adquirem em cada

uma das expressões em questão. Nesse caso, nosso esforço imediato consiste em

ultrapassar a dimensão técnica de tais expressões com a finalidade de evidenciar os

modos de organização da linguagem que elas adotam.

Vejamos o exemplo dos games, cujo modo de organização privilegia a

estrutura algorítmica. Manovich (2001) destaca a experiência dos games como a

proposição de um percurso que solicita o engajamento cognitivo do usuário, exigindo

ainda uma performance que demanda uma ação —, normalmente o acionamento de

um comando por meio de dispositivos tais quais o joystick, o teclado ou o mouse,

por exemplo —, para responder aos problemas propostos pela interface gráfica do

jogo. Em todos os casos, podemos tomar o game como uma forma que se articula

como algorítmo, pois se configura como uma função que processa as entradas de

dados acionadas pelo usuário — nesse caso o jogador.
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Nos games “clássicos” 14, essa proposição torna-se ainda mais evidente,

devido ao número restrito de parâmetros envolvidos. O banco de dados de um game

com o Pac-Man, por exemplo, consiste em elementos gráficos bastante simplificados

tais, quais: (1) um cenário fixo, caracterizado por um labirinto bidimensional, (2)

quatro fantasmas — Blinky, Pink, Inkey e Clyde —, representados pela mesma

imagem, em cores diferentes, (3) o avatar 15 PacMan (Figura 2), (4) os pontilhados

simples que definem a missão do PacMan, (5) as vitaminas, dispostas nas arestas

do cenário, que atribuem ao PacMan o poder temporário de comer os fantasmas, (6)

as frutas, que aparecem ocasionalmente como pontuação bonus e (7) um contador

de pontos. Nesse game, o objetivo é bastante claro, o PacMan deve “comer” todos

os pontilhados do labirinto sem sofrer toques do fantasmas para passar de nível e

somar a maior pontuação possível. Através dos dispositivos de entrada de dados —

joystick ou teclado —, o usuário define os movimentos do avatar e o game, como

algorítmo, responde a esses movimentos, tal qual uma função: caminho livre, o

avatar avança; caminho obstruído por um fantasma, o avatar perde uma vida;

enquanto há pontilhados o jogo continua; quando come uma vitamina, o avatar

ganha um período em que pode comer os fantasmas; cada um dos eventos

desencadeados pela ação do jogador compõe o algorítmo-jogo.

                                                  
14 Nesse exemplo poderiamos citar Tetris, Pac Man, Pong, Space Invaders, Pinball, dentre outros.
15 Esse termo designa o personagem do game controlado pelos comandos do usuário.

Fig.2- PacMan, exemplo explícito do privilégio à
estrutura algorítmica no game.
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No atual estágio da indústria dos games essa definição básica ainda é válida;

contudo, o nível de complexidade das missões propostas pelos jogos atingiu

patamar tal que a dimensão de algorímo se oculta, como um percurso a ser

desvendado. Em jogos do tipo first person, em que o avatar se movimenta por um

espaço tridimensional, sem as restrições impositivas dos cenários bidimensionais, o

banco de dados adquire uma dimensão fundamental, haja visto que a maior

liberdade de ação do usuário implica no desenvolvimento de soluções que

respondam aos imperativos do desafio lançado pelo jogo.

Nesse tipo de game os algorímos são construídos em relação a uma estrutura

de dados afetada pela ação do jogador, que deve manipular esses dados com a

finalidade de resolver os enigmas para progredir na trama. No game Narc (Figura 3),

em que o usuário controla um policial da divisão de narcóticos da polícia de Los

Angeles, por exemplo, uma das missões consiste em realizar uma escuta-gravação

de um policial suspeito de envolvimento com traficantes. Para essa missão, ele

necessita der um microfone, disponível no distrito policial, e deve tomar cuidado para

não ser descoberto enquanto persegue o suspeito. Caso realize a missão, o jogador

avança; caso seja descoberto, a missão é abortada e o avatar passa a trabalhar nas

ruas, até que atinja as metas — como apreender um determinado número de

drogas, armas e traficantes —, que o capacitam a uma outra chance de realizar a

missão de escuta.

Nesse exemplo, a missão se configura como um algorítmo cuja entrada de

dados depende da ação do jogador e de sua competência em articular os elementos

da estrutura de dados para atingir os objetivos. Uma análise detalhada das missões

envolvidas no game exige um trabalho exaustivo, contudo, essa breve descrição

fornece dados reveladores desse tipo de expressão: a experiência de uso, no game,

Fig.3- Narc: game em que a estrutura algorítmica se oculta sob uma missão que institui um
percurso narrativo. O interator só avança quando resolve o problema proposto pelo
algorítmo
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assemelha-se à experiência proporcionada pela narrativa, tal como esta é concebida

por Manovich (2001). Para ele, a narrativa é uma forma que se articula através do

encadeamento de argumentos que permitem ao leitor compartilhar o percurso do

pensamento concebido na produção do texto. Ou seja, a narrativa seria um modo de

organização da linguagem do usuário — o leitor ou espectador, no caso dos

suportes tradicionais —, a reconstrução de um percurso modalizado pelo texto.

Neste caso, as interfaces estruturadas como algorítmos oferecem um regime de

interação que se assemelha à narrativa, pois em ambos os casos o consumo dessas

expressões exige a reconstrução de um percurso instituído na instância da produção

(MANOVICH, 2001).

Se, no modo de organização da linguagem que privilegia a estrutura

algorítmica, percebemos a aproximação com a experiência proporcionada pelas

narrativas, no modo de organização que privilegia o banco de dados a

predominância do acesso à informação aponta para uma experiência baseada em

referências remissivas, como é o caso do modo de leitura instituído pelas

enciclopédias ou dicionários. Manovich (2001) cunhou o termo “forma database”

para designar esse modo de organização da linguagem. Em suas postulações, a

forma database é apresentada como um contraponto à forma narrativa.

A organização de textos baseados em referências remissivas é uma

característica marcante do hipertexto, popularizado com a adoção do HTML –

HyperText Markup Language – como padrão de formatação de conteúdo na Web. A

adição de marcadores remissivos aos documentos digitais possibilita uma expansão

ramificada do texto, através dos hiperlinks, fator que coloca o usuário em uma

posição privilegiada para escolher os caminhos a serem seguidos. A estrutura

ramificada do hipertexto valoriza o fragmento e a seleção em detrimento do

encadeamento causal que caracteriza o desenvolvimento narrativo. Dessa maneira,

a massificação da experiência de uso proporcionada pela Web contribuiu para

relativizar a hegemonia das formas narrativas como modo privilegiado de

organização da linguagem na contemporaneidade.

No hipertexto, a interface se apresenta como forma database, pois seu modo

de funcionamento pode ser compreendido como uma metáfora do funcionamento de

um banco de dados. Manovich (2001) define o banco de dados como uma coleção

estruturada de dados que é armazenada e organizada em função de uma posterior

busca, recuperação e controle dos dados em sistemas informáticos e que esse
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dados podem ser de qualquer tipo. A experiência de uso proporcionada por essa

estrutura — como as operações de visualização, navegação e busca, destacadas

pelo autor —, é bem distinta da ocasionada pela leitura de um romance ou por um

filme, pois a lógica de uso da estrutura de dados não oferece um percurso de

pensamento, mas prioriza o princípio da seleção, em que a ação do usuário define

sua trajetória no hipertexto.

Nessas condições, a criação de interfaces baseadas em menu tornou-se uma

espécie de cânone do design de interface. A esse modelo de diagramação visual

denominamos forma database, pois, nele, a espacialização das informações

favorece a organização dos dados como uma coleção estruturada, com o intuito de

agilizar a navegação do usuário.

Na forma database, a interface baseada em menu se organiza como um

documento que se vincula a outros, através de hiperlinks. A metáfora do documento

mostra-se proveitosa para explicar o modo de organização da interface baseada em

menu, na medida em que o termo pressupõe um agrupamento de informações e

dados investidos de autonomia de sentido. Nesse caso, o documento HTML, cujo

modelo tomamos como exemplo para ilustrar esse tipo de interface, consiste em

uma página capaz de agrupar textos, imagens, vídeos, sons, ou qualquer outro

arquivo apto a ser lido pelos navegadores16 (fig.4).

                                                  
16 Softwares habilitados para a leitura do código html que contém as definições do documento.

Fig.4- Interface baseada em menu: modelo canônico
disseminado pelos websites e CD ROMs
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Quando levamos em consideração a dimensão coletiva e a descentralização

da produção de conteúdo na internet vislumbramos a importância da noção de

documento para a expansão da rede. Na Web, cada documento constitui um

elemento de um grande banco de dados à disposição dos usuários, o que torna essa

configuração adequada à fragmentação dos textos, na medida em que tal

expediente corresponde às espectativas de facilitar o acesso à informação, bem

como reforça a autonomia do usuário em escolher os caminhos a serem trilhados.

A associação de documentos por hiperlink configura a Web como uma rede

de informações e fornece a arquitetura adequada à expansão descentralizada de

conteúdos, levantando, assim, a questão da indexação desses documentos. A

indexação surge como um princípio ordenador em meio ao caos informacional

decorrente da aquitetura da Web. Ainda no princípio da década de 90, a tarefa da

indexação cabia ao usuário que disponibilizava os arquivos nos servidores. Os

portais se configuravam como entrada para o ciberespaço, agrupando documentos

por afinidade. Desse período, data a popularização das interfaces baseadas em

menu, pois o agrupamento de ramificações em um documento ampliava as

possibilidades de relacionamento com outros. A sofisticação das técnicas de

indexação de certa maneira automatizou esse processo de cruzamento de

documentos. A adoção de algorítmos de reconhecimento de conteúdo, através da

atribuição de tags aos elementos constituintes dos documentos, possibilitou o

surgimento de sofisticados mecanismos de busca, como as ferramentas do google,

por exemplo.

Além de aperfeiçoar o resultado das buscas solicitadas pelos usuários, esses

mecanismos possibilitaram o engendramento de um percurso narrativo na forma

database. Os tags são metadados, ou seja, são informações que permitem

classificar os documentos a partir de seus conteúdos. Os mecanismos de busca

utilizam essas informações para estabelecer relações de afinidade entre os

documentos. No jornalismo, por exemplo, a utilização das tags permite que o usuário

verticalize seu interesse em determinado assunto. No contexto do jornalismo on-line,

em que a atualização em tempo real e o armazenamento de informação são

características marcantes, a utilização das tags favorece o acompanhamento do

percurso de transformação de uma notícia. O mesmo princípio de organização pode

ser encontrado no domínio do youtube, na medida em que a navegação por vídeos
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que mantêm afinidades temáticas pode, em algumas circunstâncias, se configurar

como um percurso narrativo.

Observamos que os dois modelos de criação de interface que abordamos até

aqui oferecem um potencial de desenvolvimento de formas narrativas, embora de

maneiras bastante distintas. Enquanto, nos games a dimensão narrativa remete à

resolução de um percurso estabelecido por um algorítmo, nos documentos HTML o

encadeamento do percurso emerge de uma circunstância que depende da afinidade

entre os documentos e da cooperação do usuário em estabelecer relações entre

eles. Daí inferimos que a distinção entre o game e o documento HTML standard não

se resume à questão do encadeamento, mas também abrange o papel

desempenhado pelo leitor, seja na reconstrução de um percurso modalizado pelo

texto, seja no convite à cooperação.

Até aqui, portanto, nossa demonstração apresenta a database e o algorítmo

como recursos inerentes à dimensão técnica dos computadores, cujos modos de

funcionamento remetem a duas maneiras de mediatizar a experiência de uso nas

plataformas digitais, servindo, assim, como parâmetros para a análise e o desenho

de interfaces. Nessa demonstração, verificamos que a database e o algorítmo são

técnicas de processamento e controle de dados que se articulam em qualquer

expressão hipermidiática: nos games, cuja linguagem se estrutura por uma forma

algorítmica, explicitamos o papel desempenhado pelo banco de dados, enquanto na

Web, que se organiza como forma database, verificamos a importância do algorítmo

como elemento de articulação dos documentos.

Apesar da possibilidade de se instituir um percurso narrativo na forma

database, devemos manter o foco nos aspectos que diferenciam esta forma e a

narrativa, pois, embora possamos identificar a ocorrência de características que

apontam para uma hibridização entre elas — de modo que podemos falar em

formatos hipernarrativos —, acreditamos que elas correspondem a diferentes modos

de estruturar o texto. Assim, o aprofundamento da distinção entre forma database e

forma narrativa aponta para um problema semiótico que extrapola a dimensão

técnica das plataformas digitais. Podemos ilustrar a ocorrência desses princípios

ordenadores dos textos também em outros suportes.

Se, por um lado, as interfaces baseadas na forma database organizam o texto

de tal maneira que exigem do usuário uma postura investigativa, pois cabe a ele

estabelecer os nexos entre as informações associadas por hiperlink, por outro lado,
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tal forma mostra-se menos adequada ao desenvolvimento de pensamentos

complexos do que a forma narrativa. Haja visto que, ao reconstruir o percurso

instituído pela narrativa, o leitor compartilha o pensamento elaborado na instância da

criação, o que possibilita o desenvolvimento de uma argumentação mais

sistemática. Ou seja, a narrativa requisita o engajamento do fruidor, com a finalidade

de reconstruir um percurso de pensamento. Assumindo que a distinção entre

database e narrativa remete ao modo de organização dos textos e extrapola a

dimensão técnica dos suportes em questão, devemos então verificar de que maneira

essas formas se manifestam em outras mídias.

2.1 – Narrativa e database

Se considerarmos narrativa e database como maneiras distintas de conceber

a estruturação de textos, independente dos suportes em que esses textos são

“enformados”, devemos explicitar as razões que nos levam a crer na utilidade de tal

distinção para o entendimento da maneira como essas formas produzem sentido. A

delimitação do conceito de narrativa, tal qual empregamos nesta dissertação, e a

afirmação da database se referem, principalmente, ao papel desempenhado pelo

leitor diante do texto, pois a narrativa convida à reconstrução de um percurso de

pensamento a partir do encadeamento de relações causais, enquanto a database

convoca a participação do leitor para atualizar um percurso potencial, tal como já

adiantamos. Essa concepção permite uma abordagem que escapa da tendência em

considerar a database como forma derivada da dimensão técnica das expressões

hipermidiáticas. Além disso, possibilita entender as nuances que se impõem na

distinção database-narrativa, haja visto que nossa exposição já citou circunstâncias

em que a forma database adquire uma dimensão narrativa, o que nos permite falar

em formatos hipernarrativos.

Narrativa é um conceito tão incorporado ao vocabulário usual que se torna

natural compreendê-la como um sinônimo de história. Esse sentido usual revela

afinidade com a circunscrição conceitual de narrativa, na medida em que

percebemos que a nossa compreensão da história como narrativa deriva da
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tendência de se conceber história como uma sucessão de acontecimentos inter-

relacionados, encadeados na dimensão temporal. Tal concepção da narrativa como

um percurso de acontecimentos encadeados é reiterada na definição de Algirdas

Julien Greimas e Joseph Courtés (2008).

No Dicionário de Semiótica, Greimas e Courtés (2008) definem narrativa

como um termo para designar o discurso narrativo figurativo, reportando-se,

portanto, aos famosos estudos de Vladimir Propp (2003) sobre a estrutura dos

contos maravilhosos. Segundo essa concepção proppiana, a narrativa constituiria

uma sucessão temporal de funções, expressas como ação, e se restringiria ao

âmbito da literatura ficcional, revelando-se, portanto, uma classe de discursos. A

reelaboração do inventário das funções narrativas descritas por Propp, levada a

cabo por Greimas, permitiu uma ampliação do conceito, com a finalidade de dar

conta das formas narrativas que escapam ao modelo figurativo. De acordo com essa

reformulação, a narrativa se caracteriza pela passagem de um estado anterior a um

estado ulterior, operada com a ajuda de um fazer. Ao definir narrativa nesses

termos, Greimas adiciona camadas de abstração ao modelo teórico de Propp, o que

lhe permite libertá-la do domínio estríto da literatura ficcional.

A tradição linguística, à qual filiam-se esses modelos teóricos, revela uma

preocupação primordial com as línguas naturais e com a escrita, o que acarreta

consequências. Se, por um lado, legou um sofisticado aparato metodológico para a

análise dos processos de significação imanentes às estruturas narrativas, por outro

lado o excessivo rigor de tal aparato pode facilmente desviar o foco da nossa

argumentação. Por ora, o que nos interessa na revisão do conceito de narrativa é a

superação dos limites que a vinculavam ao esquema canônico e figurativo,

proveniente da literatura ficcional. Nessa revisão, verificamos que o principal

elemento caracterizador da narrativa decorre não tanto dos aspectos figurativos do

texto, mas do fato de que esta sempre propõe um percurso de transformação a partir

das etapas da ação, dos valores postos em circulação e das posições e papéis

actanciais. No processo de leitura, cabe ao leitor recuperar esse percurso inscrito no

próprio texto. Ao tomarmos a narrativa como uma forma derivada da descrição de

ações encadeadas, cuja tessitura engendra um percurso de transformação que é

reconstruido pelo leitor, estabelecemos uma diretriz para a análise de expressões

concebidas nessa estrutura.



42

Estabelecidos os termos em que concebemos a narrativa podemos explicitar

também a nossa compreensão da forma database, na medida em que a

consideramos uma estrutura não-narrativa. Dessa maneira, se assumimos que a

narrativa é um percurso de transformação resultante do encadeamento de ações,

podemos conceber que a database privilegia a exposição da informação como

unidade autônoma.

Na forma database, as unidades do texto não são dispostas como um

percurso narrativo propriamente dito, embora haja a possibilidade de encadeamento

dessas unidades, com a consequente instauração de uma narratividade 17. Em tais

circunstâncias, o texto manifesto na forma database pode ser pensado também nos

moldes de um percurso produzido pela justaposição dessas unidades. Neste

sentido, podemos recuperar a postulação greimasiana, que afirma o principio da

narratividade como elemento organizador de qualquer discurso, narrativo ou não-

narrativo. Para Greimas e Courtés (2008, p. 328), as diferentes abordagens da

narrativa revelam a existência “de organizações mais abstratas e mais profundas,

que comportam uma significação implícita e regem a produção e a leitura desse

gênero de discurso”. Essas estruturas abstratas e profundas, a que os autores

denominam princípio da narratividade, constituiriam uma “instância suscetível de dar

conta do aparecimento e da elaboração de qualquer significação […]. Essas

estruturas semióticas são […] o depósito das formas significantes fundamentais”

(p.329). O princípio da narratividade reitera, assim, nossa postulação, segundo a

qual essas duas formas, narrativa e database, não são excludentes entre si. A forma

database pode, portanto, configurar-se como hipernarrativa, quando os elementos

que a constituem puderem ser agrupados nos moldes de um percurso potencial.

O modo de organização da forma database favorece a autonomia das

unidades do texto; desse modo, seu potencial narrativo permanece virtualizado e só

se manifesta com a cooperação do fruidor, pois solicita que ele opere uma síntese a

partir do encadeamento das unidades. Um exemplo que pode ilustrar nossa

definição da forma database é o modo de organização das enciclopédias. As

                                                  
17  A teoria semiótica admite que todos os textos possuem um nível narrativo, desde que se entenda

narratividade como qualquer transformação de estado. Implícita ou explicitamente, todos os textos
trabalham com transformações. Mas, somente quando um um texto enfoca a transformação
propriamente dita (foco da ação) temos o que conhecemos como narração (ou seja, as
transformações são explícitas).   Em todos os textos há, portanto, narratividade, mas nem todos os
textos constroem, a partir de sua narratividade, uma narração.(cf. notas de aula da disciplina
“Comunicação e Semiótica”, ministrada pela profa. Yvana Fechine, PPGCOM/UFPE, 2007.1).
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enciclopédias organizam os verbetes em ordem hierárquica, frequentemente um

verbete remete a outros, como maneira de expandir a pesquisa. A disposição

hierárquica dos verbetes funciona como um indexador, pois agiliza o processo de

busca da informação. Nesse caso, a dimensão narrativa emerge dos

desdobramentos da pesquisa, que também pode ser encerrada já no primeiro

verbete, pois essas unidades possuem autonomia de sentido.

Ao considerarmos o verbete como unidade de sentido no formato

enciclopédico estamos nos referindo a uma grande unidade significante.

Evidentemente, a matriz escrita dos verbetes possibilita a sua discretização em

unidades menores, como os parágrafos, as frases, as palavras, até que se chegue

nas unidades mínimas das palavras, que são as vogais e consoantes agrupadas

segundo um esquema. Assim, consideramos o verbete como uma unidade de

sentido que possibilita a emergência da narratividade, a partir do encadeamento

remissivo com outros verbetes, estabelecendo um percurso, pois a remissão se dá

por alguma afinidade entre os termos.

O fato do verbete se constituir, na maior parte dos casos, como uma narrativa

simples, reforça o caráter híbrido da forma database, na medida em que uma

narrativa, que hipoteticamente deveria ser a negação da database, pode se

constituir em uma unidade do texto. Não por acaso, o formato das enciclopédias

serve de referência para o hipertexto: em ambos os casos, a segmentação remissiva

e a hierarquização das unidades, expressas como grandes unidades de sentido,

surgem como princípios de estruturação dos textos. Essa constatação reforça nosso

argumento de que a forma database ultrapassa a dimensão técnica das expressões

hipermidiáticas.

Retornamos ao ponto que nos permite diferenciar a experiência de uso

proporcionada por esses modos de organização do texto. Tomando o exemplo do

suporte livro, poderíamos apontar o romance como modelo canônico do modo

narrativo e a enciclopédia como modelo database. No primeiro caso, as etapas da

transformação, as ações, são explicitadas no texto, cabendo ao leitor recuperar o

percurso de leitura inscrito na própria narrativa. No caso da enciclopédia, a

narratividade se expressa na descrição dos verbetes e pode se desenvolver através

da ação do leitor ao construir seu percurso entre os verbetes inter-relacionados.

Essa disposição hierarquizada da enciclopédia, que nós referendamos como uma

característica da forma database, possibilita uma experiência de leitura não linear e
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demonstra a versatilidade tecnológica do livro como suporte adequado a dois modos

de organização da linguagem.

Se consideramos a maneira que o texto constrói o posicionamento do leitor

como sendo o principal critério de distinção entre a predominância da forma

narrativa ou da forma database, poderemos especular sobre a maneira em que

esses dois modos de organização se manifestam no cinema. Retomando nossa

proposta, que associa a forma narrativa à prevalência de um percurso, e a database

como forma que privilegia a virtualização desse percurso, encontraremos, já no

período do cinema mudo, exemplos que colocam em jogo esses dois modos de

produção de sentido, ou seja, dessas duas maneiras de mediatizar a experiência

cinematográfica. Os princípios de funcionamento semiótico das formas narrativa e

database já podem ser identificadas, portanto, na própria gênese da linguagem

audiovisual.

2.1.1 Database como forma latente na linguagem cinematográfica

Podemos afirmar que o recurso expressivo que possibilita a consolidação da

linguagem cinematográfica é a descoberta das possibilidades narrativas do cinema,

através da montagem. Nesse sentido, já podemos perceber, nos filmes de George

Meliès, ainda que de maneira rudimentar, o embrião do posterior desenvolvimento

da linguagem cinematográfica, pois, ao solicitar o engajamento do público, em uma

operação interpretativa cooperativa 18, tais filmes se distinguem das fotografias

animadas produzidas pelos irmãos Lumière.

Contudo, a exploração dos recursos expressivos da montagem exigiram um

período de aprendizado até a consolidação daquilo que hoje denominamos narrativa

cinematográfica clássica. Assim, no intervalo de tempo entre os anos de 1895, que

marca a primeira projeção pública, realizada pelos irmãos Lumière, até 1916, ano do

lançamento do filme Nascimento de uma Nação, obra-prima de D.W. Griffith,

considerado o marco de consolidação da narrativa cinematográfica clássica, o

cinema passou por um período de invenção de sua linguagem. Nesse caso, o

                                                  
18 Tal como coloca Umberto Eco (1986) ao propor os níveis de cooperação textual.
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aprendizado da linguagem cinematográfica constituiu em uma via de mão dupla, que

dependeu tanto do amadurecimento das estratégias criativas por parte dos

realizadores, como demonstram as soluções encontradas por Meliès, em seu

Viagem à lua (1902), ou por Edwin S. Porter em O grande assalto ao trem (1903),

mas, principalmente, da assimilação das convenções, por parte do público, o que

coloca a linguagem cinematográfica como uma convenção histórica e socialmente

constituída.

A descoberta das possibilidades narrativas no cinema projetou a montagem

como elemento fundamental do processo criativo na produção audiovisual,

suscitando o interesse dos realizadores em descobrir os mecanismos de construção

de sentido implícitos nesse processo.

Essa tentativa de compreensão do processo de construção de sentido

encontra, no seio da vanguarda cinematográfica soviética, um debate que nos

remete, em última instância, à constituição das formas narrativa e database,

reforçando nossa postulação de que essas formas não se restringem a aspectos

técnicos das mídias, mas se configuram como formas culturalmente instituídas. Nos

filmes de diretores soviéticos, como Sergei Eisenstein e Dziga Vertov, parece

possível observar processos de significação por meio das duas formas em questão.

A remissão ao cinema mudo, nesse caso, favorece a análise dos aspectos visuais

da narratividade fílmica e ilustra a maneira como os realizadores do período

entendiam o dispositivo cinematográfico. Como veremos, a divergência na

compreensão das possibilidades expressivas do cinema exerce influência direta na

afirmação desses diferentes estilos.

Levando em conta nosso interesse em evidenciar os distintos modos de

organização da linguagem até as formas narrativa e database contemporâneas,

oporemos as concepções de Sergei Eiseinstein e Dziga Vertov sobre o fazer

cinematográfico e, especificamente, sobre a montagem. A partir dessa oposição,

lançaremos a nossa compreensão do que identificamos como ocorrência da forma

database no cinema. Tal ocorrência não se apresenta sem o devido esforço

argumentativo, pois, no cinema, a natureza técnica do suporte impõe uma

sequencialidade às unidades significantes do filme. Essa cadeia fílmica imprime um

efeito de sentido que decorre da síntese estabelecida pelo choque de dois planos.

Trata-se de um dos aspectos inerentes à dimensão comunicativa do cinema, pois,

como coloca Cristian Metz, ao comentar sobre o princípio de narratividade do filme,
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“tudo se dá como se uma espécie de indução relacionasse apesar de tudo as

imagens entre si, como se estivesse além da força do espírito humano (…) recusar o

‘fio’ assim que duas imagens se sucedem” (METZ, 1977, p.62).

A importância que a sequencialidade da faixa-imagem possui no filme não

parece constituir um impedimento para localizarmos, no cinema, não apenas a forma

narrativa, mas também a forma database. Nem sempre os princípios da

sequencialidade e causalidade prevalecem nas articulações engendradas pelo filme.

Em alguns casos, essas articulações proporcionam interpretações tão abertas que

colocam a narratividade menos como resultado da articulação coerente das

unidades de sentido do que como resultado do esforço cognitivo do fruidor em

estabelecer um nexo entre essas unidades. Podemos afirmar que essa é a distinção

mais evidente entre as poéticas de Eiseinstein e Vertov.

No livro O Sentido do Filme, Eiseinstein (2002) concebe a produção de

sentido como um processo que se dá na subjetividade do receptor, portanto, a

montagem é definida como um método de construção de sentido que, a partir da

justaposição de representações construídas na esfera da criação, produz, na

instância da recepção, uma imagem vigorosa e estimulante. Tal concepção

demonstra a consciência em relação ao caráter subjetivo da experiência

cinematográfica, de modo que o domínio das sutilezas da montagem seria uma

maneira de atribuir coesão ao filme, fechando suas possibilidades de interpretação,

ao mesmo tempo em que possibilitaria extrair efeitos emocionais superiores.

Na teoria da montagem de Eiseinstein (2002), a diferenciação entre imagem e

representação assume uma importância central, haja visto que a imagem seria a

síntese de um conceito, operada na subjetividade do espectador a partir da

justaposição das representações parciais concebidas como plano:

[…] entre a representação de uma hora no mostrador de um relógio e
nossa percepção da imagem dessa hora, há uma longa cadeia de
representações vinculadas aos aspectos característicos distintos dessa
hora. E repetimos: o hábito psicológico tende a reduzir essa cadeia
intermediária a um mínimo, a fim de que apenas o início e o fim desse
processo sejam percebidos (…) Mas, assim que precisamos, por
qualquer razão, estabelecer as conexões entre uma representação e a
imagem a ser suscitada por ela na consciência e nos sentimentos,
somos impelidos a recorrer novamente a uma cadeia de representações
intermediárias que, juntas, formam a imagem (p.20).
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A citação acima reforça a dimensão subjetiva da significação na concepção

eiseinsteiniana, pois a significação é considerada como o resultado de um processo

psíquico que se dá a partir do estímulo que o objeto da representação — nesse

caso, o filme — oferece à percepção, dependendo, portanto, do repertório cultural do

espectador. Nessa perspectiva, a montagem é bem sucedida quando as

representações parciais construídas pelo realizador revelam-se como uma imagem

totalizante diante dos sentidos do espectador.

Interpretando a montagem dessa maneira, Eiseinstein (2002) desvincula-a do

procedimento técnico e a inscreve na dimensão de procedimento criativo, pois ela

entraria em funcionamento já na concepção das representações parciais, valendo-

se, inclusive, de todos os recursos expressivos aplicáveis à imagem para a

construção de uma síntese totalizante. Ao propor a montagem nesses termos, o

autor reconhece o peso da subjetividade no processo de significação, mas

ambiciona manipular esse processo, pois sua poética se desenvolve na direção de

um fechamento de sentido, na medida em que pressupõe que a imagem totalizante

formada na subjetividade do fruidor é justamente aquela concebida no âmbito da

produção.

Nessa concepção, a superioridade do cinema como meio de comunicação

derivaria da eloquência e do poder de síntese das imagens para a expressão de um

conceito. Na poética eiseinsteiniana, a ausência do som converte-se em vigor

expressivo, pois a supressão do código verbal — ou, pelo menos, a sua restrição

aos intertítulos —, convoca uma maneira, até então particular, de construir sentido.

As soluções encontradas por Eiseinstein para lidar com os problemas de construção

de sentido impostos pela dimensão técnica do aparato cinematográfico

fundamentam a sua teoria da montagem, que pode ser melhor compreendida

observando-a a partir do seu emprego nos filmes. Com tal finalidade, tomaremos a

sequência em que o capitão Golikov ordena o enforcamento dos marinheiros

insubordinados no clássico O Encouraçado Potenkin (1924) como exemplo dessa

utilização. A ilustração a seguir (Figura 5) mostra alguns quadros-chave que

compõem a sequência do julgamento:
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Essa sequência sucede a insubordinação dos marinheiros às ordens de um

oficial, para que eles consumissem a sopa de carne estragada, e antecede o motim,

cujo desfecho é a tomada do navio pelos marinheiros. Após o sufocamento do

primeiro levante, a corte marcial é instaurada para julgar o episódio, e o capitão

Golikov ordena o enforcamento de todos os envolvidos na revolta. A descrição

dessa cena já é uma interpretação que resulta do encadeamento das

representações parciais19 oferecidas por ela.

Contudo, tal descrição não expressa as sutilezas da cadeia intermediária de

representações que se impõe entre ela, a descrição, e os sentidos que se

apresentam à nossa percepção. Ou seja, a economia psíquica, à qual Eiseinstein se

refere para justificar sua postulação que distingue representação e imagem, entra

em funcionamento, excluindo da descrição o clima de tensão em torno do

julgamento, a hesitação de uma minoria de marinheiros apavorados pelo rigor da

pena, o regozijo dos oficiais de baixa patente, ou mesmo, a revolta e o pavor dos

marinheiros diante da sentença. Nesse exemplo, todas estas sensações não estão

explicitas no filme, ao contrário, são sensações subjetivas que dependem muito da

                                                  
19 Eiseinstein utiliza o termo representação parcial para designar o trabalho de concepção do plano.

Como em sua concepção um plano é sempre concebido em relação ao plano subsequente, a ideia
de que cada plano é parte da representação parece mais útil do que defini-lo como unidade
dotada de autonomia de sentido.

Fig.5- O Encouraçado Potemkin: forma narrativa como explicitação do percurso de
transformação inscrito no texto.



49

percepção e da experiência do espectador. Contudo, tais sensações são modeladas

pelas representações concebidas no âmbito da produção.

Levando-se em consideração os aspectos formais da cena, fica evidente que

o ordenamento dos planos justapostos define um percurso de leitura no texto: após

o toque do trompete os marinheiros se alinham em ordem no convés; novo toque de

trompete e os oficiais assumem suas posições, preparando a entrada triunfante do

capitão Golikov. A alternância entre os oficiais e os marinheiros sugere a rígida

hierarquia militar e a rivalidade entre eles; os planos mais longos realçam o clima de

tensão. O capitão passa a tropa em revista, ninguém se move; ele, então, ordena 20

aos que aprovaram a sopa que deem um passo à frente. Todos os oficiais avançam,

um número insignificante de marinheiros também avança — esse detalhe reforça

tanto a unidade dos marinheiros como classe quanto a fraqueza de alguns

indivíduos em enfrentar o poder constituído —, o capitão ordena o enforcamento de

todos os que não avançaram. Novamente a alternância de planos entre oficiais e

marinheiros dá a tônica do conflito iminente, aos poucos os planos vão ficando mais

curtos, o pavor e a revolta dos marinheiros contrasta com o aparente prazer dos

oficiais.

O arranjo concebido por Eiseinstein para representar esse acontecimento

evidencia que cada plano foi meticulosamente construído para que houvesse uma

indução de sentido aos planos subsequentes. Assim, a justaposição de planos não é

o único recurso expressivo de que Eiseinstein lança mão para obter o efeito

dramático desejado. Vejamos alguns aspectos da fotografia que ratificam essa

colocação: o capitão tem sua posição hierárquica reforçada pela posição de câmera,

que o enquadra de baixo pra cima e em primeiro plano, conferindo à imagem a

superioridade que sua patente inspira; os oficiais estão invariavelmente próximos à

câmera, o que insinua a proximidade deles em relação ao capitão; os marinheiros

estão sempre distantes, o que expressa a indiferença dos oficiais em relação a eles,

ao tempo em que instaura a oposição de classes; no momento em que os

marinheiros são enquadrados em planos próximos há o cuidado em subexpor a

película, resultando em rostos sombrios, ao contrário dos oficiais, que estão sempre

bem iluminados; a orientação do olhar das personagens em função do eixo de

câmera – herança do célebre experimento de Lev Kuleshov com Ivan Mosjoukine,

                                                  
20 Aqui o uso de uma cartela de texto é imprescindível, uma vez que estamos falando de cinema
silencioso.
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cujo efeito influenciou toda uma geração de cineastas russos21 — contribui no

encadeamento do percurso através do efeito de câmera subjetiva, explorado tanto

na ocasião em que o capitão passa a marinha em revista — quando a alternância de

planos entre oficiais e marinheiros assume o ponto de vista do capitão —, quanto no

momento em que os marinheiros enxergam um futuro enforcamento, simbolizado

pelos corpos translúcidos pendurados no mastro da embarcação.

Para Eiseinstein (2002), a montagem seria o processo orientador de todas

essas escolhas. A distinção da montagem em relação à “exposição-testemunho”,

definida pelo autor como sua negação, residiria no fato desta não se restringir a

“registrar” e “mostrar” um acontecimento ou uma cena. Tal postura demonstra o

desprezo que ele cultivava em relação ao naturalismo no cinema, haja visto que a

opção por uma dramaturgia naturalista abre mão do efeito dramático derivado de

outras referências estéticas, como a ópera e o teatro kabuki, por exemplo. O objetivo

de Eiseinstein (2002) consistia em obter o maior efeito dramático possível e a forma

narrativa surge como modo de organização que viabiliza a obtenção desse efeito.

Nesse caso, todos os recursos expressivos disponíveis deveriam ser apropriados

em função da articulação narrativa, o que colocaria a montagem como o elemento

transformador que possibilita ao público o máximo engajamento sensório e

intelectual na obra.

A breve análise descritiva dos elementos formais que compõem a sequência

em questão demonstra o apelo à representação na concepção eiseisteiniana e sua

subordinação ao modo narrativo. Nessa concepção, a criação dos planos obedece a

um arranjo que explicita o percurso de transformação, definindo um fechamento de

sentido que favorece o desenvolvimento de um argumento coerente. Dessa maneira,

a construção dos planos visa o aproveitamento do poder de síntese das imagens e o

potencial comunicativo do aparato cinematográfico.

Embora a vertente narrativa tenha se tornado hegemônica no cinema,

sobretudo em função de sua natureza técnica, que se estrutura a partir da

sequencialidade da faixa-imagem, nem sempre esse modo de articulação da

linguagem foi aceito naturalmente como formato específico da linguagem
                                                  
21 O efeito Kuleshov foi relatado a partir da experiência do cineasta soviético ao justapor um
plano do rosto do ator Ivan Mosjoukine a um prato de sopa, depois à uma criança e finalmente
à um velório. Em cada uma dessas situações as imagens sugeriam um conceito particular, o
que justificou a importância que a montagem adquiriu nas primeiras teorizações sobre a
linguagem cinematográfica.
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cinematográfica. Os manifestos de Dziga Vertov (2003) declaravam abertamente a

negação de qualquer influência da dramaturgia em suas obras 22. Nesse caso, a

negação de um cinema dramatizado se traduz como negação do controle sobre a

construção de planos subordinada ao modelo narrativo figurativo, tal qual se articula

a poética eiseinsteiniana. Assim, ao definir as diretrizes que deveriam orientar o

trabalho do cinegrafista Kinok, Vertov rompe com o processo criativo, baseado na

lógica da decupagem-montagem.

Evitando uma discussão sobre o caráter político-propagandístico da

concepção de Vertov sobre o cinema, e nos detendo apenas nos aspectos

expressivos de sua poética, podemos constatar que o modelo de produção que

fundamenta sua prática criativa institui uma outra lógica, pautada não em função do

desenvolvimento de um argumento baseado no encadeamento coerente dos planos,

mas do ritmo, da plasticidade da imagem em movimento e das associações

possíveis entre essas imagens. Nesse caso as unidades do filme não se articulam

como encadeamento de ações que explicitam um percurso de transformação que,

de acordo com a perspectiva que adotamos, caracteriza a forma narrativa. Nesse

sentido, vislumbramos, em tal lógica de estruturação, o embrião da manifestação da

forma database na linguagem cinematográfica.

Lev Manovich (2001) já havia postulado a associação da poética vertoviana

com o modo de organização baseado na forma database. Para Manovich, O homem

com a câmera (1929) pode ser apontado como o exemplo mais importante da

imaginação fundamentada no banco de dados na artemídia moderna. Segundo sua

postulação, a montagem cinematográfica seria o procedimento técnico que institui

uma trajetória em um banco de dados 23. Na obra de Vertov (2003), essa ideia torna-

se ainda mais evidente, pois tal característica constitui seu próprio método de

criação 24.

                                                  
22 Como já aludimos em nossas considerações sobre a influência dos postulados de Vertov em

relação ao documentário. Ver a sessão 1.1 desta dissertação.
23 Essa concepção seria válida para o cinema em geral, haja visto que, em qualquer filme, mesmo

nos filmes fundados na lógica narrativa, o procedimento de montagem geralmente implica na
escolha dos takes mais adequados ao propósito do filme. Nesse caso, o chamado material bruto é
compreendido como o banco de dados do filme. Assim, a postulação de Manovich repete as
fragilidades da teoria eiseinsteiniana, pois, se Eiseinstein foi criticado por enxergar o princípio da
montagem em qualquer expressão artística de qualquer época, Manovich também pode ser
interpelado por conta de sua tendência a expandir demais o domínio do conceito de database.

24 Essa prática é decorrente do ofício de Vertov, cujo principal objetivo era produzir a propaganda da
revolução soviética através das cine-atualidades. Sua concepção de cinema, precursora dos
formatos documentais, negava qualquer tipo de representação dramática; desta maneira, o
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Em suma, para Manovich (2001), a obra de Vertov se organiza como forma

database, principalmente por seu processo criativo, que coloca a montagem como

uma escrita desenvolvida a partir de um conjunto de imagens produzidas de maneira

aleatória, mas que, justapostas, adquirem outros significados e instituem um

percurso de sentido. No caso de O homem com a câmera, esse arranjo instaura três

níveis narrativos: 1) o percurso do cinegrafista que percorre as cidades registrando o

cotidiano, 2) o percurso da projeção na sala de cinema repleta de pessoas

assistindo ao filme pronto, e 3) o percurso do próprio material filmado, ou seja, o

cotidiano da União Soviética — pelo menos o cotidiano oficial —, registrado pela

câmera-olho do cinegrafista Kinok. É importante salientar a ausência do binômio

decupagem-montagem na poética vertoviana, o que coloca esses dois níveis como

resultado exclusivo do arranjo articulado pelo montador.

A justificativa utilizada por Manovich (2001) para associar a poética vertoviana

à forma database ilustra a sua argumentação na crítica ao modelo canônico do

desenho de interface baseado em menu, descrito por ele como um modo estático e

objetivo de mediatizar a experiência nas expressões hipermidiáticas. Para Manovich

(2001), o desenho de interface deveria incorporar estratégias de articulação de

dados que favorecessem a explicitação de um percurso de pensamento. Se O

homem com a câmera pode ser compreendido como uma interface possível em um

banco de dados, a articulação que ele propõe entre as unidades incorpora ao banco

de dados uma dimensão dinâmica e subjetiva, cujo princípio deveria ser observado e

levado em consideração pelos desenhistas de interface que proponham o

desenvolvimento de trabalhos com aspirações artísticas. Neste caso, a

compreensão de Manovich sobre a manifestação da forma database em O homem

com a câmera ilustra seus propósitos expositivos, mas continua insuficiente para a

nossa reflexão, haja visto o nosso interesse em identificar a manifestação da forma

database não como processo criativo e, sim, a partir da inscrição das marcas desse

processo no próprio filme. Desse modo, não nos interessa tanto o regime de

produção em que Vertov está inserido — tal qual na proposição de Manovich —,

mas uma chave interpretativa que nos permita compreender a manifestação da

forma database em sua obra.

                                                                                                                                                              
material fílmico deveria resultar da apreensão do cotidiano, enquanto a prática da montagem
consistia em uma organização analítico-interpretativa dos planos.
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Assim, se na nossa perspectiva o que filia a poética eiseinsteiniana à forma

narrativa é a explicitação do percurso, modalizando uma interpretação preferencial,

o critério que utilizaremos para identificar a manifestação da forma database no

cinema é a ênfase que esse modo de estruturação coloca na cooperação do

espectador como elemento central para o fechamento de uma chave interpretativa.

Essa característica aponta para uma maior abertura de interpretação na forma

database, pois a própria articulação do percurso não é modalizada pelo texto, no

sentido semiótico do termo, mas depende das associações feitas pelo espectador.

Vejamos como essa estrutura se articula nas sequências iniciais de O homem com a

câmera (Figura 6).

O ponto que devemos observar em relação ao recorte que utilizaremos para

ilustrar nossa argumentação diz respeito à sua delimitação como introdução do

filme. Esse recorte se estende do plano inicial, que consiste na composição em que

o cinegrafista, munido com sua câmera e tripé, caminha sobre uma câmera em

grande escala, até a sequência em que o cinegrafista coloca a câmera sob os trilhos

do trem, no momento em que a locomotiva se aproxima. Podemos interpretar esse

trecho como apresentação de três agrupamentos temáticos que se colocam no filme:

1) o cotidiano flagrado pela câmera, 2) a ação do cinegrafista e 3) a preparação e

Fig.6- O homem com a câmera: a sequencia inicial possibilitaria a permutabilidade dos termos
que compõem os agrupamentos temáticos, sem prejuízo para a narratividade,
evidenciando sua forma database .
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exibição da película. O trecho em questão instaura um estado em cada um desses

agrupamentos. As imagens que evocam uma cidade adormecida tematizam o

estado inicial do agrupamento do cotidiano, enquanto a saída a campo do

cinegrafista tematiza o início de seu próprio percurso e a abertura da sala de

cinema, que inicia o arranjo do trecho selecionado, tematiza o percurso da exibição

da película.

Esses percursos se intercalam, de acordo com um certo ordenamento

temporal. Primeiro a sala de cinema é ocupada e inicia-se a projeção, depois o filme

agrupa imagens da cidade adormecida que desperta e ganha movimento, após o

cinegrafista iniciar seu dia de trabalho. Essa estruturação define duas

temporalidades, a da sala de projeção e a do cotidiano filmado pelo cinegrafista. A

primeira emula o próprio tempo do filme como acontecimento do cotidiano — a

experiência começa com a chegada do público à sala —, enquanto a segunda é

sequencializada como o transcorrer de um dia, de modo que a exibição mostra um

cotidiano em que o cinegrafista está perfeitamente integrado. Nesse sentido, o

próprio filme surge como resultado de uma atividade ordinária, como imagem da

vida em movimento. Essa seria a síntese ideal da poética vertoviana. Contudo, essa

chave interpretativa não encerra nem inviabiliza outras possibilidades de leitura.

A hesitação em arriscar uma interpretação mais elaborada em termos

figurativos decorre da forma como o filme é estruturado. As relações evocadas pelo

encadeamento das imagens são de tal modo polissêmicas que tornam qualquer

tentativa de interpretação figurativa um mero exercício subjetivo de preenchimento

semântico, haja visto que a lógica do encadeamento não obedece ao

desenvolvimento de uma trama, como na concepção eiseinsteiniana, mas se articula

a partir de afinidades temáticas. Assim, no trecho selecionado, o estado inicial de

uma cidade adormecida só se configura devido ao encadeamento de imagens do

mesmo agrupamento temático, de maneira que o rearranjo dos planos que

compõem esse segmento não implicaria em grande mudança de sentido, pois a

ideia de que a cidade está adormecida é evocada menos pelo ordenamento

sequencial do que pelo feixe de imagens agrupadas por afinidade.

Por outro lado, esse estado inicial só se afirma em confrontação com o estado

posterior, que agrupa imagens do cotidiano em movimento. Mais uma vez, o

rearranjo das imagens que compõem o segmento das imagens do cotidiano em

movimento não ocasionaria grandes transformações no sentido do filme. Entretanto,
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o rearranjo de unidades que pertencem a agrupamentos temáticos diferentes implica

em prejuízo ao percurso implícito na obra. Nesse caso, o filme só manteria seus

aspectos narrativos se preservasse as duas temporalidades que norteiam seu

desenvolvimento, pois a permutação desses elementos afeta a definição do estado

inicial e desequilibra o percurso de transformação. Desse modo, o filme se

apresentaria como uma coleção estática de fragmentos, comprometendo seu vigor

expressivo.

A possibilidade de rearranjo de determinados segmentos do filme, sem que

haja prejuízos significativos para o percurso que ele estabelece, demonstra um grau

de autonomia das suas unidades significantes, o que coloca o percurso não como o

encadeamento de ações explicitadas no texto, mas como resultado de uma ação

cooperativa do espectador. É nesse aspecto que podemos postular a compreensão

de O homem com a câmera como manifestação da forma database na linguagem

cinematográfica. Trata-se de uma manifestação em estado latente, pois a

materialidade do suporte fílmico, ou seja, da película cinematográfica, não oferece

ao público a possibilidade de agenciamento das unidades.

As discussões desenvolvidas no âmbito do cinema soviético nos ajudam a

postular a manifestação da forma database, ainda que em estado latente, na

linguagem cinematográfica. Assim, podemos alinhar essa maneira de compreender

a forma database com nossa proposição inicial, que pretendia afirmar a distinção

entre database e narrativa em função da maneira como o texto constrói sua proposta

interpretativa e uma posição para o seu leitor que demanda maior ou menor

cooperação, tal como propõe Umberto Eco (1986). Essa distinção se apresenta no

cinema como explicitação do percurso no próprio filme, no caso da forma narrativa,

ou como estruturação que outorgue ao espectador a construção de um percurso

possível, no caso da forma database. No primeiro caso, o texto adquire atributos de

fechamento de possibilidades interpretativas e mostra-se adequado ao

desenvolvimento de obras com forte apelo emocional; no segundo caso verificamos

a ocorrência de textos mais abertos, pois a ambiguidade das relações modalizadas

pelo texto interpela o espectador a uma postura interpretativa mais livre.

Ao constituir a distinção database-narrativa nesses termos, reiteramos nosso

compromisso em demonstrar que database e narrativa não devem ser

compreendidas como formas subordinadas a um determinado suporte e que,

portanto, se encerram na dimensão técnica das mídias em que se manifestam.
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Correspondem, antes, a modos de organização da linguagem, em que prevalece ora

uma orientação pelo eixo paradigmático, ora pelo eixo sintagmático. Com a inovação

tecnológica introduzida pelas plataformas digitais, a dimensão paradigmática da

linguagem audiovisual adquire outro estatuto, na medida em que o filme se

desprende do seu confinamento na sequencialidade da faixa-imagem que, outrora,

levou à sua definição como uma grande sintagmática.

2.2 – Paradigma e Sintagma

A distinção que estabelecemos entre as formas database e narrativa convoca

os conceitos de sintagma e paradigma, pois na nossa compreensão a forma

narrativa privilegia um modo de estruturação orientado pelo eixo sintagmático,

enquanto a forma database favorece a estruturação do texto através do eixo

paradigmático. Sintagma e paradigma são dois conceitos fundamentais na teoria da

linguagem de Louis Hjelmslev (2003), que propõe o entendimento dos processos de

significação a partir das estruturas da linguagem.

A abordagem hjelmsleviana retoma o projeto inicial proposto por Ferdinand de

Saussure de construir uma ciência dos sistemas sígnicos, em que o signo não se

explicaria a partir de um referente, ou seja, de uma realidade exterior a ele, mas se

definiria em torno da associação de um conceito a uma imagem, estabelecida na

relação indissolúvel entre um significante e um significado. Tal concepção fundou a

compreensão da linguagem como uma estrutura específica e autônoma, em que o

sentido deriva das relações diferenciais articuladas pela dimensão formal do texto,

resultando, assim, em um modelo de compreensão dos processos de significação

capaz de dar conta de qualquer objeto semiótico. Daí o caráter imanente e preditivo

dessa abordagem.

Diante do objetivo de compreender o funcionamento da linguagem através da

análise de suas estruturas, Hjelmslev (2003) propõe os conceitos de processo e

sistema como uma reformulação da dicotomia saussureana de língua e fala.

Partindo da concepção de que as linguagens deveriam ser analisadas a partir de

suas manifestações textuais e explicadas a partir dos seus próprios mecanismos de
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funcionamento, Hjelmslev reconhece dois planos em que essa análise deveria se

desenvolver: o processo, como o plano que designa a forma realizada do texto, e o

sistema, como o plano que engloba todos os princípios de organização virtualmente

possíveis em qualquer linguagem. São essas duas noções que embasam a ideia do

sintagmático e do paradigmático como modos de arranjo das estruturas da

linguagem.

O eixo sintagmático remete ao processo e se caracteriza por uma rede

relacional de copresenças, de modo que o sintagma é uma forma encadeada, na

qual cada termo adquire valor na relação diferencial com os outros termos com os

quais se articula. O eixo paradigmático, por sua vez, se vincula à noção de sistema,

pois evidencia a compreensão dos esquemas em que os sintagmas se articulam e

engloba todas as possibilidades de arranjo atualizáveis pelos esquemas. Sobre a

articulação desses dois modos estruturantes da linguagem, Yvana Fechine (2008)

coloca:

O sintagma define-se, assim, como uma forma “encadeada” (uma
combinação) na qual cada termo adquire valor em relação àquele que o
precede e ao que lhe segue. Já o eixo paradigmático (…) remete às
seleções possíveis dentro do sistema. O paradigma corresponde a uma
classe de elementos que podem ocupar o mesmo lugar na cadeia
sintagmática, ou seja, elementos que podem substituir uns aos outros
no mesmo contexto (p.196).

De maneira bastante didática, Fechine (2008) recorre ao exemplo dos

sistemas linguísticos para ilustrar a articulação desses dois modos estruturantes da

linguagem. Segundo sua explanação, o sistema da língua portuguesa permite

construir um número virtualmente ilimitado de palavras, a partir das combinações

entre consoante + vogal + consoante + vogal. Assim, obedecendo a esse esquema,

podemos formar palavras como loma ou lama, no entanto, somente a segunda é

atualizada, pois as unidades do sistema postas em relação são validadas como um

processo linguístico. Ou seja, a palavra lama produz sentido porque articula o

sintagmático e o paradigmático, enquanto a palavra loma obedece ao paradigmático,

mas não é atualizada no sintagmático.

Portanto, o sintagmático e o paradigmático são instâncias presentes em todos

os objetos semióticos, de modo que o reconhecimento dessas instâncias depende

do recorte que estabelece as unidades sintagmáticas do texto em questão, a partir
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das quais podemos identificar os esquemas em que se estrutura a paradigmática. É

a partir desse procedimento que a semiótica se desvencilha do estudo estritamente

relacionado às línguas naturais, que originaram a própria disciplina, e passa a se

constituir como aparato metodológico aplicável a qualquer sistema sígnico.

No audiovisual, Cristian Metz (1971) empreendeu a tarefa de desenvolver

uma abordagem à linguagem cinematográfica a partir dos pressupostos de uma

semiótica herdeira dos postulados saussurianos. Dentre seus principais problemas

encontra-se a necessidade em estabelecer as unidades sintagmáticas do filme, pois

a natureza técnica do suporte cinematográfico impõe uma configuração particular

dessas unidades. Uma das particularidades do filme consiste na sua propriedade de

objeto inscrito em coordenadas espaço-temporais. Dessa característica resulta a

definição da sintagmática do filme como união do eixo das consecuções e das

simultaneidades, sendo o eixo das consecuções correspondente à duração temporal

da projeção, enquanto o eixo das simultaneidades é aquele que compreende a

copresença dos elementos que instituem o sentido, a partir da relação decorrente da

diferença entre as unidades discretizadas (METZ, 1971).

No recorte estabelecido por Metz (1971), o desmembramento da dimensão

sintagmática do filme, nos eixos da consecução e da simultaneidade, responde à

necessidade de englobar as quatro matérias da expressão que constituem o cinema:

a faixa-imagem, de matriz visual, e as três componentes de matriz sonora, a

linguística, os ruídos e a música, que, somadas, compõem o que denominamos

genericamente como trilha sonora.

O eixo da simultaneidade responde à articulação dessas quatro matérias da

expressão, pois, frequentemente, o sintagma se define pela copresença dos

elementos visuais em consonância ou dissonância com uma fala, um ruído, ou

ainda, com a articulação de ambos. Aliás, a copresença dos termos que compõem o

sintagma cinematográfico não se restringe à articulação entre as matrizes sonoras e

visuais, pois ela também se aplica ao encadeamento das unidades discretas que se

apresentam na composição do enquadramento. Nesse caso, a discretização dos

termos que compõem a sintagmática ultrapassaria a delimitação do plano, entendido

como a mínima unidade material do filme, e se estenderia até os elementos visuais

presentes na composição desse plano.

 É nesse aspecto que Metz (1971) afirma que o sintagmático não deve ser

confundido com o eixo consecutivo, e sim ser compreendido pela noção de
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coatualização dos termos derivados das quatro matérias da expressão que definem

a natureza técnica da linguagem cinematográfica (p.207). Quanto ao paradigmático,

Metz compreende que, na maior parte das posições da cadeia fílmica, o inventário

das unidades prováveis é grandemente aberto. O número das imagens realizáveis

no cinema é de tal modo indefinido — por fatores relacionados aos diversos

parâmetros envolvidos na concepção de um enquadramento, como a iluminação, a

escala do plano, as propriedades da película e da lente, a trajetória do movimento de

câmera, a composição dos motivos etc… — que, ao nível da imagem, a

paradigmática do filme estaria condenada a permanecer sempre parcial e

fragmentada (METZ, 1977, p.120).

Metz (1977) concebe a paradigmática como o conjunto de todas as imagens

que podem ser produzidas para ocupar um lugar na cadeia fílmica. Assim, o

conjunto dos termos que compõem o sistema tenderia ao infinito. Tal concepção

reitera a argumentação de Metz, ao questionar qualquer tentativa de normatização

de uma “gramática” cinematográfica 25. Entretanto, a noção de paradigmática,

questionável diante do projeto de construção de uma “gramática” fílmica geral e

universal, torna-se bastante operativa se limitamos as unidades do sistema às

imagens e sons de que o montador dispõe em seu processo criativo. Nesse caso, o

número de unidades que podem ocupar um mesmo lugar na cadeia limita-se ao

conjunto das representações produzidas.

Assim, cada filme seria o resultado de um recorte em um sistema particular.

Nesse caso, a paradigmática seria o conjunto de todas as imagens produzidas para

a montagem do projeto. Baseado nessa constatação, podemos afirmar, com alguma

convicção, que em um filme como O Encouraçado Potemkin o número de unidades

que poderiam ocupar o mesmo lugar na cadeia fílmica é significativamente menor do

que em um filme como O homem com a câmera. No primeiro caso, a prevalência da

forma narrativa restringe as possibilidades de rearranjo das unidades, enquanto no

segundo a prevalência da forma database, ainda que em estado latente, permite

uma maior flexibilidade em relação a esse rearranjo.

Encontramos, assim, nossa proposição inicial, que identificava a forma

narrativa como um modo de estruturação orientado pelo eixo sintagmático e a forma
                                                  
25 Discussão essa que resvala na teoria da montagem de Eiseinstein e na ideia de “cine-língua”. Na

teoria da montagem de Eiseinstein, a “gramaticalização” da linguagem cinematográfica deriva
principalmente da concepção do plano como unidade mínima do texto. Sobre essas questões,
consulte o capítulo 3 do livro A significação no cinema (METZ, 1977).
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database orientado pelo eixo paradigmático. Na forma narrativa, que em nossa

definição se caracteriza pelo encadeamento de ações que explicitam o percurso de

transformação no próprio texto, a afinidade com a sintagmática decorre da

coincidência da noção de percurso com o encadeamento de representações no eixo

consecutivo, o que reforça os aspectos narrativos decorrentes da dimensão técnica

do cinema. É essa prevalência do eixo das consecuções no suporte cinematográfico

que nos leva a afirmar que a manifestação da forma database no cinema só é

possível em estado latente, ou seja, pelas virtualidades inscritas no texto fílmico.

Entretanto, são justamente os filmes que se articulam como forma database

os que possuem maior potencial para o desenvolvimento de narrativas interativas no

audiovisual. Nesse aspecto, as plataformas digitais exercem influência direta no

surgimento do filme database, na medida em que o armazenamento de dados

nesses meios não obedece a um sequenciamento linear, mas se expande como

uma ramificação, de modo que o eixo consecutivo se articula a partir do

agenciamento do usuário. Ou seja, as plataformas digitais possibilitam a

manifestação efetiva da forma database, pois permitem organizar o texto audiovisual

como uma paradigmática. Entretanto, a definição das unidades que compõem essa

paradigmática ainda carece de um maior detalhamento.

Tal como na abordagem metziana da linguagem cinematográfica, no filme

database o plano também não deve ser tomado como unidade mínima. A solução de

Cristian Metz (1977), ao definir as unidades através do inventário dos tipos

sintagmáticos que se articulam no filme, oferece uma mirada mais adequada para a

compreensão do filme database como uma paradigmática do que a perspectiva

oferecida pelas teorias da montagem. A ideia de que o filme é composto por

segmentos autônomos que se articulam em função de uma grande unidade de

sentido possibilita compreender as estratégias de construção de sentido a partir da

articulação entre os elementos das matrizes visual e sonora. Essa grande unidade

de sentido do filme foi denominada, por Metz (1977), como a grande sintagmática.

A concepção da unidade como um sintagma e não como o plano — embora o

plano autônomo seja um dos tipos sintagmáticos inventariados por Metz (1977) —,

resulta da compreensão de que a noção de “gramática cinematográfica”, que

fundamenta a ideia da montagem como uma espécie de escrita audiovisual – tal

como formulam os teóricos-realizadores soviéticos da década de 1920 —, era

inadequada, pois o plano, por uma característica inerente ao processo de semiose



61

das imagens, se constitui como uma grande unidade. Neste sentido, ele não

corresponderia às unidades mínimas dos sistemas verbais — as vogais e

consoantes —, mas às palavras e às frases, de modo que o sentido se estabelece

não apenas na síntese operada pela justaposição de planos no eixo consecutivo,

que justificaria a analogia com a escrita, como ocorre nas teorias da montagem, mas

também na articulação das matérias da expressão — os elementos visuais que

compoem o plano, a palavra falada, o ruído e a música —, copresentes na dimensão

temporal.

Nessa perspectiva, o sintagma pode ser tanto um plano autônomo quanto um

arranjo de planos que instaura uma ação paralela, que constrói uma cena ou ainda

sugere um conceito a partir do agrupamento de imagens afins. Metz (1977) propõe

oito tipos sintagmáticos, a partir de disjunções binárias. Em sua classificação nos

interessam três aspectos, que não constituem tipos sintagmáticos, mas perpassam

os critérios utilizados para definição desses tipos: 1) o constrangimento técnico que

impõe a distribuição das unidades no eixo das consecuções, 2) o princípio de que o

sintagma se estabelece a partir da co-presença dos termos que compõem as

matérias da expressão e 3) a compreensão de que o sentido obedece a algumas

convenções estabelecidas na linguagem audiovisual.

O primeiro dos aspectos que identificamos na classificação metziana é a

compreensão de que o sentido dos sintagmas se estabelece na relação do eixo

consecutivo com o eixo da simultaneidade, o que coloca a fruição audiovisual como

uma experiência inscrita no tempo. Essa dimensão temporal assume um papel

estratégico na programação narrativa, entendida como elemento ordenador do

arranjo que compõe o filme. Tal arranjo se estabelece a partir da classificação das

unidades, operada pelo montador-programador, que define as características da

imagem através da análise dos termos copresentes, reiterando o segundo aspecto

que destacamos. É esse aspecto que nos permite selecionar as imagens em

agrupamentos temáticos.

Por último, coloca-se a questão da atualização do percurso, já que nem todo

arranjo de imagens configura uma narrativa. Desse modo, uma sequência só é

atualizada como percurso se obedece a convenções culturalmente compartilhadas,

pois, como coloca Metz (1977), a transgressão descontextualizada das convenções

da linguagem poderia ocasionar problemas da comunicabilidade, haja visto que:
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(...) a grande sintagmática do filme pode mudar, mas que qualquer
um não pode mudá-la de chofre. Os usuários espectadores não
entenderiam esta sansão automática de uma inovação puramente
individual que o sistema se recusaria a ratificar (p.123).

Tal afirmação indica que existem certas convenções repertoriadas que regem

as associações de imagens 26 e que tais convenções devem ser levadas em

consideração no processo de montagem.

Todas essas características são adequadas para pensarmos o processo

criativo no filme database, se admitimos que esse formato constitui uma

hipernarrativa. O filme database se apresenta como um conjunto de percursos

possíveis, programáveis, a partir do agrupamento de eixos temáticos, e atualizáveis,

de acordo com um esquema que valida as combinações possíveis. Por isso, parece

possível pensar na sua organização a partir de um privilégio ao eixo paradigmático,

considerando que se pode propor uma significação dependente da permutabilidade

entre as unidades que podem ocupar o mesmo lugar no sistema.

Passamos, assim, a ter a produção de uma sintagmática elaborada pelas

escolhas que o espectador faz a partir das virtualidades da paradigmática proposta

pelo realizador, através do desenho de interface. É a partir das escolhas dessas

unidades permutáveis, feitas pelo espectador, que se articulam os sintagmas

audiovisuais. Chegamos, assim, à importância da atuação do espectador para a

atualização da forma database em suas virtualidades. Decorre daí a dimensão

interativa do filme database, o que nos fornece subsídios para entendermos a

programação narrativa, haja visto que a sua configuração como hipernarrativa está

subordinada ao estabelecimento de linhas de desenvolvimento. Diante dessas

constatações, resta compreender a maneira como a interatividade é concebida no

formato do filme database.

                                                  
26 Embora essas convenções sejam muito menos rigorosas do que a sintaxe que rege o

funcionamento das línguas naturais.
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2.3 - Interatividade

O filme database se caracteriza por privilegiar o eixo paradigmático — ou,

como denominaremos daqui por diante, como uma paradigmática —, a partir das

virtualidades que o constituem como tal (organização em torno de unidades

permutáveis). Em função disso, a realização do percurso do filme exige a

cooperação/interação do usuário, que agencia o encadeamento das unidades. Tal

estruturação depende de requisitos técnicos viabilizados pelas plataformas digitais,

de modo que a dimensão da interatividade no filme database consiste em colocar o

usuário na condição de comontador. Nessa proposta, o desenho de interface deve

considerar principalmente os aspectos relacionados à valorização da diegese na

experiência audiovisual.

Contudo, o desenho de interfaces baseadas em menu, que remete à forma

database no hipertexto, constitui uma referência em obras que se estruturam como

filme database. Essa característica se evidencia no emprego de questionários 27,

recurso bastante utilizado em filmes interativos, como estratégia de atualização do

filme, e demonstra uma certa ingenuidade ao presumir que a estrutura database

pode confundir a experiência do usuário se a interface não for suficientemente

didática. O questionário ao qual nos referimos é um modelo de desenho de interface

que determina as possibilidades de navegação do usuário a partir das escolhas

oferecidas, geralmente utilizando-se do menu com texto escrito, o que remete à

experiência disseminada pelas GUIs.

A prática instituída pelas GUIs — Graphic User Interfaces, preparou terreno

para o desenvolvimento do filme database, pois naturalizou a experiência interativa

das plataformas digitais. Entretanto, o desenho de interface baseada em menu

constitui um tipo de experiência que não deve ser empregada, sem maiores

cuidados, em obras que aspiram incorporar características da linguagem

cinematográfica, como é o caso do filme database. Daí a necessidade de uma maior

                                                  
27  Diversos trabalhos, sobretudo os que desenvolvem uma proposta ficcional, utilizam o questionário

como estratégia de encadeamento das ações. Entre eles, podemos destacar Hypnosis, de
Violaine Meunier, lançado em 1998, 17 life fables, de Charly Braun, lançado em 2000, e The
Outbreak, de Chris Lund e Lynn Lund, lançado em 2005. Comentaremos sobre esse tipo de
programação narrativa no corpo do capítulo 3.
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compreensão sobre o regime de interação no cinema e da maneira como os

realizadores podem tirar proveito dos efeitos obtidos através da linguagem

cinematográfica para a concepção da interatividade no audiovisual.

Na experiência de uso proporcionada pelas GUIs, a interatividade é uma

capacidade elementar, pois, como vimos, os computadores são máquinas que

exigem uma entrada (input) de dados para gerar uma resposta. Contudo, o conceito

de interatividade não se limita a esse esquema estímulo-resposta. Para Manovich

(2001), interatividade é um conceito que pode ser empregado em diversas

acepções. Nesse caso, definí-la a partir da experiência de uso instituída pelas GUIs

— ou seja, considerá-la literalmente como a atividade física de acionar um botão —

seria insuficiente, pois essas são interativas por definição, de tal modo que conceber

a interatividade como atividade física excluiria um conjunto de experiências que

antecedem o desenvolvimento das GUIs, que já haviam sido designadas como

interativas, como é o caso da arte participacional dos anos 60, por exemplo.

Manovich (2001) coloca que a questão da interatividade deve ser abordada a

partir do posicionamento do usuário diante da estrutura de interação, que

poderíamos reformular como um problema de recepção. Ao adotar essa abordagem,

deslocamos a ideia de interatividade, deixando de concebê-la como resposta física a

uma questão proposta pela estrutura de interação e passando a entendê-la como

um processo cognitivo.

Nessa perspectiva, podemos concordar com Manovich(2001) quando, acerca

da arte, sugere que muitas obras clássicas e a maioria das obras modernas são

interativas em vários aspectos, na medida em que colocam o público na condição de

coautor. Manovich cita, como exemplo, a elipse narrativa na literatura, os detalhes e

objetos que solicitam a participação do espectador para completar o sentido em

artes visuais figurativas, as experiências do teatro vivencial, a arquitetura e as

esculturas que demandam o movimento do corpo para uma apreensão de suas

estruturas espaciais, mas, principalmente, a montagem no cinema. Com esses

exemplos, o autor aproxima-se sobremaneira dos postulados de Umberto Eco

(2001), ao analisar as poéticas da obra aberta em seu importante livro Obra Aberta,

cuja publicação precede a implementação das GUIs, que só vieram se difundir no

início dos anos 80.

A análise de Eco (2001) demonstra que a questão da interatividade na

criação artística é anterior à massificação da experiência de uso da hipermídia,
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donde podemos aferir que as poéticas da obra aberta respondem menos a uma

possível demanda gerada pelas mídias digitais do que a um modo de organização

da experiência estética que corresponde às exigências de uma sensibilidade

contemporânea emergente.

Em 1958, no artigo O Problema da Obra Aberta, apresentado no XII

Congresso Internacional de Filosofia, Umberto Eco inicia as proposições que mais

tarde se transformariam no livro Obra Aberta. Atento às formas culturais que

emergiam no âmbito da literatura, da música e das artes plásticas, Eco percebe que

diversas obras contemporâneas investiam em uma poética que, consciente das

múltiplas possibilidades de interpretação das obras de arte, incorporavam a

ambiguidade como elemento constitutivo das obras. Assim, as poéticas da obra

aberta estariam relacionadas ao questionamento das tentativas de fechamento de

sentido na fruição da obra, de modo que as próprias obras são concebidas em

estado latente, convertendo-se, da representação de um conceito ou ideia

“originários” em um processo que solicita o engajamento sensório-cognitivo do

intérprete, exigindo dele “um ato de congenialidade com o autor” (ECO, 2001, p.41).

Eco afirma que a abertura da obra seria um fenômeno reconhecido desde a

Antiguidade, mas que passou a ser incorporado às poéticas contemporâneas como

uma adequação ao modo como a realidade é concebida, haja visto que, para ele, a

arte pode ser encarada como metáfora epistemológica da ciência e da cultura de

sua época.

Assim, se na Antiguidade e na Idade Média o reconhecimento do peso da

subjetividade do receptor na interpretação das obras resultava na tentativa de

fechamento das possibilidades interpretativas — como é possível perceber no

desenvolvimento da perspectiva e do estudo das proporções, na pintura e na

escultura, desde a concepção do homem vitruviano, ou ainda, no simbolismo da

iconografia medieval, que, assim como nas enciclopédias da mesma época,

ambicionavam a fixação de sentidos unívocos de leitura —, essa escolha estaria

relacionada com os modelos científicos e a visão de mundo desse período, que

intuíam a realidade como um cosmo perfeitamente ordenado.

Da mesma maneira, é possível perceber que, na passagem da Idade Média

para a Modernidade, o barroco manifestou as transformações ocorridas na

percepção e na maneira como a realidade era concebida, pois a forma barroca

propõe uma experiência de fruição em que o todo não é apreensível numa ordem
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evidente. Ao contrário, oferece um mundo ambíguo, que exige do observador uma

atitude investigativa. Essa tendência se aprofundaria nas poéticas oitocentistas, com

o romantismo, quando o valor das obras estaria relacionado à multiplicidade de

leituras que ela suscitava, levando o intérprete a preencher, com sua subjetividade e

repertório cultural, as lacunas abertas na ambiguidade dos textos. De certa maneira,

essas poéticas emergentes no início da modernidade respondiam às transformações

sensoriais de um novo homem, “que vê na obra de arte, não um objeto baseado em

relações evidentes, a ser desfrutado como belo, mas um mistério a investigar, uma

missão a crumprir, um estímulo à vivacidade da imaginação” (ECO, 2001, p.45).

Seguindo o mesmo princípio, encontramos no cinema um importante

componente na conformação das sensibilidades modernas. Tal componente deriva

da necessária atividade cognitiva do espectador, ao estabelecer relações entre as

imagens apresentadas na sequencialidade do filme. É aqui que encontramos uma

convergência entre o conceito de abertura proposto por Eco (2001) e o de

interatividade por Manovich (2001), pois este concebe a interatividade como

processo cognitivo e reconhece a linguagem cinematográfica como uma estrutura de

interação, na medida em que solicita, através da montagem, a participação do

espectador na reconstrução do percurso narrativo do filme.

Ao propor a conceituação de interatividade como um convite ao engajamento

sensório-cognitivo na interface da obra, que, nesse caso, apresenta-se com sua

dimensão formal, Manovich (2001) sinaliza que a experiência interativa não está

restrita a suportes que possibilitam o agenciamento direto do usuário, como é o caso

das plataformas digitais. No exemplo do cinema, se a tela de exibição for entendida

como interface que solicita o engajamento do espectador para a reconstrução do

percurso de transformação concebido por uma instância de enunciação, então a

experiência cinematográfica poderá ser concebida como interativa.

A superposição conceitual de interatividade e abertura — do modo como

essas noções foram tratadas até aqui — acarreta benefícios e problemas. Por um

lado, esse alargamento da ideia de interatividade ampara a competente discussão

sobre design de interface desenvolvida por Manovich (2001). Nesse caso, a

referência ao processo de significação do cinema colabora para a problematização

do desenho de interface baseado em menus, cuja estruturação em torno do

privilégio à classificação e ao acesso aos dados, derivada do modo de

funcionamento do banco de dados, tornou-se modelo padrão na criação de
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ambientes virtuais interativos. Assim, a dimensão comunicativa da diegese

cinematográfica em sua impressionante capacidade de compartilhar um percurso

cognitivo é valorizada como um contraponto à baixa eficácia comunicacional das

interfaces baseadas em menu que, ao privilegiarem o acesso aos dados em

detrimento do acesso ao percurso de pensamento, ocasionam o empobrecimento da

experiência interativa. É nesses termos que Manovich (2001) distingue as principais

características das formas narrativa e banco de dados.

Para Manovich (2001), a estrutura em hiperlinks que caracteriza o desenho

de interfaces nos ambientes hipermidiáticos favorece o compartilhamento de

raciocínio: o designer de interface pode oferecer uma maneira de pensar ao usuário,

desde que o planejamento da interface não se limite em privilegiar o acesso rápido à

informação e favoreça uma experiência baseada na associação de ideias, sob o qual

se assenta o pensamento humano. Em outras palavras, podemos definir a proposta

de Manovich (2001) como uma espécie de manifesto do desenho de interface, em

que encoraja a incorporação dos aspectos comunicativos da forma narrativa ao

potencial expressivo dos ambientes hipermidiáticos, cuja principal inovação consiste

na organização de segmentos relacionados entre si, através de hiperlinks.

Por outro lado, a demasiada aproximação entre as concepções de

interatividade e abertura pode confundir uma abordagem a objetos de naturezas

diferentes, pois, se aceitamos o cinema como uma experiência interativa, o que

torna um filme convencional diferente de um filme database? Dessa maneira, é

conveniente mantermos a distinção entre interatividade e abertura, pois, ao

obliterarmos a diferença entre ambos, abriríamos mão da operacionalidade do

conceito de interatividade para a análise de expressões em que o agenciamento

físico do receptor influencia na instância da enunciação.

Um olhar atento aos postulados de Umberto Eco (2001) evita tábula rasa na

distinção entre os conceitos de abertura e interatividade, pois o próprio conceito de

abertura é concebido para análise de obras que apostavam na ação do intérprete

como coenunciador de maneira que a abertura das obras não se confunde com as

poéticas da obra aberta. Eco (2001) coloca que a abertura para variadas

interpretações é uma característica inerente a todo objeto semiótico; contudo, o

reconhecimento de um grau de abertura em toda obra de arte não implica que toda

obra se apresente como obra aberta.
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Ao propor o conceito de obra aberta, Eco (2001) se referia as obras como

Klavierstük XI, de Karlheinz Stockhausen, Sequenza per flauto solo, de Luciano

Berio, Trocas, de Henri Pousseur, Livre, de Mallarmé, que, entre outras, se

estruturem como obras de montar, que solicitem a participação do fruidor como

coenunciador. Na citada obra de Stockhausen, por exemplo, o autor propõe uma

série de grupos em que o intérprete deve escolher o grupo inicial e depois, de

maneira aleatória, encadear os grupos subsequentes no momento de execução da

peça musical. Já a partitura de Luciano Berio oferece uma sucessão dos sons e sua

intensidade, deixando a cargo do intérprete a duração que deve conferir a cada nota,

de acordo com sua avaliação no contexto das constantes pulsações do metrônomo.

Encontramos, na descrição de Henri Pousseur sobre sua composição Trocas,

uma mostra da poética da obra aberta. Nessa descrição, Pousseur chama a atenção

para a autonomia de sentido de cada segmento da música e para a multiplicidade de

sentidos que emergem das possibilidades de permutação e sobreposição desses

segmentos. O autor especula ainda sobre os efeitos que esse modo de estruturação

da experiência podem oferecer ao fruidor:

Nada proíbe imaginar que tais propostas formais, gravadas em fita
magnética, sejam desse modo mesmo colocadas à venda (…) o
próprio público poderia então, graças a ela e em sua própria casa,
exercitar uma imaginação musical inédita (POUSSEUR apud ECO,
2001, p.38).

Assim, Trocas se diferenciaria dos dois exemplos anteriores, por deslocar a

interpretação do músico que executa a partitura para o ouvinte, que passa a

agenciar o encadeamento dos elementos sonoros na dimensão temporal a partir de

uma interface tecnológica, constituída pela instalação sonora e a fita cassete.

A mesma estratégia de construir a relação obra-interpretante é encontrada no

Livre, projeto inacabado de Mallarmé. O Livre seria um livro móvel, organizado em

fascículos independentes, cuja primeira e última páginas seriam impressas na

mesma folha, de modo que as páginas intermediárias estivessem soltas, formando

uma estrutura dinâmica que possibilitasse a permutação entre elas, sendo que, em

qualquer das combinações assumidas, o sentido permaneceria completo. Nesse

caso, as páginas seriam estruturadas com tal autonomia de sentido que permitissem

ao leitor estabelecer relações entre elas, validando as permutações e ampliando os

horizontes de interpretação.
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Em todos esses exemplos a interatividade incorpora e ultrapassa a dimensão

de processo cognitivo, pois o engajamento nesse processo exige antes uma ação do

intérprete, sem a qual a obra permanece em estado latente. Devemos salientar que

estamos nos referindo à dimensão criativa nas interfaces interativas de propósito

estético, que, de certa maneira, instituem um processo comunicativo. Aqui, um

parâmetro se coloca na distinção conceitual entre a interatividade inerente à

experiência de uso proporcionada pelas GUIs e a interatividade que fundamenta o

desenvolvimento das poéticas da obra aberta.

No primeiro caso, o desenho de interface surge como fator de integração dos

sistemas informacionais às rotinas de trabalho do mundo corporativo, de modo que o

planejamento da interatividade prioriza uma comunicabilidade objetiva, cuja

finalidade consiste em reduzir drasticamente a ambiguidade de sentidos. No

segundo caso, ao contrário, a concepção da interatividade deriva do questionamento

à concepção da obra de arte como materialização de uma ideia em um objeto

perfeitamente acabado. É a segunda vertente que fundamenta o desenvolvimento

do filme database, pois esse formato resulta menos do legado da tecnologia digital

do que do questionamento à predominância de uma organização que privilegia a

sintagmática no cinema, haja visto que o ordenamento linear do filme instaura um

determinado ponto de vista, ocasionando escolhas que limitam o desenvolvimento

da trama em um único percurso.

O filme database é mais um dos formatos 28 em que a experimentação no

audiovisual envereda nas questões levantadas pelas poéticas da obra aberta, cujo

efeito consiste em desestabilizar a posição do fruidor como “receptor”, elevando-o à

condição de coenunciador, na medida em que a obra demanda um agenciamento.

Sob esse ponto de vista, entendemos que a apropriação do potencial tecnológico

das plataformas digitais para a criação do filme database pode ser compreendida

como um desdobramento a posteriori das experiências de linguagem desenvolvidas

no âmbito do cinema moderno quanto à relação filme-espectador.

Como propôs André Bazin (1991, p. 77), o cinema moderno se caracteriza por

instituir uma nova relação do espectador com o filme, introduzindo ambiguidade à

estrutura da imagem. Na concepção baziniana essa nova relação seria instituída

                                                  
28  Dentre os formatos que seguiram essa vertente devemos destacar as videoinstalações como

experimentos que antecipam o questionamento do audiovisual como experiência subordinada ao
eixo sintagmático.
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através do emprego da decupagem em profundidade de campo, do plano sequência

e, principalmente, do advento do som, que adicionou um “lastro de realidade” ao

cinema. Dessa maneira, o questionamento aos cânones da narrativa

cinematográfica clássica, que impulsionou o experimentalismo no cinema moderno,

é o posicionamento assumido por uma poética que recusa o fechamento de sentido

característico da decupagem analítica dos planos, cujo didatismo das relações

causais é recorrente na narrativa cinematográfica clássica.

Os postulados de Bazin (1991), desenvolvidos no contexto do cinema da

década de 50, identificam a emergência do cinema moderno a partir do

desenvolvimento dos aparatos cinematográficos — advento do som direto,

aperfeiçoamento da maquinaria de movimento de câmera e da sensibilidade das

películas —, mas, sobretudo, da inquietação de realizadores dispostos a transgredir

convenções de linguagem até então estabelecidas. Essa tônica da ruptura como

inovação, que caracteriza o modernismo no campo das artes, fundamentando,

inclusive, as propostas das vanguardas artísticas do início do século XX, também se

impõe no cinema. Assim, se, para Bazin, o realismo de Orson Welles ou de Roberto

Rosselini instituem o cinema moderno, pois representam uma ruptura com os

cânones da decupagem clássica, atribuindo aos filmes “o sentido da ambiguidade do

real” (BAZIN, 1991, p.79), é contra esse realismo que cineastas como Glauber

Rocha ou Jean Luc-Godard irão desenvolver suas poéticas de ruptura, nos anos 60

e 70, fundando, de acordo com Robert Stam, o gênero auto-reflexivo no cinema

(STAM, 1981).

O princípio da autorreflexividade é descrito por Stam (1981) como uma

orientação anti-ilusionista, que buscava desmascarar o “efeito-janela” que conferia

transparência ao discurso cinematográfico. Seguindo essa orientação, os filmes

autorreflexivos exploraram os mais variados recursos de desconstrução da

linguagem cinematográfica, cuja finalidade consistia em expandir a relação do

espectador com a imagem. É a partir do desvelamento dos artifícios envolvidos na

criação da diegese cinematográfica que o filme autorreflexivo propõe uma outra

postura interpretativa ao fuidor.

Tanto nas considerações de Bazin (1991) quanto nas de Stam (1981) o que

orienta a ideia de um modernismo no cinema é a questão da construção da relação

filme-espectador, problema também central na reflexão sobre o formato database no

cinema. Em todo caso, o que nos permite especular sobre a relação do cinema



71

moderno com o filme database é o fato de que, em ambos os exemplos, o fator que

impulsionou a atitude experimental foi o desejo de construir uma outra maneira de

mediatizar a experiência audiovisual, enriquecendo as possibilidades de

interpretação através da criação de representações mais abertas, que convocam o

fruidor a um regime de cooperação com o texto. Nesse sentido, a cooperação se

refere ao regime de interação proposto pelo filme, que, no caso do cinema moderno,

remete à participação interpretativa-reflexiva do espectador, enquanto, no filme

database, essa participação demanda ainda uma atuação, o que coloca o

espectador na condição de usuário.

No cinema moderno essa atitude experimental esteve limitada à dimensão

técnica do filme. A impossibilidade de transgredir o ordenamento linear da película

cinematográfica, ou mesmo do videotape, esgotou as possibilidades de construção

de sentido através da exploração de diversas estratégias de arranjo da faixa

imagem. Dessa maneira, a famosa afirmação de Godard, nos idos dos anos 70,

anunciando a morte do cinema, refere-se ao esgotamento das formas narrativas

operado pelo experimentalismo que orientou o cinema moderno. Neste contexto, o

filme database introduz um novo aspecto técnico que revigora a atitude experimental

na pesquisa por novas maneiras de mediatizar a experiência audiovisual.

 O potencial de desenvolvimento da linguagem no filme database deriva

justamente da possibilidade de estruturação ramificada que a representação

audiovisual adquire nas plataformas digitais. É nesse sentido que entendemos o

surgimento do filme database como um desdobramento a posteriori das poéticas

desenvolvidas no âmbito do cinema moderno, pois, a experiência proporcionada

pelo primeiro vai ao encontro das aspirações do segundo, no que toca à questão de

instituir uma nova relação com o espectador, como já vimos. Entretanto, no filme

database a cooperação do espectador não ocorre apenas no plano sensível-

cognitivo, tal como no cinema modermo,  pois nele o efeito de abertura decorre da

própria estruturação do filme como uma paradigmática, o que exige uma atuação.

Portanto, o filme database deve ser pensado nos termos da linguagem

cinematográfica e não nos das GUIs. Dessa maneira, o desenho de interface no

filme database deve privilegiar uma experiência amparada na relação entre as

imagens associadas no eixo das consecuções, de modo que essas associações

articulem um percurso que evoque a proposta conceitual da obra. O eixo das

consecuções é formado pela articulação/combinação de sequências permutáveis,
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que instauram uma leitura linear quando atualizadas. Nessa empreitada, as

interfaces baseadas em menu não nos parecem adequadas aos objetivos do filme

database, pois a linguagem cinematográfica oferece estratégias de enunciação que

prescindem da matriz escrita, de modo que a transposição do visual dos websites

para a experiência cinematográfica constitui um retrocesso estilístico e estético.

Assim, o filme database, para nós, se caracteriza não pela aplicação da forma

database — que resultou nos cânones do desenho de interface dos documentos

HTML — tal qual foi desenvolvida na implantação das GUIs, mas pela estruturação

do filme como uma paradigmática, viabilizada tecnicamente pela capacidade de

armazenamento de dados em hierarquia não linear que as plataformas digitais

oferecem.

Assim, se admitimos que: (1) o filme database é um vetor de expansão dos

limites da linguagem cinematográfica que decorre de uma inovação tecnológica,

permitindo superar a restrição física do suporte, que instituía o ordenamento linear

da película ou do videotape; (2) a própria linguagem cinematográfica institui um

regime de interação 29 ao oferecer um percurso que deve ser reconstruído ao

espectador, concluímos então que a interatividade no filme database deve conciliar

essas duas características. A experiência estética nesse novo formato permanece

amparada no desenvolvimento consecutivo do filme, embora ofereça a possibilidade

de diversos percursos, e a atualização de um desses percursos obedece a um

esquema que reitera a proposta conceitual da obra. Desse modo, o filme database

se apresenta como um convite à intervenção do usuário, mas uma intervenção

orientada pelo esquema definido na instância da produção. Assim, a definição do

esquema, ou melhor, o planejamento das possibilidades de intervenção do usuário,

é o problema que orienta a programação narrativa, entendida como o procedimento

que articula o encadeamento das unidades da paradigmática, mantendo o controle

sobre a proposta conceitual da obra.

Nesse sentido, a programação narrativa assume uma posição de destaque na

concepção da interatividade oferecida pelo filme database, pois ela confere ao

banco de dados uma organização hipernarrativa, na medida em que considera a

                                                  
29 Que nesse caso não deve ser confundido com a interatividade. A interação instituida pela

linguagem cinematográfica se refere ao engajamento do espectador no percurso construído pelo
filme, enquanto a ideia de interatividade remete ao agenciamento do usuário, que define o
encadeamento de um percurso possível. É nesse contexto que é importante manter a distinção
entre os conceitos de abertura e interatividade.
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paradigmática como um esquema. A programação narrativa, tal como abordaremos

nas sessões adiante, expande as fronteiras da criação audiovisual, colocando novos

problemas de construção de sentido tanto no domínio da ficção quanto no

documentário. O cinema já nos ensinou que a surpresa e a sugestão são atributos

indispensáveis para a construção da diegese. São eles que devem orientar a

programação narrativa nos novos formatos desenvolvidos a partir da proposta do

filme database.



CAPÍTULO 3

O FILME DATABASE E A DIEGESE CINEMATOGRÁFICA

O filme database oferece novas possibilidades para a criação audiovisual.

Sua estruturação como uma paradigmática, viabilizada pela hierarquia não-linear de

armazenamento nas plataformas digitais, constitui a inovação tecnológica com maior

potencial de transformação na maneira de mediatizar a experiência audiovisual

desde o advento do cinema sonoro. Esse potencial deriva da possibilidade de

esquematizar o encadeamento das ações no eixo consecutivo como um conjunto de

percursos possíveis, que coloca o usuário na condição de comontador, evidenciando

a importância que adquire a ideia de programação narrativa. Trata-se de um recurso

fundamental no processo criativo desses novos formatos.

Por programação narrativa entendemos o processo de estruturação,

organização e roteirização do filme no qual a atualização do eixo das consecuções

se dá a partir do emprego de unidades permutáveis. Nesse caso, o encadeamento

do filme é virtualmente pensado a partir da permutabilidade e simultaneidade de

sequências. Se pensarmos um filme como uma virtualidade a ser atualizada, sua

manifestação — atualização dependerá do algorítmo criado pelo programador-

montador para definir os critérios de combinação possíveis entre as sequências. É

essa programação que evidencia a ramificação e o ordenamento não linear do filme

database.

Do ponto de vista técnico, a criação do filme database consiste no

desenvolvimento de uma interface, que solicita o agenciamento do usuário, e na
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programação dos arranjos possíveis, a partir de definição das relações que articulam

as unidades fílmicas, de modo que esses arranjos construam um percurso narrativo
30. A investigação das possibilidades expressivas decorrentes desse modo de

estruturação surge com vigor no desenvolvimento de propostas ficcionais. De fato, a

vertente ficcional parece conveniente ao filme database, pois permite ao realizador

um controle absoluto sobre o desenvolvimento das ações, o que oferece uma maior

coerência na concepção dos nexos que articulam as unidades fílmicas em percursos

narrativos possíveis. Entretanto, percebemos que um dos recursos mais utilizados

para solicitar o agenciamento do usuário no encadeamento das unidades

sintagmáticas consiste na aplicação de algum tipo de questionário que demanda

uma escolha. Essa maneira de construir a estrutura de interação no filme database

coloca algumas questões que podem ser tensionadas se tomarmos como referência

a construção da diegese na narrativa cinematográfica.

Na prática, o desenvolvimento das narrativas interativas a partir da lógica do

filme database ainda se encontra em estágio embrionário, haja visto que os

experimentos desenvolvidos nessa direção ainda não se consolidaram, levantando,

inclusive, a dúvida em relação à sustentabilidade desses formatos. Traçando um

paralelo com o período do primeiro cinema, podemos afirmar que ainda aguardamos

o lançamento da obra fundadora, aquela que represente, para as narrativas

interativas, o que o filme O nascimento de uma nação representou para a narrativa

cinematográfica clássica. Neste sentido, compreendemos que, no âmbito do filme

database, as experiências desenvolvidas até o presente momento devem ser

encaradas como um aprendizado sobre o potencial expressivo das plataformas

digitais na condição de suporte de exibição.

Podemos citar diversos filmes database, dentre eles alguns que alcançaram

certa notoriedade, para ilustrar o descompasso que pode surgir entre a proposta

conceitual de uma obra e a concepção da sua estrutura interativa, através da

interface. Filmes como 17 life fables 31 (2000), de Charly Braun e Matias Guisado, ou

                                                  
30 Esse percurso narrativo emerge justamente das virtualidades inscritas na programação narrativa.
31 Obra exibida no XV Festival de Arte Eletrônica Videobrasil e no File 2005: Festival Internacional de

Linguagem Eletrônica, dois dos mais conceituados festivais brasileiros dedicados a esse tipo de
experiência criativa.
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ainda The Outbreak 32 (2005), de Chris Lund e Lynn Lund, recorrem à interface

baseada em menu como estratégia para o desenvolvimento da trama.

17 life fables é descrito pelos autores como um filme interativo influenciado

pela estrutura narrativa popularizada pelos livros juvenis do tipo “escolha sua própria

aventura”, explicitando nosso argumento de que se trata de uma obra estruturada

como paradigmática. Na cena inicial do filme o personagem principal recebe um

bilhete misterioso, convidando-o a um encontro. A partir desse evento, o filme é

abruptamente interrompido e a trama passa a se desenvolver de acordo com as

decisões tomadas pelo usuário, mediante duas opções de escolha. Qualquer que

sejam as escolhas, o filme chega ao desfecho após quatro encadeamentos, o que o

limita a dezesseis finais possíveis.

Nesse caso, o filme explora a ideia de que cada decisão tomada resulta em

consequências que determinam o desfecho dos acontecimentos. Assim, se no

momento em que aguarda o contato proposto no bilhete, o personagem decide

desistir da espera e ajudar uma desconhecida que clama por um favor, o filme passa

a se desenrolar como uma aventura que pode resultar tanto em um tenso encontro

com um mafioso oriental, quanto em um envolvimento afetivo com a desconhecida.

Por outro lado, se o personagem recusa a ajuda à desconhecida e permanece

aguardando o encontro proposto no bilhete, ele pode, em uma das possibilidades,

encontrar uma ex-namorada e ser repreendido por tentar assediá-la enquanto ela se

queixa do atual namorado. Essas são apenas três das dezesseis possibilidades33 de

desenvolvimento da trama mediante o agenciamento do usuário.

A mesma estratégia de construção da interface interativa pode ser verificada

em The Outbreak, o que atesta a notoriedade dessa lógica de programação no filme

database. The Outbreak é um filme de terror que explora o imaginário em torno dos

mortos-vivos. O filme se inicia com um grupo de cinco personagens invadindo uma

casa, em busca de abrigo contra um ataque de zumbis. James, que está ferido, é

carregado por Seth e Kelly, a única mulher. Alex e Dave, armados com revólver e

espingarda, fazem a proteção do grupo. Kelly e Seth colocam James em um sofá.

Seth e Dave saem da sala, para verificar os outros ambientes da residência. Alex

                                                  
32 Obra de grande repercussão na blogosfera e objeto de uma reportagem especial assinada pelo

jornalista Marco Aurélio Canônico, publicada no caderno Ilustrada do jornal Folha de São Paulo,
no dia 28/10/2008.

33 Na prática são quinze percursos, pois, no caso do encontro com o mafioso, o desfecho é o mesmo
em qualquer das duas escolhas.
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discute asperamente com Kelly sobre os ferimentos de James e a possibilidade dele

estar contaminado, o que ocasionaria a sua transformação em zumbi, colocando em

risco a segurança do grupo. Alex ameaça executar James e, de pronto, Kelly tenta

impedir. A interface então oferece duas opções para a escolha do usuário: Alex

assassina James ou não?

O filme aproveita a carnificina e o ritmo frenético, com a consequente

manutenção do estado de alerta que caracteriza o gênero dos filmes de mortos-

vivos, para construir os ganchos de tensão e programar o agenciamento da história

sob o argumento de que qualquer decisão equivocada pode levar à morte. A

interface convoca o agenciamento do usuário, como o desafio de chegar ao final

com os personagens a salvo. Nesse sentido, The Outbreak é melhor sucedido do

que 17 Life Fable no que se refere a adequação do desenho de interface a

construção da diegese, pois coloca um desafio explícito motivando o agenciamento.

Contudo, em ambos os casos as escolhas são puramente intuitivas e o

encadeamento das ações, pelo usuário, não lhe confere um agenciamento

autônomo, e sim dirigido, pois o desenrolar das tramas reproduz o modo de

funcionamento da narrativa cinematográfica clássica, na medida em que o percurso

de transformação é moldado pelo próprio texto. Assim, os nós de encadeamento da

trama se reduzem a meros seletores que definem qual das histórias será acionada.

Nesse caso, a principal diferença entre a experiência proporcionada por

essas obras em relação ao filme tradicional consiste no fato de que elas oferecem

múltiplos desfechos. Sob a perspectiva do modo de organização da linguagem, 17

Life Fables e The Outbreak utilizam as convenções de construção dramática

disseminadas pelos filmes de suspense ou de terror, mas com prejuízo à diegese,

pois os questionários surgem justamente no momento do clímax, arruinando o efeito

de transparência, tão importante aos filmes do gênero. É nesse aspecto que

percebemos um descompasso entre a proposta conceitual e o desenho de interface

nessa obra, pois a interrupção do enredo no momento de tensão demonstra uma

certa ingenuidade na compreensão das convenções que consagraram o terror e o

suspense como gêneros de sucesso.

O maior problema da interface desenvolvida a partir do modelo dos

questionários reside no fato de que a história é sempre concebida no esquema que

Metz (1977, p. 151) classificou como sintagma narrativo linear, ou seja, o

desenvolvimento do enredo obedece a uma consecução contínua das ações, que
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resulta na construção de uma história unitária e sem lacunas. Nesse aspecto, o

questionário torna-se um elemento fundamental para garantir coerência ao

agenciamento do usuário, pois gera a ilusão de uma escolha. Contudo, essa

escolha, por mais sensata que pareça, obedece a uma lógica interna à estrutura

dramática concebida na esfera da produção. A autonomia das escolhas do usuário é

subjugada, de modo que o desafio proposto por esse tipo de interface se restringe

ao convite à descoberta de todos os desfechos possíveis.

Se, por um lado, a concepção desse tipo de trabalho demonstra o interesse

em explorar as possibilidades expressivas decorrentes da utilização das plataformas

digitais como suporte de exibição, tensionando as fronteiras da produção

audiovisual, por outro, os filmes engendrados pelo agenciamento do usuário

reproduzem, pacificamente, as convenções da narrativa cinematográfica clássica e

dela se apropriam, sem a devida reflexão sobre os elementos que tornam um filme

de terror algo assustador ou mesmo algo trash.

Um filme de terror alcança o efeito desejado se o espectador compartilha os

infortúnios do personagem. Tal efeito ocorre quando o personagem está à mercê de

acontecimentos sobre os quais não tem controle, pois é nessa situação que ele

expõe sua fragilidade, despertando, no espectador, o sentimento de compaixão.

Assim, quando o personagem toma uma decisão, que, para o espectador, é

sabidamente equivocada, tal decisão reforça o sentimento de angústia do

espectador, pois ele se sente impotente diante dessa situação. O mesmo

mecanismo é acionado nos filmes de mistério, em que o elemento surpresa é

fundamental para as peripécias do personagem, sobretudo nas situações em que

ele está acuado e em algum momento encontra uma solução miraculosa para seus

problemas. Em ambos os casos, o surgimento de um questionário solicitando uma

decisão, justamente nos momentos de maior tensão, é suficiente para arruinar os

efeitos desejados.

A supressão da expectativa, ocasionada pelas janelas de interação baseadas

no modelo do questionário, é um problema de interface, que se mostra inadequada

para a adaptação das convenções da linguagem cinematográfica ao formato

database, sobretudo nos filmes de terror ou mistério. Pensamos que o filme

database de vertente ficcional pode evitar esse problema se a interface valorizar o
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sintagma narrativo alternado 34 (METZ, 1977, p.150) como vetor de articulação das

tramas, uma vez que sua organização é presidida por relações entre ocorrências

simultâneas – duas ou mais ações possíveis ocorrendo ao mesmo tempo ou, em

outros termos, duas ou mais manifestações possíveis no mesmo espaço-tempo.

Esse tipo sintagmático é conhecido no jargão cinematográfico como

montagem paralela 35 e supõe que duas ações ocorrem simultaneamente até

convergirem para uma resolução. Um exemplo notório desse esquema pode ser

facilmente percebido em uma situação típica das cenas de perseguição dos filmes

burlescos, em que a mocinha está em apuros e resiste bravamente às investidas do

vilão enquanto aguarda a chegada do herói. Este, por sua vez, tem que se livrar dos

obstáculos que surgem no percurso e chegar a tempo de salvá-la. Esse arranjo, em

geral, pressupõe que as duas situações ocorrem ao mesmo tempo e a alternância

entre o núcleo que mostra a chegada do socorro e o outro, que mostra a resistência

da moça, instaura uma dúvida angustiante, que resulta da possibilidade do socorro

não chegar a tempo.

O sintagma narrativo alternado é, portanto, uma das convenções mais antigas

e sofisticadas da linguagem cinematográfica. Sua aplicação remete à primeira

década de existência do cinema, como demonstram filmes como The great train

robbery (1903) e The life of american fireman (1903), ambos de Edwin S. Porter. É

estranho que diante da possibilidade de estruturar os filmes como uma

paradigmática esse tipo sintagmático tenha sido negligenciado em detrimento do

sintagma narrativo linear em associação com a interface baseada em menu.

A suposição de que as ações ocorrem simultaneamente na dimensão

temporal e um acontecimento, em qualquer dos núcleos de ação, pode resultar em

uma transformação na trama como um todo, oferece um grande potencial para a

adaptação desse tipo sintagmático ao formato do filme database. Dessa maneira, o

agenciamento do usuário não se encerraria na ilusão da escolha de um desfecho

para a história, mas na escolha do desenvolvimento da trama sob a perspectiva de

                                                  
34  Retomando as classificações definidas por Metz (1977).
35 Essa não deve ser confundida com a definição metziana do sintagma paralelo, entendido como

arranjos que alternam dois motivos sem que haja uma relação temporal ou espacial entre eles. Por
isso esse tipo sintagmático encontra-se agrupado entre os sintagmas acronológicos. Um exemplo
didático do sintagma paralelo ocorre em situações nas quais a justaposição de imagens que
simbolizam conceitos diferentes, como a alternância entre o jantar de uma família rica e o jantar de
uma família pobre, imagens de uma metrópole e imagens de uma vila de pescadores, entre essas
imagens não há relações espaço-temporais, mas produzem um efeito decorrente do sentido
conotado evocado pelo choque entre elas.
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qualquer um dos personagens e da possibilidade de modificar o ponto de vista a

qualquer momento.

O planejamento desse tipo de estrutura narrativa também é conhecido. Filmes

como Cães de aluguel (1992), Jackie Brown (1997), ou mesmo Pulp Fiction (1994),

todos do celebrado diretor Quentin Tarantino, são exemplos naturalmente

vocacionados à paradigmática, pois, além de explorar a simultaneidade temporal

para o desenvolvimento de ações paralelas, a repetição do mesmo fragmento

temporal sob pontos de vista diferenciados revela aspectos que justificam

acontecimentos aparentemente aleatórios. Nesse caso, o que definiremos, a seguir,

como uma interface transparente — tal como a concebida no DVD interativo The

Order 36 (2002), do artista Matthew Barney —, aliada a um maior detalhamento dos

percursos de cada personagem, com ênfase nas intersecções desses percursos,

ofereceria as condições ideais para a construção da diegese no filme database.

Em nossa compreensão, uma interface transparente remete a um

procedimento caro ao cinema clássico. Trata-se da transparência na linguagem

cinematográfica, que se refere ao favorecimento de uma relação intensa do

espectador com o mundo apresentado pelo filme, a partir da suposição de que os

acontecimentos nele apresentados são dotados de uma existência autônoma. Uma

interface transparente ambiciona o mesmo efeito: contribuir para a verossimilhança

do universo diegético construído pelo filme database. As melhores soluções

desenvolvidas com essa finalidade exploraram uma tela limpa, sem a inclusão de

indicadores gráficos como menus e botões, ou com a inserção de indicadores

minimalistas. Os controles de interação priorizam seletores simplificados que

facilitem a atuação do usuário, pois o filme deve priorizar a obra, em detrimento da

estrutura de navegação.

A interface de The Order é um exemplo ilustrativo, pois não explicita a

estrutura ramificada da obra, tal como acontece na interface baseada em menu.

Nela, o usuário assiste ao vídeo como uma experiência similar à oferecida pelo

suporte linear. Entretanto, pode, através do controle remoto, alternar o ponto de vista

entre as performances que ocorrem simultaneamente em diferentes andares do

Guggenhein Museum em Nova York, de modo que, ao selecionar um dos percursos,

o usuário ignora o que está acontecendo nos outros. Essa maneira de conceber a

                                                  
36 Baseado no ciclo 3 da obra The Cremaster (1994-2002), concebida pelo próprio Matthew Barney.
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interface no filme database concilia as novas possibilidades decorrentes da estrutura

não-linear de armazenamento provenientes das tecnologias digitais com a potência

comunicativa da linguagem cinematográfica, demonstrando a insuficiência do

modelo de interatividade baseada em menu como diretriz para o desenvolvimento do

audiovisual interativo.

No caso do filme database de vertente ficcional, a referência aos filmes de

Tarantino nos parece pertinente, pois possibilita pensar na questão do filme como

grande unidade de sentido. A rigor, nos exemplos que citamos para ilustrar o

desenho de interface baseado em menu, 17 Life Fables e The Outbreak, cada

desfecho resulta em um filme diferente e esse resultado independe das decisões do

usuário, que, como afirmamos anteriormente, apenas exerce o papel de seletor dos

desfechos possíveis. O mesmo não ocorreria se o filme fosse estruturado em torno

de um único desfecho derivado da intersecção de diferentes núcleos de ação ou se

a interface oferecesse ao usuário a possibilidade de alternar entre esses diferentes

núcleos sem a interrupção do fluxo das ações. Nesse caso, o sintagma narrativo

alternado seria eficaz, pois, nele, o desenvolvimento das ações ocorre ao mesmo

tempo e converge para um único desfecho. Em tal configuração, o usuário exerceria

o papel de comontador e só poderia apreender o filme em sua totalidade ao explorar

os diferentes núcleos, pois a decisão por um determinado percurso implica no

ocultamento dos outros percursos possíveis.

Observamos que a concepção da interatividade nos filmes estruturados como

um sintagma narrativo linear, com interface baseada em menu, distingue-se do

modelo do sintagma narrativo alternado, de interface transparente, justamente no

que se refere à diferença entre o desenho de interface orientado pelas diretrizes das

GUIs e o orientado pelos postulados da poética da obra aberta 37. Em uma proposta,

a interface se esmera em reduzir a ambiguidade, enquanto, na outra, visa instaurar a

curiosidade, solicitando uma postura interpretativa. É o segundo modelo que

fundamenta nossa proposição de que o filme database retoma os postulados do

cinema moderno ao investir em novas maneiras de conceber a relação fuidor-obra.

No filme database, a questão da coesão de sentido na vertente ficcional torna

o processo de concepção da trama muito mais complexo, pois o desenvolvimento

dos núcleos de ação demanda maior preocupação com a autonomia desses núcleos

                                                  
37 Ver sessão 2.3 desta dissertação.
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e com a programação narrativa, cujo desafio consiste em alinhavar os momentos em

que esses núcleos se entrecruzam. Tal dificuldade deriva principalmente da

adequação das propostas ficcionais à forma narrativa e à obsessão pelo plot,

implícita nessas propostas. Nesse caso, a conveniência que a vertente ficcional

oferece em relação a uma maior liberdade na concepção dos pontos em que os

núcleos se articulam, torna-se, também, sua maior dificuldade, a menos que os

realizadores cedam às tentações da interface baseada em menu.

Se, na vertente ficcional, a questão da coesão narrativa torna mais complexo

o processo de concepção da trama, no documentário esse problema não se coloca

da mesma maneira, haja visto a diferença nos métodos criativos empregados em

cada uma dessas vertentes. A abordagem ao documentário 38 que propomos aqui,

chama a atenção para as transformações ocorridas na maneira de compreendê-lo,

tanto no que concerne à linguagem quanto em sua própria circunscrição conceitual.

Essas transformações decorrem do desenvolvimento tecnológico do aparato de

produção audiovisual e do tensionamento das fronteiras do documentário através de

uma postura experimental dos realizadores, de modo que o filme database surge

com novas possibilidades para a experimentação e, consequentemente, de

renovação da linguagem.

A principal característica que possibilita uma adequação do documentário ao

filme database decorre do fato de que nele o método de realização relativiza o peso

do binômio decupagem-montagem, pois o realizador, ao contrário do que acontece

em condições normais na ficção, não exerce o mesmo controle sobre o objeto da

representação.  A realização de um documentário impõe riscos que impedem a

prévia concepção dos pontos de articulação da narrativa, embora exista sempre a

possibilidade do realizador moldar a representação aos seus propósitos. A urdidura

da narrativa no documentário ocorre não no desenvolvimento do roteiro, mas,

principalmente, na montagem e, embora a concepção do roteiro possa sinalizar um

percurso a ser explorado como guião do filme, sua realização depende

fundamentalmente do material gravado ou proveniente do resgate de arquivos.

A montagem é, portanto, um momento crítico no processo criativo do

documentário. Nela, o resultado do encontro do documentarista com o objeto da

representação ganha a forma de filme, de modo que a seleção e o ordenamento de

                                                  
38 Ver sessão 1.1 desta dissertação.
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fragmentos do material fílmico operam o que chamamos de fabulação do real. Nesse

sentido, o procedimento de montagem no documentário é, fundamentalmente, um

procedimento de interpretação e construção de sentido, a partir das relações

estabelecidas nessa operação de selecionar e ordenar o conjunto de dados,

reunidos durante as pesquisas e gravações, de acordo com a visão de mundo que a

instância produtora julga adequada àquela representação.

A autonomia que a montagem adquire em relação ao roteiro, no âmbito da

vertente documental, atribui ao documentário uma maior vocação ao filme database,

pois a concepção da trama não reproduz os nexos concebidos no roteiro, ou seja,

não explicita um percurso de transformação por meio da construção de ganchos de

tensão que impulsionam a narrativa, justificando acontecimentos, a partir das

relações de causa e efeito que garantem verossimilhança à história. Essa autonomia

deriva do fato de que, ao se configurar como um arranjo que estabelece um recorte

sobre a coleção de imagens e sons reunidos na etapa da produção, a montagem

assume a dimensão de escrita, pois a produção de sentido provém da maneira como

o montador ordena as unidades significantes.

Em todo caso, o fio narrativo — que se institui através do ordenamento das

imagens e sons no eixo das consecuções — ou é forjado através de recursos como

a locução e a manipulação dos sons e imagens, tendo em vista a definição de uma

leitura preferencial, que evidencia ou mascara um ponto de vista, ou depende do

esforço interpretativo do espectador, ao estabelecer relações entre os sons e

imagens que se sucedem na tela. Em qualquer das hipóteses, verificamos a

tendência em compreeder o documentário como ensaio que resulta de uma maneira

particular de ordenar as unidades significantes. Essa noção, que encontra

ressonância em conceitos fundamentais para a compreensão do domínio do

documentário na contemporaneidade, como é o caso do conceito de filme-

dispositivo ou o de documentário expandido, demonstra a autonomia da montagem

em relação ao roteiro, no que se refere à questão da programação narrativa.

Chegamos, portanto, ao ponto em que podemos reiterar nossa intuição,

segundo a qual o filme database é um formato até mais adequado ao documentário

do que à ficção, pois, no primeiro caso, a construção narrativa se estabelece a partir

das relações instituídas na montagem, o que simplifica a sua programação 39,

                                                  
39 Como veremos adiante, na sessão 3.1.
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enquanto, no segundo caso, a construção narrativa remete ao roteiro e à

decupagem, o que demanda um maior planejamento dos nexos que articulam os

núcleos temáticos, tornando muito mais complexa a construção da interface e do

algoritmo que proporcionam o agenciamento do usuário. Essa distinção ocorre

porque o método de criação relacionado à vertente ficcional é predominantemente

regido pela forma narrativa, enquanto nas propostas documentais verificamos uma

maior inclinação à forma database. Não por acaso, o trabalho de Vertov (1929) que

associamos anteriormente à forma database, é também um documentário.

Tal constatação reafirma a operacionalidade da definição de narrativa e

database como formas culturais, na medida em que verificamos a manifestação da

forma database em um suporte eminentemente narrativo — tal como acontece no

cinema, em que destacamos o exemplo do filme O homem com a câmera (1929) —

ou a predominância da forma narrativa no filme database, como é o caso das obras

que enveredam pela vertente ficcional. Trata-se de uma distinção fluida, pois a

maioria dos exemplos que ilustram nossa argumentação englobam essa dupla

característica, seja como filme narrativo articulado na forma database, seja como

filme database com predominância da forma narrativa. Entretanto, a adequação da

proposta à sua forma predominante torna a concepção da obra menos traumática e

essa nos parece a chave para compreender a lógica do desenho de interface e da

programação narrativa no filme database.

3.1 – O documentário e a forma database

As transformações ocorridas na linguagem do documentário, ao longo de sua

história, sinalizam um movimento que vai da predominância da forma narrativa à

forma database. Na concepção griersoninana, em que o documentário era definido

como tratamento criativo da realidade, o processo criativo assemelhava-se aos

métodos do cinema ficcional, na medida em que também se utilizava das

prerrogativas do binômio decupagem-montagem.

Contudo, a utilização de recursos expressivos como a locução voice over, a

fotografia estilizada, a dramatização de situações cotidianas, aliada a uma visão
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institucionalizada da sociedade, decorrente da estrutura organizacional à qual a

escola britânica estava submetida, resultaram em posteriores questionamentos por

parte das gerações seguintes de documentaristas. Esses realizadores acusavam o

documentário clássico de manipulador, pois “embelezava” a realidade e propunha

uma visão preconcebida do objeto representado, haja visto que o processo de

produção se concentrava na criação das representações concebidas

aprioristicamente, no roteiro.

Dessa maneira, movimentos como o free-cinema, cinema direto e cinema

veritè, cada um ao seu modo 40, desenvolveram métodos de produção que

ambicionavam obter um maior “efeito de realidade”. Nossa exposição sobre a

gênese e o desenvolvimento do documentário demonstra que a obtenção desse

efeito tornou-se possível em virtude do desenvolvimento tecnológico do aparato

cinematográfico, que subsidiou a criação de outras estratégias de produção. Nesse

contexto, o processo criativo do documentário se desvencilhava dos imperativos do

binômio decupagem-montagem e se aproximava de um método semelhante à

construção de um banco de dados. Ou seja, o trabalho do documentarista não se

encerraria na construção de uma visão dramatizada de aspectos da realidade, mas

se colocaria como uma pesquisa, na medida em que o processo de realização

tensionava a visão de mundo do realizador.

Assim, os métodos empregados na realização do documentário passaram a

ser concebidos como uma coleção de representações, que incluíam desde sons,

imagens e documentos de arquivo, até gravações de situações relacionadas ao

tema tratado pelo filme. Neste processo, a construção da trama resulta de um

recorte sobre a coleção de sons e imagens, reunidos durante as pesquisas e

gravações, e do arranjo dos segmentos selecionados, de acordo com os critérios

que a instância produtora julga adequados.

Daí a importância que a montagem adquire no processo criativo do

documentário, pois uma mesma coleção de dados pode viabilizar a realização de

diversos filmes diferentes. Assim, diante do desafio de montar um filme, o

documentarista se depara com uma questão de ordem ética, pois o documentário

pressupõe o compromisso de apresentar um testemunho fiel à realidade. Neste

sentido, as convenções de linguagem atribuídas aos formatos documentais

                                                  
40 Ver sessão 1.1 desta dissertação.
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obedecem ao duplo objetivo de atestar a boa-fé do documentarista e,

simultaneamente, reforçar o “efeito de realidade” produzido pelo filme.

Entretanto, a superação da metodologia baseada no binômio decupagem-

montagem e a consolidação da prática que assemelha o processo criativo do

documentário à construção de um banco de dados, não resultaram, de imediato, na

hegemonia da forma database, pois o “efeito de realidade”, desejado por sua maior

capacidade de convencimento, depende, em grande medida, da eloquência

proveniente da forma narrativa. Assim, o emprego da forma narrativa evidencia o

engajamento político e a ambição de se afirmar como discurso autorizado, que

durante muito tempo circunscreveram o domínio do documentário.

Portanto, o emprego da forma narrativa no documentário pode ser

compreendido como uma maneira de reforçar o poder de persuasão dos filmes, pois,

como defendemos ao longo da nossa reflexão, a forma narrativa favorece a

construção de uma linha argumentativa que tende ao direcionamento da leitura, na

medida em que demanda do espectador a reconstrução do percurso de

transformação inscrito no próprio texto. Nesse caso, a opção pela estruturação com

predominância da forma narrativa ratifica a filiação ao ponto de vista inevitavelmente

instituído pela montagem.

Contudo, a expansão dos formatos documentais demonstra que nem sempre

as propostas desenvolvidas nessa vertente ambicionam o convencimento do público

acerca de uma determinada problemática. A relativa ineficácia em promover as

esperadas transformações sociais através de uma cinematografia que propunha a

conscientização da sociedade através de um pretenso comprometimento com a

realidade, aliada à pulverização do domínio do documentário, a partir das décadas

de 80 e 90, em consequência da proliferação das práticas videográficas – e do

experimentalismo estilístico e formal que as caracterizam – forneceram as condições

para a efetiva emergência da forma database no documentário.

A manifestação da forma database no documentário demonstra uma

predisposição em deslocar o compromisso com a representação realista, que, em

nossa concepção, justificava a construção do “efeito de realidade” através (1) do

emprego do processo criativo notabilizado nos formatos documentais 41 e (2) do

direcionamento do sentido, com a ratificação de um ponto de vista explicitamente

                                                  
41 Nos referimos à já citada metodologia que assemelha o processo criativo do documentário à construção de um

banco de dados.
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evidenciado 42, cujo efeito deriva do potencial comunicativo da forma narrativa.

Neste sentido, a emergência da forma database no documentário resulta do

emprego de estratégias que privilegiam uma dimensão ensaística, evidenciando a

relação do documentarista com o objeto da representação, em detrimento da

construção de um ponto de vista totalizante.

A adoção dessa postura revela o amadurecimento de determinados

realizadores frente aos limites do poder de persuasão do documentário e da

impossibilidade de apreender a realidade, haja visto que esta nunca se revela em

todas as suas facetas.

Realidade, para nós, é o resultado do encadeado de relações da
“contaminação” das múltiplas imagens, interpretações, reconstruções
que, em concorrência entre si, ou de algum modo sem qualquer
coordenação ‘central’ os media distribuem (VATTIMO, 1991, p.15).

A colocação de Vattimo (1991) sobre a erosão do princípio de realidade na

consolidação da sociedade da comunicação generalizada ilustra a ideia de que a

realidade não constitui um dado objetivo, passível de ser perscrutado através de

uma decomposição pormenorizada de suas partes, mas se apresenta como síntese

das representações que subsidiam a nossa maneira de compreender o mundo.

Nesse sentido, o poder de persuasão de um filme não decorre da construção

de um argumento suficientemente coerente e vigoroso que conduz o espectador à

aceitação de um ponto de vista que resulta da exposição racional de evidências

irrefutáveis, mas da capacidade desse argumento tensionar o conjunto de

representações que conformam a visão de mundo do espectador, operando um

efeito de desenraizamento capaz de reordenar a sua maneira de compreender o

mundo, através da qual percebe a realidade. Assim, a forma database mostra-se

particularmente eficaz no documentário, pois oferece ao espectador uma

interpretação mais livre, haja visto que as relações instituídas pela montagem são

muito mais sutis do que na forma narrativa.

                                                  
42 Mesmo quando o filme adota a tática de mascarar seus pontos de vista, com a construção de

representações pretensamente objetivas, a estruturação com privilégio à forma narrativa sempre
explicita uma leitura preferencial, na medida em que propõe ao fruidor a reconstrução do percurso
de transformação inscrito no próprio texto. A significação na forma database também propõe uma
leitura preferencial, porém a atualização do percurso de transformação demanda maior
cooperação do fruidor.
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A forma database vem ao encontro das aspirações de diversos

documentaristas no que se refere às tentativas de criar representações mais

dinâmicas. Ela constitui uma alternativa à fossilização dos objetos da representação

através da construção de pontos de vista totalizantes, permitindo, ao contrário, a

articulação de distintos pontos de vista — alguns até contraditórios —, sem que se

eleja necessariamente um deles na montagem. Trata-se do mesmo objetivo

intrínseco aos postulados do filme-dispositivo43. A vitalidade do filme-dispositivo

consiste nos acontecimentos produzidos pelas estratégias de gravação e montagem

empregadas na sua realização.

A valorização do sentido de presença, o aqui-agora do olhar mediado pela

câmera, a incorporação do aleatório, os riscos próprios de situações que fogem ao

controle: com tais procedimentos, o filme-dispositivo abre mão da ambição de

construir representações do real e de conceber o documentário como um argumento

racional, coeso e pretensamente totalizante 44, valorizando, ao contrário, situações

em que o próprio ato da filmagem se apresenta como meio de registro e agente

produtor de acontecimentos. Filmes que seguem essa proposta geralmente são

organizados com uma inclinação à forma database.

A cinematografia recente demonstra que o circuito de exibição de

documentários mostra-se especialmente interessado por esse formato, haja visto

que, ano após ano, vários filmes dessa vertente ganham notoriedade por parte da

crítica especializada. Um exemplo bastante conhecido é o do consagrado

documentário O prisioneiro das grades de ferro (2004), de Paulo Sacramento.

O filme apresenta videogravações realizadas por presidiários do extinto

Complexo Penitenciário Carandiru, após a realização de oficinas de formação

técnica e de linguagem cinematográfica. Munidos de câmeras de vídeo digitais,

distribuídas pelo diretor, grupos de presidiários produziram uma espécie de

autorretrato, em que expressam a maneira como percebem e vivenciam o cotidiano

da penitenciária.

Através desse dispositivo, Paulo Sacramento obtém um conjunto de relatos a

partir dos quais recusa a concepção de um argumento coeso, com a instituição de

                                                  
43 Sobre o conceito de filme-dispositivo, consultar a sessão 1.2 desta dissertação.
44 Nossa concepção admite que, no fim, das contas todas as representações demonstram-se como

apenas mais um ponto de vista.
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uma linha interpretativa sobre esses relatos. Sua estratégia consiste em apresentar

diversas situações que incluem apresentação de rappers, futebol, hora da faxina,

boxeadores, artesãos trabalhando; cultos cristãos, umbanda, banho de sol e tráfico

de drogas, entrecortados por depoimentos diretos, que ilustram os dramas

particulares ou evidenciam os códigos “secretos” de conduta, cuja transgressão

pode custar a vida.

O filme se inicia com a exibição invertida da implosão do complexo

penitenciário, que, reerguido, sugere um convite: vamos pensar sobre o que ocorreu

nessa instituição? Em seguida, há uma sequência que mostra os procedimentos

referentes ao ingresso dos detentos. A sequência não é montada com a finalidade

de reforçar um ponto de vista, não se interessa pelos motivos da detenção, não

procura explicações totalizantes e tampouco vitimiza os detentos. O efeito de

objetividade é produzido pela duração dos planos e ocultamento da mediação da

câmera, lembrando o estilo consagrado pelo cinema direto.

A experiência de conhecer o cotidiano da penitenciária através de relato dos

presidiários, na segurança de uma poltrona, coloca o espectador na mesma

perspectiva de um detento recém-chegado, guardadas as devidas proporções. Aos

poucos, a exibição dos eixos temáticos explorados pelos detentos-documentaristas

vão revelando um cotidiano surpreendente, não pelas condições insalubres de vida,

essas são imagens esperadas, mas por mostrar atividades culturais — esporte,

trabalho, religião, arte —, sem as quais o ambiente, naturalmente tenso, tornar-se-ia

insustentável.

Dessa maneira, se o filme desperta no espectador algum sentimento de

comiseração, esse não é construído a partir do percurso de transformação inscrito

no texto — haja visto que a alternância entre os agrupamentos temáticos não

obedece a uma lógica de continuidade —, mas da cooperação do espectador a partir

da interpretação decorrente das situações apresentadas, o que, segundo nossa

concepção, é um indício da inclinação à forma database. A mesma estratégia pode

ser vislumbrada em outros filmes baseados na noção de dispositivo. Outros

exemplos da afinidade entre o filme dispositivo e a forma database podem ser

verificados também nos novos estilos que estão revitalizando o segmento dos

documentários biográficos.

Os filmes biográficos tradicionalmente se notabilizaram por um estilo repleto

de convenções. Geralmente a vida da pessoa é esquadrinhada, com a pretensão de
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revelar histórias que justifiquem sua personalidade. Em muitos casos, a

apresentação das histórias seguem um ordenamento cronológico, reduzindo a vida

do biografado a uma trama de causas e consequências que determinaram suas

atitudes e estilo de vida. Trata-se de um modelo de representação que tende à

mitificação das personagens, outorgando-lhes coerência de caráter. Por isso a

predileção por grandes personalidades: o ditador tirano, o líder revolucionário, o

mártir, o grande artista ou o herói. Neste sentido, o documentário biográfico

orientado pela forma narrativa resulta no embalsamamento da personalidade

biografada.

Os filmes organizados com predominância na forma database surgem como

uma alternativa a esse modelo tradicional de representação. É o que podemos

constatar quando observamos obras como Pan-Cinema Permanente (2008), de

Carlos Nader, construído a partir de um dispositivo e montado com inclinação à

forma database.

Em Pan-Cinema Permanente, Nader constroi uma biografia-testemunho do

poeta, compositor e produtor musical Waly Salomão, a partir de um amplo acervo de

imagens de arquivo. O dispositivo, nesse caso, tornou-se possível em virtude da

relação de amizade e das afinidades profissionais, que proporcionaram a realização

de gravações em situações cotidianas e intimistas, pois, como declara Nader, em

locução off, durante quinze anos os encontros deles ocorreram com o

documentarista apontando uma câmera para o biografado.

Contudo, não se trata de gravações produzidas com a finalidade de realizar

um documentário. Waly Salomão foi um entusiasta da imagem eletrônica, da qual

apreciava o potencial comunicativo, considerando a presença da câmera de vídeo

como uma oportunidade para suas performances. “A morada do ser poeta é o

mundo eletrônico hoje”. A afirmação, pronunciada com dicção convicta e olhar fixo

na objetiva da câmera, interpelando o espectador, revela a fascinação que a

imagem-presença do vídeo exerce sobre Waly Salomão. Se a morada do poeta é o

mundo eletrônico, cada gravação se converte em uma performance particular, na

qual a fala surge como vetor de um pensamento vivo. Daí sua predisposição em

atuar constantemente diante da câmera.

A autonomia das performances coloca um problema de montagem. Ciente da

tendência à cristalização operada pelo modelo convencional do documentário

biográfico, Nader (2008) adota estratégias para contornar esse problema, evitando a
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criação de nexos a partir do ordenamento cronológico, do encadeamento de

situações que possam sugerir uma relação de causa e efeito, ou da ambição em

conferir coerência de caráter ao biografado. Ao contrário, o relato de Nader segue

uma linha reflexiva, ao afirmar que nunca conseguiu surpreender Salomão despido

de sua personagem, embora essa tenha sido sua obsessão ao longo dos anos em

que conviveram. A tentativa de desmascarar a encenação sucumbe diante da

capacidade do poeta de se inventar no mundo eletrônico.

Dessa maneira, a montagem de Pan-Cinema Permanente assume a proposta

reivindicada por Waly Salomão, na medida em que não oferece a segurança de uma

representação estanque, mas apresenta a personagem em suas múltiplas facetas,

através de um arranjo fragmentado, que justapõe momentos tão distintos, como uma

viagem de kombi em plena selva amazônica, a participação em um programa da

televisão estatal da Síria, ou ainda um inusitado debate na câmera de vereadores de

São Paulo. A fragmentação, nesse caso, decorre da relativa autonomia das

unidades fílmicas, em que até os comentários em off de Caetano Veloso, Antônio

Cícero, do próprio Carlos Nader ou dos filhos de Waly, reiteram essa autonomia,

pois oferecem impressões parciais sobre o biografado. Essa opção de montagem

evidencia a inclinação à forma database, haja visto que o tipo sintagmático das

unidades fílmicas é basicamente o plano autônomo. Assim, a representação

produzida pelo documentarista só pode ser apreendida como totalidade mediante a

cooperação do espectador ao estabelecer associações entre os fragmentos

apresentados.

Como percebemos nos exemplos de O prisioneiro das grades de ferro, em

Pan-Cinema Permanente, ou mesmo na nossa definição inicial a partir de O homem

com a câmera, a autonomia dos tipos sintagmáticos é uma condição fundamental

para a manifestação da forma database. Nesse sentido, verificamos um predomínio

dos tipos sintagmáticos acronológicos 45, justamente pela autonomia que estes

possuem, uma vez que prescindem da construção de nexos temporais para produzir

sentido. Essa autonomia possibilita uma maior margem para o rearranjo das

unidades, sem que isso traga maiores prejuízos para o filme como um todo. Um dos

exemplos que ratificam essa nossa constatação é o do filme Edifício Master (2004),

de Eduardo Coutinho.

                                                  
45 Para maiores detalhes consulte: A significação no cinema (METZ, 1977).
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Localizado no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, o Edifício Master é

um prédio de doze andares, com duzentos e cinquenta e seis apartamentos do tipo

quarto/sala, onde residem cerca de quinhentos moradores. O grande número de

apartamentos e a diversidade de moradores que neles habitam, fazem do prédio

uma espécie de mosaico de tipos humanos e histórias de vida. Tamanha diversidade

despertou o interesse de Eduardo Coutinho em dar visibilidade e fala a esses

moradores anônimos.

Valendo-se do seu consagrado método de criação, baseado em entrevistas

participativas, nas quais interage com o entrevistado com a finalidade de extrair

relatos pessoais impactantes, Coutinho e sua equipe habitaram um apartamento do

prédio por sete dias, durante os quais realizaram gravações em trinta e sete

apartamentos, colhendo depoimentos espontâneos de moradores que se

dispuseram a abrir as portas do apartamento e a intimidade da vida privada.

No dispositivo concebido pelo documentarista, cada entrevista, assim como

os apartamentos em relação ao prédio, converte-se em uma célula que remete ao

universo particular dos entrevistados. Se, individualmente, essas histórias revelam

dramas, sonhos, aspirações ou resignação, entre tantos sentidos que evocam, em

conjunto elas favorecem a construção de um painel que possibilita pensar sobre a

vida e a impessoalidade nos grandes centros urbanos, a solidão e o

redescobrimento do amor na terceira idade, a esperança de redenção na cidade

grande ou a nostalgia de um passado glorioso ou idealizado. Nesse caso, o conjunto

de entrevistas basta ao filme, não há imagens externas nem interesse em mostrar o

cotidiano dos moradores, apenas o tempo morto dos longos corredores vazios, a

movimentação da equipe pelo prédio, ou as vistas das janelas, das quais só se

enxergam outros apartamentos vizinhos. Esse recorte que se fecha sobre o edifício

e seus moradores ilustra a concepção do documentarista 46, para quem a potência

do documentário deriva do encontro, mediado pela câmera, do cineasta com um

mundo socialmente diferente.

Observamos que Edifício Master apresenta características que já

identificamos como indício de inclinação à forma database. Porém, uma

característica particular faz com que ele seja um exemplo ainda mais esclarecedor,

para nossos postulados, sobre esse modo de organização da linguagem. Na versão

                                                  
46 Segundo seu depoimento no seminário denominado “O sujeito (extra) ordinário”, publicado no livro

O cinema do real (MOURÃO; LABAKI, 2005).
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em DVD, o filme traz a opção de assisti-lo no modo aleatório. Ao acessar essa

opção, o espectador se depara com um texto explicando que o fato dele ter sido

produzido como uma estrutura modular permite que a ordem de exibição desses

módulos não inviabilize a proposta conceitual da obra. Nesse modo de exibição as

unidades são encadeadas aleatoriamente, de tal maneira que cada execução produz

uma nova versão. Ora, se os novos arranjos produzidos pelo ordenamento aleatório

não acarretam prejuízo para a proposta conceitual da obra, isso se deve, sobretudo,

ao fato de que o filme não propõe um percurso de transformação que deve ser

reconstruído pelo espectador; ao contrário, esse percurso só se estabelece

mediante a cooperação.

Tal característica sugere o reconhecimento de que qualquer que seja o

argumento apresentado pelo filme, trata-se, apenas, de mais um ponto de vista.

Dessa maneira, o documentário se torna mais complexo à medida que é capaz de

expressar a multiplicidade de pontos de vista sobre o tema que aborda. Os

documentários desenvolvidos segundo essas orientações são particularmente

vocacionados ao filme database, pois, justamente quando se despoja da ambição de

se configurar como discurso autorizado — e, ao invés de apresentar um ponto de

vista devidamente convincente, aposta na fragmentação para tensionar a visão de

mundo do espectador com associações não-evidentes, que solicitam uma postura

mais interpretativa — é que o documentário demonstra que a interatividade

oferecida pelo filme database pode contribuir para o enriquecimento da experiência

audiovisual.

A tendência do documentário contemporâneo de apostar em estratégias de

enunciação que não explicitam o ponto de vista assumido pela instância produtora,

demandando maior cooperação do espectador, torna-se condição fundamental para

a concepção do documentário interativo baseado na lógica do filme database. Nesse

aspecto, a cooperação pode se desdobrar em atuação, desde que haja, por parte do

espectador, suficiente curiosidade em explorar os percursos que se abrem a cada nó

de ramificação articulado por meio da programação narrativa.

Essa constatação foi percebida pelo artista e designer alemão Florian

Talhofer na concepção do filme database Korsakow Sindrome (2000), cuja solução

sinaliza maturidade na articulação da fuição proporcionada pela linguagem

cinematografica e da capacidade de armazenamento não-linear das plataformas

digitais. A síndrome de Korsakow é uma doença degenerativa que prejudica as
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capacidades mnemônicas dos portadores, manifestando-se principalmente em

pessoas que enfrentaram problemas com o alcoolismo. A dificuldade encontrada

pelos pacientes acometidos pela síndrome em desenvolver uma argumentação

coesa inspirou Talhofer em sua empreitada de produzir um filme que abordasse a

questão do consumo de bebidas alcoólicas na sociedade.

Acreditando que poderia evitar um julgamento moral sobre os benefícios ou

malefícios decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, Talhofer iniciou uma

coleção de depoimentos sobre o assunto. Utilizando uma câmera de vídeo digital

portátil, passou a entrevistar pessoas nos mais variados locais ao redor do mundo,

desde clínicas de recuperação e enfermarias de hospitais, a bares e clubes de

dança, buscando abordar o tema por diversos pontos de vista, incluindo aspectos

favoráveis, como a socialização e o prazer proporcionados pelo consumo, até

consequências indesejadas, como problemas de saúde e transtornos familiares.

Concluída a etapa de gravações, o documentarista reforça sua proposta

inicial de evitar o julgamento moral sobre um tema tão delicado abstendo-se de

montar o material de acordo com o ordenamento linear das entrevistas no eixo das

consecuções, certo de que esse ordenamento implica em escolhas que demandam

um posicionamento. Nesse caso, o procedimento adotado consistiu em classificar as

entrevistas por agrupamentos temáticos, com a finalidade de uma posterior

associação entre os termos por critérios de afinidade. Tal procedimento possibilitou

colocar em prática a ideia de programação narrativa, efetivando a concepção do

filme como uma paradigmática. Assim, ao invés de definir o próximo termo a ser

associado com o termo anterior, tal como ocorre no procedimento tradicional de

montagem, o programador-montador propõe um conjunto de possibilidades de

encadeamento através do algoritmo e da interface oferecida pelo filme.

A interface desenvolvida por Talhofer (2000) se inscreve na nossa definição

de interface transparente. Ela consiste na diagramação da superfície de exibição em

quatro janelas retangulares, sendo uma janela principal e três janelas de

atualização. Na janela principal, o filme transcorre como em qualquer tela

convencional. Essa janela ocupa a maior parte da superfície de exibição, enquanto

as janelas de atualização, posicionadas abaixo da principal, só surgem na superfície

quando existe um nó de encadeamento. Cada janela de atualização possui um

algorítmo próprio, que define os termos que podem ocupar aquele lugar na cadeia.

São essas definições que proporcionam ao filme a dimensão hipernarrativa.
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O desenho de interface de Korsakow Sindrome prima pela simplicidade. As

imagens não concorrem com outros elementos visuais, tal como acontece no

modelo de interface baseada em menu. Ao posicionar o controlador, que nesse caso

é o ponteiro do mouse, sobre uma das janelas de atualização, o vídeo associado a

essa janela é executado simultaneamente ao vídeo da janela principal, de maneira

que essa previsualização torna-se critério de escolha para o usuário. Quando o

usuário clica em qualquer das janelas de atuação, o vídeo associado a essa janela

passa a ser exibido na janela principal, reconfigurando as janelas de atuação com

novos vídeos, selecionados de acordo com os critérios dos algorítmos definidos na

programação.

A simplicidade da interface do Korsakow Sindrome não se confunde com o

didatismo das interfaces baseadas em menu, pois facilita a escolha do usuário, sem

que a decisão seja direcionada por textos escritos inseridos na imagem. Nesse caso,

a escolha é baseada na relação que o usuário estabelece entre as imagens

oferecidas pela interface, de modo que o filme permanece como um labirinto a ser

desvendado. Com essa solução, Talhofer obtém uma usabilidade de tal modo

eficiente 47 que possibilita a adequação da interface a outros projetos de filme

database. Pensando nessa possibilidade, o designer concebeu o Korsakow-System,
                                                  
47 Se levamos em conta o regime de interação instituído pela linguagem cinematográfica, tal como
argumentamos ao longo da sessão 3.3 e da sessão 4 desta dissertação.

Fig.7- Modelo ilustrativo da interface criada para o filme database Korsakow Sindrome:
eficiência do modelo permite o reuso em outros projetos de filme interativo.
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um software de autoração de filme database que permite o reuso da interface do

Korsakow Sindrome, oferecendo, ainda, a capacidade de programação narrativa a

partir de critérios de associação por palavras-chave.

Ao disponibilizar o Korsakow-System como um software gratuito, para fins

não-comerciais, o autor potencializou o desenvolvimento de diversas obras

baseadas no mesmo princípio. Em nosso caso, o interesse de desenvolver o

documentário database Sábado-Feira Interactivo 1.0 (2008) utilizando o Korsakow-

System, decorre da possibilidade de compreender a ideia de programação narrativa

através de um exercício empírico, ao mesmo tempo em que as soluções oferecidas

por esse modelo de estruturação do filme atuam como estímulo para a retomada de

um projeto cujo resultado anterior sempre nos pareceu insuficiente em relação à

experiência de realização 48.

Dessa maneira, a análise do modelo de programação narrativa proposto pelo

Korsakow-System articula os três grupos de questões que, em nossa compreensão,

pautaram os esforços empenhados na construção do problema e definição do objeto

de estudo que orientaram o desenvolvimento desta dissertação. Esses grupos de

questões referem-se: 1) ao processo criativo no documentário e à renovação de

estilos decorrente da inovação tecnológica; 2) ao regime de interação instituído pela

linguagem cinematográfica e às possibilidades técnico-expressivas advindas das

plataformas digitais; e, principalmente, 3) às propriedades da linguagem audiovisual,

que tornam um projeto adequado ao desenvolvimento de propostas baseadas no

modelo hipernarrativo do filme database.

3.2 – Interface e programação narrativa no Sábado-Feira Interactivo

1.0

O modelo de interface oferecido pelo Korsakow-System traz uma nova

maneira de se conceber o documentário, pois, ao contrário de submeter o realizador

à obrigatoriedade de definir um ordenamento que implica na seleção de

determinados segmentos em detrimento de outros, permite a construção do filme em

                                                  
48 Refiro-me aqui ao documentário Sábado-Feira (2002), que será descrito no ítem 4.2.
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suas múltiplas possibilidades de arranjo. Nesse sentido, a solução oferecida por

esse modelo de interface motivou a retomada do projeto Sábado-Feira, haja visto a

sua adequação ao modelo de interatividade concebido por Florian Talhofer e

discutido por nós ao longo deste trabalho.

O documentário Sábado-Feira surgiu como proposta de construção de um

olhar sobre a feira-livre do Condomínio Centro Comercial de Itabuna, cidade de

duzentos mil habitantes, localizada na região sul do estado da Bahia. Trata-se de um

centro de abastecimento banal, como tantos outros existentes em várias cidades do

Nordeste 49 brasileiro. Durante os dias da semana, o condomínio concentra

estabelecimentos de hortifrutigranjeiros, mercado de carnes, floriculturas,

confecções e calçados, utensílios domésticos, ferramentas e implementos, entre

outros segmentos do comércio popular. Aos sábados, abriga uma feira-livre, na qual

pequenos produtores rurais de vários municípios circunvizinhos dividem o espaço

com comerciantes formalmente estabelecidos, para a comercialização da produção,

geralmente proveniente da agricultura familiar. Tal evento incrementa o fluxo de

frequentadores, congregando diversos atores50 sociais.

Donas de casa, trabalhadores rurais, comerciantes, mendigos, ajudantes,

pais de família, curandeiros, camelôs, ambulantes, quituteiras, prostitutas, bêbados,

transeuntes, taxistas, carreteiros, filantropos, crianças, idosos, madames, políticos:

uma miríade de potenciais “personagens” que compartilham o mesmo espaço de

degradação urbana e precariedade sanitária. Em tempos da assepsia impessoal dos

supermercados e shopping centers, esses diversos atores consomem, trabalham

e/ou se divertem, alheios ao anacronismo de um modelo comercial que preserva

aspectos arcaicos, embora amplamente transformado pela modernidade, o que

converte a feira-livre em um espaço de temporalidades híbridas, oferecendo indícios

de uma cultura que se apresenta como praxis cotidiana.

A percepção desses aspectos subsidiou a proposta conceitual do

documentário que, desde o princípio, assumiu não a ambição de retratar uma

realidade dada, mas a ideia de construir um olhar que evidenciasse as

                                                  
49 Centros de abastecimento e feiras-livres são comuns à maioria das cidades brasileiras. Contudo, a

referência ao Nordeste decorre de algumas semelhanças que esses espaços adquirem na região,
tal como justificaremos adiante.

50 Termo utilizado no mesmo sentido empregado por Bill Nichols no livro Introdução ao documentário
(NICHOLS, 2007).
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particularidades que observamos 51. Mas, como fazer isso sem incorrer nas

armadilhas da mitificação, que mencionamos anteriormente ao comentar sobre o

caráter fabulatório do documentário? Certamente não se tratava de uma proposta

que se resolveria com entrevistas ou pesquisa de orientação historiográfica —

embora ambas tenham sido utilizadas como estratégias de aproximação ao objeto

—, haja visto que, em nossa compreensão, o que caracteriza a feira-livre como

atividade cultural são as práticas e usos, não o discurso sobre ela.

Nesse caso, o flagrante de uma negociação de preços, o destaque de objetos

meramente decorativos ou de detalhes que evidenciam o entrecruzamento de

temporalidades – como um bando de urubus empoleirados a dezenas de metros do

mercado de carnes, em contraponto à onipresença das mídias eletrônicas (dos cds

piratas e sistemas de autofalantes, às citações à televisão) – ou ainda uma

performance espontânea (ou induzida?) para a câmera, pareciam ilustrar melhor o

nosso objetivo do que a apresentação das transformações históricas do condomínio

ou de depoimentos baseados em entrevista, que sempre implicam o risco de induzir

às respostas que gostaríamos de ouvir. A adoção de medidas que nos

resguardassem da idealização dos aspectos que destacamos delineou a concepção

do dispositivo em torno do qual o filme foi concebido.

Após três sábados frequentando a feira-livre, com a finalidade de observar

melhor o espaço e estabelecer vínculos com possíveis personagens, definimos

nossa tática de atuação. Estávamos convencidos de que a presença da equipe com

as câmeras de vídeo já seria um evento produtor de situações, pois a aproximação

com câmeras fotográficas e gravadores de áudio, com os quais fizemos a

abordagem inicial, já havia despertado a curiosidade das pessoas. Optamos pela

formação de uma equipe pequena, composta por cinco integrantes, com a utilização

de duas câmeras de vídeo digital portáteis e nenhuma estrutura complementar.

Afinal, a intervenção de um set de gravação naquele ambiente ocasionaria um efeito

oposto ao que esperávamos — nós nos transformaríamos no centro das atenções

—, além disso, não nos interessavam o enquadramento perfeito ou a

homogeneidade fotográfica, mas a mobilidade e a possibilidade de uma abordagem

menos invasiva.
                                                  
51 Nesta sessão 3.2, a construção do texto na primeira pessoa do plural decorre da co-autoria do

documentário, na medida em que as decisões foram discutidas e tomadas por Leonardo Castro
Gomes e Taís Silva de Borba, com a colaboração de José Luciano Rocha, Antônio Figueiredo e
Karen Ramos, que constituíram a equipe de gravações.
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Entretanto, a simples presença da câmera seria pouco eficaz sem diretrizes

para orientação do olhar. Dessa maneira, definimos cinco agrupamentos temáticos,

três deles ancorados no percurso de frequentadores da feira, que poderíamos

classificar como “personagens típicos”: uma consumidora assídua, um produtor rural

e uma frequentadora peculiar, que encontra na feira um espaço de solidariedade e

reconhecimento. O quarto agrupamento explorando o aqui e agora instituído pela

mediação da câmera, e o último destacando objetos ou detalhes que se impuseram

devido ao apelo visual ou ao evidente estranhamento que nos causaram. Definidas

as diretrizes, frequentamos a feira-livre do Centro Comercial durante oito sábados

consecutivos e reunimos pouco menos de dez horas de gravações. Nesse processo,

cada agrupamento foi abordado com uma tática particular.

Acompanhamos o percurso de D. Jaci, dona de casa e freguesa assídua da

feira. Durante as compras ela explicava sua lógica de consumo, dava dicas de

economia doméstica e apresentava preferenciais, que a tratavam pelo nome e

conheciam seus hábitos de consumo. D. Jaci nos apresentou S. Xexa, produtor rural

do município de Itapé, que se deslocava de ônibus até o Centro Comercial, onde

comercializava feijão verde, fava e amendoim. S. Xexa se entusiasmou com a

presença da câmera e sempre contava algumas histórias quando passávamos por

seu ponto. Já D. Marlene pode ser considerada uma personagem peculiar. Viúva e

pensionista, não necessitava de auxílio econômico, embora recebesse diversas

doações dos feirantes e comerciantes. Frequentava a feira caracterizada de

personagens, ora como uma delegada — seu falecido marido era um policial militar,

ora como a personagem Jade, da novela O Clone, da Rede Globo. Dizia-se filha de

uma antiga comerciante do mercado de farinha, sendo uma personalidade bastante

conhecida e querida, como constatamos nas gravações. Assumiu, sem ser

explicitamente convidada, a função de apresentadora. Nossos encontros na feira

não eram programados, mas, uma vez que aconteciam, não conseguíamos evitá-la,

e nos colocávamos sob a direção dela.

Contudo, o dispositivo que concebemos para a gravação do Sábado-Feira vai

além da aproximação com esses três personagens. A atenção ao quarto e quinto

agrupamentos temáticos também proporcionou oportunidades de interação, como

por exemplo, o flagrante de uma diligência da vigilância sanitária, em que um

comerciante de bananas não foi autuado em virtude da sua atuação para a câmera,

ou a conversa com um vendedor de raízes e garrafadas, iniciada após a gravação
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dos produtos expostos por ele. Outro exemplo curioso foi o comportamento

recorrente de algumas pessoas, que, quando percebiam a câmera gravando,

entravam no enquadramento e posavam, como se estivessem “tirando um retrato” 52.

Enfim, a variedade de situações registradas compõe um mosaico de representações

da feira-livre obtidas em virtude da intervenção da equipe de gravação.

Nesse sentido, a etapa da montagem apresentou os mesmos problemas que

identificamos nos documentários concebidos com metodologias semelhantes. Como

ordenar os segmentos em um arranjo linear, evitando um recorte que reduza a

identificação desse universo exótico? Como driblar a idealização da feira como

espaço que possibilita uma manifestação “autêntica” da cultura popular?

Reconhecemos que um recorte sobre a coleção de registros do Sábado-Feira

poderia tanto ressaltar aspectos positivos, como a dimensão festiva do hábito de

“fazer a feira” 53, ou as redes de solidariedade estabelecidas naquele local, quanto

evidenciar questões degradantes, como a precariedade sanitária, a ação de

charlatões, que se aproveitam de crendices e superstições, ou o flerte com o

populismo político em sua manifestação mais demagógica.

Todas essas abordagens são possíveis, a partir de arranjos virtualmente

inscritos no conjunto das gravações, estando limitadas apenas pelo nosso

comprometimento ético com o universo abordado. Em todo caso, as tentativas de

montar esse documentário a partir das diretrizes estabelecidas mostraram-se

insuficientes, frente à complexidade da coleção adquirida. Desse modo, nossa

inquietação diante dos desafio da montagem pode ser formulada da seguinte

maneira: por que eleger um único arranjo, que invariavelmente opera um

empobrecimento das possibilidades interpretativas, preterindo outros arranjos

possíveis?

                                                  
52 Expressão popular que se refere ao ato de ser fotografado.
53 Expressão popular que designa o ato de ir às compras na feira-livre.
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Em busca de resposta a esse tipo de indagação, o modelo de interface

oferecido pelo Korsakow-System surgiu como alternativa que estimulou a retomada

da proposta conceitual do Sábado-Feira. Na interface do Korsakow-System o filme é

concebido como um conjunto de unidades fílmicas autonômas, denominadas Small

Narrative Unit — SNU 54. O primeiro procedimento de autoração do filme database é

definir a SNU que inicia o filme; essa unidade ocupa a janela principal da interface e

passa a convocar outras SNUs para cada uma das três janelas de atuação, de

acordo com critérios de associação que conferem ao filme uma estrutura ramificada.

                                                  
54 Trata-se de um termo utilizado para nomear o que identificamos como os tipos sintagmáticos,

embora eles as SNUs não recebam nenhuma tipificação, como ocorre na concepção metziana.

Fig.8- Sabado-Feira Interactivo 1.0: solução do Korsakow-
System encorajou a retomada do projeto.
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Toda SNU pode receber várias palavras-chave para cada uma das três

janelas de atuação. As palavras-chave funcionam como um indexador que identifica

as propriedades de cada unidade. Quando duas ou mais SNUs compartilham a

mesma palavra-chave inaugura-se um vínculo entre elas, o que habilita uma das

unidades a ocupar a janela de atualização, caso a outra unidade esteja ocupando a

janela principal. Esse esquema de articulação convoca o modo randômico 55 de

seleção, pois diversas SNUs podem compartilhar a mesma palavra-chave, o que

estabelece uma concorrência entre as diversas unidades que podem ocupar o

mesmo lugar na cadeia. Para gerenciar essa seleção, o software oferece outros

recursos de controle sobre a programação narrativa. Além de determinar o momento

de aparecimento de cada uma das janelas de atuação associadas à SNU, o

programador pode atribuir uma cotação que aumenta ou diminui as chances da

unidade ser eleita para ocupar uma dessas janelas.

                                                  
55 Randômico é um modo de seleção que escolhe apenas uma entre todas as unidades habilitadas a

ocupar um lugar na cadeia. Essa seleção é definida pela mesclagem de critérios de indexação e
sorteio aleatório.

Fig.9- Dimensão paradigmática do Sábado-Feira Interactivo
1.0: documentário como conjunto de quarenta
sequências intercambiáveis



103

A partir desse conjunto de variáveis, o programador estabelece um esquema

de associações que concede ao filme database uma dimensão hipernarrativa. No

caso do Sábado-Feira Interactivo 1.0, as soluções oferecidas pelo Korsakow-System

demonstraram-se proveitosas, por dois motivos: o melhor aproveitamento do

conjunto de imagens adquiridas na etapa de gravação e a subversão da lógica de

construção temporal na montagem.

A segmentação do filme em unidades autônomas valorizou fragmentos pouco

úteis na concepção de um filme linear, salvo quando agrupados sob a concepção de

uma montagem rítmica. Nessa condição, destacamos imagens de detalhes: um

sabiá criado na gaiola, mensagens contra o mal-olhado fixadas ou pintadas nas

paredes, a carcaça de uma cabeça de porco, frangos abatidos pendurados de

ponta-cabeça, uma caixa repleta de pintinhos coloridos, um tabuleiro de dominós,

calcinhas estampadas com fotografias de atores de telenovela. Ou seja, uma

infinidade de imagens peculiares, registradas de acordo com o quinto agrupamento

temático que orientou nosso olhar, e que certamente só teriam utilidade em um

arranjo rítmico, provavelmente construído sobre uma trilha sonora adicionada

posteriormente. O emprego desse tipo de arranjo em documentários institui um

único ponto de vista e configura um exemplo evidente de “manipulação da

Fig.10- Programação narrativa a partir dos atributos das
SNUs
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realidade”. No caso das imagens referidas, o arranjo rítmico sobre uma trilha sonora

reforçaria a identificação do popular com o ingênuo, o exótico, ou o atrasado.

No entanto, a autonomia das SNUs confere outras possibilidades de uso para

essas imagens, na medida em que a dimensão interativa do filme database coloca o

espectador na condição de comontador. Assim, se no formato linear a montagem

rítmica é um recurso utilizado para dar dinâmica visual ao filme, tornando-o atraente

aos olhos do espectador, no formato database esse recurso não tem a mesma

importância, pois, se o espectador considerar uma sequência desinteressante, sua

exibição pode ser abreviada com a antecipação do acionamento de uma das janelas

de atuação. Desse modo, o arranjo dessas imagens como sequências

intercambiáveis torna-se uma maneira de driblar as estratégias de montagem que

instituem um ponto de vista idealizado.

A duração das imagens não precisa se adequar aos critérios que

presumidamente tornam uma sequência agradável para o espectador. Essa

transformação pode ser entendida como um sintoma da subversão da lógica de

construção temporal operada pelo filme database, pois a duração deste já não

decorre da decisão da instância produtora, mas do investimento de tempo que o

usuário dispensa ao filme. Tal constatação não se restringe às imagens

provenientes do quinto agrupamento temático do Sábado-Feira; ao contrário,

perpassa a lógica de concepção do filme como um todo. Nesse caso, a criação de

pequenas unidades narrativas, que se relacionam a partir de afinidades temáticas,

permite que, ao invés estabelecer um recorte que elege um conjunto de imagens,

preterindo todas as outras, o filme seja concebido como o conjunto de todas as

imagens possíveis.

Essa lógica de construção tornou viável a concepção do Sábado-Feira

Interactivo 1.0 como um conjunto de quarenta SNUs com duração média de quatro

minutos e meio. Caso esses segmentos fossem dispostos de maneira consecutiva, o

filme teria em torno de três horas de duração, o que certamente ocasionaria

problemas para torná-lo palatável à audiência, haja visto que o projeto não aborda

uma grande problemática, não se articula em torno de uma personalidade sedutora,

nem favorece a construção de ganchos de tensão capazes de sustentar a atenção

da audiência.

Ao permitir a concepção do filme como o conjunto de todos os segmentos

considerados relevantes, a interface do Korsakow-System possibilita recuperar a
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lógica subjacente ao dispositivo concebido para as gravações do Sábado-Feira. Por

operar com sequências intercambiáveis, a partir de um esquema concebido na

programação narrativa, o filme passa a se estruturar como percursos virtuais, que se

manifestam de acordo com o agenciamento do usuário. Nesse sentido, o dispositivo

não se encerra na instância da produção, mas se estende à instância da recepção,

na medida em que essa é responsável pela atualização das virtualidades inscritas

no dispositivo-documentário. Opera-se, assim, com um modo de organização que

privilegia claramente o eixo paradigmático.

Tal dispositivo faz com que a experiência de navegação do usuário se

aproxime da dinamicidade da feira-livre, pois sua estrutura ramificada e randômica

faz com que o filme se renove a cada percurso, oferecendo, sempre, outras

situações e perspectivas interpretativas. Assim, a obra só se apresenta em sua

totalidade mediante o interesse do usuário em desvendar seus caminhos. Essa

característica coloca o Sábado-Feira Interactivo 1.0 como um exemplo de

conformidade entre proposta conceitual e desenho de interface e, mesmo na

condição de protótipo, proporciona uma reflexão sobre as possibilidades de

experimentação que as plataformas digitais oferecem, na condição de suporte de

criação, produção e exibição de narrativas interativas no audiovisual.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como podemos constatar ao lomgo do trabalho, as plataformas digitais

trouxeram inúmeras possibilidades para o desenvolvimento do audiovisual interativo.

Das interfaces gráficas, que possibilitaram a inserção dos computadores na vida

cotidiana, passando pelos games, pelas interfaces baseadas em menu —

disseminadas pelos websites e cd-roms, até os vários modelos de interface

concebidos como filme database, tanto na vertente ficcional quanto no

documentário. Todas essas expressões devem ser tomadas como referência diante

do desafio de construir sentido a partir da utilização de representações imagéticas e

sonoras. Entretanto, o presente estudo demonstra que cada um dos modelos de

interatividade propõe uma posição para o usuário, de modo que o desenvolvimento

do audiovisual interativo deve articular o desenho de interface com a proposta

conceitual da obra em questão.

No nosso caso, percebemos que o desenvolvimento de um filme interativo

não deve incorporar, inadvertidamente, os cânones do desenho de interface

baseado em menu (website e cd-rom), sob o risco de arruinar as principais

qualidades do regime de interação instituído pela linguagem cinematográfica, ao

longo de um século de história. Percebemos, ainda, que a vertente ficcional e o

domínio do documentário adquirem lógicas distintas no que se refere ao

desenvolvimento do audiovisual interativo, o que demanda diferentes estratégias

para que o desenho de interface se torne adequado ao tipo de experiência que

essas duas grandes vertentes exploram.

Essas conclusões demonstram que, longe de se apresentar como uma

solução fácil e abrangente, a interatividade traz novos e complexos problemas para

a produção audiovisual. A inadequação entre o desenho de interface e a proposta
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conceitual em grande parcela dos filmes interativos, pelo menos nos exemplos

citados, cuja produção data da segunda metade da década de 1990 até os dias de

hoje, revelam que é urgente refletir e debater sobre as questões que orientaram o

desenvolvimento desta dissertação.

É nesse contexto que compreendemos a relevância social deste trabalho. A

pesquisa enfrentou um problema original, ao promover articulações entre a produção

audiovisual corrente e as reflexões acadêmicas. Por um lado, empreendemos o

esforço de compreender a dimensão técnica das plataformas digitais e a maneira

como os diferentes formatos interativos produzem sentido, com a finalidade de

fundamentar um olhar crítico sobre as obras inscritas na proposta do filme database.

Por outro lado, a criação do documentário database Sábado-Feira Interactivo 1.0

possibilitou a incorporação de uma reflexão sobre os processos criativos envolvidos

tanto na concepção do audiovisual interativo, quanto no documentário.

O processo de convergência de mídias que atravessa o campo da produção

audiovisual exige, dos profissionais de comunicação, inovações de linguagem —

entendidas aqui como novas estratégias de discursivização — que considerem tanto

as potencialidades técnico-expressivas dos novos meios, quanto as demandas de

recepção. Esse cenário possibilita a prospecção de novos formatos e a inclusão da

reflexão sobre o processo criativo do Sábado-Feira Interactivo 1.0 demonstra nossa

preocupação em dotar a dissertação de um caráter propositivo, pois, embora não

tenha sido concebido a partir de grandes ambições comerciais, trata-se de uma obra

que aponta alguns caminhos a serem trilhados, daí sua dimensão prototípica.



108

REFERÊNCIAS

17 LIFE Fables. Criação: Charly Braun e Mathias Guisado. Brasil/Espanha, 2003. 1
CD-ROM. color, Stereo.

BAZIN, André. O cinema: ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1991.

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. v.1:
Magia e Técnica, Arte e Política.

BERNADET, Jean-Claude. Documentário de busca: 33 e Passaporte Hungaro. In.
MOURÃO, Maria D.; LABAKI, Amir (Org.) Cinema do Real. São Paulo: Cosac e
Naify, 2005, (p.142-157).

CÃES de Aluguel. Direção e Roteiro: Quentin Tarantino. Produção: Lawrence
Bender, Monte Hellman e Richard N. Gladstein. Los Angeles: LIVE American Inc.
1992. 1DVD (99min.), widescren, color.

CANÔNICO,Marco A. Filme em que o público decide a ação é lançado on-line.
Folha de São Paulo, São Paulo. 21 out. 2008. Ilustrada. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u458305.shtml>. Acesso em 18
nov. 2008.

COLLEYN, Jean-Paul. Entrevista: Jean Rouch, 54 anos sem tripé. Cadernos de
antropologia e Imagem, Rio de Janeiro, UERJ, v.1. p. 65-74, 1995.

DRIFTERS. Direção, produção e edição: John Grierson. Empire Marketing Board:
1929 1 Bobina cinematográfica, p&b. 26min. 35mm.

EDFÍCIO Master. Direção: Eduardo Coutinho. Pesquisa: Consuelo Lins, Cristiana
Grum bach, Daniel Coutinho, Eliska Altman e Geraldo Pereira. Produção: João
Moreira Salles. Dir. de Fotografia: Jacques Cheuiche. Montagem: Jordana Berg.
Som Direto: Valéria Ferro. Editor de Som: Ricardo Cutz e Denilson Campos. Brasil,
2002. 1 DVD (110min). color. Dolby Surround.

ECO, Umberto. Obra aberta. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.



109

______. Lector in fabula. São Paulo: Perspectiva, 1986.

EISEINSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
2002.

ENCOURAÇADO Potemkin, O. Direção: Sergei Eiseinstein. Roteiro: Nina
Agadzhanova e Sergei Eiseinstein. Edição: Grigori Aleksandrov e Sergei Eiseinstein.
Dir. de Fotografia: Eduard Tisse. Intérpretes: Aleksandr Antonov, Vladimir Barsky,
Grigori Aleksandrov. União Soviética, 1925: Continental Home Video. 1 DVD
(71min.), p&b.

EU, Um Negro. Direção, Roteiro, Fotografia e Montagem: Jean Rouch. Intérpretes:
Amadou Demba, Karidyo Faoudou, Gambi, Oumarou Ganda, Seydou Guede,
Alassanne Maiga, Petit Touré. França, 1958. 1 bobina cinematográfica 16mm
(70min), color, mono.

F, for Fake. Roteiro e Direção: Orson Welles. Produção e Dir. de Fotografia:
François Reichenbach. Musica Original: Michel Legrand. Montagem: Marie-Sophie
Dubus e Dominique Engerer. Intérpretes: Orson Welles, Oja Kodar, Joseph Cotton,
Richar Wilson, Paul Stewart. EUA, 1974. 1 Bobina cinematográfica 35mm (85min).
widescreen. color. mono.

FECHINE, Yvana. Da minissérie ao filme: uma motagem orientada pela
convergência de mídias. In. FIGUEIRÔA, Alexandre; FECHINE, Yvana (Orgs.) Guel
Arraes: um inventor no audiovisual brasileiro. Recife: Cepe editora, 2008.

FERRO, Marc. História da segunda guerra mundial. São Paulo: Ática, 1995.

GOMES, Paulo Emílio Salles. Crítica de cinema no suplemento literário. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1981.

GRANDE Assauto ao Trem, O. Roteiro, Direção e Fotografia: Edwin S. Porter. Ass.
de Direção: Gilbert M. Anderson. Intérpretes: A. C. Abadie, Gilbert M. Anderson,
George Barnes, Justus D Barnes e Elenco. EUA, 1903. 1 Bobina cinematográfica
35mm (11min). p&b.

GREIMAS, Algirdas J.; COURTÉS, Joseph. Dicionário de semiótica. São Paulo:
Contexto, 2008.



110

HJELMSLEV, Louis. Prolegomenos a uma teoria da linguagem. 2a. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2003.

HOMEM com a câmera, O. Direção, Roteiro e Montagem: Dziga Vertov. Assistente
de Direção e Montagem: Elisavieta Svilova. VUFKU, 1929. São Paulo: Continental
Home Video. 1 DVD (68min.), p&b.

JOHNSON, Steven. A cultura da interface: como o computador transforma
nossa maneira de criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

JACKIE Brown. Roteiro adaptado e Direção: Quentin Tarantino. Escritor: Elmore
Leonard. Produção Lawrence Bender. Dir. de Fotografia: Guillermo Navarro.
Montagem: Sally Menke. Intérpretes: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Michael
Keaton, Robert De Niro e Elenco.  EUA, 1997. 1 DVD (154min.). widescreen. color.
Dolby Digital.

LINS, Consuelo. O filme-dispositivo no documentário brasileiro contemporâneo. In.
Vários Autores: Sobre fazer documentário. São Paulo: Itaú Cultural, 2007, (p.45-
50).

MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: The MIT Press, 2001.

MESTRES Loucos, Os. Roteiro, Direção, Fotografia, Montagem e Lcoução: Jean
Rouch. França, 1955. 1 DVD (36min). color. Mono.

METZ, Cristian. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Editora Perspectiva,
1971.

______. A significação no cinema. 2a. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.

MOANA. Direção, Fotografia e Edição: Robert J. Flaherty. Roteiro: Julian Johnson.
Intérpretes: Fa’agase, Pe’a, Ta’avale, T’ugaita. USA, 1926. 1 bobina cinematográfica
35mm (85min). p&b.

MOURÃO, Maria D.; LABAKI, Amir (Org.) Cinema do Real. São Paulo: Cosac e
Naify, 2005.



111

NADER, Carlos. Filme livre. In. Vários Autores: Sobre fazer documentário. São
Paulo: Itaú Cultural, 2007,(p.83-91).

NANOOK o esquimó. Roteiro, Direção e Fotografia: Robert Flaherty. Produção:
Robert Flaherty e John Révillon. Intérpretes: Allakariallak, Nyla, Cunayou, Allee e
Outros. USA/França, 1922. 1 Bobina cinematográfica 35mm (79min). p&b.

NASCIMENTO de uma Nação, O. Roteiro adaptado e Direção: Dwayne W. Griffith.
Escritor: Thomas F. Dixon. Produção: H.E. Aitken. Dir. de Fotografia: G.W. Bitzer.
Edição: D.W. Griffith, Joseph Henebery, Jams Smith, Rose Smith, Raoul Walsh.
Intérpretes: Lilian Gish, Mae Marsh, Henry B. Waltthall e Elento. EUA, 1916. 1 DVD.
(187min). p&b.

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. 2 a ed. Campinas: Ed. Papirus, 2007.

ORDER, The. Direção: Mathew Barney. Performers: Fast Ali, Peter
DonaldBadalamenti II, Mathew Barney, The Mighty Biggs, Mike Bocchetti. EUA,
2003. 1 DVD (31min). color, NTSC, Dolby Surround.

OUTBREAK, The. Criação: Chris Lund e Lynn Lund. 1 Filme Interativo. Disponível
em : <http://www.survivetheoutbreak.com/>. Acessado em 10 jul. 2008 às 19:00.

PAN-CINEMA Permanente. Direção, Fotografia: Carlos Nader. Produção: Flávio
Botelho. Montagem: Gustavo Gordilho e Carlos Nader.  Sound Design: Daniel
Zimmerman. Performer: Wally Salomão. Brasil, 2007. 1 fita Mini DV (85min). color,
NTSC, stereo.

PORTER, Russel. Sobre documentários e sapatos. In. MOURÃO, Maria D.; LABAKI,
Amir (Org.) Cinema do real. São Paulo: Cosac e Naify, 2005, (p.42-51)

PRISIONEIRO das Grades de Ferro, O. Roteiro e Direção: Paulo Sacramento.
Produção Executiva: Gustavo Steinberg. Montagem: Idê Lacreta e Paulo
Sacramento. Brasil, 2004. 1 DVD (123min). color, NTSC, Dolby Digital.

PROPP, Vladimir. As raízes históricas do conto maravilhoso. São Paulo: Editora
Martins, 2003.

PULP Fiction. Roteiro e Direção: Quentin Tarantino. Produção:Lawrence Bender.
Dir. de Fotografia: Andrzej Sekula. Edição Sally Menke. Intérpretes: John Travolta,
Samuel L. Jackson, Bruce Willys, Uma Thurman e Elenco. EUA, 1994. 1 DVD
(154min). color, NTSC, Dolby Surround.



112

ROTH, Laurent. A câmera DV: orgão de um corpo em mutação In. MOURÃO, Maria
D.; LABAKI, Amir (Org.) Cinema do Real. São Paulo: Cosac e Naify, 2005, (p.26-41)

SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 2006.

STAM, Robert. O espetáculo interrompido: literatura e cinema de
dismistificação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.

TEIXEIRA, Francisco Elinaldo. Documentário expandido: reinvenções do
documentário na contemporaneidade. In. Vários Autores: Sobre fazer
documentário. São Paulo: Itaú Cultural, 2007, (p.39-43).

TERRA Sem Pão. Roteiro, Direção e Edição: Luís Buñel. Produção: Ramón Acin.
Direção de Fotografia: Eli Lotar. Música Original: Darius Milhaud. Locução: Abel
Jacquin e Alexander O’Neill. USA, 1933. 1 Bobina cinematográfica 35mm (30min).
p&b, mono.

TRIUNFO da Vontade, O. Produção e Direção: Leni Riefenstall. Roteiro: Leni
Rifenstall e Walter Ruttmann. Intérpretes: Adolf Hitler, Joseph Goebbels e outros.
Alemanha, 1935. 1 Bobina cinematográfica 35mm (114min). p&b, mono.

VATTIMO, Gianni. A sociedade transparente. Lisboa: Edições 70, 1991.

VERTOV, Dziga. Nós: variação do manifesto. In: XAVIER, Ismail (Org.) A
experiência do cinema. 3. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003.

VIAGEM à Lua. Produção, Roteiro adaptado e Direção: George Méliès. Escritor:
Julio Verne. Fotografia: Michaut e Lucien Tainguy. Intérpretes: Victor André,
BleuetteBernon, Brunnet, Jeanne Dalcy, George Méliès e Elenco. USA, 1902. 1
Bobina cinematográfica 35mm (8min a 25 fps). p&b (colorido à mão).

VIRILIO, Paul. Guerra e cinema. São Paulo: Scrita Editorial, 1993.


