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Resumo

Às tele-audiovisualidades co-existem obras através dos efeitos especiais (VFX) e do
design em movimento (motion graphics). Tais grafismos são comumente reconhecidos
via anúncios televisivos assim como em aberturas de filmes e séries. Gostaria aqui de
que pensássemos um caminho como educadores, professores que somos nas áreas dos
estudos da comunicação e audiovisual. A formação televisual atual de nossos alunos
passa, na grande parte de seus tempos, por Torrent, YouTube e Netflix – sem falarmos
dos Animated Gifs etc. A jovem geração encontra-se submersa em um mundo de
Search Engines. O remix algorítmico lhes sugere uma determinada estética audiovisual
via motion graphics: trata-se de uma ficção científica dos mesmos produtores de “Big
Brother”. Interessa-me aqui debater junto ao GP o poder da montagem através dessa
'particular' estética videográfica.

Palavras-chave: estética, montagem, motion graphics, sci-fi, aprendizagem

compartilhada.

#televisualidades & #streamings

Para além de nossas pesquisas sobre online database, remix e montagem, temos

verificado nos últimos anos a importância (ou urgência) em trabalharmos junto aos

estudantes de cinema e audiovisual questões de design gráfico com foco nos processos-

experimentações em motion graphics (didaticamente em comunhão à literatura

fantástica e aos gêneros de ficção científica).

Gostaria, portanto, de que pensássemos aqui as “televisualidades” através do

viés etimológico da palavra “cinema”. A imagem em movimento encontra-se em todos

os lugares: do dispositivo cinematográfico per si aos streamings áudio-visuais.

Assim, partirei aqui de um caminho como educadores, professores que somos,

nas áreas dos estudos videográficos. A formação atual do cinema etimológico de nossos
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alunos passa, na grande parte de seu tempo, pelo Torrent, YouTube e Netflix (sem

falarmos dos Animated Gifs, Snapchat etc).

Enquanto a utilização do Torrent indica uma busca precisa, no remix

algorítmico, a partir daquilo que lhe referenciamos (ou reverenciamos), reverência(s)

à(s) referência(s), o Netflix encontra-se como resposta – solução – aos estudos de

televisão digital, a tão aclamada interatividade na tele-visão ao longo dos últimos quinze

anos. Nossos estudantes universitários – hoje ao redor de seus vinte anos de idade – não

imaginam um mundo sem Search Engines ou gratuitos compartilhamentos, onde o

YouTube é o mainstream da famigerada estética do banco de dados (database

aesthetics).

Inicialmente, a presente escrita me interessava em vista de discutirmos como

essas estéticas – intrinsicamente pertencentes à mídia digital – aparecem em termos de

(re)apropriação a partir das “imagens sobreviventes” nessa “nova” forma fílmica (ou

videográfica, para definirmos seguramente sobre a imagem da qual trataremos). Ou seja,

ainda através dos engramas da memória (vide pathosformeln), verificaríamos o poder

dessas afecções em rede. 

No caso da hipótese inicial à análise de Black Mirror – aprendizagem

compartilhada – atentem que a questão da apropriação passaria ao largo da discussão

sobre found footage ou remix; tratava-se, então, de uma apropriação tarantinesca, ou

seja, embasada por referências, reverências, para a confecção do “cinema” (ou de uma

tele-audiovisualidade) aplicado a um determinado video streaming, essa série @

Netflix. A escolha do objeto aqui em análise se deu em virtude de compartilhamentos

entre meus alunos (curso Cinema e Audiovisual) – ao longo das mostras “Futuros

Fantásticos: os autômatos sonham com ovelhas tecnológicas?” e “PKD, a ficção

científica de Philip K. Dick” (apoio PROGRAD-UFC) – dentro da disciplina optativa

“Laboratório de Efeitos Especiais” ao longo de dois semestres em 2016 (protótipo para

a elaboração de nova disciplina: “Laboratório de Motion Graphics”, a arte do design

gráfico aplicado ao audiovisual).

Assim, então com um foco específico para tal análise, nos veio à tona a

compreensão da forma videográfica como parte intrínsica da narrativa proposta: o poder

do jogo de imagens – design-montagem – é nossa hipótese-mote sobre o que têm

atraído a atenção tele-audiovisual dessa jovem geração também aqui no Brasil.
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#Netflix @ 2016

Increasingly, companies are successfully leveraging the same business model-
companies like Spotify, Hulu, and even Apple, with Apple Music […] are all
consumer-focused services that are easy to use, subscription-based, and provide
continuous updates on content and functionalities. [...] Business networks
provide many value drivers for companies, and one of these value drivers is an
easy buying portal for companies. It is basically an Amazon.com-like
experience that is controlled according to companies’ policies. Now, you can
have all the controls applied, but if employees can’t find what they need, well,
then it is just a useless system. (Willemsen, 2016)

Tomemos o Netflix – “leading the league of networked video streaming”3 –, que

com 77,7 milhões de streaming customers ao redor do mundo (aproximadamente mais

de 2,2 milhões somente aquí), “driblou a pirataria e fez do Brasil seu 'foguete'”:

Em 2007, o cineasta José Padilha ficou sabendo que o então ministro da
Cultura, Gilberto Gil, faria em sua casa uma sessão de seu longa, Tropa de
Elite. […] uma cópia do longa tinha vazado durante a pós-produção e acabou
indo parar em sites de compartilhamento de arquivos quatro meses antes do
lançamento oficial. Na época, o filme se transformou no grande "hit pirata" do
Brasil. Alguns analistas estimam que mais de um milhão de pessoas assistiram
cópias ilegais de Tropa de Elite antes do longa ser lançado nos cinemas. [...]
Brasil e América Latina foram palco da estreia do serviço [Netflix] fora da
América do Norte, em setembro de 2011. (GALLAS, 2015; grifos meus)

Lovink (2008) escreveu especificamente sobre o YouTube – “[I]t’s about the

millions of films watched every day, which provide […] a treasure trove of user data”

–, mas podemos aplicar esse dataveillance também ao Netflix:

What is your ‘association’ economy worth? Am I really aware  of why I’m
clicking from one clip to the next? [...] about ourselves: what the most popular
channel is [...] We must take database-watching seriously [...] Allowing oneself
to be led by an endlessly branching database is the cultural constant of the early
21st century. (LOVINK apud SZAFIR, 2010)

Mais precisamente, tomaremos a série Black Mirror, inicialmente produzida pela

televisão pública britânica e hoje sob propriedade da Netflix: “Channel 4 has lost the

right to show Charlie Brooker’s Black Mirror in the UK six months after the acclaimed

drama was snapped up by Netflix in a reported $40m deal.”4

3 Moving from the ground to the cloud <http://www.digitalistmag.com/digital-economy/2016/05/16/why-netflix-
went-from-dvd-services-to-internet-streaming-04162102 >,  acesso em novembro de 2016.

4 <https://www.theguardian.com/media/2016/mar/29/netflix-channel-4-charlie-brooker-black-mirror >, acesso em 
dezembro de 2016.
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#Motion #Graphics (ou A Lógica dos Keyframes)

Po r motion graphics – ou design em movimento – compreendemos uma gama de

animações calcadas em princípios do design gráfico aliadas ao “cinema”. O motion

graphics é mais reconhecido por suas aplicações em vinhetas televisivas, aberturas de

filmes e séries, publicidade e visual music. 

Na tentativa de uma definição, sobressaem dois aspectos: do ponto de vista
técnico, motion graphics poderia ser descrito, portanto, como uma aplicação
mista de tecnologias de computação gráfica e vídeo digital; e no plano
conceitual, como um ambiente privilegiado de exercício de projeto gráfico
através de imagens em movimento.  […] pode-se dizer que o motion graphics
possui um aspecto espacial ou pictórico que o aproxima do design gráfico, e um
aspecto temporal ou progressivo que o aproxima do cinema e da animação.
(VELHO, 2008, p. 18-37) 

O que impera no processo de feitura dos motion graphics é a lógica do keyframe,

sem a compreensão desse princípio “do fazer”, nenhuma animação é possível. Por

animação compreendemos o frame-to-frame em movimento. Ou seja, ainda que

contenha os princípios audiovisuais e do design gráfico como base referencial, o motion

graphics trata-se de uma lógica advinda da animação: quadro-a-quadro deve ser

pensado, elaborado. Ou seja, se você pensa em uma vinheta de 15 segundos, está a

pensar no encadeamento de 900 frames (techné de 30 quadros por segundo).

Verificaremos brevemente nesse curto artigo – assim como nos interessa debater

na apresentação presencial – sobre a potência dessa arte da montagem quando aplicada

como parte estética da forma fílmica (videográfica) de uma obra. Para tanto,

trabalharemos aqui a partir de três episódios da série Black Mirror e sua construção

imagética para iniciarmos um futuro debate estético.

As estéticas das falhas (ruídos de transmissão/ recepção)

Qual o nosso papel como educadores senão compreendermos o mundo audiovisual em

que encontram-se inseridos nossos alunos e refletirmos, junto a eles, sobre as escolhas

estéticas dessas imagens na montagem cinematográfica/ videográfica?

[D]e qual falha transmissiva estamos tratando nesse vídeo? O ruído de uma
“bad television” [...] aufere a que tipo de materialidade?... Qual seria os ruídos
de falha – glitches – próprios das transmissões digitais? Que, ainda, são
distintas via Internet, via TV Digital assim como no intercabeamento entre
distintos aparatos offline... Se a imagem já possui deterioração desde seu
princípio, como desenharmos uma estratégia estética para ampliarmos esse
escopo de discussão da não-perfeição? O processo de montagem de imagens
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[...] deve compreender, a meu ver, uma estratégia metalinguística que provoque
uma reflexão crítica no espectador. (SZAFIR, 2015)

A citação acima relaciona-se às metodologias didáticas aplicadas em sala-de-

aula (nível graduação) no ensino da edição-montagem audiovisual entre os anos de

2012-2014. Dessa maneira, verificamos que também pedagogicamente as formas

videográficas eleitas em Black Mirror tornam-se potentes exemplos estéticos, conforme

a utilização da chamada “glitch art”.

Videografismo#1 [“White Bear” & “Men Against Fire”]

No episódio “White Bear” (2011; episódio 2 da 2a temporada ainda sob a produção do

Channel 4), a memória da protagonista é ativada através de um símbolo, imagem-

logo[s] do jogo estético. Trata-se de um “marcador” que, quando ativado, nos remete às

imagens subjetivas trabalhadas através da estética glitch art, ruídos e flicagens

(“flickers of memory”) em RGB.

A potência desse jogo design-montagem como exemplo estético, verifica-se na

utilização do “logo-marcador”5 nesse episódio: aqui gerador simbólico da falha6, sugere

uma relação direta com a mnemônica7, o videografismo como jogo potencializador

entre forma e conteúdo. Ou seja, o desencadeamento de uma imagem via estética glitch

– proposta às imagens subjetivas8 da protagonista – é gerado por um signo típico à

cultura digital: linkagem, memória, vigilância, rastreamento e controle.

Figura #1 Figura #2

Parte importante da forma fílmica, como sabemos, é a montagem do conceito

visual. Coodernada, desde o início da série, por Joel Collins – co-fundador da produtora

“Paiting Practice”, especializada em efeitos especiais e motion graphics –, visa trabalhar

5 Figura #1. A protagonista olha a imagem-logo (marcador) que é “projetada” em um televisor na cena.
6 'Fantasmagorias de recapitulação' em um sistema organizador, de armazenamento e distribuição (transmissão/ 

recepção).
7 Ver sistemas propostos no(s) tratados(s) da “arte da memória” (YATES, 2007).
8 Figura #2. Segue-se a imagem subjetiva da protagonista ao espectador.
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esteticamente as visões distópicas de Charlie Brooker (produtor da série). Em entrevista,

Collins assume que a utilização de motion graphics como implícito elemento estético à

forma fílmica proposta, é uma “stylised version of the way we live now”. (STEVEN,

2016)

A glitch art retorna no episódio “Men Against Fire” (episódio 5 da 3a

temporada; primeira temporada então realizada junto à Netflix): falhas no sistema

visual, os pixels aparecem e “borram” as imagens subjetivas do soldado, como podemos

verificar na imagem a seguir:

O motion graphics é presente constante na série Black Mirror (obra videográfica

tele-audiovisual futuro do pretérito) onde animações e informações textuais se mesclam

às imagens da câmera subjetiva:  “Collins says future technologies featured in the show

must be 'recognisable' and not too far removed from existing inventions.” (STEVEN,

2016)

Figura 4.
Glitch Art + A.R.9

9 Augmented Reality
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Videografismo#2: [“Nosedive”] ou a estética a partir dos olhos [a reflexão do olhar]

Scaneamento de olhos significam informações lidas em tempo real, bancos-de-

dados em streaming (re)acessados e a “arquitetura” sinóptica em nossa sociedade neo-

panóptica são alguns dos mergulhos propostos pela série.

O episódio “Nosedive” (episódio 1 da 3a temporada) – o predileto10 entre os

alunos –, é constituído a partir de estéticas GUI e do motion graphics, que traduz

“cinematograficamente” as possibilidades de utilizações possíveis em realidade

aumentada, como “realidades virtuais” no cotidiano do futuro presente:

“Scenes where the main character Lacie is seen driving and riding in a truck
feature a fake landscape which was created using CGI. Painting Practice
animated a suitably American-looking world (one where Lacie drives on the
right side of the road) and live projected it onto sets during filming.” (STEVEN,
2016)

Nesse episódio, trata-se de certa “hipnose” entre cortes de um plano ao outro que

busca – na maneira orgânica a la Saul Bass11 – situar e localizar o espectador,

preparando-o sob um ponto de vista dramático nesse jogo de montagem audiovisual à

narrativa proposta. Nessa lógica de montagem, verificamos a utilização intensiva de

diversos recursos (efeitos) de trackings – gerando alusões às tecnologias de “realidade

aumentada” – que permeiam diversos planos, reforçando esse diálogo entre público e

subjetividade narrativa através da edição sob estéticas do design gráfico e em

movimento.

“It’s kind of an old school way to do it … in this day and age, you’d usually use
blue or green screen … but it saves all the green spill on [actors’] faces and
eyes and all the compositing and rotoscope” (COLLINS apud STEVEN, 2016)

Figura 5.
Interface [GUI] nos moldes a uma “realidade aumentada”. ©Respect Copyright.

10 Enquete realizada via Facebook, em abril de 2017, junto aos alunos no grupo “Computação Gráfica – Animação”
(uma das disciplinas que ministrei nesse primeiro semestre; continuação ao projeto de “Laboratório em Motion
Graphics” a ser inserido em um curso de Cinema e Audiovisual).

11 Saul Bass é considerado o “papa” do motion graphics (referência em aberturas de filmes etc).
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O plano apresentado (figura 5) faz parte de uma sequência que é encadeada por

jogos de primeiros planos e contra-planos detalhes entre a personagem, seus olhos e o

reflexo especular. Tais gestos de montagem aludem à imersão do espectador na

narrativa proposta através de aplicação de motion graphics às live actions – dos olhos

ao espaço reflexivo (em duplo sentido). Seria “a sequência uma impressão da realidade

ou o 'real' do reflexo proposto”12?

Figura 6.
A GUI “A.R.” segue através da 'ferramenta' de motion tracking – efeitos visuais – via motion graphics.

Leocádio (2009) sugere que “[n]esse artifício de construção, que so existe na

tela, obtemos uma composição de imagem com uma profundidade [de campo] distinta

daquela observada nos estudos ontológicos da imagem cinematográfica.” (grifos meus)

Podemos, ainda, compreender, nesse episódio, uma estética hipster-indie ou neo-

bossa nova: onde a pacificação das paixões impera e nada é pró-revolta ou visceral (a

ambiência das imagens geradas é perfeitamente ensolarada e homogênea em seus tons

pastéis). Tal direção de arte alude a uma cultura do bom comportamento, confirmada

por Collins: 

“so we used it as the basis to construct this Truman Show-esque, Pleasantville-
style, perfect-imperfect America. [...] That world, from the cars to the phone
and the clothes and the tone of it, is very non-offensive”.

O motion graphics encontra-se também na interface do aplicativo que se

assemelha às plataformas de nossa atual realidade: “The ratings app in Nosedive, for

example, is not unlike real-life app Peeple”.

12 Debate em sala-de-aula (e relatórios-feedback) junto à disciplina “Oficina de Edição e Montagem” no primeiro 
semestre de 2017.
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Conclusão (work in progress)
Já havíamos visto esses exercícios visuais em filmes de ficção científica ao longo das

décadas de 1920 à 2000, onde a ciência – como uma espécie de “força superior”

(BRAULIO, 1992) – na ficção científica é função (primeiro princípio da forma fílmica).

Ao tomarmos a ficção científica como uma gênero artístico, sabemos que Black

Mirror relaciona-se a um terceiro estilo de sci-fi:

“o que está ligado ao futuro da socieade humana. A FC é um gênero sem
unidade, em virtude de não possuir uma ou mais características comuns a todas
as obras que abrange. [...] dado que os gêneros têm fronteiras tênues e que
frequentemente os filmes participam ao mesmo tempo de vários gêneros, a
pergunta que se põe é a relação entre o fantástico (ou o terror) e a FC.”
(DUFOUR, 2011)

Dufour (2011) nos lembra, ainda, de que “a ficção científica surgiu no século

XIX” e não somente ligada à ciência como também ao novo ideal “do século XIX [que

era] a educação para todos, e portanto a comunicação das verdades”. Para nossos alunos

– nascidos em meados do “novo” século (XXI) – Black Mirror é a série-referência

assistida através de distintas plataformas: a paga Netflix (streaming TV) e as “públicas”

entre um estilo “broadcast” (YouTube) e o “p2p” (Torrent). Nessas duas últimas, a

audiência pode ser considerada “pirata”, mas essa já é uma outra discussão da

cinematografia em rede prototipada em minha dissertação de mestrado (2008-2010).

“Black Mirror is a satirical exploration of modern society, especially that which
deals with recent technological innovations. [...] but in reality it is a better
representation of the distributed society that Galloway describes in Protocol.
The protocol is no longer some technological interaction, but begins to emerge
at the social level as well”. (Narrative and Technology Blog, 2015)

Em Black Mirror, a forma fílmica através de motion graphics e efeitos especiais/

visuais é um contínuo tratamento de telas em transmissão (tele-audiovisualidades) – e

suas estéticas digitais – sob as que vivemos atualmente. Na série, forma e conteúdo

caminham eisensteinianamente, através de cotidianas referências. Assim, tal montagem

videográfica é elaborada através do conceito de imagem-telas:

“que constituyen – wittgenstianamente – los 'límites del mundo', [em que se]
cumple la profecía establecida por Jean Baudrillard en su conocido ensayo
'Écran total': la pantalla se vuelve habitable, se convierte en lugar, pasando de
dos a tres dimensiones [...] en las que se proyecta telerealidad [...] se remonta ni
más ni menos que a Fahrenheit 451 [Bradbury, 1953]” (MORA, 2012)
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Por essa perspectiva, Black Mirror nos transporta à máxima de Andy Warhol à

década de 1960 (aludida intersemioticamente no título do episódio “Fifteen million

merits”) dessa lógica espetacular (DEBORD, 1973). Entre o filme-ensaio de Debord

(1973) e o programa Big Brother (1999-201813, reality-tv em rede brasileira desde

2002), compreendemos distintas dinâmicas estéticas do audiovisual em que muito

dessas são retomadas na série Black Mirror. Nosso foco, aqui, se deu na forma fílmica

através da direção de arte – entre efeitos especiais/visuais e motion graphics –, como

força-motriz da blockbuster série , conforme verificamos em entrevista com uma das

designers, Gemma Kingsley:

“I do motion graphics, as well as art department graphics and art direction. I
used to work at a TV news station doing motion graphics, and then I completed
master of art in production design for film and television. After that one of my
teachers offered me some work in the feature film world. I took that job, and
from there continued working on various drama productions. [...] A lot of the
time, especially with features, they don’t realize that copyright is a major issue.
You can’t just take products and use them, especially if you’re talking about
famous brands. [...] You usually have to make up a new brand that is similar,
but is not actually that brand.” (grifos meus)

Ou seja, pensar em “audiovisualidades” atualmente alude a um pensamento

complexo da imagem através da montagem audiovisual, da forma fílmica/ videográfica.

Black Mirror – lançada em 2011 pela BBC, rede pública britânica (para a qual os

cidadãos conterrâneos de Bentham necessitam pagar, impreterivelmente, a “Television

Fee”) – faz parte de um modelo televisivo onde a estrutura seriada difere da clássica,

onde através de episódios independentes, o fio-condutor é o eixo temático, o qual

identificamos à ficção científica de terceira ordem.

“It is not quite science fiction. [...] It portrays a world we’re wholly familiar
with [...] but its been twisted just a bit to give us a glimpse of a possible future.
(Or, maybe, a possible present.)”  (FULLER, 2016)

Nos parece que há uma urgência pedagógica em fazermos uma leitura sobre as

estéticas audiovisuais – a criação das imagens (e sons) – em Black Mirror: seria a série

realmente uma ficção científica distópica? Ou melhor, qual o papel da sintaxe visual no

ensino-aprendizagem da montagem videográfica em tempos das “novas” tele-

audiovisualidades?

13 2018 alude à última temporada do programa no Brasil, que estreiou em 2002 (últimos dois links adiante). “The 
first version of Big Brother was broadcast in 1999 on Veronica [Channel] in the Netherlands.” < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(franchise)#Creation>. Ver também: 
<http://bbb.globo.com/BigBrother/home/0,27062,1356,00.html >, < 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_Brasil_1> e <http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/globo-
garante-big-brother-ate-2018-mas-ja-discute-aposentadoria-2663>, acessos em novembro/2016.
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