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RESUMO

No cenário  audiovisual  contemporâneo  convivem variadas  produções  que  atuam na
construção de uma linguagem. Na diversidade de meios em que circulam os  materiais
audiovisuais está o YouTube. Nele comparece o ambiente como potencializador para o
aparecimento de vídeos com características  muito próprias,  como os  Surprise Eggs,
Slimes  e  Unboxing, que  encontram  ali  a  oportunidade  de  circulação,  exibição  e
consumo. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é colocar em discussão a maneira como
está se desenvolvendo uma memória audiovisual que tem base em vídeos do YouTube
que utilizam a repetição do primeiro plano e de closes de mãos, como dispositivos que
dão a ver a presença do meio na criação do ambiente como um fantasma que determina
a construção da linguagem.
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AS IMAGENS E AS MÃOS EM DESTAQUE

Certamente, desde que apareceu o homo sapiens havia dispositivos, mas
dir-se-ia que hoje não haveria um só instante na vida dos indivíduos que
não  seja  modelado,  contaminado  ou  controlado  por  algum dispositivo.
(AGAMBEN, 2005, p.13)

A inserção das tecnologias digitais na produção, na distribuição e no consumo

tem  possibilitado  o  surgimento  de  inéditas  formas  expressivas  do  audiovisual  na

contemporaneidade.  Isso  transforma os  meios  e  interfere  no  ambiente,  o  qual  afeta

diretamente  aquilo  que  se  constrói  como  memória.  Nesse  sentido,  percebo  novas

maneiras  de  compreender  o  mundo  das  imagens  a  partir  de  sensibilidades  não

experimentadas anteriormente (visto se tratar do digital).

O advento do digital tem trazido reflexão para o estatuto da imagem desde que

passou  a  fazer  parte  das  práticas  de  produção  audiovisual.  O  próprio  cinema,  que

1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em
Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Doutor em Ciências da Comunicação pela UNISINOS na linha Mídias e Processos Audiovisuais. Professor Adjunto
dos  cursos  de  Cinema  e  Audiovisual  e  Cinema  de  Animação  da  Universidade  Federal  de  Pelotas.  E-mail:
michaelkerr2701@gmail.com 
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originou a linguagem audiovisual,  assim como a televisão, atravessam uma crise de

identidade.  As  normas  estabelecidas  há  anos  foram abaladas,  as  fronteiras  entre  os

meios esvaecidas, pois o momento é da multiplicidade e de passagens.

A noção de múltiplo pode ter vários sentidos. Dentre eles, pode estar ligada à

ideia de que o processamento digital permite incluir no quadro uma quantidade variada

de imagens, que podem ser combinadas em arranjos inesperados, assim como pode estar

relacionada  à  queda  de  fronteiras  trazendo  fluidez  ou,  ainda,  pode  dizer  respeito  a

semelhanças  e  diferenças.  O múltiplo também pode estar  conectado  ao conceito  de

Calvino (1990), que se refere à multiplicidade como “redes de conexões entre fatos,

entre  as  pessoas,  entre  as  coisas  do  mundo”  (1990,  p.  121).  Qualquer  uma  das

abordagens pode ser relacionada à observação do audiovisual que está em circulação no

YouTube, pela grande diversidade de materiais disponíveis nessa plataforma.

Para a reflexão a ser desenvolvida aqui, parece-me que os dois últimos conceitos

sejam os mais adequados (mesmo que não exclua qualquer outro que possa ser pensado

além desses) para um tipo de produção que está presente no YouTube e que tem na

repetição a ligação entre  diversos vídeos com as mesmas características,  ou seja,  as

afinidades entre eles estabelecem a sua conexão no mundo audiovisual. Tratam-se de

três tipos de vídeos que passo a chamar aqui de  Surprise Eggs3, Slime4 e   Unboxing5.

Realizo a aproximação entre eles a  partir da maneira como são apresentadas as suas

imagens,  com  uma construção  que  tem como base  técnica  uma  câmera  fixa  e  um

enquadramento que mostra duas mãos da pessoa que produz o vídeo e o objeto que ela

manuseia competindo pelo mesmo espaço no quadro.

Os  três  tipos  de  produção  audiovisual  são extremamente  simples.  Os vídeos

Surprise Eggs são produzidos em plano único, normalmente sem cortes, iniciando com

uma imagem que capta diversos ovinhos-surpessa fechados, que são abertos um após o

outro, revelando brinquedos que são exibidos para a câmera pelas mãos que manipulam

os objetos dentro do plano. O material possui uma trilha musical, sem narração, sem

efeitos  especiais,  apenas  com  o  movimento  das  mãos  que  abrem  e  mostram  os

brinquedos. Esses vídeos ficaram muito populares a partir de 2014, com uma grande

proliferação de produções iguais na sua concepção.

3 Termo em inglês pode ser traduzido por “ovos surpresa”.

4 A expressão em inglês parece não ter uma tradução perfeita para o caso desse tipo de vídeo, pois o que mais se 
aproxima é traduzido por “lodo, lama, substância viscosa”.

5 Termo em inglês que se refere ao ato de desembalar novos produtos.
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O apelo para atrair  e  manter a  audiência,  formada por crianças  em fase pré-

escolar,  está  baseado  no  uso  de  produtos  do  cotidiano  delas  e  que  aguçam  a  sua

curiosidade. Praticamente todos os produtos audiovisuais  Surprise Eggs se constituem

da mesma maneira. As mãos têm presença muito forte nesses vídeos.

Figura 1: Surprise Eggs

Fonte:  YouTube6

As produções  intituladas  Unboxing tratam de mostrar  a  abertura de variados

tipos de produtos. A ideia, apresentada no YouTube desde 2006, é uma pessoa mostrar o

momento em que ela abre um produto que comprou e que parece ter acabado de chegar.

Só que com o passar do tempo esse tipo de vídeo foi se alterando, e aquilo que poderia

ser  espontâneo  agora  passou  a  fazer  parte  de  um  negócio,  com  muitas  pessoas

capitalizando  sobre  essa  atividade.  Hoje,  esse  tipo  de  vídeo  é  produzido  de  várias

maneiras, com produções mais complexas. Aqui nesta observação me detenho naqueles

enquadram juntos o objeto que está sendo aberto e as mãos que o manipulam em um

plano fixo. É dessa maneira que o produto vai sendo revelado, com uma imagem que

mostra a ação de dar a ver aquilo que se abre, ao mesmo tempo que é narrado pela voz

da pessoa que faz a ação.  A ação realizada aqui é  a  de literalmente abrir  a caixa e

mostrar um produto que sai do seu interior. O papel exercido pelas mãos é fundamental

na construção da narrativa criada no ambiente.

6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=P0y8tFhAKEA>. Acesso em: 22 jul 2017.
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Figura 2: Unboxing do New Nintendo 2DS

Fonte: YouTube7

Desde o ano de 2017,  os vídeos de  Slime mostram “gelecas caseiras” sendo

manipuladas pelas mãos de quem produz o material audiovisual. Aqui os dedos seguram

e  puxam para  diferentes  direções  um  tipo  de  massa  que  se  distende  e  se  contrai,

mostrando a maleabilidade daquilo que é manipulado. Além disso, as mãos são usadas

para apertar a “geleca” e fazer barulhos a partir da ação dos dedos quando a perfuram.

Praticamente  são  essas  as  ações  realizadas  e  mostradas  nesses  vídeos:  manipular

“gelecas”  de  diferentes  texturas  e  cores  e  produzir  diferentes  sons.  Aqui  as  mãos

exercem papel extremamente importante, pois a ação delas sobre a massa é que passa ao

espectador a sua consistência, assim como cria o som que este ouve no vídeo.

Figura 3: Slime video

Fonte: YouTube8

Portanto,  o  foco  dos  tipos  de  vídeos  explicitados  aqui  está  voltado  para  a

exibição de diferentes produtos audiovisuais.  Entretanto,  as mãos estão presentes no

7 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0EQ1zJkzxks>. Acesso em: 08 jul 2018.

8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iNan1ryUQBw&t=14s>. Acesso em: 24 mai 2018.
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quadro exercendo um papel de grande importância para que haja efetivamente a ação

proposta nas produções. Assim, posso pensar que essas mãos nos dizem algo, além de

estarem ”apenas” servido como auxiliares. Nesse sentido Deleuze e Guattari (1996) são

úteis com o conceito de Rostificação, pois as mãos podem ser tomadas como códigos

que fazem parte de um determinado ambiente e que, de alguma maneira, têm influência

naquilo que está sendo produzido como um tipo de linguagem propiciada pro esses tipos

de vídeos que circulam no YouTube. Destaco a importância também do YouTube, pois

onde iriam circular tais materiais audiovisuais se não fosse nesta plataforma?

Retornando à rostificação: como uma espécie de coadjuvante, as mãos parecem

estar descodificadas nesses vídeos. Elas serão sobre-codificadas por algo que Deleuze e

e Guattari (1996, p. 32) denominam de  Rosto.

A rostificação não opera por semelhança, mas por ordem de razões. É
uma operação muito mais  inconsciente  e  maquínica  que  faz passar
todo o corpo pela  superfície  esburacada,  e onde o rosto não tem o
papel de modelo ou de imagem, mas o de sobrecodificação para todas
as partes descodificadas. (…) E precisamente porque o rosto depende
de  uma  máquina  abstrata  que  ele  não  se  contentará  em recobrir  a
cabeça, mas afetará as outras partes do corpo, e mesmo, se necessário,
outros objetos sem semelhança.

Por esse viés, as mãos, que pareciam estar à margem do processo de construção

daquilo  que  é  comunicado,  passam  a  fazer  parte  da  oferta  de  sentidos  e,

consequentemente,  do  ambiente  que  está  proporcionando  o  desenvolvimento  desses

tipos de produtos audiovisuais. As mãos passam a fazer parte dos vídeos como rostos

que nos olham. Para Deleuze e Guatarri (1996) o close no cinema pode se refeir tanto a

uma faca, a um relógio, a uma chaleira quanto a um rosto. Os objetos passam a nos

olhar.

A máquina abstrata não se efetua então apenas nos rostos que produz,
mas, em diversos graus, nas partes do corpo, nas roupas, nos objetos
que ela rostifica segundo uma ordem das razões (não uma organização
de semelhança). (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 42 )

Observando dessa maneira, podemos pensar que o ambiente dos Surprise Eggs,

Slimes e Unboxing se transforma. O meio (YouTube), em conjunto com aquilo que se

desenvolve  no  interior  do  enquadramento  dos  vídeos,  afeta  o  ambiente  em que  se

relacionam produção, circulação e consumo dos produtos audiovisuais. Os vídeos com
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closes de mãos passam a operar como dispositivos que dão a ver a presença do meio na

criação do ambiente como um fantasma que determina a construção9 da linguagem.

A DURAÇÃO E O PLANO AUDIOVISUAL COMO PLANO DE IMANÊNCIA

O ambiente é invisível, segundo McLuhan (2011). O olhar atento, de fora do

meio, pode dar a ver como o ambiente age sobre os objetos. No caso aqui tratado, a tese

é a de que o ambiente digital exerce influência na forma como se produz um novo tipo

de código. É nesse ambiente, onde diversas forçam convivem, que devemos entrar para

observar a construção dos códigos. Ali onde as mãos, como se fossem rostos, podem ser

tomadas como fantasmas que atuam sobre os objetos dos vídeos e, mais do que isso,

agem (pela repetição) para a criação de uma linguagem não estabelecida anteriormente.

E  de  onde  parte  todo  esse  pensamento?  Inicia  no  plano,  pois  é  nele

concretamente que vemos as imagens e os sons produzidos, e onde o tempo escorre e dá

a ver diferentes virtualidades. Portanto, é na imagem que temos o ponto de partida para

as reflexões aqui propostas, pois ali se abrem novas possibilidades. Assim, o plano do

vídeo passa a ser um plano de imanência, ou seja, de emergência de novos conceitos.

O plano de imanência é para Deleuze e Guattari (1993) o plano de consistência

dos conceitos. Ele é o fundo a partir de onde os conceitos se instauram. É como que sua

condição,  mesmo que não seja  determinada  a  priori.  O plano é onde se encontra a

abertura criativa e não deve ser confundido com o conceito. 

Nesse sentido, tomo o plano audiovisual  como um plano de imanência,  onde

estão virtualidades que fazem pensar os vídeos como potência para o desenvolvimento

de uma linguagem que vai atualizando a forma de produção de vídeos, assim como a

própria  concepção do audiovisual  contemporâneo que não é baseado em uma única

direção, que não se estabelece por um caminho previsto.

Isso vai levando a questões, como: Que tipo de conceito passa pelo plano do

vídeo que utiliza as mãos em primeiro plano? Que tipos de conceitos habitam esse plano

de imanência problematizando a noção das mãos  como dispositivos que dão a ver a

presença  do meio na criação do ambiente como um fantasma para a  construção  da

9 Penso na construção da linguagem a partir de vídeos que repetem as mesmas características e que, pela repetição, 
dão a ver a criação de um código comum.
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linguagem audiovisual? Como o passado age no presente deste plano afim de exercer

influência no desenvolvimento desta linguagem?

O tempo filosófico é assim um grandioso tempo de coexistência, que
não  exclui  o  antes  e  o  depois,  mas  os  superpõem  numa  ordem
estratigráfica.  é  um devir  infinito  da  filosofia,  que  atravessa  a  sua
história mas não se confunde com ela. […] A filosofia é um devir, não
história;  ela  é  coexistência  de  planos,  não  sucessão  de  sistemas
(DELEUZE & GUATTARI, 1993, p. 72).

Devemos pensar o plano de imanência como algo que faz e desfaz o pensamento

o tempo inteiro, como um ir e vir permanente. O plano de imanência é como um deserto

que queremos atravessar, que nos oferece o mapa, mas não a direção.

A ida-e-volta incessante do plano, o movimento infinito. Talvez seja o
gesto supremo da filosofia: não tanto pensar  o plano de imanência,
mas mostrar que está lá, não pensado em cada plano […] o que não
pode  ser  pensado,  e  todavia  deve  ser  pensado  (DELEUZE  &
GUATTARI, 1993, p. 73)

Para Benjamin (2006) o conhecimento se produz em relâmpago, acontecimento,

insight. O conhecimento se dá quando, ao nos perdermos do hábito, percebemos algo

que nos desorienta,  que nos leva a inventar a crítica da imagem (imagem crítica ou

imagem dialética). 

Trata-se, então, de transcender o hábito segundo o qual qualquer coisa sempre é

reduzida,  pela  necessidade de agir,  ao mesmo,  e  nada  se  inventa,  nada muda,  nada

produz/inventa coisas. Aqui se percebe estranho o que é familiar, e se corre o risco de

perder-se no que é familiar com vistas ao acontecimento da diferença. 

A observação deste acontecimento reafirma o atual momento, em que as formas

já instituídas não são mais as únicas a determinar a maneira de se fazer audiovisual. Há,

contemporaneamente, variadas formas surgindo, criando padrões diferentes para meios

específicos  e  públicos  determinados.  Tais  produções  se  afastam  cada  vez  mais  do

cinema, como conhecíamos antes.

A própria experiência do cinema ou, em outras palavras, o que dela é
específico é, para Bellour, a projeção em sala. Somente isso define o
cinema. Toda outra forma de visualização de um filme (da televisão ao
telefone  celular)  é  uma  audiovisão  simplesmente  degradada
(GAUDREAULT & MARION, 2016, p. 32).

Nesse sentido, assistir a um filme cinematográfico no YouTube não representa a

experiência do mesmo produto visto no cinema. Assim, é possível perceber que há cada

vez  mais  materiais  produzidos  especificamente  para  serem  exibidos  neste  canal,
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mostrando que o meio está se desenvolvendo a partir de vídeos que trazem em suas

lógicas  de  construção  e  de  organização  um  fantasma  que  tem  origem  no  próprio

ambiente.  Destaco que os fantasmas tratados neste  artigo  tem conexão direta com a

memória. Para Bergson (2006) o conceito de memória está relacionado à duração como

multiplicidade  qualitativa,  como  invenção,  continuidade  indivisível,  elaboração  do

absolutamente novo.

Penso, então, o audiovisual como devir. Esse movimento dos virtuais aos atuais

se dá na duração,  e  está  ligado à percepção e à memória. Tem-se,  assim, uma obra

aberta, cujo resultado depende da forma como percebemos aquilo que temos sobre a

necessidade de agir no presente.

O devir,  com a  sua capacidade de furtar-se ao presente,  tem uma identidade

infinita,  ilimitada,  nos dois sentidos ao mesmo tempo, do futuro e  do passado.  “Na

medida em que se furta ao presente, o devir não suporta a separação nem a distinção do

antes e do depois, do passado e do futuro. Pertence à essência do devir avançar, puxar

nos dois sentidos ao mesmo tempo” (DELEUZE, 2006b, p. 1).

A percepção  é  algo  que  está  sempre  se  modificando,  pois  estamos  sempre

passando de um estado para  outro,  mudando sem cessar.  Nota-se,  assim,  a  duração

sempre fluindo. “A verdade é que mudamos sem cessar e que o próprio estado já é

mudança” (BERGSON, 2006, p. 2). O audiovisual também está sempre em mudança;

uma mudança que se desenvolve no tempo. Conforme Tarkovski (1990, p. 77), o cinema

é um exemplo disso: “a imagem cinematográfica é essencialmente a observação de um

fenômeno que se desenvolve no tempo.”

Segundo Vasconcellos (2006), Deleuze coloca a imagem em Bergson como uma

realidade  ontológica.  Dessa  maneira,  ele  está  associando  a  teoria  da  memória

bergsoniana com a visão de Bergson para o tempo. O tempo deixa de ser observado

considerando-se o espaço, passando a se apresentar como uma coexistência e não como

uma  sucessão.  Portanto,  na  sua  essência,  a  duração  é  memória.  Bergson  (apud

DELEUZE,  2004)  apresenta  essa  identidade  entre  a  memória  e  a  duração  como

conservação  e  acumulação  do passado  no presente,  o  que  poderia  ser  explicado  da

seguinte maneira:

De  uma  parte,  o  momento  seguinte  contém  sempre,  além  do
precedente, a lembrança do que este lhe deixou; de outra parte, os dois
momentos se contraem ou se condensam um no outro, pois um não
desapareceu ainda quando o outro aparece. (DELEUZE, 2004, p. 39). 
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Os arquivos audiovisuais possibilitam que os fantasmas se apresentem como a

manutenção do passado no presente. A memória é uma virtualidade que se atualiza nas

mídias que, neste caso, surge a partir de um compartilhamento no YouTube. Portanto,

trata-se efetivamente da memória do mundo audiovisual, e não da memória do mundo

da vida. A abordagem trabalhada neste artigo relaciona as imagens dos vídeos à duração

audiovisual. Portanto, as reflexões aqui colocadas têm origem nos devires presentes nos

Surprise Eggs. Slime e Unboxing, A pretensão é colocar em discussão a maneira como

começa  a  se  desenvolver  uma  memória  audiovisual  que  tem  base  em  vídeos  do

YouTube que utilizam na base de sua construção a repetição do primeiro plano e de

closes de mãos, e que passam a operar como dispositivos que dão a ver a presença do

meio  na  criação  do  ambiente  como  um  fantasma  que  determina  a  construção  da

linguagem. Portanto, proponho um movimento (flanar nos termos de Benjamin) que vai

iniciar  uma  cartografia  que  busca  por  essas  afinidades  atualizar  a  linguagem

audiovisual.

O YOUTUBE, OS FANTASMAS E O DISPOSITIVO

Muitos vídeos do YouTube fazem emergir potenciais fantasmas que se atualizam

frente aos espectadores Chamo esta potência de imagens-fantasma, as quais trato como

virtualidades. Os seus diferentes tipos pensam as imagens do mundo e os dispositivos.

Os  arquivos  audiovisuais  são  caracterizados pela  coexistência,  onde  todo o passado

coexiste com cada presente. Os fantasmas podem se atualizar de diferentes maneiras.

Assim, o arquivo seria aberto, pois o enunciado seria uma multiplicidade e não uma

estrutura  ou  um  sistema.  Portanto,  o  arquivo  é  atravessado  por  um  feixe  de

virtualidades, de acontecimentos singulares. Como tal, ele estaria ligado às dobras do

tempo, ou seja, ao virtual e o atual. 

No  cenário  audiovisual  de  hoje  há  novas  tecnologias  disponíveis  para  a

produção,  assim como novos espaços para a  circulação dos materiais.  O espectador

também  passa  a  ser  outro.  Ele  se  diferencia  de  si  mesmo  pelo  simples  fato  de

potencialmente  ser  produtor  de  vídeos.  A  softwerização  e  as  conexões  em  rede

possibilitaram a reconfiguração das técnicas e das práticas sociais, com novos papéis

sendo desenvolvidos nas relações de emissão e recepção. Isso tudo motivou a ascensão

de um audiovisual contemporâneo que apresenta uma característica que denomino de
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estado-fantasma, baseado no contágio de umas produções sobre outras a partir do uso

de  arquivos  digitais.  Essas  imagens  aparecem  como  se  fossem  espectros  que

ressuscitam. Portanto, as atualizações deste tipo de produção audiovisual estão muito

fundamentadas numa memória que observa passado e presente distintos e, ao mesmo

tempo, sendo coexistentes e indiscerníveis. O resultado pode ser visto no YouTube, no

qual  comparecem  muitos  fantasmas.  Tudo  o  que  está  depositado  ali  é  considerado

arquivo e pode ser tomado como um espectro à medida que é reutilizado e volta à vida. 

Seja  tratado  como reflexo  ou  como eco,  o  fantasma é  visto  como algo  que

duplica  uma  determinada  realidade  que  está  no  passado  e  age  no  presente.  Essa

fantasmagoria é uma emanação de alguma coisa que existiu quando reaparece, seja a

partir de sua forma original ou de uma maneira diferente, atualizada em outro produto

audiovisual. 

Ao lidar com a memória, os fantasmas passam a ser estratégias que fazem uma

relação do presente com o passado. Diversos produtos visuais, sonoros ou audiovisuais

utilizam-se deste artifício para acessar o passado. 

A paisagem audiovisual de nossa época está permeada de espectros que vivem

do trânsito que existe entre as coisas. No processo de atualização, as imagens trazem

consigo o passado para agir sobre novos materiais. A fantasmagoria se alimenta disso,

de um estado em potência que vive entre uma coisa (virtual) e outra (atual). No caso

específico dos Surprise Eggs. Slime e Unboxing, ela se baseia em cada um dos vídeos

postados anteriormente (que tem como características a utilização do primeiro plano e

de  closes  de mãos),  assim como no próprio ambiente  criado pelo YouTube,  que se

mantém em cada material como um fantasma que os assombra, dando base para a sua

existência.  Percebemos,  dessa  maneira,  produtos  audiovisuais  que trazem o  passado

como diferença.  Benjamin (1984) vai nos dizer que o passado vai  relampejar como

imagem no momento em que é reconhecido, não necessariamente como “ele de fato

foi”.  Portanto,  os  devires  que  estão  em virtualidade  nas  imagens,  funcionam como

ruínas que atualizam esses produtos audiovisuais contemporâneos.

Quando  retomamos  usos  ou  significações  estamos  criando fantasmagorias.  A

aparição de imagens ruinosas é aquela baseada no passado que aparece no presente,

assombrando-o como fantasmagoria. 

Isso não quer dizer que tudo que existiu vai se repetir. Mesmo que estejam na

origem,  os  fantasmas  são  evocados  em  realizações  audiovisuais  a  partir  daquelas
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lembranças que sejam úteis para a atualização. Tal afirmação está baseada no fato de

que intuímos virtualmente muito mais coisas do que percebemos atualmente. Entretanto,

nosso corpo afasta de nossa consciência tudo aquilo que não serve para a nossa ação,

que não tem interesse prático. 

Assim, a utilização das ruínas de qualquer fato ou material audiovisual realizado

em produtos inéditos ocorre por meio de algum detalhe que se conserva no passado e

que é trazido de volta à vida como um fantasma. Este surge a partir de uma lembrança

útil que é descoberta do passado, o qual mantém na obscuridade a maior parte de suas

virtualidades, ou seja, muita coisa nos escapa e não renasce. 

Aquilo que volta à vida não é apenas um duplo, mas algo que se metamorfoseia

a partir da observação das ruínas para tomar uma forma que auxilie na construção de

novos sentidos para as imagens. O que é considerado supérfluo fica atrofiado, pois as

funções inúteis desaparecem, sucumbindo àquela que é atualizada e que se organiza em

direção ao futuro.

Bergson (2009) cita que quanto maior for a quantidade de passado que cabe no

presente, mais pesada será a massa lançada ao futuro contra eventualidades que possam

surgir. O YouTube como um fantasma do ambiente parece ter esta força que afeta os

arquivos de vídeos ali  depositados e  que mantém a existência  de produções que se

aproximam por determinadas virtualidades. Nesse sentido, percebo essa potencialidade

acentuada quando se operam por dispositivos, como o primeiro plano fixo e os closes

das mãos.

Utilizo o conceito de dispositivo de Agamben. Para ele trata-se de “qualquer

coisa  que  tenha  de  algum  modo  à  capacidade  de  capturar,  orientar,  determinar,

interceptar,  modelar,  controlar  e  assegurar  os  gestos,  as  condutas,  as  opiniões  e  os

discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2005, p. 13). Portanto, o dispositivo aqui

está relacionado à repetição do primeiro plano e de closes de mãos que circulam num

meio, criando o ambiente como um fantasma que age na produção de um determinado

tipo de vídeo, de forma a construir códigos não estabelecidos a priori. Mais do que isso,

o  fantasma  que  traz  consigo  a  memória  do  ambiente  e  dos  produtos  audiovisuais

também pode ser o dispositivo. Ou seja, os vídeos que trazem o primeiro plano com a

presença  das  mãos  competindo  pelo  olhar  são  realizados  dentro  de  um  ambiente

(YouTube)  que  propicia  o  seu  aparecimento  (por  ser  um  meio  que  veicula  uma

diversidade muito grande de materiais), ao mesmo tempo que, pela repetição de uma
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grande quantidade de produções, passam a desenvolver uma linguagem bem específica.

Esse  tipo  de  linguagem desses  vídeos  circula  em um ambiente  que,  à  medida  que

promove sua difusão, vai afirmando os códigos e estabelecendo novos parâmetros para

a oferta de sentidos dentro do audiovisual contemporâneo. Dispositivo e ambiente agem

um sobre o outro o tempo inteiro, com o passado se atualizando no presente, ao mesmo

tempo em que volta a ser virtual.

COLORS:  IMAGEM  DIALÉTICA  E  DISPOSITIVO  COMO  PASSADO  E

PRESENTE

Para Alliez (1996) o plano de imanência compreende a um só tempo o virtual e

sua atualização. A troca incessante entre o virtual  e o atual  e a sua coexistência vai

definir um cristal. “O atual e o virtual coexistem, e entram num estreito circuito que nos

reconduz constantemente  de um a  outro.  Não é  mais  uma singularização,  mas uma

individuação como processo, o atual e seu virtual. Não é mais uma atualização, mas

uma cristalização.” (Alliez, 1996, p. 54)

Parece-me que essa cristalização pode ser  relacionada à  imagem dialética de

Benjamin, a qual está baseada no conceito de uma imagem “capaz de se lembrar sem

imitar, capaz de repor em jogo e de criticar o que ela fora capaz de repor em jogo”

(DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 114).  Trata-se de uma figura inventada da memória, que

é inédita. Pensando por esse viés, os tipos de vídeos discutidos neste artigo são tomados

como imagens dialéticas.

Pensar  a  história  como  movimento  a  partir  de  Benjamin  é  abrir-se  aos

anacronismos, deixando surgirem diversas potências que podem revelar a natureza das

imagens  que  estudamos.  Nesse  sentido,  podemos  pensar  a  montagem  como

conhecimento.

A imagem  tem  potências  de  colisão,  segundo  Didi-Huberman  (2017),  onde

tempos e coisas são agregadas e desagregadas nesse contato. Esse choque produz uma

potência de relâmpago que ilumina a imagem do passado, mas que ao mesmo tempo

escurece no instante seguinte, fazendo recomeçar o conhecimento. “Estamos longe do

domínio  estabelecido,  dicionarizado,  que  o  historiador  positivista  inventa  para  si  a

respeito de seus objectos do conhecimento. Os objectos do conhecimento histórico são

objectos  passados;  são  também,  e  pela  mesma  razão,  objectos  que  passam  (DID-

HUBERMAN, 2017, p.141).”
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Ao  observar  as  imagens  de  vídeos  do  YouTube  que  apresentam  num

enquadramento  fixo  mãos  que  manipulam  os  mais  variados  objetos,  e  que  não

apresentam nenhuma  variação  em termos  de  enquadramentos  ou  movimentos  (uma

câmera que se mantém com o mesmo ponto de vista o tempo inteiro) passo a refletir

sobre a relação possível que pode se estabelecer entre o Agora, como um instante, um

relâmpago e o Outrora, como latência, fóssil. É nessa tensão que o Futuro se apresenta,

como um desejo que vai trazer as suas marcas. Portanto, tenho à minha frente a imagem

dialética.

“Não se pode dizer que o passado ilumina o presente ou que o presente
ilumina  o passado.  Pelo contrário,  uma imagem é  aquilo  em que  o
Outrora  encontra,  num  relâmpago,  o  Agora,  para  formar  uma
constelação. (…) Noutros termos, a imagem é a dialética em repouso.
Já que, enquanto a relação do presente com o passado é puramente
temporal,  contínua,  a  relação  do  Outrora  com  o  Agora  presente  é
dialética:  não  se  trata  de  decorre,  mas  sim  de  uma  imagem
sobressaltada (BENJAMIN apud DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 142).”

A ideia de repouso está ligada a noção de imobilização momentânea num devir,

num  momento  em  que  o  pensamento  se  imobiliza  numa  constelação  saturada  de

tensões. É aí que aparece a imagem dialética.

Portanto, ao ver os vídeos do YouTube encontro as imagens dialéticas a partir do

Outrora e do Agora: o relâmpago faz vislumbrar um choque dos tempos. Tais vídeos

libertam as modalidades do próprio tempo, colocando em questão o futuro dos códigos

audiovisuais.

É também assim que percebo o dispositivo, o qual relaciona a manutenção do

passado no presente:

O dispositivo é na realidade, antes de tudo, uma máquina que produz
subjetivações, e  enquanto tal é uma máquina de governo. O exemplo
da confissão é aqui iluminante: a formação da subjetividade ocidental,
ao  mesmo  tempo  dividida  e,  no  entanto,  dona  e  segura  de  si,  é
inseparável  da ação plurissecular do dispositivo penitencial,  no qual
um novo Eu se constitui através da negação e, ao mesmo tempo, da
assunção do velho. (AGAMBEN, 2005, p. 15) 

Nesse caso, a cisão que o dispositivo penitencial opera produz um novo sujeito

que possui o presente (Agora) e o passado (Outrora) ao mesmo tempo. Nesse mesmo

caminho, as caraterísticas de primeiro plano com câmera fixa e a presença das mãos

operam  como  um  dispositivo  que  leva  o  fantasma  de  um  vídeo  para  outro  e  vai

construindo  uma  memória  do  audiovisual  contemporâneo  dentro  do  YouTube  com
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características da repetição. Isso pode ser observado não apenas nos vídeos  Surprise

Eggs. Slime e Unboxing. Atualmente esse tipo de linguagem específica do YouTube já

começou  a  comparecer  em  vídeos  que  circulam  não  apenas  neste  meio,  mas  no

mainstream, por exemplo, na indústria fonográfica.

O  cantor  e  compositor  Beck,  expoente  do  rock  contemporâneo,  lançou  em

outubro de 2017 um videoclipe de seu novo álbum Colors. A música Colors (de mesmo

nome  do  álbum),  recebeu  um  videoclipe  produzido  com  imagens  que  captam  a

manipulação  de  “slimes”  com  as  mãos  em  primeiro  plano.  A  produção  mostra

diferentes  “slimes”, com variadas texturas e cores  sendo manipulados por mãos em

primeiros  planos.  Trata-se  claramente  de  um  contágio  dos  vídeos  que  circulam no

YouTube. O fantasma que atualizava os vídeos dentro de um determinado ambiente já

passou a agir sobre um audiovisual que extrapola os limites do YouTube. 

Figura 4: Beck - Colors (Slime Visualizer)

Fonte: YouTube10

Em uma primeira aproximação, Surprise Eggs. Slime e Unboxing são vídeos que

parecem estar limitados à circulação pelo ambiente que os possibilitou a realização.

Entretanto, por contágio eles passam a habitar territórios não pensados inicialmente por

meio da sua presença como fantasmas de uma memória audiovisual, que se atualiza em

novas realizações.

O trânsito entre os meios, característica muito forte da digitalização, aparece,

então, na linguagem que se dissemina a partir de um conjunto de vídeos do YouTube e

que começa a atualizar materiais audiovisuais tradicionalmente estabelecidos dentro da

cultura, como os videoclipes.

Ainda em movimento constante, com reflexões que se desenvolvem ao mesmo

tempo em que avanço sobre os materiais a partir do YouTube e que passa por outros

meios, esta pesquisa percebe a ação do ambiente e do dispositivo como um fantasma

que  atualiza  a  linguagem  audiovisual  e  que,  ao  mesmo  tempo,  virtualiza  rumo  à

10 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8I1B4n_8Cto>. Acesso em: 15 out 2017.
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construção de códigos não estabelecidos à priori e que devem, a médio prazo, estar

difundidos  pelas  mais  variadas  formas  audiovisuais  em  diferentes  meios.  Portanto,

dispositivo  e  ambiente  são  fantasmas  que  atuam  na  construção  de  uma  memória

audiovisual que transita por diferentes meios.
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