
PRÁTICA CRÍTICA EM MOVIMENTO 



MÉTODOS AUDIOVISUAIS  PARA ESTUDOS  DE CINEMA  E  MÍDIA

Palavras-chave: Video ensaio digital; prática crítica e criativa; análise fílmica; a nova cinefilia







...reformulação ou remixagem de filmes e 
trechos de imagens em movimento



...que são publicados / distribuídos on-line 
em formas videográficas digitais que se 
situam ao longo de um espectro que vai de 
"explicativo" para "poético".



On the Internet...

…“[T]he repressed film culture that gave 
rise to film studies has returned with a 
vengeance.”

... "[A] cultura cinéfila reprimida que deu origem a 
estudos de cinema voltou com uma vingança".

Mark Betz, ‘Little Books’, in Lee Grieveson and Haydee Wasson (eds), Inventing Film 
Studies (Durham and London: Duke University Press, 2008), 319-341.



THE PENSIVE SPECTATOR
On the space and time new digital affordances (e.g. DVD 
remote controls) seem to offer

"Para o pensamento associativo, [para] a reflexão 
sobre ressonância e conotação, [para] a identificação 
de pistas visuais, a interpretação da forma e estilo 
cinematográfico e, finalmente, o devasão pessoal".

Laura Mulvey, Death 24x a Second (2006), 146-147.  





Luís Mendonça, 2015
https://vimeo.com/146033404







https://vimeo.com/album/481016



https://www.youtube.com/channel/UCvKtcYTefymraEP_lPp9L4w

https://www.facebook.com/Cinemascopebr



Arthur Tuoto, 2017
https://vimeo.com/211364548





Arthur Tuoto, 2013
https://vimeo.com/60800333





“Os métodos de 
vanguarda não
são apenas a auto-
expressão
hermética…”

“Um campo de 
trabalho
experimental à
espera de ser
utilizado”

ROBERT B RAY







Laura Mulvey



Precursores



…fascinada pela habilidade de Marilyn 
de pairar entre o movimento e a 
quietude e o modo como as pausas, a 
lentidão e as repetições do cinema 
atrasado simplesmente, nesse caso, 
materializavam algo que já estava lá. 
Percebi que minha atenção havia sido
literalmente capturada quando a 
figura se moveu para um momento
fugaz de estase; E que eu parei o filme
para pegar o ponto alto dentro deste
desdobramento de um gesto.”

Laura Mulvey. 2015. ‘Cinematic gesture: the ghost in 
the machine’, Journal for Cultural Research



"Para Heidegger, elaborar com as mãos é uma relação de cuidados e 
relações preocupantes, não uma relação em que o mundo está definido 
perante nós (sujeitos conhecedores) como um objeto". (Bolt 2004b, 6)



Tão incipiente, insuficientemente formado como
pesquisa acadêmica?

…ser capaz de responder à crítica acadêmica



What makes a GOOD audiovisual essay?

A good critic-artist and a creative video editor



Catherine Grant, 2013 
https://vimeo.com/28893042



Trabalho de crítica, cura, pensamento materialTrabalho de crítica, cura, pensamento material



”…a hybrid form—existing somewhere between reading and 
watching, like various computer-related activities—is part of what 
seems forward-looking about them. Developments in fragmented, 
mosaic forms of print criticism can be spotted elsewhere […] What 
all these forms of criticism suggest is not merely a less linear way 
of approaching film experience but also a more interactive
methodology.”

JONATHAN ROSENBAUM
“The Mosaic Image”, Moving Image Source



Uso de formas vernáculas



Catherine Grant, 2016
https://vimeo.com/151541761



Crítica?



Catherine Grant, 2017
Unpublished



Catherine Grant, 2017
Unpublished



SOME EMERGENT FORMS/TECHNIQUES

• Voice/narration over film excerpts
• Text commentary or quotation over film excerpts
• Altered motion experiments
• Desktop documentaries
• Interfilmic and intrafilmic Supercuts, compilations, 

assemblages, collages:
• Sequential video comparative montage
• Split/multiple screen comparative montage
• Comparative montage through superimposition











http://scalar.usc.edu/works/videographic-essay/index



http://reframe.sussex.ac.uk/audiovisualessay/


