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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo estudar algumas possibilidades de distribuição de videoarte no 

ambiente digital. A discussão centra-se, em especial, em sítios de internet que realizam tal 

função, observando a existência de quatro tipos: 1) Arquivistas: responsáveis por digitalizar 

obras de videoarte da era pré-digital, oferecendo a possibilidade de contato com trabalhos 

outrora indisponíveis; 2) Arquivistas/distribuição: digitalizam acervos, mas não permitem 

acesso total às obras, serve mais como um repositório de informação para aquisição das obras 

junto aos administradores dos sites; 3) Distribuição: mostram obras inéditas de artistas na 

internet, normalmente o acesso é gratuito, mesmo que seja necessário algum tipo de cadastro; 

e 4) Canais próprios em sítios: mostram obras inéditas de artistas, sem que haja curadoria mas 

apenas postagem livre de obras. Além da classificação de tal tipologia, este estudo discute as 

influências estéticas e tecnológicas que cada um dos modelos de distribuição adotados 

impinge sobre a produção do videoartista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: videoarte; sítios de internet; modelos distribuição pela internet. 

 

 

 

1. Vulgarização tecnológica e redimencionamento do espaço para videoarte 

 

 A construção do vídeo como forma expressão artística está relacionada diretamente 

com a criação de um espaço não-convencional de expressão estética. Inicialmente habitado 

por artistas preocupados em expressar seu descontentamento com o conservadorismo político, 

o que fazia do vídeo um ato de resistência e auto-exposição, ele vai aos poucos transformando 

sua temática, galgando discussões sociais mais pontuais e identificadas com grupos 

específicos da sociedade, além de possibilitar reflexões sobre questões estéticas e específicas 

do vídeo. Nesse capítulo, tenho por objetivo discutir como transformações tecnológicas vem 

redimensionando o espaço de distribuição da videoarte. De forma mais específica, procura-se 

discutir a influência das plataformas digitais no processo de divulgação da videoarte, com 
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ênfase em sítios dedicados a este propósito; como se observará na discussão a seguir, parecem 

existir, pelo menos, quadro categorias de sítios de divulgação de trabalhos de videoartistas. 

Ao mesmo tempo que a videoarte vem evoluindo e ganhando forma, o vídeo tem se 

tornado um meio de expressão cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Inicialmente 

disponível para poucos — dado o preço elevado e o tamanho dos equipamentos — seu 

processo de vulgarização tem início a partir de meados dos anos 60, com o lançamento da 

primeira câmera portátil, a Portapack pela Sony. Naturalmente esse crescimento é gradual, 

inicialmente utilizado apenas por poucos realizadores, em especial na Europa e nos EUA, 

relacionados às artes plásticas, a música e vanguardas artísticas. O vídeo se torna, pouco a 

pouco, um meio de expressão de artistas relacionados às minorias e, posteriormente, 

angariando estudantes e profissionais da área de comunicação. A marginalidade do vídeo 

nesse período se dá, por conseguinte, graças a dois fatores principais: o primeiro estaria 

relacionado à suas temáticas mais comunns, ao passo que o segundo relacionar-se-ia às 

limitadas possibilidades de acesso a este material. 

 Equipamentos de vídeo eram caros, sendo que sua produção requeria toda uma 

parafernália tecnológica, como ilhas de edição, tripés, cases de equipamentos, iluminação, que 

jamais poderiam ser alojados senão em locais tecnicamente apropriados; havia a necessidade 

de utilização de VTs acoplados em diversas bitolas, como Portapack e U-matic, levando a 

necessidade de operadores treinados, além do uso de baterias próprias e cabos múltiplos para 

ligação entre o VT e a câmera. Essa realidade não só afasta o usuário comum da utilização 

desse tipo de meio de expressão, como limita seu acesso dentro do próprio ambiente artístico. 

A virada entre os anos 80 e 90 é um ponto-chave para a discussão do papel do vídeo na 

sociedade, uma vez que se instaura o início de um processo de vulgarização do vídeo que 

culminará com o surgimento da bitola digital e sua íntima relação com a Internet, momento 

em que o vídeo perderá boa parte de sua aura marginal. Ao mesmo tempo, como veremos no 

texto que se segue, a internet passará a ser o meio de divulgação preferencial do vídeo artista 

digital. 

 O primeiro momento dessa vulgarização, de acordo com Lima-Lopes (2011), tem início 

em duas frentes: uma relacionada à disponibilização de materiais para gravação e consumo 

doméstico de filmes e programas de televisão e outro relacionado à disponibilização de 

camcoders para o consumidor comum. No caso da primeira, temos comércio de aparelhos de 

videocassetes domésticos, os quais realizam uma dupla função dentro do lar do habitual 

público de televisão: uma relacionada à possibilidade de assistir produtos audiovisuais 
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comercializados por distribuidores especializados, e outra ligada à gravação de programas 

transmitidos pelas emissoras. No caso da primeira, há o primeiro sinal de desvinculação entre 

o aparelho televisivo e o broadcaster: é o primeiro momento em que efetivamente a TV vira 

suporte para exibição de um produto que não está sendo enviado para a antena, e que nem 

mesmo faz parte da grade de programação. No caso específico do VHS — formato criado 

pela Panasonic, que, com enorme processo comercial se torna o padrão de mercado para os 

aparelhos domésticos —, essa possibilidade de consumo se limita, quase que exclusivamente, 

a lançamentos cinematográficos, uma vez que poucos produtos televisivos eram 

disponibilizados nesse formato; quando raramente o eram, tratavam-se de versões editadas e 

reduzidas. Na segunda, teve-se, pela primeira vez, a possibilidade de gravação de um 

programa transmitido pela emissora de forma a assisti-lo fora do horário de transmissão 

previsto em grade. O que temos nessa época é uma nova interação com a programação: a 

televisão tem sua função monitor descoberta pela grande massa. Nessa nova função, constrói-

se um embrião do futuro internauta que será capaz de construir sua própria programação e ir 

além daquilo que lhe é oferecido. 

Já a disponibilização de camcoders tem um história intimamente relacionada ao 

processo de miniaturização dos equipamentos de vídeo: o nascimento de bitolas, como, Hi-8 e 

Mini DV e mesmo gravação direta em DVDs convencionais, facilitam um processo de 

apropriação tecnológico anteriormente possível apenas aos profissionais da área de 

comunicação. Mesmo sem recursos mínimos de edição, o barateamento e a simplificação 

gradual desses equipamentos já permite o registro do cotidiano dos indivíduos. Este material 

ainda não é divulgado além do círculo familiar ou de amizades mais próximas, o seu suporte 

de exibição é o próprio aparelho de televisão e o vídeo cassete VHS, por meio de adaptadores 

de fitas ou de cabos modelo RCA para áudio e vídeo, que aos poucos se tornam padrão nos 

equipamentos domésticos. Nesse sentido, é também correto afirmar que o surgimento desses 

novos padrões de equipamentos também viabilizaram o acesso ao vídeo para artistas, 

outsiders dos grupos formados em torno das artes plásticas ou das produtoras independentes. 

 Efetivamente, antes da era digital, a transformação da tecnologia audiovisual não 

necessariamente democratizou as possibilidades de produção (Machado, 2006), no que tange 

seu acesso ao indivíduo comum. A vulgarização tecnológica do vídeo e de sua inclusão como 

uma tecnologia do cotidiano se deve a utilização das bitolas 100% digitais para captura de 

vídeos e stills fotográficos, aliadas à proliferação dos computadores como um elemento 

substituidor dos antigos equipamentos. Inicialmente pensadas para substituir a película 
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fotográfica, último remanescente do celuloide fotossensível em nossa cultura tecnológica, as 

câmeras digitais, que a partir do início dos primeiros anos do século 21 passam a se tornar o 

padrão de mercado, são que equipamentos quebraram algumas barreiras importantes. A 

primeira está relacionada ao seu valor de aquisição: mais baratas que as camcoders de vídeo 

digital disponíveis no mercado — o que inclui bitolas como MiniDV, DV-CAM, Beta digital 

e gravação em HDD —, gradativamente vão sendo melhoradas sua capacidade técnica de 

gravação de vídeo, chegando, assim, a níveis de qualidade bem satisfatórios se comparados a 

equipamentos profissionais. Essa teia de inclusão e vulgarização do vídeo não poderia estar 

completa sem a inserção das câmeras de vídeo nos celulares. Sua criação e também constante 

evolução permitiu, mesmo com as diversas limitações técnicas impostas pelo tipo de lente e 

capacidade de personalização da captura, um registro foto e videográfico bastante peculiar do 

cotidiano. 

 A importância desses equipamentos é clara se pensamos nas possibilidades de interação 

entre eles e o computador: essas câmeras digitais — sejam as de celulares ou as fotográficas 

— facilitam o processo de captura das produções por parte do computador, agora uma peça-

chave na produção videográfica. Placas de captura e caros cabos especiais passam a ser 

dispensáveis, o que em muito barateia e simplifica tal processo. Efetivamente, a presença dos 

computadores traz uma nova realidade técnica a ser levada em conta: ele possibilita processo 

de edição em quase qualquer contexto. A edição passa então a ser pensada não em termos de 

máquinas que fisicamente manipulam fitas, mas através de softwares que interagem com 

arquivos digitais capturados pela câmera. Além disso, uma peculiaridade técnica desse 

processo é algo determinante para a definitiva desmarginalização do vídeo como meio de 

expressão: qualquer computador, desde que possua uma configuração mínima, é capaz de 

rodar os softwares de edição necessários para todas as fazes de pós- produção. Um resultado 

quase imediato desse tipo de realidade é que as produções videográficas podem facilmente ser 

aprendidas fora das escolas de comunicação e, principalmente, dos ambientes profissionais 

especializados. 

Nesse ponto, a internet funciona como um elemento democratizante. A despeito do fato 

de ela ser uma arte contemporânea, a videoarte sofre de um grande problema de dispersão de 

suas obras, o que parece acontecer por ela não possuir um ambiente próprio de exibição. 

Mesmo tendo sido, até certa forma, agregada, principalmente, pelos museus, ela ainda sofre 

bastante com problemas relacionados a seu acesso. Nesse sentido, a construção de portais e 
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plataformas online de divulgação de vídeos tem um grande impacto na divulgação, 

vulgarização e transformação da videoarte. 

 

2 . Sítios de internet e o espaço para divulgação da videoarte 

 

2.1 Divulgação de acervos: acessibilidade de obras pré-digitais 

 

 Em um primeiro momento, pode-se observar experiências que visam a divulgar acervos 

já existentes no universo off-line, como é o caso do Video Data Bank (doravante VDB)
3
 . 

VDB é um recurso de divulgação de vídeo arte fundada em 1976 pelo School of the Art 

Institute of Chicago e que tem por objetivo coletar e arquivar produções artísticas em vídeo 

nos EUA. Os números de seus arquivos impressionam, são 550 artistas e 6000 títulos. O sítio 

do VDB é composto por uma série de links, permitindo a navegação por artistas, por produtos 

(boxes), compilações realizadas por curadores; ele também oferece uma grande lista de 

artistas organizada alfabeticamente. Ao se clicar no nome de um artista, temos uma sinopse de 

seu trabalho, uma imagem de uma de suas obras, além de uma lista de coleções, obras e 

formatos organizada por ano de publicação. 

As informações oferecidas pelo VDB são importantes não apenas por disponibilizar 

material de pesquisa sobre artistas — muitas vezes a informação básica sobre um determinado 

artista é inexistente na rede —, mas também por possibilitar a distribuição de alguns desses 

títulos. É relevante observar que o portal VDB não disponibiliza os vídeos em sua totalidade 

apenas excertos de algumas obras, uma vez que o objetivo do VDB é promover a venda de 

mídias e arquivos digitais. 

Outro exemplo seria o Australian Video Art Archive
4
 (doravante AVAA), que tem por 

objetivo criar um repositório online, preservando vídeos de relevância histórica por meio da 

digitalização; AVAA também comercializada os vídeos por ela arquivados. No caso do 

AVAA o sítio de internet funciona mais do que uma fonte de informação sobre videoarte: ali 

temos o algumas obras disponíveis na íntegra em seu website para consulta; a 

disponibilização recai principalmente na produção digital e contemporânea. Cada vez que o 

nome de um artista é clicado, temos obras disponibilizadas tanto em links imagéticos como 

                                                
3 Ver http://www.vdb.org/ 
4 Ver http://www.videoartchive.org.au/ 
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textuais. É interessante observar que os artistas ali disponibilizados não são apenas de 

nacionalidade australiana, mas sim que tenham produzido videoarte na Austrália. 

Iniciativas como a AVAA permitem não apenas a maior distribuição e vulgarização da 

videoarte, como também funcionam como informação aumentada; uma vez que é possível 

assistir aos vídeos simultaneamente a leitura de informações sobre o artista. Fauconnier 

(2009, p. 124) discute como a internet facilita o processo de distribuição e de acesso a obras 

que outrora estariam guardadas em coleções e sem acesso pelo público. 

Em seu artigo ele narra como trabalho realizado por um instituto Holandês 

especializado na exibição e construção de acervos relacionados à videoarte (NiMK
5

 ) 

viabilizou a disponibilização de todo seu acervo. Nesse caso, as obras foram categorizadas e 

um excerto de 30 segundos de cada foi oferecido à guisa de exibição online. Segundo o autor, 

esse tipo de iniciativa é importante por divulgar o acervo para outros institutos, artistas, 

curadores e pesquisadores, que podem solicitá-los em cópias físicas ou digitais. 

Como todos os sítios citados, o NiMK possui uma página de abertura que permite a 

pesquisa por artistas e por título dos vídeos, junto a um mosaico de vídeos em destaque pela 

curadoria. O sítio tem grande índice de artistas que pode ser acessado em formato de listas; 

cada um desses nomes ao ser clicado leva a uma seção com alguma informação aumentada 

sobre o vídeo. Cada um desses vídeos tem seu excerto disponibilizado em um player de 

tecnologia proprietária, nessa janela também se podem observar tags de pesquisa, além da 

possibilidade de dividir a publicação em mídias sociais como Facebook e Twitter. 

 Entre outras experiências de online, destaca-se o portal Ubuweb
6
; trata-se de um 

importante repositório de materiais realizados e produzidos por vanguardas e é uma resposta à 

distribuição marginal e incompleta desses conteúdos. A proposta inicial era possibilitar o 

acesso à poesia concreta, evoluindo posteriormente também para a distribuição de vídeo, 

cinema e audioarte. Sua sobrevivência depende exclusivamente de doações; o sítio não está 

filiado a universidades ou empresas privadas. Ubuweb, assim como NiMK, tem um caráter 

arquivista e de recuperação da memória das produções já consagradas como parte do acervo. 

Entre os exemplos estudados neste capítulo, talvez o Ubuweb seja o com menos recursos: não 

há possibilidade de buscas especiais ou personalizadas e os vídeos são caoticamente 

organizados. Entretanto, há uma gama bastante grande de informação crítica sobre os autores 

e os vídeos. 

                                                
5 Disponível em http://catalogue.nimk.nl/ 
6 Disponível http://www.ubu.com/film/ 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7 

Em VDB, AVAA, NiMK e Ubuweb há a disponibilização de obras que não foram 

produzidas especificamente para sua distribuição no ambiente digital. Isso, certamente, tem 

algumas implicações estéticas que não podem deixar de ser levadas em conta. Em primeiro 

lugar, algumas dessas obras foram realizadas em bitolas analógicas, para serem vistas em 

monitores CRT — Standard Definition; sua transcodificação para o padrão digital certamente 

traz modificações no padrão cromático; tal modificação dependerá especificamente do tipo de 

bitola originalmente utilizada na gravação. Outro fator importante é que o player do 

computador, que normalmente utiliza a tecnologia Flash ou Silverlight, além de ter um 

tamanho bem mais reduzido que os monitores originalmente utilizados para realização desses 

trabalhos — gerando um relativo mesclar de planos e cores típicos desses processos de 

transcodificação —, eles normalmente usam tecnologia LCD ou LED — que se caracteriza 

por uma resposta do sinal muito diferente dos CRTs — propiciando uma experiência visual 

muito diferente da originalmente pensada. Em alguns casos, essas transformações são 

visíveis, entre elas a granulação, o achatamento e a perda de detalhes. 

 

2.2 Curadorias online: contemporaneidade exposta 

 

 É importante ressaltar que as possibilidades de rede tem trazido a criação de 

plataformas que não obrigatoriamente tem um vocação arquivista. O Video|artes
7
 é um 

exemplo de comunidade de artistas na internet; o objetivo é divulgar o trabalho de artistas 

independentes. O site agrega um grande número de vídeos classificados em mais de 40 

categorias, as quais se relacionam às técnicas utilizadas, país de origem e temática do vídeo. 

Algo que chama a atenção nessa iniciativa é o fato de ela ser uma dos poucos repositórios que 

agrega diversas produções de países latino-americanos, como Colômbia, 

Venezuela e México, além de diversos países europeus, Japão e EUA. Em Videoartes 

também há elementos que vão além da simples divulgação dos vídeos, o internauta pode 

encontrar informações sobre a história e desenvolvimento da videoarte, textos que discutem 

técnicas de produção e edição. Videoartes possui também uma rede social
8

 , voltada 

especialmente para produtores e divulgadores. Entre os conteúdos oferecidos estariam um 

fórum de discussão, um agregador de notícias além de conexão direta para plataformas online 

de vídeo, como Youtube e Vímeo. É importante perceber que Videoartes tem um proposta 

                                                
7 Ver Http://www.videoartes.com 
8 Ver http://www.videoartes.es 
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específica para cada uma de suas redes: o site de divulgação não agrega vídeos sugeridos por 

internautas, o material exibido ali passa por um processo de curadoria do site, responsável por 

decidir sua publicação e categorização; já a rede social, fechada, tem publicação livre, visando 

a fomentar a discussão entre os realizadores. Essa rede proprietária também é conectada 

diretamente com outras redes, tais como Facebook e Twitter, aumentando o escopo das 

discussões. 

 A ArtFem.TV
9
 (Stermitz, 2009) é um experimento que busca reconhecer o impacto 

intelectual e estético da produção de realizadores mulheres no universo das artes visuais e da 

cultura. Em seu sítio na internet, vê-se uma construção híbrida que só se torna possível graças 

ao meio: reportagens e documentários são exibidos lado a lado com trabalhos de videoartistas 

experimentais, paisagens sonoras e curtas metragens. Naturalmente, alguns trabalhos 

consagrados, e consequentemente mais antigos, estão presentes, mas o foco do portal é 

congregar a produção artística em torno de um tema específico, o que abre um grande espaço 

para artistas mulheres submeterem suas realizações e as tornarem visíveis para um público 

também particular e propenso ao contato com obras dessa temática. O site se auto intitula 

como uma televisão online que tem por objetivo apresentar arte e feminismo, de forma a 

incentivar as militantes desse movimento a criar projetos, internacionalizando a causa. Apesar 

da perspectiva internacionalizante desse site, não se vê referências à nacionalidade dos vídeos. 

No caso do ArtFem.TV observa-se que as categorias oferecidas parecem um tanto genéricas e 

pouco informativas, temos uma clara divisão entre ações ativistas, documentais e 

performáticas. Ao clicarmos em um dos vídeos somos transferidos para um player em tela 

cheia, modo em que é realizada a exibição. Dentro dos sítios discutidos até agora, o 

ArtFem.TV é o que menos traz informações sobre os artistas ali presentes, não há resenhas do 

filme, informações sobre a carreira dos diretores ou mesmo informações técnicas, há apenas o 

nome do vídeo, seu diretor e ano de produção. 

O video|art
10

 é um outro sítio de divulgação de videoartistas; cada artista deve se 

associar para, posteriormente, ser capaz de enviar seus conteúdos. Após o envio, os curadores 

escolhem quais vídeos efetivamente serão publicados. Diferentemente de outras experiências, 

o video|art propicia uma interação direta entre os aristas e curadores, que possuem uma 

associação específica para navegar pelos arquivos. Os vídeos disponibilizados também são 

classificados em diversos gêneros, sendo possível pesquisar pelo nome do artista. O também 

                                                
9 Ver http://artfem.tv/ 
10 Ver http://www.videoart.net 
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promove o Video Art and Experimental Film Festival
11

, um festival anual de cinema 

experimental e videoarte que conta com inscrições e envio de trabalhos para exibição em 

teatros e cinemas de Nova Iorque (EUA). 

 É interessante observar ainda que, mesmo com todas as transformações possibilitadas 

pela rede, algumas características típicas dos espaços de exibição físicos ainda se perpetuam 

nos referidos sítios: todos tem suas obras selecionados por curadores; o sistema de curadoria é 

uma prática oriunda das artes plásticas e chega ao videoarte devido a seu parentesco com as 

artes visuais. Uma das consequências desse modelo é que a escolha das obras está 

condicionada aos valores estéticos desses profissionais especializados, o que pode levar a uma 

relativa padronização das produções; esse fato, comum às galerias de arte, parece se refletir na 

escolha dos vídeos a serem publicados nesses sítios. Sherman (2008, p. 165) afirma que a 

internet levou a uma crise no universo artístico, principalmente no que tange à autoria. Isso se 

dá não apenas pelas possibilidades de distribuição, que são visivelmente ignoradas pelos 

grandes conglomerados de mídia, mas também graças à ameaça que as diversas possibilidades 

de mixagem, montagem e colagem de áudio e vídeo. De certa forma, ao veicular apenas 

trechos de seus vídeos escolhidos por curadoria de forma a promover a distribuição por meio 

de mídia física (como é o caso de alguns deles), o que se está efetivamente fazendo é 

utilizando a internet como uma espécie de teaser (no sentido mais televisivo do termo) e não 

possibilitando a divulgação efetiva dessas produções para públicos que não teriam contato 

com ele em outra situação. Talvez esse medo seja resultado do fato de que uma parte dos 

vídeos distribuídos nesses canais poderia ganhar, em uma situação hipotética, uma dimensão 

que, muitas vezes, fugiria do controle do distribuidor e do artista, devido às infinitas 

possibilidades de reprodução propiciadas pela microinformática. De fato, mesmo sem escapar 

do processo de curadoria, apenas alguns dos sítios parecem disponibilizar todo o seu acervo 

sem restrições ou intenção de venda. 

Sherman (2008, p. 161) coloca que a internet é também responsável por outro 

fenômeno: o encurtamento dos vídeos. Para o autor, isso é resultado da pressão exercida pelos 

anunciantes, que comprimem seus programas, criando momentos de atenção cada vez mais 

curtos. Pensar esse fenômeno a partir de uma lógica exclusivamente voltada para o mercado é 

desprezar um importante fator tecnológico. Inicialmente, é relevante observar que as múltiplas 

ofertas de conteúdo oferecidas pela WWW fazem com que produtos muito longos sejam 

dispersivos e não ofereçam concorrência frente às infinitas possibilidades do hipertexto. 

                                                
11 Ver http://festival.videoart.net/ 
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Adicione-se a isso questões tecnológicas; uma vez que vídeos ocupam espaço de banda e de 

armazenamento, não é possível transmitir vídeos sem algum algoritmo de compressão. Isso 

poderia se expressar na limitação temporal ou de tamanho do arquivo que algumas 

plataformas online impõe aos seus usuários; o Youtube, por exemplo, limita a dez minutos, 

aproximadamente, os vídeos publicados sob seu domínio. Esse tipo de limitação passa a se 

tornar um elemento padrão e constituidor da linguagem de muitos artistas, que passam a se 

adaptar ao meio. 

 

2.3 Canais de distribuição e estrutura para artistas individuais 

 

 Além de sites especializados na curadoria e distribuição de videoarte, os sites de 

publicação de vídeos como Youtube, Vímeo e VjTube, em sua maioria, também oferecem 

soluções tecnicamente viáveis para artistas. Youtube foi criado em 2005, sendo o primeiro a 

permitir que usuários comuns enviassem vídeos para serem exibidos online. Seu sucesso 

inicialmente se deu por 2 motivos: em primeiro lugar, ele permitiu que usuários comuns 

postagem seus vídeos com relativa facilidade técnica: ele mesmo realiza a conversão do 

material do usuário para a plataforma Flash, excluindo a necessidade de conhecimentos 

técnicos sobre CODECs por parte do usuário. Em segundo lugar, a utilização do Flash fez 

com que os vídeos se tornassem mais leves para o streaming, o que também democratizou o 

acesso a eles. Cubitt (2008) coloca que a profusão de CODECs disponíveis na internet leva a 

uma falta de padronização. Esse fato faz com que diferentes distribuidores possuam 

parâmetros quase proprietários de compressão; como consequência a democratização efetiva 

do conteúdo fica prejudicada pela não só constante necessidade de atualização, como também 

pela atualização constante do sistema. Se não bastasse isso, muitos desses CODECs são 

proprietários e não gratuitos. O Youtube instaura um paradigma comercial baseado na 

utilização de um sistema de livre utilização, apesar de não ser de código aberto. 

O Vímeo
12

 é um website com finalidades muito similares ao Youtube, fundado em 

2004. Contudo, seu destaque especial está em disponibilizar, desde 2007, padrão HD 

(1280x720)
13

 além de aceitar vídeos traduzidos para HTML5 desde 2011, características 

                                                
12 Ver http://www.vimeo.com 
13 O padrão HD (High Definition), traduzido para o português como alta definição, poderia ser caracterizado 

como uma forma de gravação e exibição de vídeo que se caracteriza por permitir um grande apreensão dos 

detalhes com uma qualidade muito superior à mídias em SD (Standar Definition, ou definição padrão), utilizada 

nos players e televisores convencionais. O HD é fruto da interação entre diversas tecnologias: do suporte de 
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técnicas que o tornaram mais utilizado por artistas em busca de uma melhor definição para 

exibição. Essa alta qualidade de exibição também tornou o site bastante utilizado para 

divulgação de Gaming videos
14

 e Machinima
15

, produções mais raramente vistas em sites 

como Youtube. Tanto Youtube como Vímeo permitem que canais específicos de artistas 

sejam abertos e assinados, utilizando-se de tecnologia RSS. 

 Outro site que se destaca nesse sentido é o VjTube
16

 , uma plataforma online que visa a 

divulgação exclusiva de conteúdo artístico ou profissional, o que incluiria videoarte, webtvs, 

audioarte e imagens estáticas. Naturalmente, esse tipo de plataforma também traz em si 

algumas produções que não se encaixam nessas categorias ou em outras normalmente 

determinadas pelo universo mainstream. Um exemplo desse tipo de tais como animação, que 

hoje ocupa um importante espaço na produção de vídeos graças a similaridade e aglutinação 

das ferramentas de produção e edição. Diferentemente do Youtube e do Vímeo, VJTube é 

baseado em uma solução comercial, o ViMP
17

, uma plataforma para produção e 

disponibilização de WebTVs, que também conta com uma versão gratuita para download. 

 Um fator importante a ser observado é que muitos sites de divulgação ou arquivamento 

de videoarte utilizam players externos. Da mesma forma que os artistas independentes 

utilizam plataformas online já existentes, diversos websites replicam vídeosexistentes em 

plataformas como Youtube e Vímeo para minimizar seus custos de hospedagem e 

programação. Parte significativa dessas plataformas já se atentaram a isso, passando a 

disponibilizar links para divulgação de seus vídeos em sítios externos, o que inclui Blogs, 

Vlogs e as diversas mídias sociais de internet. No caso dos exemplos estudados neste 

trabalho, Fem.tv, VJTube e NiMK utilizam plataformas próprias para postagem de seus 

vídeos, ao passo que o Ubuweb e o Videoartes veiculam seus vídeos no Youtube e Vímeo 

respectivamente. Em ambos os casos, a postagem online do vídeo é de responsabilidade do 

artista ou indivíduo responsável pela divulgação do vídeo. O Video|art tem uma parceria 

direta com o Vimeo, que não apenas hospeda os vídeos disponibilizados no site, como 

também divulga os vídeos inscritos no festival promovido por ele; isso graças a um acordo 

                                                                                                                                                   
gravação, da sua forma de codificação, da proporção de tela (4:3 ou 16:9) e do número de linhas por quadro 

(720, 1080 entre diversas outras). 
14 Gaming videos são vídeos gravados durante seções de jogos de vídeo games, tanto em computadores como em 

consoles. Seu propósito é eminentemente contemplativo e artístico. 
15 Machinima são vídeos que utilizam tecnologia de composição e renderização 3D para criação de animações 

com efeitos cinemáticos. 
16 Ver http://www.vjtube.net/ 
17 Ver http://www.vimp.com/en/products.html 
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comercial que ajuda a divulgação da plataforma entre seus usuários mais comuns, os próprios 

videoartistas. 

 À medida que estes materiais são disponibilizados, curadores, pesquisadores e o 

público em geral passam a ter acesso direto, fazendo com que essa obra se torne menos única; 

uma parte significativa de sua aura se perde e ela, efetivamente, passa a sofrer um processo de 

vulgarização, de forma a sofrer da falta de perenidade que parece algo típico da internet. Elas 

passam a ser tratadas pelos internautas com curiosidade, são assistidas e não necessariamente 

revisitadas: o expectador comum pouco parece diferenciá-las dos vídeos caseiros, spoofs
18

 e 

fanclipes
19

 presentes em plataformas como Youtube ou Vímeo. Os rompimentos estéticos, tão 

raros na era pré-digital, passam a se proliferar, sendo cada vez mais frequentes; a facilidade 

técnica de criação e postagem, agregadas a possibilidade de verbalização que esses vídeos 

possuem, faz com que mais indivíduos tenha contato com produções que fogem aos padrões 

comerciais. Em outras palavras, o contato com esse tipo de produção acelera o processo de 

absorção dessas estéticas por públicos não especializados: não é mais necessário aguardar que 

este tipo de linguagem seja absorvida por produções mainstream ou mesmo caseiras. A 

inquietação típica da videoarte, que se caracteriza como uma estética desviante, é rapidamente 

replicada e absorvida por artistas fora do circuito das artes visuais. 

Esse processo, por conseguinte, implica no barateamento para produção do vídeo, 

possibilitando aos artistas pensar sua obra a partir de uma nova perspectiva: finalmente, como 

um pintor, o videoartista é capaz de dominar todas as fases da produção de seu trabalho, 

incluindo também o processo de divulgação. Logo, com a chegada da internet, uma nova 

realidade se mostra aberta para apropriação e fomentação de uma nova marginalidade, da 

exibição de uma arte sem intermediários, sem o controle dos meios de massa ou das galerias 

de arte. Do ponto de vista teórico, essa desmarginalização e desmistificação da produção 

videográfica trouxe esse elemento artístico definitivamente para o processo comunicacional 

vivido no cotidiano das pessoas. Em outras palavras, ele seria fruto de um processo histórico 

intimamente relacionado com modificações no padrão estrutural dos meios, que levarão a 

transformações na forma como a videoarte é vista e pensada. Nesse sentido o meio de 

produção agora digitalizado cria uma nova instância de percepção do vídeo, uma tecnologia 

engrenada no dia-a-dia, tornando tênue a divisão entre o artista e aquele que busca apenas 

registrar o seu cotidiano de forma menos padronizada. 

                                                
18 Paródias ou imitações de videoclipes disponibilizada por seus produtores em sites como Youtube.  
19 Fanclipes seriam produções não oficiais de videoclipes por fãs e entusiastas que tem por objetivo ilustrar de 

forma pessoal uma canção de sua preferência. 
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Apesar das modificações demandadas pela publicação digital, não se pode negar que a 

facilidade do processo de divulgação, trazidas tanto plataformas livres como pelas 

proprietárias, são bastante sedutoras. Talvez seja por isso que uma parte significativa dos 

realizadores esteja utilizando essas plataformas, migrando a exposição de, pelo menos, parte 

de seus trabalhos para a rede. Dados pesquisados por Fauconnier (2009, p. 116) mostram que, 

entre 2005 e 2010, 72 artistas em início de carreira utilizaram esses sitos para a divulgação de 

suas obras, sendo que 81% deles também mantém um site específico para sua divulgação. 

Uma possível interpretação desses números é que parte desses autores pode apenas estar se 

beneficiando não apenas da divulgação que essas plataformas possibilitam, como também 

fazendo com que sua infraestrutura lhes sirva. Além de recursos técnicos de conversão e de 

garantia de compatibilidade com um número maior de computadores na rede, muitos desses 

sites também permitem ao artista criar canais de divulgação e de assinatura RSS
20

. 

 De certa forma, esses desenvolvimentos permitem também que essas obras, agora com 

visualização possível para todos os que tem acesso à rede, passem, por conseguinte, uma 

inerente democratização: os sítios distribuem seus vídeos para qualquer indivíduo, sem a 

necessidade da criação de espaço próprios. Entre os efeitos práticos desse tipo de distribuição 

está a eliminação de intermediários, como distribuidores de vídeos e gravadoras. Esse 

processo traz tanto vantagens como desvantagens para o artista e para os interessados em sua 

obra. A rede aumenta sua visibilidade do realizador por oferecer um canal direto entre ele e 

seu público, isso leva a um crescimento significativo no trabalho do artista, que agora tem de 

gerenciar esse processo. 

Todavia, o processo de divulgação de vídeos na rede não pode ser encarado como um 

mar de rosas; muitas dessas soluções normatizam a forma como artistas podem construir sua 

obra. Em primeiro lugar essas restrições seriam de caráter temático, resvalando em questões 

estéticas e políticas. Por exemplo, produções com grande quantidade de nu tendem a ser 

definidas como pornográficas, ganhando classificação etária ou mesmo restrições de acesso; 

em alguns casos, vídeos que tratam de figuras políticas públicas são classificados como 

impróprios e retirados sob ameaça de processo judicial. Em segundo lugar, exigências 

técnicas podem influenciar de diversas formas; o upload desses vídeos para a internet sofre 

complicadores relacionados à largura da banda e da capacidade do serviço de receber os 

                                                
20 RSS significa Real ly Simple Syndication. É um sistema que permite ao usuário assinar sítios da internet e ser 

avisado periodicamente de suas atualizações. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 14 

arquivos enviados. Como consequência disso, arquivos menores tendem a ser produzidos; a 

compressão de vídeo comumente implica em modificações em seu resultado final. 

Além disso, a velocidade de acesso tende a ser um fator relevante, em países como o 

Brasil, cuja qualidade da banda larga não é das melhores, assistir a essas produções pode se 

tornar uma experiência relativamente frustrante. 

 

3. Considerações finais 

 

Neste trabalho pôde-se observar que, mesmo no mundo digital, algumas práticas 

típicas dos espaços de exibição museológico ainda persistem; tais como a curadoria. Como 

um resultado, pouco são os sites que efetivamente promovem a publicação totalmente livre e 

democrática dessas obras; em muitos casos, artistas preferem utilizar a estrutura paga do 

Vímeo e do Youtube. O objetivo dessa opção é exatamente fugir a padronização que a 

curadoria acaba por criar, mas o que também gera outro resultado, a maior dificuldade de 

divulgação da obra. 

De forma geral, os sítios analisados mostraram ser um importante repositório de 

informações. Eles puderam ser classificados em quatro tipos: 

 

1. Arquivistas: responsáveis por digitalizar obras de videoarte da era pré-digital, 

oferecendo a possibilidade de contato com trabalhos outrora indisponíveis. 

a. Um exemplo seria o UBUWEB 

2. Arquivistas/distribuição: digitalizam acervos mas não permitem acesso total às 

obras, serve mais como um repositório de informação para aquisição das obras junto 

aos administradores dos sites. 

a. Exemplos seria o Video Data Bank e o Australian Video Art Archive 

3. Distribuição: mostram obras inéditas de artistas na internet, normalmente o acesso é 

gratuito, mesmo que seja necessário algum tipo de cadastro. 

a. Um exemplo seria o sítio Video|artes 

4. Canais próprios em sites: mostram obras inéditas de artistas, sem que haja curadoria 

mas apenas postagem livre de obras 

a. Exemplos seriam o Youtube, Vímeo e VJtube. 
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Um fator que não pode ser deixado de lado é o processo de vulgarização sofrido pela 

videoarte graças às tecnologias digital e de rede. Os portais específicos de divulgação, assim 

como os sítios arquivistas e de divulgação de produção não profissional, permitiram que toda 

a comunidade que faz uso dessas tecnologias tenha acesso a produção de videoarte; passando 

a abranger um público muito maior do que os que frequentavam as galerias de arte. Uma das 

consequências mais obvias desse tipo de realidade é a proliferação do uso desses meios pelos 

artistas, como já colocado anteriormente. 
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