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RESUMO 
 
A apropriação de vídeos publicados no YouTube e sua modificação por meio de técnicas 
pós-produtivas, como o remix, a relegenda e a redublagem, são discutidas neste artigo a 
partir do conceito de tática, de Michel de Certeau (2009). Homens e mulheres ordinários 
utilizam-se de tais potencialidades, ampliadas com a digitalização de fluxos e dispositivos 
comunicacionais, para se expressarem e compartilharem situações da vida cotidiana não 
abarcadas pela mídia tradicional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho compõe pesquisa em andamento e aborda as bases conceituais e empíricas da 

análise de vídeos elaborados a partir de técnicas pós-produtivas para a expressão de 

recortes do cotidiano não contemplados pela mídia tradicional. Volta-se à discussão de 

vídeos elaborados por pessoas comuns, aquelas que Certeau (2009) chama de homens 

ordinários4, e publicados no site YouTube. 

Tais vídeos compõem o que Manovich (2004) define como novas formas de autoria, novas 

relações e modelos de distribuição, que frequentemente são vistos com reservas, não só por 

tornarem instáveis relações e modelos sedimentados nas últimas décadas ou mesmo 

séculos, mas também pelo esperável questionamento de algumas das representações 

simbólicas surgidas sob a influência de tais formas e modelos. 

Lipovetsky e Serroy, por exemplo, criticam especialmente o que chamam de cinemania, 

que definem como o registro audiovisual desenfreado de tudo o que está à nossa volta, em 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 
do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 O título deste artigo é uma referência a videos que se apropriam do clipe Oração, d’A Banda Mais Bonita da Cidade. 
São eles: A Segunda Banda Mais Bonita da Cidade (http://youtu.be/fsk7RYHney0) e A Kitnet Mais Apertada da Cidade 
(http://youtu.be/kDjA5Fxs-dM). 
3 Professora do curso de Comunicação Social da UFMG; e-mail: joana.ziller@gmail.com 
4 Vale ressaltar, que a adoção do termo ordinário, que pode ser um tanto traiçoeira em nosso idioma, se dá aqui no 
sentido de comum, cotidiano – assim como no francês de Certeau. 
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pequenos filmes que mostram de políticos em atos rotineiros a webcams transmitindo 24 

horas por dia. Mas, para além dos desejos hedonistas e lúdicos que os autores apontam, há 

uma possibilidade destacada por eles de “democratização dos desejos de expressão 

individual” (LIPOVETSKY E SERROY, 2009, p. 292). Ou, como define Arlindo 

Machado, a função cultural de vanguarda de “ampliar os horizontes, explorar novos 

caminhos, experimentar outras possibilidades”, revertendo relações de autoridade. 

Partindo de tais discussões, trabalhamos com a ideia de que uma parcela das 

representações audiovisuais elaboradas por homens e mulheres ordinários e enviadas aos 

repositórios de vídeo trazem em si a marca da tática de Certeau: da astúcia, da arte do 

fraco. Tais vídeos buscam incluir no conjunto de representações simbólicas amplamente 

disseminadas uma parte da realidade não contabilizada nos escopos cobertos pelas 

corporações tradicionais – potencialidade também apontada por Arlindo Machado (1998).  

Assim, homens e mulheres ordinários criam, a partir de vídeos publicados por outrem, 

novas narrativas, que em alguns momentos e sob certos aspectos são mais próximas de seu 

cotidiano do que aquelas assinadas por representantes tradicionais da produção 

audiovisual, como redes de TV, por exemplo. Tais vídeos, modificados e republicados, 

ganham a marca de quem deles se apropriou, não são mais a narrativa original.  

Fruto das interferências sobre outros conteúdos audiovisuais que são remixados, 

recombinados, legendados, redublados, apontam para questões que precisam ser discutidas 

no âmbito da valorização da expressão audiovisual do homem e da mulher ordinária no 

processo comunicativo. E, ainda que Michel de Certeau trate dos modos de fazer do 

homem ordinário – e, como tal, indivíduo –, ele o aborda social e coletivamente, como 

modos de operação e esquemas de ação. Assim, esclarece que “a relação (sempre social) 

determina seus termos, e não o inverso, e que cada individualidade é o lugar onde atua uma 

pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas determinações relacionais”. 

 

TÁTICAS DE CERTEAU 

 

Ao tratar do consumo de cultura e de sua inserção no cotidiano, Michel de Certeau (2009) 

apresenta as noções de tática e estratégia. Ambas estão relacionadas às práticas da vida 

cotidiana. Começaremos pela acepção da segunda, importante inclusive para esclarecer a 

noção de tática, que é essencial à pesquisa aqui proposta. Certeau explica que 
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Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se 
torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma 
empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A 
estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a 
base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou 
ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, 
os objetivos e objetos de pesquisa etc.) (CERTEAU, 2009, p. 93). 
 

As estratégias, assim, se estabelecem no âmbito do socialmente forte, daquele que pode 

postular a delimitação de próprios: um lugar, que determina uma exterioridade, espaço5 de 

querer e poder específicos, que se contrapõem a outros. A estratégia se organiza por meio 

do postulado de um poder. E essa é uma das diferenças centrais que a estabelecem 

dialeticamente ao conceito de tática. 

Para Certeau, a tática é a prática cotidiana daquele que não tem poder, a quem não é 

possível estabelecer um próprio. É a astúcia de se fazer algo diferente do que estava 

estabelecido com o que é dado como pronto. Pode ser vista na maneira como os índios 

lidavam com o que era instituído pelos colonizadores, empregando de forma estranha a 

esse conquistador as regras e padrões impostos; ou no que se faz com as horas de 

programação assistida na TV, o que se fabrica a partir desse conteúdo. 

Assim, o autor estabelece o conceito de tática como  
 
A ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma 
delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem por 
lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal 
como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si 
mesma, à distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação própria: a 
tática é movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, como dizia von 
Büllow, e no espaço por ele controlado. (...) Ela opera golpe por golpe, lance por 
lance. (…) Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão 
abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. 
Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia (CERTEAU, 2009, p. 94-95). 
 

Assim, enquanto são do campo das estratégias produzir, mapear e impor, é típico das 

táticas utilizar, manipular e alterar. As táticas se estabelecem a partir de apropriações das 

regras e padrões do campo das estratégias. São criadas pelo homem e mulher ordinários 

com o que a eles se apresenta.  

São táticas, assim, o caminhar pelas ruas, estabelecendo percursos individuais, construindo 

um espaço a partir da apropriação de partes do conjunto pré-estabelecido que é a cidade; o 

comprar componente para o jantar, a partir de elementos díspares como as preferências de 

                                                
5 É importante destacar que empregamos o termo espaço de acordo com o conceito de Certeau, de algo particular que é 
constituído a partir da apropriação do lugar. Para o autor, “o espaço é um lugar praticado” (CERTEAU, 2009, p. 184). 
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quem se pretende alimentar, as provisões disponíveis no freezer e os preços dos produtos 

no mercado; o ato de leitura, recriando sentidos onde se pode ter imaginado haver um 

ordinário passivo.  

De acordo com Certeau (2009), o livro é, portanto, elemento de criação de sentido, de 

produção silenciosa de um mundo particular. Espaço em que o estudante escreve, que suja 

e, mesmo castigado por isso, terá marcado “sua existência de autor” (CERTEAU, 2009, p. 

88). Frente a tais práticas, do campo da tática, Certeau questiona a possibilidade que tem o 

espectador de fazer o mesmo com a tela da TV.   

Para o autor, ainda que sem a materialidade da inscrição nas páginas dos livros, é preciso 

entender a distância entre quem assiste e aquilo (os conteúdos audiovisuais) a que se 

assiste. Certeau destaca, referindo-se ao homem ordinário e aos conteúdos da TV, que 

“Entre ele (que deles se serve) e esses produtos (indícios da ‘ordem’ que lhe é imposta) 

existe o distanciamento mais ou menos grande do uso que se faz deles” (2009, p. 90). 

Tal uso inscreve-se no campo das táticas como uma produção de um não-produtor, de 

forma semelhante ao espaço constituído por meio da caminhada pela cidade. A 

constituição de tal espaço é particular, fruto da apropriação simbólica de horas e horas de 

conteúdo audiovisual.  

Essa produção que, como destaca Certeau (2009), não se convertia como registro na tela da 

TV, passa com a digitalização dos fluxos e dispositivos comunicacionais a contar a 

possibilidade de registro. Como no caso do livro, torna-se viável a inscrição da produção 

que se dá a partir da apropriação simbólica dos conteúdos, dos padrões e linguagens e o seu 

posterior compartilhamento/publicação.  

Parte desses registros é disponibilizada em sites que se voltam ao armazenamento e 

exibição de vídeos produzidos por homens ordinários. Trataremos do tema a seguir. 

 

REPOSITÓRIOS DE VÍDEO NA INTERNET 

 

Nos primeiros anos deste século, um novo tipo de site começou a se disseminar pela 

Internet: os repositórios de vídeo. Em 2005, quem desejasse hospedar um vídeo na Internet 

tinha nove opções semelhantes (ARRINGTON, 2010)6. Ainda que sete delas permaneçam 

em atividade, duas destacam-se atualmente: Vimeo e YouTube.  

                                                
6 CastPost, ClipShak, Daily Motion, Grouper, Our Media, Revver, Vimeo, vSocial e YouTube (ARRINGTON, 2010). 
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Quando foi fundado, o YouTube não era o site que apresentava mais recursos dentre os 

concorrentes. Burgess & Green (2009) supõem que três fatores tenham possibilitado sua 

popularização: perfis elogiosos publicados pelos sites TechCrunch7 e Slashdot8, 

despertando o interesse de usuários ligados à área de tecnologia; a adoção de recursos de 

compartilhamento e mediação social, diferenciando o YouTube dos concorrentes; e a 

atenção recebida pelo clipe Lazy Sunday, originalmente veiculado no programa Saturday 

Night Live e que em poucos dias se tornou um dos virais mais vistos nos EUA (LEVIN, 

2009).  

Assim, no final de 2005, o YouTube, que havia sido criado naquele mesmo ano por Chad 

Hurley, Steve Chen e Jawed Karim9, estabeleceu-se como um repositório de vídeos 

respeitado por usuários avançados de tecnologia, conhecido pelo público estadunidense e 

com recursos específicos em relação a outros sites que tinham objetivos semelhantes. O 

crescimento de sua popularidade motivou a compra pelo Google apenas um ano após sua 

fundação. 

O YouTube está, hoje, entre os sites mais acessados do mundo (GOOGLE, 2011)10. E 

continua a crescer em importância e em tráfego de dados. Em março de 2010, cerca de 24 

horas de vídeo eram enviadas ao site pelos internautas a cada minuto. Em setembro de 

2011, esse número atingia 48 horas de vídeo enviadas a cada minuto, um crescimento de 

100% (YOUTUBE, 2010; YOUTUBE, 2011), e continua crescendo rapidamente – em 

maio deste ano, eram 72 horas de vídeo enviadas para o site a cada minuto (YOUTUBE, 

2012).  

Surgido sob o lema Broadcast Youself (BURGESS & GREEN, 2009), a maior parte dos 

vídeos armazenados no YouTube é enviada ao site por internautas comuns, homens e 

mulheres ordinários. E é esse o contraponto entre o site e o outro repositório de destaque 

atualmente, o Vimeo. Fundado por Zach Klein e Jakob Lodwick, o Vimeo volta-se ao 

universo de criadores independentes – desde sua fundação, se declara como repositório 

direcionado a videomakers (VIMEO, 2011). Em sua página inicial, se define como uma 

“respeitosa comunidade de pessoas criativas, apaixonadas por compartilhar os vídeos que 

fazem11” (VIMEO, 2011b).  

                                                
7 http://www.techcrunch.com 
8 http://www.slashdot.com 
9 O terceiro fundador deixou o YouTube para voltar à faculdade em novembro de 2005. 
10 De acordo com dados de julho de 2011, só o Facebook tinha mais visitantes únicos (880 milhões/mês contra 800 
milhões/mês do YouTube) e pageviews, ainda que, nesse último quesito, os 100 bilhões do YouTube sejam multiplicados 
por dez pelo Facebook. Vale registrar que as métricas foram divulgadas pela Google Inc, proprietária do YouTube. 
11 “respectful community of creative people who are passionate about sharing the videos they make”. Tradução da autora. 
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Mesmo que com focos diferentes, Vimeo e YouTube mantém posturas similares no que 

tange à relação com os internautas que acessam os vídeos. Os termos de serviço de ambos 

os sites proíbem a reprodução pública e a cópia de partes ou do todo de cada vídeo e 

restringem a realização de trabalhos derivados – aqueles que se apropriam de partes do 

vídeo para criar um novo. Em todos os casos, reservam para si tais direitos, negados aos 

internautas (VIMEO, 2011C; YOUTUBE, 2010b). 

Mas essas proibições não impedem que, na prática, os internautas se apropriem de vídeos 

publicados por outros – ou que republiquem vídeos vindos da TV, cinema e DVDs, prática 

vedada pelos termos de serviço de ambos. Especialmente no YouTube, esse tipo de vídeo é 

extremamente comum. Para se ter uma ideia da extensão dessa prática, em pesquisa 

realizada por nós analisando vídeos publicados nos canais que se mantiveram entre os 100 

mais vistos12 no YouTube entre novembro de 2009 e agosto de 201013, constatamos a 

predominância de vídeos obtidos em outras fontes e republicados no YouTube, que somam 

88,38% do total analisado, seguidos por vídeos que mesclam produção e apropriação de 

trechos de outros vídeos, 9,77%. Apenas 1,85% dos 707 vídeos analisados eram 

inteiramente produzidos por quem os publicou. 

Em nosso trabalho, nos voltamos ao conteúdo publicado no YouTube, uma vez que é a 

publicação pelo internauta comum que nos interessa. O Vimeo, ainda que seja um 

repositório que cresce em importância e um dos poucos que se mantêm relevantes desde 

2005, direciona-se a publicadores que visem a finalidades artísticas. Nossa discussão ainda 

se baseia fortemente em dois outros elementos: a noção de produsage e o modelo de 

criação de software livre. 

 

PRODUSAGE E SOFTWARE LIVRE 

 

Ainda que a maneira como navegamos pela Internet encontre semelhanças em nossa 

relação com as mídias e dispositivos analógicos, seja a TV e o rádio, seja o videocassete e 

o toca-discos, o álbum de fotos, o jornal e a revista, há nessa navegação aspectos únicos, 

em parte decorrentes da origem digital de seus conteúdos. Na Internet, além das 

especificidades na elaboração de conteúdos, dadas potencialidades como a convergência e 

                                                
12 Trata-se de uma categoria do YouTube, que classifica os canais em mais vistos ou com mais inscritos. 
13 O detalhamento da metodologia utilizada consta em nossa pesquisa de doutorado (ZILLER, 2011). 
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a transmídia, a própria navegação gera dados que vão reconfigurar as trajetórias de outrem 

pelos mesmos sites.  

Assim, ao acessarmos serviços de transmissão on-line de filmes14, o endereço digital de 

uma livraria15 ou mesmo sistemas de busca16, nossa navegação servirá como elemento na 

constituição das páginas exibidas a outros internautas que acessarem o mesmo site depois 

de nós. Mesmo que se pretenda exercer uma navegação conservadora, sem interferir em 

conteúdos publicados por outrem ou distribuir novos vídeos, áudios, fotos e textos, é 

praticamente impossível ao internauta não produzir dados durante a sua navegação. 

Para Bruns (2008), a digitalização modifica a maneira como nos relacionamos com outras 

pessoas, produtos e conteúdos. O autor parte da descrição da cadeia de valores da produção 

industrial, que segue linearmente do produtor para o distribuidor e, então, para o 

consumidor – sem desconsiderar a possibilidade de feedback – para afirmar que a demanda 

por participação nesses fluxos cresceu a ponto de, muitas vezes, invertê-los parcialmente. 

Assim, aquele que tradicionalmente era visto como receptor, consumidor ou usuário, passa 

a ser reconhecido também como produtor e mediador.  

De acordo com Bruns (2008), a disseminação das tecnologias digitais amplia as 

possibilidades de resposta e apropriação e incentiva a demanda por participação. O autor 

destaca que, “em sua forma digital, o conteúdo (seja informação, conhecimento ou trabalho 

criativo) é fácil e rapidamente compartilhável e pode ser alterado, ampliado, 

recombinado”17 (2008, p.14). Assim, para substituir o esquema produtor-distribuidor-

consumidor, Bruns (2008) propõe conteúdo-produser-conteúdo – vale ressaltar que a ideia 

de produsage não exclui as relações tradicionais com os conteúdos que, como defende 

Anderson (2006), coexiste às aqui abordadas. 

Um exemplo dessa reconfiguração de fluxos são os vídeos disponíveis no YouTube. 

Tradicionalmente, públicos numericamente significativos conviviam prioritariamente com 

conteúdos produzidos por grandes corporações, ainda que, como ressalta Certeau (2009), 

seja importante destacar o conteúdo veiculado/distribuído e o que se produz a partir dele.  

O contexto de produção digital e a possibilidade de disponibilização em repositórios como 

o YouTube alteram essa lógica ao permitirem a convivência de vídeos elaborados sob 

dinâmicas diversas - coexistem nesse tipo de repositório vídeos criados por grandes grupos 

                                                
14 Como o http://www.netflix.com/ 
15 É o caso de http://www.amazon.com/ ou http://www.livrariacultura.com.br/ 
16 Exemplos são http://www.google.com.br/ ou http://www.bing.com/ 
17 “In its digital form, content (whether representing information, knowledge, or creative work) is easily and rapidly 
shareable, and can be modified, extended, recombined.” 
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e disponibilizados em canais oficiais de conteúdo; a republicação desses vídeos em sua 

forma original sob a égide de internautas comuns18; e a recriação desses vídeos, que são 

apropriados por internautas, modificados e republicados (e, muitas vezes, readaptados e 

redisponibilizados, numa espiral de modificação e republicação).  

Um exemplo dessas múltiplas possibilidades é o videoclipe da música Oração, d’A Banda 

Mais Bonita da Cidade. Depois de sua publicação oficial no YouTube, dezenas de novas 

letras foram criadas se aproveitando da melodia, novos clipes foram gravados ou a letra foi 

inserida sobre o vídeo original. Recriado e republicado de novo e de novo, deu origem a 

uma epifania de produções, em que a apropriação do clipe original, via de regra, 

corresponde a uma aproximação de contextos particulares dos internautas que dele se 

apropriaram. Os clipes criados a partir de Oração tratam do cotidiano de quem os publicou: 

as dimensões reduzidas do apartamento, as agruras diárias no trabalho, as dificuldades no 

transporte coletivo. Inscritas em vídeo e compartilhadas, tais facetas do cotidiano operam 

em um novo registro, ainda que não exclusivo, que diz respeito à valorização de um 

particular que não costuma ser assim exibido.  

Tais possibilidades não nascem com o digital. Já estavam presentes na gravação e edição 

de séries de TV por meio do videocassete, por exemplo, e na elaboração de uma seleção 

personalizada de músicas a serem gravadas em fitas cassete. O que a digitalização de 

fluxos de comunicação traz a essas práticas é a possibilidade de disseminação – tanto no 

que tange à multiplicidade dos registros particulares, que antes se davam 

predominantemente como exemplares únicos, como quando se gravava um programa pelo 

videocassete e a fita era emprestada a um amigo por vez; quanto em relação ao universo 

passível de apropriação e alteração, que passa a incluir qualquer conteúdo digitalizado. Na 

Internet, esse espraiamento tem suas bases influenciadas pelo software livre. 

 

 

 

 

                                                
18 Ainda que Bruns formalmente exclua de sua definição de produsage a republicação on-line de material gravado da 
televisão (BRUNS, 2008, p. 238), essa afirmação, no contexto do livro, parece ser uma maneira de se proteger contra 
celeumas a respeito dos direitos autorais. Se o autor considera que navegar por sites de compra como a Amazon ou fazer 
busca no Google gera informações que modificam a experiência on-line de outros produsers e, portanto, está dentro da 
lógica da produsage (BRUNS, 2008, p.23), essa mesma noção nos leva à questão de que alguém que publica material 
obtido de outra fonte, mesmo que busque não interferir em seu conteúdo, pode alterar as dinâmicas de navegação de 
visitantes – por exemplo, os assinantes do canal receberão notificações imediatas da publicação. Assim, incluiremos esse 
tipo de atividade como parte da lógica da produsage neste trabalho. 
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QUATRO LIBERDADES 

 

A característica principal do software livre (e do software de código aberto) é a 

possibilidade de se consultar seu código fonte, ou seja, a forma como ele é escrito. 

Stallman (2002) compara o código-fonte de um software a uma receita culinária. Nessa 

lógica, o processo de preparação que dá origem ao prato seria a compilação do software, 

que é originalmente escrito em uma linguagem de programação que é entendida pelas 

pessoas, mas, após esse processo, o resultado só é decodificado por máquinas.  

A denominação software livre se contrapõe a software proprietário, em que apenas se pode 

acessar o código já compilado. Para ser considerado livre pela Free Software Foundation19, 

um software precisa seguir quatro regras: liberdade de rodar o programa; liberdade de 

estudar como o programa funciona e de alterá-lo; liberdade de copiar e distribuir essas 

cópias; liberdade de distribuir cópias de versões modificadas (STALLMAN, 2002). De 

acordo com tais regras, a ideia de trabalhos derivados está no cerne da noção de software 

livre.  

Assim, o software livre altera a maneira como se pensa a propriedade, pelo menos no que 

tange aos programas de computador, ao estabelecer como legítimas as possibilidades de 

que partes do código criado por outrem sejam apropriadas, modificadas e redistribuídas. 

Manovich (2004) compara tais possibilidades às práticas de apropriação de músicas e 

vídeos, como o sampleamento e a remixagem, mas acredita que essas sejam ainda mais 

ricas do que a simples transposição do modelo de autoria do software livre para a esfera 

cultural. 

Além de Manovich, que se refere às possibilidades de recriação de produtos audiovisuais 

em várias instâncias (2001, 2003, 2004, 2010), outros autores se dedicam a investigar tais 

possibilidades. Bastos (2004) trata da reciclagem e da colagem; Jenkins (2008) se refere às 

misturas, adaptações e fusões. Vale ainda destacar as reflexões de Mello, que ao tratar das 

experiências de desconstrução dos vídeos, analisa as práticas de “desmontagens de um 

significado para se obter outro” (2008, p. 115). 

 

 

 

 

                                                
19 http://www.fsf.org/ 
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DESMONTAGEM DE VÍDEOS NO YOUTUBE 

 

Dentre os vídeos publicados no YouTube por internautas comuns, um tipo específico de 

desmontagem de significado (MELLO, 2008) é repetidamente encontrado. Tratam-se de 

vídeos criados a partir da apropriação de conteúdos audiovisuais de terceiros, da expressão 

particular constituída em parte por meio da adoção de vocabulários de outrem. Certeau 

destaca que  
Embora tenham como material os vocabulários das línguas recebidas (o 
vocabulário da TV, o do jornal, o do supermercado ou das disposições 
urbanísticas), embora fiquem enquadrados por sintaxes prescritas (...), essas 
“trilhas” continuam heterogêneas aos sistemas onde se infiltram e onde esboçam 
astúcias de interesses e de desejos diferentes (2009, p. 91-92). 
 

Tais vocabulários são apropriados pelos internautas, embebidos em influências próprias, 

modificados, estendidos, recortados, recombinados, recriados e, como narrativas 

audiovisuais particulares, republicados.  

Ao devorar20 outros vídeos publicados na Internet, aproximá-los de seu cotidiano e 

republicá-los, os internautas recriam tais narrativas audiovisuais a partir de sua gramática 

original, mas a empregando em um novo registro. O vídeo republicado mantém a 

proximidade daquele que foi apropriado, mas tem seu sentido alterado. A constituição da 

narrativa é modificada pela inclusão ou substituição de algum(ns) de seu(s) elemento(s). 

Muitas vezes, trata-se de uma parcela pequena, como uma cena ou uma seta; em outras, a 

modificação se dá no título do vídeo, recontextualizando o processo de semiose; há, ainda, 

modificações como a inserção de legendas, a redublagem, a remixagem, entre muitas 

outras possibilidades.  

Um exemplo dessas apropriações é o vídeo “Cala Boca Galvão - Faixa com a mensagem 

vai ao ar na Globo durante o jogo do Brasil VEJA”21, em que o internauta sobrepõe às 

imagens originais veiculadas pela Rede Globo uma seta que destaca faixa com os dizeres 

“Cala Boca Galvão”. Ao destacar um dos elementos componentes da cena, que 

provavelmente não foi notado por boa parte das pessoas que a assistiram pela TV, o 

Internauta recria o universo de sentido das imagens. Taticamente, no campo de visão do 

inimigo, contraria as regras do próprio YouTube e da emissora de TV para jogar luzes 

sobre uma discordância em relação a um algo estrategicamente estabelecido. 

                                                
20 Ainda que não seja possível explorar a questão neste texto, debatemos esse devorar de conteúdos a partir da noção de 
comportamento antropofágico (ZILLER, 2011). 
21 http://youtu.be/3SK8JQ8XhR8 
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Outra tática comum no YouTube é a apropriação de conteúdos audiovisuais, especialmente 

filmes estrangeiros, e a inclusão de legendas com sentido diverso ao originalmente 

pretendido. O internauta aproveita-se da força dramática das imagens e do áudio e insere 

conjuntos simbólicos que pretendem alterar a semiose do todo. Nessa linha, há dezenas de 

apropriações de um mesmo trecho do filme A Queda – as últimas horas de Hitler. O trecho 

pode ser encontrado com legendas tratando da queda de times de futebol para a segunda 

divisão do campeonato brasileiro; da reprovação em disciplinas como Cálculo I; da 

migração de clientes de agências de publicidade para profissionais free-lancer; do aumento 

de impostos em Portugal; do jogo Farmville, entre muitas outras22 recriações.  

No que diz respeito à inclusão de títulos que redirecionem a semiose, um dos vídeos assim 

publicados no YouTube que mais se disseminaram foi gravado do programa eleitoral do 

então presidenciável José Serra. A partir da publicação de apenas um dos trechos e do 

título “Serra Come Todo Mundo - Serra Comedor (Original)”23, o vídeo inaugura um 

universo de sentido completamente distinto do pretendido quando de sua elaboração. 

Buscando o lúdico, o internauta que o publicou usa de um conteúdo da própria campanha 

como instrumento.  

As redublagens são menos comuns, uma vez que exigem um domínio maior de técnicas e 

softwares e uma adequação mais complexa de se obter aos diálogos originais. Entretanto, 

podem ser encontradas recriações que tratam do cotidiano, como a vista em “Os 300 

Traficantes (O Melhor!)”24, reconstruída a partir do universo de referência do tráfico de 

drogas no Rio de Janeiro. Já as remixagens são, em sua maioria, feitas por DJs – por isso 

não nos ateremos ao formato. 

Redublagens, legendagens, titulações, edições e interferências como as descritas são 

práticas do campo das táticas. Expressões daqueles para quem a câmera normalmente não 

se vira (BRASIL, 2004), revalorizam e resignificam sua inserção na vida cotidiana. 

Configuram-se como “gestos hábeis do ‘fraco’ na ordem estabelecida pelo ‘forte’, arte de 

dar golpes no campo do outro, astúcia de caçadores, mobilidades nas manobras, operações 

polimórficas, achados alegres, poéticos e bélicos” (CERTEAU, 2009, p. 98). 

É possível alegar que essas manifestações de homens e mulheres ordinários ferem as 

determinações de leis de copyright. Outra vez, não se trata de fenômeno novo. Machado 

                                                
22http://www.youtube.com/results?search_query=hitler+a+queda&oq=hitler+a+queda&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_
upl=0l0l0l2541l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0 
23 http://youtu.be/6ilV_hEfKnw 
24 http://youtu.be/XkEljKLm-4s 
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(1988) lembra que a indústria reagiu violentamente a tecnologias como o gravador de fita e 

o videocassete. Lessig (2008) vai mais longe, remetendo ao período em que tiveram início 

as gravações fonográficas. Mesmo se nos referirmos às apropriações, as já citadas seleções 

musicais gravadas em fitas cassete para presentear amigos e o empréstimo de fitas de vídeo 

em que foram registrados programas de TV já feriam a legislação muito antes da 

popularização de dispositivos digitais.  

A digitalização, entretanto, faz aproximarem-se das lógicas de bens intangíveis conteúdos 

que tradicionalmente foram regidos pelas de bens tangíveis. E isso altera de maneira 

profunda nossa relação de propriedade com eles. Se gravo um programa de TV e passo a 

fita para um amigo, preciso abrir mão de tê-la comigo enquanto estiver sob os domínios 

dele. Se a dou de presente, obviamente, não a tenho mais. Por outro lado, se alguém 

compartilha um vídeo pelas redes P2P25 ou softwares de torrent26, ele não deixa de estar 

disponível para quem o disponibilizou e passa a estar disponível, também, àquele que o 

acessou. Nesse sentido, Lessig explica que “quando você pega um livro na Saraiva, é um 

livro a menos disponível para venda. Já quando você copia um arquivo MP3 de uma rede 

de computadores, não se trata de um CD a menos que possa ser vendido” (2010). 

É claro que há outras questões envolvidas no que tange aos direitos autorais, como a 

remuneração dos autores27. Mas elas se relacionam mais fortemente ao modelo de negócios 

dos conglomerados de comunicação e entretenimento do que à discussão da autoria em si. 

E, vale lembrar, regidos pelo copyright tradicional ou por licenças flexíveis como as 

Creative Commons, programas de TV e vídeos seguem sendo apropriados, alterados e 

republicados – e, se estamos tratando de uma astúcia do campo da tática, não seria mesmo 

diferente. 

 

 

 

 

 

                                                
25 Redes em que um computador se liga diretamente a outro para o compartilhamento de arquivos. 
26 Softwares que, para facilitar o compartilhamento de arquivos, os dividem em várias partes. 
27 Vale ressaltar que repensar a autoria inclui necessariamente encontrar mecanismos de remuneração ao trabalho em um 
contexto de compartilhamento e apropriação. Nesse sentido, além dos exemplos citados por Anderson (2006) e Lessig 
(2004), vale conferir modelos como o de download remunerado da Trama Virtual 
(http://tramavirtual.uol.com.br/download_remunerado/), o de crowdsorcing com finalidades variadas, inclusive o de 
reportagens financiadas pela comunidade do site Spot.us, e os vloggers com canais no YouTube, como Felipe Neto e PC 
Siqueira.  
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CONCLUSÃO 

 

A expressão dos homens e mulheres ordinários nos meios digitais não se dá 

necessariamente nos padrões tradicionais. Contrariando hábitos e até mesmo legislações, 

algumas regras tácitas estão se formando – é o caso, por exemplo, do reconhecimento e o 

registro de autoria múltiplas28 de vídeos que são fruto de apropriações de outros vídeos, de 

que são exemplos as já citadas apropriações da música Oração, d’A Banda mais Bonita da 

Cidade.  

Nesse sentido, as apropriações podem se aproximar de um ponto comum entre a cultura do 

fã (JENKINS, 2008) e a noção de tática (CERTEAU, 2009), uma vez que, recriados, os 

vídeos passam frequentemente a compor narrativas que fazem menção a parcelas do 

cotidiano de quem os recria. Ao mesmo tempo, como nas republicações dos blogs, forma-

se uma rede de valorização – ao assistir a uma apropriação, o internauta é incitado a ver 

também o clipe original, inclusive para que entenda o que está sendo apropriado. 

Há, assim, uma gama de questões relativas à apropriação e à publicação por homens e 

mulheres ordinários que precisa ser discutida. Se proibir não significa impedir que tais 

apropriações se dêem, abrirmo-nos a tal discussão representa um ganho significativo de 

valorização das expressões cotidianas daqueles para quem a câmera normalmente não se 

volta. 
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