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 Resumo: O controle sobre a produção midiática feita pelos monopólios de 
comunicação é um fenômeno especialmente perverso no contexto brasileiro. Por meio de 
diferentes táticas, artistas, cineastas e ativistas, atentos aos regimes discursivos impostos 
pelos meios de comunicação hegemônicos buscaram quebrar o bloqueio para apresentar 
questões relevantes que ficaram excluídas desse espaço comum. A atuação na produção 
das emissoras de TV, seja por meio de intervenções autorizadas ou clandestinas, visou criar 
um curto-circuito na sua estrutura, questionando a exclusão de certas imagens e vozes 
representativas da diversidade cultural do país.  

 Por meio da análise de dois trabalhos realizados em momentos distintos – o quadro 
de Glauber Rocha no programa Abertura da Rede Tupi e o programa A Revolução Não Será 
Televisionada, do coletivo ARNST, buscamos analisar as estratégias de ação dos autores e 
as conexões entre arte, ativismo e meios de comunicação. Para isso, iremos repensar a 
transparência das estruturas de enunciação e a montagem como formas de deslocar as 
imagens de seu contexto original para outros usos possíveis.  

 

Palavras-Chave: Arte-ativismo; Arquivos televisivos; Espectador. 

 

Abstract: Control over media production by communications monopolies is a particularly 
perverse phenomenon in the Brazilian context. Through different tactics, artists, filmmakers 
and activists, attentive to the discursive regimes imposed by the hegemonic media, sought to 
break the blockade to present relevant issues that were excluded from this common space. 
The performance in the production of the TV stations, whether through authorized or 
clandestine interventions, aimed to create a short-circuit in its structure, questioning the 
exclusion of certain images and voices representative of the cultural diversity of the country. 
Through the analysis of three works performed at different moments - Glauber Rocha's section 
in the program Abertura in the Tupi Network and the program A Revolução Não Será 
Televisionada, from the ARNST collective. For this, we seek to rethink the transparency of 
enunciation structures and the assembly as ways of moving the images from their original 
context to other possible uses.  
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Em câmera lenta, a mulher loura de cabelos curtos com top cor de rosa e calça 

jeans rasgada, deixando as suas pernas visíveis, canta e dança animadamente com 

o microfone na mão. Mais atrás, um grupo de moças também louras de cabelos 

longos, mini-shorts amarelos, botas brancas e chapéus azuis pulam no mesmo ritmo 

agitando pompons coloridos nas mãos. A música em off lembra o som de uma 

caixinha de música. Daquelas que irão sempre se repetir de forma idêntica junto com 

o movimento dos bonecos cada vez que a abrimos. No fundo, um homem negro entra 

discretamente no quadro com seu corpo agachado e arrasta uma porta de correr, 

abrindo uma espécie de iglu colorido que compõe o cenário. O movimento cadenciado 

é interrompido logo depois da mulher olhar para trás em direção ao fundo e começar 

a se retirar do quadro rapidamente sem voltar a olhar para frente, deixando visível um 

sujeito acionando um extintor de incêndio em direção à grande estrutura oval de onde 

sai uma fumaça cinza que rapidamente é substituídas por enormes labaredas que 

tomam conta de todo o quadro. Esta sequência, parte do programa de TV A revolução 

não será televisionada1, é o registro do incêndio durante a gravação daquele que fora 

o programa infantil com maior audiência da televisão brasileira. Da encenação passa-

se ao registro documental que expõe aquilo que, na ficção do teatro filmado de um 

programa de auditório, deveria ficar de fora.   

O título do programa, em referência à música de Gil Scott-Heron e homônimo 

ao coletivo que o produziu, reitera a exclusão de certas imagens na produção dos 

programas veiculados pelas emissoras de TV. A atuação de ativistas na televisão, 

seja por meio de intervenções autorizadas ou clandestinas, visou, de um modo geral, 

criar curtos-circuitos na sua estrutura de produção, buscando estimular o 

pensamento, sobretudo crítico, do espectador e questionando a exclusão de imagens 

e vozes representativas da diversidade sociocultural do país. Tais interferências 

ocorreram, basicamente, de duas formas. Uma delas, expondo o processo de 

construção dos programas, a fim de revelar as estruturas e as práticas que 

normalmente os proprietários e a direção da emissora ou do programa mantiveram 

                                                 
1 Programa exibido na TV USP com 8 episódios, entre 31/08 e 13/08/2002, realizado pelo coletivo A 

Revolução Não Será Televisionada (ARNST). Segundo um dos integrantes do coletivo, Daniel Lima, 
produtor do programa junto com André Montenegro, Daniela Labra e Fernando Coster, o formato é “de 
um anti-programa de TV, cujo objetivo é intervir na mídia televisiva utilizando conteúdos artísticos e 
imagens jornalísticas.” Texto retirado do site do artista. Vídeo disponível no Youtube, acessado em 
10/09/2019: https://www.youtube.com/watch?v=Fko0jXCsT74&t=28s  , acessível também no site do 
artista: http://www.danielcflima.com/ 



3 

ocultos. Outra, através da introdução de assuntos e abordagens que normalmente 

não teriam espaço na grade. Na prática, eram acrescentadas na programação 

imagens imprevistas pelos editores ou, em uma via inversa, elas eram capturadas da 

emissora, na maioria das vezes clandestinamente, para serem montadas e 

apresentadas em outros contextos.   

A gravação e remontagem de imagens transmitidas por uma emissora de 

televisão servia para coloca-las em outros circuitos, despertando leituras distintas e 

muitas vezes em choque com a proposta original. Outra táticas ativista, a interferência 

performativa em cenas transmitidas em tempo real, por sua vez, evitava que, na 

edição, fosse retirada a presença parasitária imprevista. Em ambos os casos, a 

intervenção se dava na edição, seja por meio de uma nova montagem ou interditando 

a sua possibilidade. No caso daqueles ativistas a quem foi permitido o acesso à linha 

de produção e a criação de programas com certo grau de independência dentro de 

uma emissora, a ideia era produzir uma outra televisão, ousada e inovadora. Porém, 

geralmente, o que era inicialmente revolucionário acabava sendo domesticado e 

incorporado ao sistema dominante.   

No Brasil, tais intervenções no sistema de transmissão de TV se deram no 

contexto de uma legislação pouco clara. Apesar dos canais de TV serem uma 

concessão pública, os grupos privados foram se fortalecendo e ganharam autonomia 

em relação ao Estado, que não criou mecanismos de regulação sobre os proprietários 

a fim de evitar os possíveis monopólios, nem uma vigilância sobre a programação, 

garantindo espaço para uma diversidade de vozes. Deve-se salientar o fato de que o 

grande impulso de desenvolvimento da tecnologia e das linguagens na televisão 

brasileira se deu durante o período de ditadura, tendo como base acordos sombrios 

entre os empresários, aos quais foi permitido a exploração comercial da concessão, 

e o governo. De algum modo, talvez sem uma organização precisa, mas, certamente, 

sem um projeto de valorização de uma produção fora de um certo eixo, houve um 

projeto de construção de uma certa noção da realidade local, nacional e internacional. 

Projeto esse, aparentemente, em sintonia com a sofisticada indústria de noticias e de 

entretenimento norte americana no contexto da Guerra Fria, que se expandiu 

vorazmente em direção ao mercado internacional. Nesse contexto, favorável ao 

controle da televisão por grupos economicamente poderosos, não houve 

efetivamente políticas públicas de incentivo à criação e manutenção de emissoras 
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estatais, comunitárias e universitárias ou de estímulo à introdução de programas de 

caráter independente na grade das emissoras privadas.   

A Revolução Não Será Televisionada foi veiculado na TV USP, um canal 

universitário da Universidade do Estado de São Paulo. Dificilmente conseguiria 

espaço em canais privados. A composição do programa é feita a partir de um arquivo 

formado por imagens pilhadas dos meios de comunicação hegemônicos junto com 

registros autorizados de performances e intervenções feitas por artistas parceiros do 

coletivo. No início do programa surge uma tela preta com um texto que diz: “o 

programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de inteira 

responsabilidade de seus realizadores”, buscando eximir a emissora de qualquer tipo 

de processo judicial que porventura venha a receber por estarem usando imagens 

sem autorização. Logo depois vem uma vinheta simulando um canal de TV saindo do 

ar algumas vezes com o chiado característico que, em seguida, dá lugar a uma tela 

preta com um código de programação em verde sendo digitado freneticamente. 

Depois, com um som de percussão eletrônica, passa aceleradamente um desfilar de 

imagens de diversos programas televisivos, filtradas também em verde e cortadas ao 

meio por uma larga tarja preta onde se pode ler o título do programa. Em seguida, 

mais um efeito de falha de transmissão com a imagem saindo do ar e um chiado 

intenso que rapidamente dá lugar a uma imagem noturna aérea, aparentemente feita 

em um bairro periférico de alguma cidade brasileira. A imagem estabiliza e entra uma 

voz bem grave, distorcida, como aquelas dos testemunhos anônimos dos telejornais, 

cujos autores não querem ser identificados:    

Bem vindos! Inauguramos agora uma nova área liberada de guerrilha urbana. 
Uma Zona Autônoma Temporária, ataque e fuga. Continue se movendo. As 
câmeras estão apontadas para nós e, entre os frames entrelaçados, 
escondidos carregamos a certeza de que a revolução não será 
televisionada.    

O conceito de Zona Autônoma Temporária (TAZ), criado por Hakin Bey2 , 

aparece em um texto de 1985, coincidindo com a crise da repartição do mundo em 

                                                 
2 Hakim Bey é o pseudônimo do historiador, escritor e poeta Peter Lamborn Wilson. Ele pesquisou a 

organização social dos piratas no século XVII, que criaram territórios independentes onde implantaram 
regulamentos autônomos de qualquer Estado nação. Tal pesquisa inspirou seu conceito de Zona 
Autônoma Temporária (TAZ) como uma forma de resistência ao poder estabelecido por meio de um 
espaço concreto ou virtual constituído em rede, sem uma fixidez, adaptável e silencioso. Ao contrário 
de uma oposição explícita ao poder, o TAZ se mostra como algo difícil de identificar e combater. Apesar 
de ter sido escrito em 1985, antes do grande impulso da Internet, serviu de inspiração para os hackers 
e outros tipos de ativismo. 
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dois blocos políticos antagônicos, processo que culminou com a simbólica queda do 

muro na Alemanha em 1989. Os escritos sobre a TAZ tiveram ainda mais impacto 

entre ativistas com o crescimento da Internet e as perspectivas de ação na rede, que 

surge com a promessa de propiciar um importante espaço de sociabilidade e uma 

potente ferramenta de organização e resistência, seja criando mobilizações para 

intervenções presenciais ou atuando diretamente no ambiente virtual. Nesse 

contexto, a televisão vai perdendo gradativamente o seu protagonismo e as ações 

dos ativistas, que a viam antes como um importante meio a ser descolonizado, 

passam a se direcionar com mais vigor para a Internet. A ação do coletivo ARNST, 

ao criar um programa com formato para televisão, apostava ainda na força da TV e 

na necessidade de dialogar com a sua programação que, apesar do impacto da rede 

já no início dos anos 2000, se configurava, e ainda se apresenta hoje, como relevante 

fonte de entretenimento e informação para boa parte da população. Porém, mais do 

que buscar um grande público - o que não conseguiria por meio de um canal 

universitário, cuja audiência é muito restrita -, a opção de veicular o trabalho no 

formato de programa de TV visava investir no tipo de fruição que o próprio meio 

possibilita. A presença do programa na grade do canal, a entrada no ambiente íntimo 

doméstico e a simultaneidade de atenção entre espectadores de diferentes lugares, 

possibilita um tipo de experiência diferente da apresentação do trabalho em uma sala 

de cinema ou em uma instalação. Apesar de ser um programa feito para a televisão, 

A revolução não será televisionada foi intensamente divulgado por meio da lista de 

contatos de e-mails dos membros do coletivo e pelas redes sociais. Os programas 

também foram disponibilizados no Youtube, livres para o uso.   

Como destacou a pesquisadora e curadora Ana Maria Maia4, a proposta que 

chega à grade da emissora e atende aos seus padrões, ao mesmo tempo que introduz 

o experimentalismo, renovando o formato padronizado, “é posta ali para 

problematizar o papel da televisão na consolidação de uma dinâmica de comunicação 

social excludente e alienante”. (MAIA, 2015, p.202) Seria, então, uma “zona 

autônoma temporária” que se apresentaria como a chance de:  

agregar uma negatividade reflexiva ao espetáculo. “A revolução não terá reprise. A 
revolução não será ao vivo”, continua a voz em off ratificando a partilha entre o real 
e a sua sempre parcial e infiel representação televisiva. (Idem)  

Maia detalha a composição e a origem das imagens que compõem a série de 

programas do coletivo:  
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Os programas resultavam de ensaios audiovisuais feitos de várias camadas e roteiro 
sincopado, como o dos videoclipes. A autoria do conteúdo que preenchia seus vinte 
minutos de duração, divididos em três blocos, era em grande parte de terceiros, 
fazendo com que o discurso do ARNST nascesse na edição e na pós produção. A 
tarefa era justamente “entrelaçar frames” de diversas origens e perspectivas, com 
base em um repertório de imagens que incluía videoarte de artistas brasileiros 
contemporâneos (...); registros de intervenções urbanas e pichações; fotografias de 
lutas sociais; e trechos não autorizados do cinema de Hollywood, das propagandas 
e da TV comercial. (MAIA, 2015, p. 203)   

Os anos 2000 marcam uma mudança no cenário da comunicação com a 

popularização da Internet. Passa-se de um sistema feito por um pequeno grupo 

destinado a uma grande massa de indivíduos para outro mais horizontal. Os próprios 

veículos de comunicação também adotam esses outros canais de comunicação e 

passam, ao menos aparentemente e com cautela, a interagir com o seu público. Há, 

consequentemente, uma redução da importância do modelo de transmissão da 

televisão e uma quebra na sua hegemonia ao mesmo tempo que surgem outras vias 

de ação ativista por meio da Internet.  

Exatos oito meses após o episódio do incêndio no programa infantil, um outro 

evento vai atrair os olhares para a tela da televisão, dessa vez ao vivo em cadeia 

mundial, evidenciando a problemática separação entre ficção e realidade. Assim 

como a queima do cenário da maior emissora de televisão brasileira parecia marcar 

o final de um modelo de televisão, a queda das torres gêmeas colocavam em questão 

os limites do ativismo, do terrorismo e da arte. As mudanças que se configuram daí 

por diante mostram que a crise do modelo verticalizado de difusão da comunicação 

parecem se alinhar com a falência das vias de resistência que haviam se constituído 

até então para enfrentar o poder econômico excludente.   

Depois de buscar desconstruir os cânones formais e institucionais que 

delimitavam suas práticas, a produção artística encontra, após a Segunda Guerra 

Mundial, um ambiente que possibilita um diálogo com o que estava aparentemente 

fora do seu campo, colocando em questão o próprio artista e o lugar da arte. Apesar 

das inúmeras experiências das vanguardas modernas com objetos e imagens de 

diferentes origens3, novas abordagens com relação ao processo de reciclagem de 

                                                 
3 Movimentos artísticos como o Dadaísmo e o Surrealismo já se lançavam em experimentações ousadas com 

materiais retirados de jornais, revistas e publicações científicas, que eram sobrepostos sob a forma de colagens e 

outros tipos de montagem. A proposta de uma arte não retiniana leva Marcel Duchamp a experimentar 

composições com objetos industriais que se tornam espécies de esculturas quando colocados fora da sua função 

utilitária. Nesse mesmo momento, a fotografia e o cinema, ao instituírem de forma mais ampla o gesto da 
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imagens, já presentes em outros circuitos, surgem junto ao crescimento dos meios de 

comunicação de massa. A televisão, com o alcance simultâneo de um público extenso 

em lugares distintos, suscita outras questões que o cinema, o teatro e as artes 

plásticas ainda não haviam apresentado.   

A partir dos anos 60, junto com os movimentos de deslocamento dos 

processos artísticos para fora dos museus e galerias e do esvaziamento do artista da 

sua aura divina, surge o espaço virtual da televisão como uma nova realidade que 

penetra diretamente o cotidiano das pessoas. Diante desses dois fenômenos ocorre 

um flerte com interesse de ambos os lados. A televisão percebe na ousadia 

experimental dos artistas a possibilidade de um novo vigor para romper com o modelo 

de teatro filmado e do estilo cinematográfico pouco adequado à tela precária e ao 

ambiente familiar. O artista, por sua vez, vê no dispositivo a possibilidade de um 

público e um espaço bem diferente daquele encontrado em museus e galerias.   

No contexto brasileiro, marcado por um golpe de estado no ano de 1964, 

afetando diretamente a liberdade de expressão em um dos momentos históricos mais 

frutíferos da produção cultural brasileira, a televisão como lugar de experimentação e 

livre pensamento tem menos espaço do que seu uso como ferramenta de um certo 

ideal civilizatório e de propaganda do regime. Naturalmente, a resistência às 

arbitrariedades do governo militar tem no âmbito da arte um espaço de maior 

liberdade. Restrita a um público elitizado e com mensagens relativamente herméticas 

para aqueles pouco afeitos às diatribes da arte contemporânea, as instituições 

artísticas não sofrem a mesma pressão que os meios de comunicação de massa, a 

música, o teatro e o cinema, apesar de sentirem indiretamente o impacto negativo de 

políticas culturais conservadoras.   

 Assim como na Europa e Estados Unidos - em movimentos como a Land Art, 

os Happenings, as intervenções urbanas e outros tipos de ocupação de espaços 

públicos, que colocavam em relevância outras forças e relações em detrimento de 

aspectos formais e estilísticos –, no Brasil algumas práticas artísticas buscaram 

escapar dos espaços institucionais a fim de atingir diferentes circuitos. Nesses outros 

lugares, muitas vezes era necessário o artista buscar o anonimato como forma de 

proteção contra possíveis sanções do poder militar ou mesmo como estratégia para 

                                                 
reprodução e do deslocamento de distintos objetos e imagens para uma mesma superfície plana, abrem um outro 

universo de experimentação e de fruição da arte. 
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que o trabalho se efetivasse de forma mais orgânica, evitando a abordagem 

contemplativa e o culto ao autor.   

Entre essas práticas, convém ressaltar o trabalho paradigmático de Cildo 

Meireles que carimbou cédulas de um cruzeiro com a pergunta “quem matou 

Herzog?”, se referindo ao jornalista e militante do Partido Comunista, Vladimir Herzog, 

que foi chamado para um interrogatório e terminou enforcado amarrado a uma janela 

nas dependências do exército. Essa intervenção fez parte de uma série de ações que 

Meireles chamou de Inserções em Circuitos Ideológicos, nas quais ele retirava os 

artigos de circulação, interferia sobre eles e os devolvia ao mercado. A provocação, 

uma espécie de grafite móvel, era exposta a um número incalculável de pessoas e 

impossível de ser controlada pela censura. Apesar do gesto de Meirelles adquirir o 

caráter de protesto político contra a violência do governo que se instalou no Estado 

brasileiro, é importante destacar a abordagem multissensorial da proposta, colocando 

o corpo e o público como objetos centrais do trabalho, feito a partir de objetos banais 

para serem manipulados pelo receptor. No caso das cédulas, o trabalho adquire uma 

outra camada por se tratar de um objeto fabricado sob a tutela do mesmo Estado 

responsável pelo crime. Há, portanto, uma semelhança fundamental entre a proposta 

de Cildo e as intervenções dos ativistas na televisão, cujos canais são concessões 

públicas. Ela também ocorre em relação ao processo de retirada das imagens do local 

de origem, na remontagem e na reinserção no circuito, assim como na indefinição da 

autoria por meio do anonimato, da ausência de créditos ou do compartilhamento da 

criação. Procedimentos que visam um tipo de experiência do espectador e um modo 

de evitar a vigilância repressora do governo.  

Durante a ditadura militar brasileira, as emissoras de televisão foram um dos 

principais alvos do controle imposto pelo estado de exceção que se estabeleceu no 

governo do país. O número restrito de canais e o fato de ser uma concessão do 

Estado favoreceu o controle sobre a programação sob o risco de perda do direito de 

uso do canal,  como aconteceu com a TV Excelsior que, após sofrer grande pressão 

dos militares por ter apoiado o governo João Goulart, fechou suas portas em 1970, 

ou a Rede Tupi, que encerrou suas atividades em 1980, sem conseguir se manter 

competitiva frente à má gestão de seus sócios após a morte de seu fundador, Assis 

Chateaubriand, e ao poderio da Rede Globo, cujo proprietário mantinha uma boa 

relação com os militares. Nesse contexto, a proposta de confrontação da forma e do 
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conteúdo televisivo estabelecido pela aliança entre os proprietários das emissoras e 

o governo militar parecia um grande desafio.   

Uma das experiências mais ousadas da televisão brasileira aconteceu entre 

fevereiro de 1979 e março de 1980, com o programa Abertura4, dirigido por Fernando 

Barbosa Lima, quando o país já vivia um período de gradativa abertura democrática 

sob a gestão do presidente general João Batista Figueiredo. Barbosa Lima já havia 

tido uma experiência de sucesso na TV Excelsior com o Jornal de Vanguarda, que 

durou de 1962 até a decretação do AI-5, em 1968, quando o próprio produtor resolveu 

encerrá-lo por não ter mais condições de manter a independência com a repressão 

instaurada pelo novo decreto. O Jornal de Vanguarda rompeu com a linguagem 

tradicional dos telejornais, que mais pareciam programas de rádio com imagens, com 

o apresentador atrás da mesa narrando as noticias e uma cortina ao fundo. Apesar 

do baixo orçamento, as ousadias da produção renderam o reconhecimento 

internacional com o prêmio Ondas de melhor telejornal do mundo em 1963, concedido 

pela rádio Barcelona, da Espanha. Suas inovações também chamaram a atenção de 

Marshall McLuhan, que utilizava uma cópia do programa em seu curso na 

Universidade de Nova York. (MAIA, 2017, p. 16)   

No Abertura, Barbosa Lima fez uma espécie de revista de variedade com um 

experiente corpo de jornalistas que gozavam de relativa autonomia. Procuravam fazer 

um jornalismo crítico, de opinião, aberto a personalidades de diferentes tendências e 

de diversas áreas. Mais do que veicular conteúdos que entrariam em choque com o 

governo militar, a maior transgressão do programa era de caráter linguístico e 

estético. (MAIA, 2017, p. 21) A vinheta de abertura do programa já chamava a atenção 

pelo uso de fotografias dos rostos dos presidentes brasileiros desde Getúlio Vargas, 

passando por Jucelino Kubitscheck, Jânio Quadros, Jango e todos os militares, 

terminando estrategicamente com a imagem do presidente em exercício João Batista 

Figueiredo, o único que aparecia com um largo sorriso. Depois vem outra sequência 

de fotografias de intelectuais, atletas, artistas e políticos brasileiros de diferentes 

tendências, reiterando a voz do locutor que, antes da galeria dos presidentes pontua 

que o programa tem o espírito da democracia, não importa de que lado você esteja.   

                                                 
4 Programa dirigido por Fernando Barbosa Lima que foi ao ar pela Rede Tupi entre fevereiro de 1979 

e março de 1980 às 22.30h aos domingos. 
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Entre os colaboradores do programa, havia o cineasta Glauber Rocha, que 

possuía um quadro semanal em que entrevistava pessoas como suporte para suas 

reflexões críticas sobre questões políticas, culturais e, mais especificamente, sobre o 

cinema brasileiro, que ele considerava “a consciência nacional”. Vestindo o 

personagem escrachado próximo da irreverência de Abelardo Barbosa, o Chacrinha5, 

o cineasta se baseava em uma estrutura básica em que ele tinha controle sobre o 

microfone e não hesitava em a todo momento interromper o seu entrevistado com 

algum comentário. O cinegrafista, com a câmera na mão, era visivelmente controlado 

por Glauber, que determinava em cena, por meio de gestos e falas, os planos e os 

movimentos de câmera, dando a impressão que tanto suas perguntas e comentários 

como a sua direção eram improvisados. Assumindo um tom grandiloquente 

transparecendo uma certa arrogância professoral, o cineasta parece realizar uma 

caricatura de si próprio como um âncora onisciente de tudo. Como um performer sem 

um roteiro pré-definido, ele expõe o dispositivo do telejornal, dissolvendo sua 

aparente naturalidade por meio do desmascaramento do que havia além do limite do 

quadro. Muitas vezes o montador deixava a fala de Glauber começar com a pergunta 

feita à equipe: “e aí? Tá gravando?” (MAIA, 2018, p.343)  

Em uma das edições, Glauber começa com uma máscara de Frankestein no 

seu rosto, a retira e diz: “para enfrentar as máscaras do terror capitalista, do terror 

psicológico, é preciso usar as máscaras da macumba brasileira, é o artesanato contra 

a tecnologia”. Em seguida se dirige a Severino, assistente do programa responsável 

pelos cabos dos equipamentos de iluminação e de áudio, e manda ele retirar a 

máscara que tem sobre o rosto. Glauber apresenta Severino como representante do 

povo, do nordestino imigrante: “o sertanejo é antes de tudo um forte, não tem o 

raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral”. Glauber faz um elogio à 

pureza do povo. Diante de Severino ele fala dos milhões de “Severinos”. Reduzido a 

uma categoria, o diretor se refere ao assistente como um exemplo do que é o povo 

brasileiro. De forma semelhante, em uma rua do bairro de Botafogo, no Rio de 

Janeiro, o entrevistador interpela o guardador de carros Brizola para tecer 

comentários sobre a conjuntura política, perguntando se ele se acha representante 

do povo brasileiro e sobre o que ele acha do futuro democrático do Brasil. Mesmo 

                                                 
5 Célebre apresentador de programa de auditório que usava em cena roupas extravagantes e jogava 

pedaços de bacalhau para o público. Ficou conhecido pela irreverência e pelas frases de efeito como: 
“Eu vim para confundir e não para explicar”. 
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diante das recusas do rapaz em responder, justificadas em virtude de não entender 

nada do assunto, Glauber continua insistindo em perguntar se ele sabe o que é 

democracia, o que é ditadura, o que ele acha da organização sindical, o que ele 

entende por reforma agrária, sobre eleições diretas e sobre o presidente da 

república.  Ribeiro, Sacramento e Roxo entendem que esses episódios de aparente 

humilhação dos entrevistados “representantes do povo” foram arquitetados por 

Glauber para romper “com a face cordial da falsa democracia racial e social”. 

(RIBEIRO, 2010, p. 150) De um modo mais geral, Maia sintetiza a potência do 

programa de Glauber em evidenciar o processo de construção da mensagem como 

forma de oferecer uma liberdade crítica ao público:   

Esse desejado laboratório de diferenças fez com que Glauber houvesse, no quadro 
do programa Abertura, sempre deixado as estruturas de enunciação aparentes. Tudo 
ia sendo gradualmente revelado: o plano sequência sem cortes; o improviso do 
entrevistador-diretor; a surpresa do entrevistado; as interferências de eventos que 
aconteciam no local e o por trás das câmeras. Essa naturalização dos processos no 
set transformou o resultado em uma obra metalinguística e permitiu que não só os 
entrevistados mas também ‘as pessoas do público pudessem perceber como se 
dava a construção da mensagem, que elas poderiam aceitar ou recusar inteiramente 
ou parcialmente’. (MAIA, 2015, p.158)   

Assim, de modo afirmativo, o cineasta se propõe a desmascarar tudo, desde o 

dispositivo usado na construção da narrativa televisual até o escândalo da 

Embrafilme, passando pela política partidária e as atuações dos sindicatos. Glauber 

só poupa os militares, a quem elogia por estarem empenhados na transição para a 

democracia, o que parece ser um acordo oculto entre a equipe do programa.   

A percepção da televisão como uma ferramenta eficaz de influência social 

aparece como um dos principais elementos da ação dos ativistas, que viram o seu 

potencial e a possibilidade de agir sobre ela. Tal proposta acompanha a noção de que 

a alienação do povo seria um obstáculo para a emancipação e a consciência de 

classe. Caberia, portanto, aos esclarecidos a tarefa de abrir a caixa preta e mostrar 

os jogos que se estabelecem por trás do aparente naturalismo das representações. 

Esse desejo de emancipar os seus espectadores do constrangimento de uma tradição 

narrativa restritiva e de crenças alienantes, sejam elas religiosas ou político-sociais, 

se evidencia na aventura de Glauber na tela pequena, seguindo o que ele já vinha 

realizando no cinema. Tal estratégia apareceu de modo mais evidente em filmes 

como Claro, de 1975, em que ele mistura documentário com ficção, e Câncer, rodado 
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em 1968 e montado em 1974. Feito em película 16 mm, Câncer, segundo o 

pesquisador Paulo Roberto de Azevedo Maia,   

inverteu o sentido da linguagem cinematográfica tradicional que procura encantar o 
espectador pela ilusão, o que implica em não deixar explícitas as formas de 
produção, ao sair do ocultamento do procedimento técnico e revelar o processo de 
realização. (MAIA, 2018, p. 337)    

O filme começa com uma imagem de um encontro de artistas e intelectuais no 

MAM e a voz em off de Glauber explicando de forma crítica o contexto político e a 

motivação daquele encontro, provocando uma “desnaturalização da narrativa”. (LIMA, 

2011, p.15). Essa tendência em apresentar as negociações que estão por trás das 

imagens atende a uma proposta reflexiva que se aprofunda nos anos 60, estendendo 

ainda mais, para além das questões formais, as pesquisas no campo da arte. Outros 

problemas surgem nesse período de fortalecimento da indústria cultural, que 

interpelam os artistas a dialogarem e atuarem em outros espaços. A reflexão a 

respeito do processo de produção, o enfraquecimento da materialidade do objeto 

artístico como ponto nodal do trabalho, a reflexão sobre o autor como origem da obra, 

entre outras questões, não passaram ao largo de outros tipos de produção, como é o 

caso do cinema.   

Os meios de comunicação de massa, por sua vez, e o jornalismo mais 

especificamente, mantiveram as questões a respeito do processo de produção 

ocultas, a fim de manter uma certa ideia de imparcialidade e compromisso com a 

verdade objetiva. Na televisão, portanto, há uma fronteira bem clara separando o real 

da ficção, o conteúdo jornalístico da fabulação. Há o lugar da invenção total, onde 

forma e conteúdo coincidem, e o lugar do documento, no qual a criação tem apenas 

um sentido decorativo e organizacional, sem afetar o conteúdo.  Glauber, ao expor o 

dispositivo que os telejornais convencionais procuram ocultar, ao assumir seu papel 

de diretor de cena dirigindo o entrevistado, ao tecer seus comentários assertivos 

sobre o contexto sociopolítico, estaria colocando efetivamente em questão esses 

lugares demarcados que dividem o mundo real do fictício e legitimam a televisão 

como uma ferramenta para a construção de verdades? Ao denunciar as falsidades, a 

hipocrisia, o ocultamento das negociações, não estaria ele legitimando uma verdade 

unívoca tão reacionária quanto a que ele denuncia?  

A naturalização da narrativa, conforme aparece nos documentários 

tradicionais, nos quais, muitas vezes, há um narrador onisciente e distanciado que 
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descreve o que as imagens por si só não conseguiriam apresentar com precisão, foi 

um recurso que entrou em xeque nos documentários modernos e contemporâneos. 

Jean Rouch havia antecipado os problemas da representação do outro em filmes 

como Jaguar, em que os personagens são construídos junto com o filme, porém, só 

mais tarde o formato ensaístico dos filmes de caráter documental passaram a 

introduzir de forma mais sistemática dentro da própria narrativa uma certa reflexão 

sobre os limites e as possibilidades que o cinema, assim como outros meios, tem para 

representar a vida real. O discurso ético da busca da imparcialidade e da objetividade 

no jornalismo, apesar de nunca ter sido bem sustentado, acaba tendo, ainda hoje, 

sua legitimidade preservada com as denúncias das Fake News ou das manipulações 

feitas com softwares de edição de imagens. Se de algum modo essas práticas de 

divulgação de noticias falsas se constituem como formas de ação sobre a consciência 

dos leitores, implicando em danos diretos a reputações e ganhos políticos eleitorais, 

sua denúncia implica correr o risco de fortalecer a credibilidade nas “Real News” e 

nas “fotografias puras”, ou seja, testemunhos verídicos e imagens sem manipulação, 

como representações ancoradas em algo para além das aparências e da linguagem.   

Jacques Rancière aponta como o espectador tradicional é percebido como 

alguém que está diante de uma aparência, “ignorando o processo de produção dessa 

aparência ou a realidade que a aparência encobre” (Rancière, 2010, p. 9). Rancière 

usa como exemplo a relação do espectador do teatro com a cena e a sua passividade 

em relação ao que se desenrola no palco. Ele cita dois dramaturgos modernos que 

tentaram retirar o espectador dessa passividade: Brecht e Artaud. O primeiro tentou 

esta quebra da passividade por meio do estranhamento, procurando produzir um 

distanciamento a fim de retirar o espectador do fascínio pela aparência, colocando-o 

no estado de investigador em relação ao enigma que lhe é oferecido a desvendar. 

Artaud, por sua vez, proporia ao espectador um mergulho completo no círculo mágico 

da ação teatral onde “trocará o privilégio do ator racional pelo de um ser na posse de 

sua energias vitais integrais.” (RANCIÈRE, 2010, p.11). Para Rancière, essas 

tentativas de reforma do teatro oscilaram entre a “indagação distante” e a 

“participação vital”.   

Essa tentativa de reconduzir o teatro à sua essência vai de encontro a crítica 

do espetáculo, feita por Guy Debord. Para ele, o espetáculo implicaria em um 

afastamento de si e a entrega à contemplação. Essa contemplação seria a aparência 
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sem a devida verdade. Da mesma forma que o teatro busca retirar o espectador da 

passividade pela posse da consciência e da atividade que lhes cabe, a crítica ao 

espetáculo propõe que o espectador ultrapasse a aparência em busca de uma 

essência verdadeira. Cena e performance teatral teriam a função de “ensinar os 

espectadores a deixarem de ser espectadores e se tornarem agentes de uma prática 

coletiva.” (RANCIÈRE, 2010, p.15) A ideia de Brecht, assim como Debord, seria 

provocar a consciência da situação social a fim de transformá-la.  

Estamos atualmente em um contexto sócio-político bem diferente do que se 

encontrava Glauber, mas talvez as formas de ativismo não tenham mudado tanto e 

seja preciso pensar em novas fórmulas, ou simplesmente pensar em abolir as 

fórmulas, caso fosse possível. Para Rancière, talvez já não estejamos mais no tempo 

em que os artistas queiram explicar ao seu público a verdade das relações sociais e 

os meios de lutar contra a dominação capitalista (RANCIÈRE, 2010, p.20). O que ele 

observa em relação ao ensino e à arte é que há o pressuposto de uma distância entre 

o mestre e o aluno, entre o artista e o espectador. Há, portanto, um abismo a ser 

transposto para que o ignorante chegue ao conhecimento e o espectador à obra. As 

posições já estão definidas a partir de pressupostos. Ocorre uma distribuição à priori 

das posições e das capacidades e incapacidades ligadas a essas posições. Deste 

modo, se encontram de um lado os trabalhadores manuais e técnicos dedicados a 

tarefas empíricas e do outro aqueles que contemplam as ideias, capazes de atingir 

uma visão mais global do mundo. Rancière argumenta que as distâncias já estão 

estabelecidas e a sua transposição será sempre insuficiente para mudar essa 

diferença entre os que têm dos que não têm dada capacidade.   

Ao mostrar os bastidores da cena, Glauber estabelece que há um 

conhecimento que deve passar para o outro lado. O povo, representado por Severino 

e Brizola, não tem o conhecimento e precisa ser esclarecido. “O que o aluno deve 

aprender é o que o mestre lhe ensina. O que o espectador deve ver é o que o 

realizador lhe dá a ver”, ironiza Rancière. (RANCIÈRE, 2010, p.23) A emancipação 

do espectador faz repensar os modos como os ativistas buscaram provocar o 

espectador televisual e como, doravante, as intervenções articuladas com as novas 

mídias podem promover a construção de um lugar instável mas habitável. Um lugar 

que se afaste da perversidade das notícias falsas, das imagens manipuladas de má-

fé ou da cosmética do belo pelo belo, sem, contudo, cair em um neoplatonismo que 
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anseie por um mundo onde o retorno da verdade construa limites mais rígidos entre 

os diferentes. A dissolução das fronteiras definidoras das hierarquias e dos limites 

entre o artista e o não artista, entre mestre e aprendiz, entre outras, institui novas 

posições onde as potências profissionais e afetivas estariam menos demarcadas.  

O programa A Revolução Não Será Televisionada, ao misturar imagens de 

arquivos da televisão, performances de artistas e fotografias jornalísticas parece se 

situar em um lugar instável no qual as fronteiras entre o discurso verídico e o ficcional 

perdem o sentido. Se há a afirmação de algo a ser revelado, ele não está por trás das 

imagens ou em algum tipo de explicação que pretenda desvendar o enigma para que 

o espectador compreenda o procedimento a fim de produzir a desconstrução da ilusão 

do espetáculo. Ao admitir que estamos diante de um novo espectador, que passa a 

estar em contato com os modos de construção e transmissão dos discursos 

audiovisuais, que se torna ciente das possibilidades de intervenção dos programas 

de edição de fotografias e vídeos, e a quem é potencialmente acessível a composição 

de montagens com imagens, sons e textos, assim como a sua transmissão, podemos 

pensar em outras formas de ativismo que passam ao largo da denúncia do que há 

por trás da máscara da representação.    

Essa espécie de Zona Autônoma Temporária, ativada pelo coletivo ARNST, 

propõe a constituição de uma rede de atores, humanos e não humanos, que incidem 

sobre a percepção e a reverberação do trabalho. Não se trata de olhar para uma 

verdade por trás da imagem, mas de investigar a própria imagem, percebê-la nas 

suas relações com o espaço e tempo em que se manifesta e olhá-la individualmente 

em detalhe. Olhá-la com lupa. Seja a lupa do tempo, na tradução literal da palavra 

alemã, zeitlupe, que em português chamamos de câmera lenta, ou a própria lupa 

ótica, que permite ver a imagem até sua estrutura, desvinculando-a do passado de 

sua formação inicial, de sua origem mundana, de seu vínculo informativo, para pensá-

la em relação com a circunstância de sua aparição e com as redes dinâmicas em que 

se dá a sua fruição, além do aqui e agora, admitindo outros tempos e espaços que 

incidem nela e para além dela.   

Como se recuperasse a tarefa do narrador benjaminiano (BENJAMIN, 1994, 

p.197-221), o coletivo ARNST apresenta a história do incêndio no cenário do 

programa infantil por meio das imagens em câmera lenta, dando ao espectador a 

oportunidade de desvendar o drama da tragédia em seus detalhes, que apontam para 
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algo sincero e verdadeiro no testemunho da própria imagem. Assumindo o gesto do 

contador da história, detentor da palavra viva, o coletivo vai construindo sua 

montagem juntando imagens, textos e sons, inventando conexões que passam a se 

articular em redes vivas, em arquivos móveis que se atualizam a partir da ação dos 

diferentes espectadores que terão acesso às imagens. Desde aquele espectador que 

acessou em simultaneidade com outros durante a transmissão pelo canal da TV USP 

até aqueles que encontram o vídeo no Youtube, passando pelos pesquisadores que 

olham com especial atenção o programa ou os visitantes de uma exposição onde o 

programa televisivo se atualiza sob a forma de instalação em um ambiente controlado. 

Essa reatualização do trabalho em diferentes apresentações admite que a imagem 

tem uma verdade a ser construída em cada vez que ela se manifesta e cabe ao artista, 

como ao ativista, provocar esse tipo de presença. Ao lidar com os arquivos 

audiovisuais, esse artista-narrador-ativista não é simplesmente aquele que produz o 

trabalho. Na realidade, independentemente dele produzir ou não, sua tarefa é 

atualizá-lo em uma nova rede de relações onde ele ganhe sentido e potência, 

direcionando as imagens a quem for possível fazer uso dela. 
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