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Resumo
O tema deste artigo é o vídeo experimental e a história da arte do vídeo brasileiro. Se hoje
tudo é vídeo, em 1980, para os videomakers Tadeu Jungle, Walter Silveira, Ney Marcondes
e Paulo Priolli criadores da produtora independente TVDO em São Paulo, tudo era TV.
Com objetivo de resgatar os aspectos estéticos de tais criações audiovisuais, esta pesquisa
busca tecer novas conexões a partir dos encontros entre as narrativas audiovisuais propostas
pelas produtoras independentes dos anos de 1980 e a vertente experimental e subversiva da
arte do vídeo. A fundamentação teórica é pautada no referencial histórico-crítico e em
autores como Walter Zanini, Arlindo Machado, Christine Mello, Tadeu Jungle, Phillipe
Dubois e Chris Meigh-Andrews. Os resultados apontam para o fato de que os aspectos
estéticos das produções audiovisuais experimentais somados à função narrativa da imagem
geram construções de sentido centradas na ironia, na crítica e na intervenção política que
marcam o engajamento e a ação dos videomakers da geração de 1980.
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Resumen
El tema de este artículo es el vídeo experimental y la historia del arte del video brasileño. Si
hoy todo es vídeo, en 1980, para los videógrafos Tadeu Jungle, Walter Silveira, Ney
Marcondes y Paulo Priolli creadores de la productora independiente TVDO en São Paulo,
todo era TV. Con el objetivo de rescatar los aspectos estéticos de tales creaciones
audiovisuales, esta investigación busca tejer nuevas conexiones a partir de los encuentros
entre las narrativas audiovisuales propuestas por las productoras independientes de los años
1980 y la vertiente experimental y subversiva del arte del video. La fundamentación teórica
es pautada en el referencial histórico-crítico y en autores como Walter Zanini, Arlindo
Machado, Christine Mello, Tadeu Jungle, Phillipe Dubois y Chris Meigh-Andrews. Los
resultados apuntan al hecho de que los aspectos estéticos de las producciones audiovisuales
experimentales sumadas a la función narrativa de la imagen generan construcciones de
sentido centradas en la ironía, la crítica y la intervención política que marcan el
compromiso y la acción de los videógrafos de la generación de 1980.
Palabras-clave: Historia del arte del vídeo brasileño; ironía y humor en el vídeo; TVDO;
Tadeu Jungle.
Abstract
The theme of this article is the experimental video and the history of Brazilian video art. If
today everything is video, in 1980, for videographers Tadeu Jungle, Walter Silveira, Ney
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Marcondes and Paulo Priolli, creators of independent TVDO in São Paulo, everything was
TV. Aiming to rescue the aesthetic aspects of such audiovisual creations, this research
seeks to weave new connections from the encounters between the audiovisual narratives
proposed by the independent producers of the 1980s and the experimental and subversive
aspect of video art. The theoretical foundation is based on the historical-critical reference
and on authors such as Walter Zanini, Arlindo Machado, Christine Mello, Tadeu Jungle,
Phillipe Dubois and Chris Meigh-Andrews. The results point to the fact that the aesthetic
aspects of the experimental audiovisual productions added to the narrative function of the
image generate constructions of meaning centered on the irony, the criticism and the
political intervention that mark the engagement and the action of videomakers of the
generation of 1980.
Keywords: History of the art of Brazilian video; irony and humor in the video; TVDO;
Tadeu Jungle.

Como tudo começou

Da televisão para as artes do vídeo e das artes do vídeo para expressões
experimentais na TV, buscando descrever experiências que marcaram a história das artes
audiovisuais no Brasil, assim nasce a pesquisa cujos resultados, em parte, apresentamos
neste artigo que trata das produções dos videomakers e produtoras independentes e sua
inserção na televisão nos anos de 1980.
Cabe um breve contexto sobre a televisão no Brasil na década de 80, mas a intenção
dos fatos históricos destacados é muito clara: citar alguns programas cujo traço principal é a
ironia e o humor como estratégias para fazer refletir a condição social e cultural do país.
Segundo Cardoso e Santo, as relações entre as artes e a televisão estão presentes na
construção da linguagem televisual que:

Ao mesmo tempo em que desenvolvia uma linguagem particular e criava uma
experiência comunicativa própria com o espectador, a televisão absorveu de outras
mídias e de diferentes manifestações culturais elementos que passaram a integrar o
universo televisivo: a dramaturgia proveniente do teatro, a composição de imagens
proveniente do cinema (planos, cortes, sequências) e informações jornalísticas
(notícias, reportagens, entrevistas) anteriormente veiculadas pelos meios impresso e
radiofônico (CARDOSO e SANTOS, 2008, p.02).

Em 1981, Jô Soares em Viva o Gordo, programa humorístico exibido pela Rede
Globo, debochava dos militares, tal e qual debochou da abertura e do presidente indireto
José Sarney. Conforme Garcia:

Jô Soares foi para o SBT em 1987 para realizar um sonho que não era possível na
Globo: apresentar um talk show. Mas, além disso, ele também fez um programa

muito parecido com o Global Viva o Gordo, inclusive na abertura. Esse foi o Veja o
Gordo, que fico no ar por três anos (GARCIA, 2017, s/p.)

No ano seguinte, em 1982 o apresentador Chacrinha volta para a Rede Globo,
depois de passar pela TV Tupi e TV Bandeirantes. Em 1989, Agildo Ribeiro dirigiu e atuou
no programa humorístico Cabaré do Barata que ia ao ar na TV Manchete e nele fazia “[...]
uma sátira à política do Brasil, onde ele contracenava com fantoches representando os
parlamentares” (GARCIA, 2017, s/p.).
Entre os anos de 1988 e 1990, o programa TV Pirata também exibido pela Rede
Globo e criado pelo diretor Guel Arraes, marcou o humor crítico na televisão brasileira
tendo como traço o nonsense, a sátira e a ironia sobre diferentes aspectos sociais e culturais.

Dando continuidade à metalinguagem usada nos programas radiofônicos “PRK-30”
e “Show de Rádio”, a Rede Globo produziu, em 1988, o humorístico “TV Pirata”
que parodiava a programação televisiva – da telenovela (“Fogo no Rabo”) ao
seriado (“As Presidiárias”); do programa feminino (“TV Macho”) ao noticiário
(“Plantão da Farmácia Central”, “Casal Telejornal”), passando pelas peças
publicitárias e pelas chamadas de atrações da emissora (“Tela Morna”). A abertura
mostrava a invasão de piratas no estúdio, que colocavam no ar seu programa. Com
direção geral de Guel Arraes, teve entre seus redatores os principais humoristas da
época (Luis Fernando Veríssimo, Mauro Rasi), autores de charges e histórias em
quadrinhos cômicas (Laerte, Glauco, Agner) e os futuros idealizadores do
humorístico “Casseta & Planeta Urgente”, que, a partir dos anos 1990, também
passou a satirizar a telenovela, os programas de televendas e as propagandas
(CARDOSO e SANTOS, 2008, p.09).

Mas se o tema deste artigo é o vídeo experimental e a história da arte do vídeo,
como veremos a seguir, porque começamos citando alguns importantes programas
humorísticos e seus respectivos canais de televisão? Porque é no âmbito das relações entre
as artes visuais e a televisão brasileira que estão às expressões que nos interessam e suas
relações históricas com as artes do vídeo. Trata-se de investigar a história do audiovisual a
partir das relações entre as artes do vídeo e o sistema de televisão comercial no Brasil.
As produções que interessam para esta pesquisa estão circunscritas no grupo
chamado segunda geração das artes do vídeo brasileiro (MACHADO, 2007a) que na
década de 1980 foi marcada pelas inserções das suas experimentações artísticas no meio
televisual. Esta geração ficou conhecida como a geração dos independentes ou a geração do
vídeo independente e suas produtoras, tendo como destaque dois grupos paulistas: o TVDO
e a Olhar Eletrônico. Sobre o video independente no Brasil, Mello afirma:

A grande mudança com a produção experimental em vídeo no Brasil é aprofundada
ao longo dos anos de 1980, quando passam a existir formas menos hegemônicas de
produção, como as televisões locais de pequeno alcance, as TVs comunitárias e de
livre acesso, que despertam o interesse dos produtores independentes em não apenas
questionar o meio televisivo como também nele intervir qualitativamente. Esse
fenômeno é denominado como vídeo independente. Na ampliação do acesso à
produção e difusão da informação, o poder comunicativo do vídeo é utilizado pelos
criadores independentes na década de 1980 como ferramenta crítica na discussão do
mundo contemporâneo e na exploração dos conceitos e particularidades da sua
linguagem. (MELLO, 2008, p.205).

Neste sentido, buscamos ampliar a compreensão dos processos históricos, sociais e
culturais que envolvem a produção videográfica experimental, o vídeo independente e suas
relações com a televisão no Brasil. Para tanto, optamos por investigar e descrever algumas
experiências que vão do entretenimento à crítica política e cultural baseada na estética
experimental dos anos de 1980 e sua contribuição para a história do audiovisual.
Com objetivo de resgatar os aspectos estéticos de tais criações audiovisuais, esta
pesquisa busca tecer novas conexões a partir dos encontros entre as narrativas audiovisuais
propostas pelas produtoras independentes dos anos de 1980 e a vertente experimental e
subversiva da arte do vídeo, visando ampliar os estudos contemporâneos o hibridismo entre
as artes visuais, a televisão e as manifestações do vídeo na contemporaneidade.
Para tanto, a fundamentação teórica é pautada no referencial histórico-crítico e em
autores da arte do vídeo brasileiro como Walter Zanini, Arlindo Machado, Christine Mello
e Tadeu Jungle. Phillippe Dubois (2004) afirma que o vídeo permanece vivo e continua
mais presente do que nunca entre nós. Na era do efeito cinema, o vídeo se hibridizou e está
hoje nos computadores, nos celulares, nos outdoors eletrônicos, dentro de elevadores,
aeroportos e terminais rodoviário, distribuído por entre as mais variadas formas nas ruas e
nos painéis eletrônicos. Arlindo Machado afirma que hoje tudo é vídeo (2007).

Tudo é televisão, tudo é vídeo – TVDO

Se hoje tudo é vídeo, em 1980, para os videomakers Tadeu Jungle, Walter Silveira,
Ney Marcondes e Paulo Priolli criadores da produtora independente TVDO em São Paulo,
tudo era TV. Como afirma Jungle:

1980, cinzas da ditadura. Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São
paulo, ECA/USP. Quatro estudantes, um de cinema e três de televisão, se uniam
para fazer TV. Nosso lema era: Tudo pode ser um programa de televisão. Tudo. O
que acontecia era. O que não acontecia, também era. TV. Para nós, não havia
limites (JUNGLE, 2007, p.203).

Para o historiador Walter Zanini, grande incentivador da videoarte no Brasil, a
geração de videomakers, como os da TVDO e Olhar Eletrônico, é herdeira de videoartistas
como Otávio Donasci e Rafael Franca que, somados ao boom das produtoras
independentes, ganharam espaço nos canais de TV da época.

Uma das duas principais produtoras de vídeo nos anos 1980, a TVDO teve papel
fundamental na consolidação da videoarte brasileira, junto a outro importante
grupo, o Olhar Eletrônico – este caracterizando-se por uma forte interação inventiva
com a grade da televisão aberta, enquanto o primeiro seguia por uma vereda mais
experimental, ainda que cultivasse a ambição de intervir nas mídias de massa
(ASSOCIAÇÃO CULTURAL VIDEOBRASIL, s/d)

As experiências destes videomakers ampliaram as discussões sobre a linguagem
audiovisual e as articulações entre a televisão comercial e os processos poéticos da arte do
vídeo. Nos anos de 1980, a TV teria percebido o valor de narrativas audiovisuais não
lineares e produções satíricas, irônicas e esteticamente inovadoras introduzindo-as no
cotidiano televisivo, mas aproveitou muito pouco destas experiências.
Encontramos no site oficial da Associação Cultural Videobrasil, depositária de um
rico acervo de videoarte em São Paulo, um relato que registra o nascimento da TVDO:

O grupo é formado em 1980 por quatro estudantes de Cinema e três de Televisão,
oriundos da exposição Multimedia Internacional, mostra dedicada aos meios
eletrônicos, organizada por Walter Zanini, em 1979. Eram eles: Tadeu Jungle,
Walter Silveira, Ney Marcondes e Paulo Priolli. Em 1984, sai Priolli e entra Pedro
Vieira. Em setembro de 1980, são convidados por Ana Mae Barbosa para coordenar
o Ateliê de TV da semana de Arte-Ensino. Ocorrida de modo coletivo, a produção
do evento origina o formato sob o qual trabalhará o grupo, conhecido entre seus
membros como “TVTudo” ou “Tvudo”. Ainda como estudantes, realizam
o Programa do Ratão, feito como trabalho de conclusão de uma disciplina na
ECA/USP. Na ocasião, recebem o apadrinhamento de Antonio Abujamra
(ASSOCIAÇÃO CULTURL VIDEOBRASIL, s/d)

O artista multimídia Tadeu Jungle, um dos criadores da TVDO, afirma que embora
a meta não fosse totalmente artística, a TVDO queria produzir programas para a TV, mas
nenhum dos integrantes era comerciante e o que eles queriam era mostrar o que as TVs não
mostravam: uma TV experimental que se apropriava dos erros, dos cortes e de uma estética
não linear, criativa.
A acolhida, como se sabe, se deu por meio de alguns comunicadores como Goulart
de Andrade que convidou Tadeu Jungle e a TVDO para produzir um programa com ele na

TV Gazeta. Mas a TVDO não foi, pois o convite não incluía pagamento e o que a produtora
buscava era o “[...] vídeo como indústria e não como artesanato” (JUNGLE, 2007, p.206).
Ainda segundo Jungle, depois deste episódio ele foi apresentar o programa musical
Fábrica do Som na TV Cultura, e lá convidado pelo diretor Fernando Pacheco Jordão,
produziu em 1983, uma série de programas documentais. A série recebeu o nome de
Avesso cuja ideia era mostrar o que está por trás de fatos e eventos que a TV mostra
eventualmente, mas que esconde aspectos que não se vê ou não se nota, o avesso.
Tadeu Jungle comenta os desafios e as consequências de ter realizado um trabalho
experimental e crítico como o programa Avesso:

Fiz apenas cinco: Festa-Baile, Futebol, VTV, Circo e Punk. O último nem chegou a
ser editado. Era a arte tentando ser TV. Eu não havia entendido a lição do Mestre
Abujamra: ‘A TV é o cafajeste da cultura’. Fui expulso da TV Cultura e os
programas nunca foram exibidos. A Tv não conseguiu olhar para si (JUNGLE,
2007, p.206).

E sobre o programa Avesso Vê o Circo (1984), encontramos a seguinte descrição:

Inaugura no cenário brasileiro a "televisão long play", onde cenas do mundo
circense são conduzidas musicalmente. Apresenta uma experimentação de
linguagem que tem um "timing" contrário aos apelos da televisão comercial
(ASSOCIAÇÃO CULTURAL VIDEOBRASIL, s/d).

Figura 1. Tadeu Jungle. Avesso Vê o Circo. 1984, vídeo, 45'
Fonte: http://site.videobrasil.org.br/acervo/obras/obra/89779

Em 2009, no Festival 40 anos da TV Cultura, o canal exibiu o Avesso Futebol, mas
segundo Jungle, o diretor de programação era Walter Silveira. Cabe destacar que as
experiências propostas por Tadeu Jungle dialogam diretamente com as intervenções
realizadas por Glauber Rocha, no programa Abertura nos anos de 1979 e 1980 na TV Tupi,
sob a direção de Fernando Barbosa Lima. O programa de estilo provocador e isento de
formalidades, tem como protagonista Glauber Rocha falando alto e entrevistando as pessoas
na rua com a câmera enquadrando o rosto em closes muito fechados, dando voz ao público
de forma espontânea e despojada. Intervenção ruidosa que não fez escola nas televisões
comerciais ou estatais, mas influenciou o grupo TVDO. Ainda sobre a trajetória da
produtora TVDO e sua participação no cenário audiovisual brasileiro cabem os seguintes
destaques:

A partir de 1983, recebem o prêmio de Melhor Vídeo em três edições consecutivas
do Festival Videobrasil. Em 1986, fundam uma escola livre de cinema e vídeo, a
The Academia Brasileira de Vídeo. Em 1987, passam a integrar a produtora Fonte
Brasil – Vídeo, presidida por Zanini. Dentre as criações do grupo destaca-se a
trilogia composta por Frau, de 1983, Non Plus Ultra, de 1985, e Heróis da
Decaden(s)ia, de 1987. O grupo se desfaz paulatinamente no final dos anos 1980
(ASSOCIAÇÃO CULTURAL VIDEOBRASIL, s/d).

Produções como [Rythm(o)z, dirigido por Tadeu Jungle, são exemplos das
experiências limítrofes realizadas com a

linguagem eletrônica no Brasil. [Rythm(o)z

(1986), exibido pela TV Cultura em 24 de agosto de 1986, é descrito como um vídeo nunca
antes pensado para ser exibido em televisão, cujo arranjo conceitual e estético é composto
de seis peças de curta duração: Jesus!, Abertura, Vida I, Vida II, Liberdade e A Armadilha
(ASSOCIAÇÃO CULTURAL VIDEOBRASIL, s/d). Essas seis peças são organizadas por
um rigoroso jogo de imagens e ritmos metronômicos, sem a presença do verbal, e marcadas
por cenas inusitadas, como cavalos copulando e um porco sendo esquartejado, que causam
estranhamento, repulsa e levam o público à sensação de nojo, perturbação e espanto. O
título nos remete a palavra rythmo do latim, ritmo em português, ou no plural, ritmos e o
vídeo é rigorosamente editado por ritmos dramáticos e sem palavras, apenas imagens e sons
que na descrição de Tadeu Jungle é “[...] um vídeo estranhíssimo que foi feito como irmãosombra do Non Plus Ultra, ou seja, era um vídeo sem palavras” (JUNGLE, 2007, p.207).

Figura 2. Tadeu Jungle. Non plus ultra. 1985. Produtora TVDO. vídeo, 32'40".
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=j9GdHUyLQ5s

Non Plus Ultra de 1985, é o segundo vídeo da trilogia realizado pela TVDO e também
premiado como melhor vídeo experimental U-Matic no V Festival Videobrasil em 1987.
Neste vídeo encontramos a participação do artista plástico Wesley Duke Lee, os cantores do
Ultraje a Rigor, os atores Cacá Rosset, Chiquinho Brandão, a atriz Maria Alice Vergueiro e
Fernando Henrique Cardoso, na época candidato a prefeitura de São Paulo, falando sobre o
valor do ócio, em francês. Jungle ressalta:

Tentávamos superar o conflito da redundância inata da cultura de massa com novos
conceitos de produção e montagem. Ali estava surgindo um VÍDEO NOVO. Non
Plus Ultra deu continuidade ao verbo cortante da TVDO. Palavras, palavras. Em
todas as línguas. Um vídeo que deixa claro o nosso modo de expressão, justapondo
uma série de cenas produzidas, clonadas ou acontecidas que ganham significados
diversos de acordo com a montagem. Em 1985, esse vídeo só foi realizado devido o
apoio do grande videoartista Roberto Sandoval. (JUNGLE, 2007, p.206).

No primeiro vídeo, Frau, assistimos à participação do diretor de teatro José Celso
Martinez Correa no Festival de Cinema de Gramado, no qual seu filme O Rei da vela
concorria em 1983. Acompanhado pelos cineastas Neville D'Almeida e Júlio Bressane, ele
debocha e ironiza o festival, chegando a recusar, entre vaias e aplausos, o prêmio que
recebeu.

Figura 3. Tadeu Jungle. Frau. 1983. Produtora TVDO. vídeo, 18'17".
Fonte: http://site.videobrasil.org.br/acervo/obras/obra/89696

E no terceiro e ultimo video da série, Heróis da decadência, temos um Vídeo
experimental com participação dos poetas Waly Salomão, Roberto Piva e Walter Silveira, e
depoimento de Dom Paulo Evaristo Arns. Cenas com o cantor Supla e os atores Marcelo
Mansfield e Giovanna Gold. Trechos de áudio do famoso discurso de Caetano Veloso na
final paulistana do Festival Internacional da Canção, em 1968 (ASSOCIAÇÃO
CULTURAL VIDEOBRASIL, s/d).

Figura 4. Tadeu Jungle. Heróis da decadên(s)ia . 1987. Produtora TVDO. vídeo, 35'19". Fonte:
http://cultura.estadao.com.br/blogs/marcelo-rubens-paiva/mis-homenageia-geracao-que-mudou-a-tv-brasileira/

Esses vídeos não se encaixam em nenhum tipo de gênero, não são documentários,
nem programas de televisão, nem ficção, mas uma visão singular, fragmentada e visceral da
época cuja narrativa era baseada no espirito antropófago de José Celso Martinez, Neville
D’Almeida e Julio Bressane (MELLO, 2008).

Considerações finais

No texto discorrido acima, um dos recortes possíveis dentre os resultados desta
pesquisa, buscamos aproximar os campos da arte e da comunicação para além das possíveis
relações entre linguagens audiovisuais visando constituir uma descrição e caracterização de
aspectos históricos que permearam as intervenções experimentais e sua contribuição para a
história da arte do vídeo e do audiovisual no Brasil.
Neste recorte, as relações entre arte e TV e as estratégias de reflexão e crítica
cultural e social, associadas ao humor e o dispositivo da ironia, estão presentes em
diferentes produções da década de 1980, mas também na contemporaneidade.
A arte midiática conforme afirma Arlindo Machado (2007), nasce perpetrando
experimentações e intervenções a partir de dentro do sistema televisual ou do vídeo, como
vimos nas produções independentes da TVDO. Buscando romper modelos e estruturas
como narrativas lineares, construções visuais idealizadas, imagens que escondem cortes e
efeitos incomuns, os videomakers e comunicadores experimentais da década de 1980
tinham a intenção de romper padrões para criar uma televisão diferente, democrática e
criativa, contra aquela associada à beleza e aos ideais clássicos de qualidade que sempre
demonstrou dificuldade para absorver o alto grau de experimentação das propostas como as
da TVDO.
Cabe reiterar que só a presença destes artistas no cenário da televisão na época já foi
suficiente para causar um estranhamento e um deslocamento estético e conceitual no
sistema configurando novos sentidos no campo da comunicação, cujas heranças
encontramos até hoje nos programas humorísticos da televisão brasileira, como a maneira
direta e despojada de fazer entrevistas e dar voz às pessoas nas ruas e ou fazer pensar
aspectos do cotidiano de forma irônica e satírica.
Os resultados da pesquisa apontam para o fato de que os aspectos estéticos de tais
produções audiovisuais experimentais somados às intervenções radicais geram construções

de sentido centradas na ironia, na crítica e na intervenção política que marcam o
engajamento e a ação dos videomakers da geração de 1980 configurando-se em um marco
histórico da arte do vídeo no Brasil.
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