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Resumo
Azevedo, Anna Maria de. Habert, Angeluccia Bernardes. A potência da
imagem-ruína na poética do cinema. Rio de Janeiro, 2014. 93p.
Dissertação de Mestrado. Departamento de Comunicação Social, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Com base na experiência do autor como realizador de filmes feitos com
imagens encontradas -found footage-, a dissertação procura identificar as razões
que levam cineastas inseridos em um contexto social contemporâneo a
dispensarem registros cinematográficos autorais e optarem por fragmentos de
formatos e origens diversos. Parte-se do pressuposto de que a escolha da imagem
do outro potencializa liberdade poética e conceitual ao artista em seu discurso
sobre os tempos atuais e expressos nos filmes montados a partir da apropriação de
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imagens-ruína. Nesse movimento, busca-se a identidade fraturada, característica
que se acentua na produção cinematográfica a partir dos anos 90, concomitante ao
processo de revisão histórica pela qual o mundo passa. Nesse âmbito, as noções
de “apropriação”, “ressignificação”, “modernidade”, “ruína”, "memória" e
“arquivo” serão vistas sob a perspectiva histórica e da prática cinematográfica.

Palavras-chave
Cinema; found footage; apropriação; ressignificação; ruína; arquivo;
memória.

Abstract
Azevedo, Anna Maria de. Habert, Angeluccia Bernardes. (Advisor) The
power of image-ruin poetics of cinema. Rio de Janeiro, 2014. 93p. MSc.
Dissertation. Departamento de Comunicação Social, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
Based on the author's experience as a director of found footage films, the
current dissertation aims at identifying the reasons that induce filmmakers within
a contemporary social context to set aside authorial cinematographic records in
order to embrace fragments of several shapes and origins. This study is based on
the supposition that the image of the Other is chosen due to reinforce both poetic
and conceptual freedom of the artist, whose discourse lies on the present times, as
shown in the films edited with appropriate ruin-images. In this movement, I try to
explore the fractured identity, a characteristic that is accentuated in film
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productions since the 1990s, simultaneously with the historical review process the
world hás been going through since then. In this context, the notions of
appropriation, resignification, modernity, ruin, and archival are addressed under
the historical perspective and cinematic practice.

Keywords
Cinema; found footage; appropriation; resignification; ruin; memory.
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Minhas asas estão prontas para o voo,
Se pudesse, eu retrocederia
Pois eu seria menos feliz
Se permanecesse imerso no tempo vivo.
(Gerhard Scholem. “Saudação do anjo”)

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo
que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos
estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história
deve ter este aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós
vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele
gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas
uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força
que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de
ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso
(Walter Benjamin. Tese IX. In: Sobre o conceito da história).
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