


      CINEGRID
      CINEMAS FUTUROS

        COLEÇÃO CINUSP – VERSÃO E-BOOK

          COORDENAÇÃO GERAL                    REVISÃO
          Patrícia Moran                                       Adriano C. A. e Sousa
          Cristian Borges  
          Esther Hamburguer

          ORGANIZAÇÃO                                PRODUÇÃO
          Jane de Almeida                                     Thiago Almeida
          Cicero Silva
          Thiago André

      Almeida, Jane de; da Silva, Cicero Inacio; André, Thiago (orgs.)
      Cinegrid: Cinemas Futuros

      São Paulo: Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária - USP, 2014.

      E-BOOK

      ISBN 978-85-62587-19-1





Apresentação

Cinema em definição: histórias e perspectivas
Jane de Almeida e Cícero Inácio da Silva

IMAGENS E ESCALAS

São Paulo: Sinfonia da Metrópole e o cinema de banco de dados

Jane de Almeida

Produzir e transmitir filmes digitais de objetos microscópicos em alta resolução
Richard Weinberg



São Paulo: Sinfonia da Metrópole e o cinema de banco de dados

Jane de Almeida 

Este artigo reflete sobre o filme São Paulo, SInfonia da Metrópole (1929) como um

exemplar de filme de banco de dados. Realizado como filme-sinfonia ou filme-cidade,

sua proposta de edição se assemelha a edições recentes de imagens de arquivos de

filmes-ensaios e revela-se com maleabilidade para experimentos contemporâneos que

necessitam de um tipo de procedimento como este. Assim, o artigo relata o

experimento ocorrido durante o Cinegrid Brasil de 2014, quando o filme foi re-editado

e transmitido para Miami para ser receber trilha sonora, executada ao vivo, da New

World Symphony e ser transmitido novamente para o Brasil. Assim como apresenta a

proposta de realizar um filme-sinfonia em condições de novas tecnologias de imagem

de super-resolução.

Para o Cinegrid Brasil de 2014, foi especialmente produzida por Alfredo Suppia uma

versão de 10 minutos do filme documentário São Paulo: sinfonia da metrópole ,

realizado por Rodolfo Lustig e Adalberto Kemeny em 1929. Do filme de noventa

minutos, foram selecionados alguns planos que revelavam o centro da cidade, outros

que mostravam edifícios conhecidos e alguns  “curiosos”, com abstrações e fusões.

Esta edição parece ter encantado a platéia mista composta por cinéfilos, artistas e

tecnólogos, engenheiros de imagem, de redes e arquivamento. A composição entre a

facilidade de edição e o resultado final é certamente devido ao universo do cinema de

banco de dados1, no qual cada plano é um arquivo de imagens com vida própria que se

relaciona com outros arquivos sem a necessidade de seguir a fluência da continuidade

narrativa tradicional. Além do mais sequer é necessário obter sincronia sonora. 

A trilha sonora deste evento foi executada por equipe de músicos da New World

Symphony que estava em Miami esperando pela projeção do filme transmitido de São

Paulo. A imagem do filme projetado foi retransmitida para São Paulo, então com a

trilha sonora tocada pelo trio formado pelo maestro Michael Linville (piano), por Miles

1 Ver Lev Manovich, principalmente, no artigo the “Database as Symbolic Form” em
Convergence 5, no. 2 (Junho de 1999). Pp. 80-99 e no livro The Language of New Media.
Massachusetts: MIT Press, 2001. 



Jacques (clarinete) e por Sean Maree (fagote), que executava a composição Fantasia

Concertante de Villa-Lobos acompanhando o filme projetado em Miami2. 

A New World Symphony inaugurou o primeiro prédio como uma nova unidade no

centro de Miami Beach em 2011, com projeto inovador de  Frank Gehry em

colaboração com o fundador da NWS e diretor artístico Michael Tilson Thomas. Trata-

se de um edifício “inteligente” tecnologicamente e pensado para streaming de

orquestra com o propósito de ampliar seu público e oferecer um tipo contemporâneo

de fruição musical. O público pode assistir a concertos em mural externo, elaborado

especialmente para ocasiões como estas, com projeto de super-alta definição (4k ) e 12

canais de som desenhados especialmente para  o espaço externo. Ou seja, trata-se de

uma orquestra que pretende pensar o século XXI, associando-se a projetos como o

Cinegrid. Nosso contato se deu por visita ao Diretor Técnico de Educação a Distância e

Novas Mïdias, Justin Trieger. Vale lembrar que o propósito primeiro deste centro é

educacional: estimular e ensinar músicos e compositores jovens com a utilização de

novos meios tecnológicos. 

A proposta era a de reproduzir um universo musical semelhante ao dos Cine-Sinfonias

do início do século XX, porém com o uso de novas tecnologias e principalmente

pensando no streaming de imagens de super-alta definição. O filme foi transmitido do

auditório da Escola de Medicina da USP para Miami, sem som, a partir de um

experimento envolvendo um grupo de pesquisadores do LARC (Laboratório de

Arquitetura de Redes de Computadores) da USP e foi re-enviado de Miami para São

Paulo em tempo real com qualidade de som surround em 24 canais de áudio. Assim um

outro grupo de pesquisadores transmitiu, de Miami para São Paulo, também em tempo

real, o mesmo filme projetado na sala de concertos da orquestra americana. A

demonstração, feita por meio de uma rede de cerca de 10 mil quilômetros de cabos de

fibra óptica submarinos existentes entre São Paulo e Miami e a uma velocidade de

conexão de 10 gigabits por segundo (Gbps), é uma das tecnologias de transmissão de

imagens de alta definição em redes de ultravelocidade que vêm sendo pesquisadas nas

áreas de Cinema e Mídias Digitais3.

2 Sobre a New World Symphony, ver a website: https://www.nws.edu/  



Há vários desafios tecnológicos que envolvem este experimento, desde a rede de

internet até a compressão do vídeo e a resolução visual final, em condições de extrema

pixelização da imagem. Um dos propósitos era o de medir o delay da imagem e do som,

no envio da imagem e no seu reenvio para o Brasil com o som do trio. No entanto, o

objetivo deste artigo é pensar o filme-sinfonia em contexto atual e suas relações com

os filmes-sinfonias do início do século XX, refletindo sobre a dimensão deste tipo de

experimento nos nossos dias a partir da ideia de “filme de banco de dados”.

O filme São Paulo: Sinfonia da Metrópole foi inspirado em Berlim: sinfonia da

metrópole (1927) (Berlin: Die Sinfonie der Großstadt – 1927), documentário dirigido por

Walter Ruttmann em 19274.  Assim como o filme berlinense, São Paulo: “Sinfonia da

Metrópole mostra a cidade de São Paulo moderna, com as construções do progresso da

metrópole da América do Sul combinadas com imagens sócio-culturais como crianças

saindo das escolas, funcionários nas fábricas, pessoas andando na cidade, vitrines de

rua” afirma o pesquisador Rubens Machado Jr, que acrescenta que “O efeito destes

filmes para o espectador atual é o do registro de uma época, através do qual pode-se

apreciar e analisar comportamentos, procedimentos de linguagem da imagem, dos

modos e da ideologia dos antepassados”. 5

A sinfonia paulistana é mais um filme da série dos conhecidos filmes sinfonia,  ou

filmes-cidade (Weihsmann, 1997) como Manhatta (1921) de Paul Strand e Charles

Sheeler, Rien que des heures (1926)  de Alberto Cavalcanti, The Crowd (1928) de John

Sims, The City Of Skyscrapers (1920-1929) da British Pathé, ou Regen (Chuva)  (1929)

co-dirigido por Mannus Franken e Joris Ivens.  Manhattan, Paris, Londres, Amsterdã,

além de Berlim exibem progresso, utopias, futuridade, em suma: o orgulho de ser

cidade. 

3 O evento foi acompanhado por equipe da FAPESP que documentou e publicou artigo: 
“Tecnologias do cinema têm aplicações científicas”, com autoria de Elton Alisson, em 11 de 
setembro de 2014: 
http://agencia.fapesp.br/tecnologias_do_cinema_tem_aplicacoes_cientificas/19792/

4 Rubens Machado Jr confirma a afirmação em : “São Paulo e o seu cinema: para uma história
das manifestações cinematográficas paulistanas (1889-1954)”. p. 38.

5 MACHADO Jr., Rubens. São Paulo em movimento. A representação cinematográfica da 
metrópole nos anos 20. (Dissertação de Mestrado),cópia. Escola de Comunicação e 
Artes/USP, 1989. S.p.



  

Fotograma do filme São Paulo, Sinfonia da Metrópole. 

Esta fusão-truque, mostra a mão que tira dinheiro do povo e apresenta a ideologia da época.  

                                         



 

Fotogramas de São Paulo, Sinfonia da Metrópole (1929)

Márcia Juliana Santos conta que “no início da década de 1930, São Paulo: Sinfonia da

Metrópole (1929) foi relançado pela Rossi-Rex Filmes, com sons incorporados à

película. Sob o título São Paulo em 24 horas (1934), a nova versão era acompanhada por

uma trilha que musicava os movimentos da construção dos edifícios, da engrenagem

das máquinas e dos ruídos das pessoas transitando pelas ruas.”6 Esta seria uma versão

deste filme sem o projeto de ser acompanhado com música ao vivo o que revela certa

maleabilidade deste tipo de filmagem e edição. 

Manovich em seu artigo “Database as a symbolic form” e em seu conhecido livro The

Language of New Media descreve a relação entre o "banco de dados" e "narrativa" na era

digital e nas novas mídias, bem como, especialmente, a relação entre esta forma e a

narrativa que tradicionalmente dominam a cultura tradicional como forma de

expressão. O autor discute os conceitos que envolvem o banco de dados e suas funções

na era digital argumentando que no campo da computação o “database” é uma coleção

de dados estruturados e organizados para serem visualizados e encontrado por meio do

computador. A base de dados, segundo o autor, seria ela mesma uma cultura própria,

com uma maneira de apresentar o mundo única e não-linear. Desta forma, a cultura

tradicional narrativa é fundamentada no desenvolvimento temático com início, meio e

fim. Manovich diz que:

6 Márcia Juliana Santos em “Entre a cavação e o ato de documentar: os limites da produção de
filmes em São Paulo nos anos 20 e 30” em Rebeca. Revista Brasileira de Estudos de Cinema e
Audiovisual. Ano 3 - Jul-Dez, 2014. 



Depois que o romance e o cinema privilegiaram a narrativa como forma-
chave da expressão cultural da era moderna, a era do computador
introduz seu correlato – o banco de dados. Muitos novos objetos
midiáticos não contam histórias; eles não têm início ou fim; de fato,
não tem qualquer desenvolvimento temático ou formal, ou outra coisa
que possa organizar seus elementos em uma sequência. Em vez disso,
eles são coleções de itens individuais, em que cada item possui a mesma
importância que qualquer outro.7  

O livro apresenta vários exemplos de banco de dados como mídias de armazenamento

como os CD-ROMs, os DVD-ROMs, os antigos disquetes e as atuais páginas da web,

além da internet. De acordo com Manovich, a base de dados floresceu com a internet e

explica que a página web é um conjunto de elementos distintos compostos por listas

que podem ser editadas sem prejudicar o conjunto, por meio de atos como adicionar,

alterar ou remover elementos.  Esta característica fundamental marcante da base de

dados que, por sua estrutura organizacional, é mutável e não busca coerência como

nas narrativas tradicionais da literatura, televisão, radiofonia e cinema - mídias

tradicionais.

Porém, Manovich destaca o exemplo do cineasta soviético Dziga Vertov, autor de O

Homem com uma câmera (1929), que em sua época já filmava pensando

estruturalmente como um acervo de banco de dados de imagens que seriam montadas

posteriormente  - sem perder as características de banco de dados na sua edição final.

Na lógica dos bancos de dados atuais, o algoritmo é a unidade de construção dos dados

e conduz a lógica narrativa.  

Dziga Vertov pode ser pensado como o maior “cineasta de banco de
dados” do século XX (ao lado de Peter Greenaway). O Homem com uma
Câmera é, talvez, o mais importante exemplo da imaginação do banco
de dados na moderna artemídia. Em uma de suas tomadas-chave, que é
repetida ao longo do filme, vemos a ilha de edição com algumas
prateleiras usadas para manter e organizar o material filmado. As
prateleiras são marcadas como “máquinas”, “clube”, “o movimento de
uma cidade”, “exercícios físicos”, “um ilusionista” e assim por diante.
Esse é o banco de dados do material registrado. A montadora, a esposa
de Vertov, Elizabeta Svilova, aparece trabalhando com esse banco de

7 MANOVICH, Lev. The Language of New Media. p. 235. Tradução livre do inglês.



dados – recuperando alguns rolos de filme, retornando outros usados,
adicionando novos.8 

A prateleira de Vertov ou de Svilova é muito semelhante à coleção de São Paulo

Sinfonia, construído mais como um inventário de imagens à procura de várias

narrativas, um álbum de amostras que um filme de mensagem. Assim se apresenta São

Paulo, Sinfonia da Metrópole. Esta é apenas uma introdução às questões sobre o filme

paulistano e suas relações com os bancos de dados. Dois outros elementos, não

desenvolvidos aqui fazem parte de uma pesquisa de filmagem do projeto

EstereoEnsaios São Paulo que homenagea São Paulo, Sinfonia da Metrópole: é ainda

possível filmar registrando e documentando a cidade no século XXI, depois de quase

cem anos de história do cinema, levando-se em consideração os movimentos

cinematográficos que marcaram o documentário neste período? Se sim, o que

s i g n i f i c a r i a f i l m a r f i l m e s - s i n f o n i a s a m b i e n t a d o s e m c i d a d e s ?

EstereoEnsaios São Paulo (EstereoEnsaios SP) é um projeto de filme documentário de

cerca de 40 minutos inspirado na tradição das sinfonias da metrópole. Além dos filmes

já citados outra fonte inspiradora é o filme-documentário de Dziga Vertov, O homem

com uma câmera (Chelovek s kino-apparatom, 1929), pela forma como apresentou a

sociedade da época integrando ao filme a própria tecnologia do cinema como forma de

se pensar esta sociedade. 

EstereoEnsaios SP será um filme dividido em blocos temáticos e, conforme predito no

título, "ensaios", filmado com tecnologia de câmeras 4K 3D (super-alta-definição e

estereoscópica). Pretende-se produzir um documentário sobre a cidade de São Paulo

vista um século depois de suas primeiras imagens, e filmado com tecnologia do século

XXI. Um dos  motivos  para se produzir este filme consiste em usar a nova tecnologia

digital de super-alta definição em estereoscopia para reconstruir os movimentos

fílmicos que maravilharam os espectadores e representaram um momento histórico da

cidade de São Paulo. Porém, o principal motivo deste documentário é testemunhar um

8 MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Pp. 239-240. Tradução livro do inglês.



tempo por meio de uma nova tecnologia. São Paulo é bastante orgulhosa de sua

Modernidade, e será ainda orgulhosa de sua contemporaneidade? - pergunta-se no

projeto. Assim, a ideia também é  mostrar a cidade de São Paulo como Contemporânea,

naquilo que ela tem de local e global. 

O filme procurará explorar a linguagem do gigantismo por coerência com a tecnologia

4k que reflete mais de oito milhões de pixels por frame. Nesse sentido, a cidade de São

Paulo é um perfeito "personagem" para garantir imagens de grandes dimensões,

lembrando que o novo escalonamento tecnológico produzido pela tecnologia digital é

compatível com a ex-metrópole, hoje megalópole. Além disso, a cidade de São Paulo

propicia imagens com incontáveis "camadas" (níveis ou planos) com seus inúmeros

edifícios, pessoas e carros. Estas camadas são essenciais para se explorar a linguagem

3D. 

O filme será feito apenas com um par de câmeras 5k (Red Epic) suportadas e

posicionadas em um rig para produzir a estereoscopia. Desta forma, o trabalho fílmico

se dará no limiar da tecnologia e, ao mesmo tempo, em condições muito parecidas com

a dos pré-cinemas e/ou do Cinema Silencioso9. Por esse fato estes ensaios serão tanto

uma homenagem ao Cinema Silencioso, o "cinema dos primeiros tempos" ou "Primeiro

Cinema", como também uma produção experimental de linguagem com uma

tecnologia de ponta - lembrando que, no final do século XIX, o cinema já era em si

uma "tecnologia de ponta". Em outras palavras, pretendemos refazer o percurso dos

pioneiros do cinema neste início de século XXI com a tecnologia de ponta

correspondente (câmeras 5K em rig 3D), no sentido de revisitar formas, gêneros e

tradições do Cinema Silencioso, mas com "olhar" contemporâneo. Espera-se produzir

um filme que testemunhe uma época, levando em conta a tecnologia desta mesma

época. São Paulo é uma cidade espantosa, seja pela seu gigantismo, seja pelas

diferenças sociais, por sua falta de planejamento evidente -  mas também pela  sua

inequívoca vivacidade.   

O documentário está dividido em eixos temáticos para efeito de produção

principalmente, e a filmagem deverá ser pautada pelas limitações da produção em

9 Sobre estas similaridades que associam os cinemas novos aos antigos, ver o livro de Arlindo 
Machado,  Pré-cinemas & pós-cinemas, Papirus: 1997. 



termos de equipamento e locações, mas deverá também preservar o caráter incidental,

o aspecto do improviso para se capturar de forma dinâmica  o nosso tempo e suas

utopias. Estes procedimentos têm a vantagem de se beneficiar de imprevistos da

natureza como chuvas e ventos, além de produzir imagens mais espontâneas da

cidade. A montagem deverá seguir o procedimento de módulos, já que tratamos de

"ensaios" e que o roteiro permite rearranjos de seqüências e mesmo blocos temáticos.

Um dos procedimentos estéticos do documentário será a  montagem poética que

privilegia os ritmos mais do que os significados. Não se pretende divulgar

ideologicamente a cidade, mas trazê-la em relevo estereoscópico como o documento

de uma época.    

O filme será rodado em 48 frames por segundo, mantendo um ritmo mais "fluido" e

"ralentado" de seus planos, para que os detalhes da cidade e suas imagens sejam

realçados e mais completamente percebidos pelo espectador. A filmagem em 48 fps

oferece uma temporalidade de imagens diversa de nossa percepção natural, o que

oferece uma experiência destacada, um "novo olhar" sobre a realidade, aspecto muito

presente nas sinfonias da cidade e demais documentários experimentais do início do

século XX. Este procedimento de filmagem em 48 fps foi bastante elogiado no filme

EstereoEnsaios. Cinco ou seis ensaios estereoscópicos à procura de uma narrativa (2011)10

e confere ao 3D um caráter de linguagem que foge do efeito mais corriqueiro, bastante

usado em publicidade e filmes infantis. Assim, o 3D mais pueril e publicitário será

evitado, produzindo um documentário que discute com a tradição dos filmes que

buscaram novas visualidades.  

O documentário será editado e finalizado com o objetivo inicial de atender a sessões de

exibição "convencionais" em salas de cinema equipadas com tecnologia 4K 3D e HD3D.

Porém, além dessas modalidades de distribuição e exibição, está prevista a exibição do

filme em sessões de "Live Cinema", ou seja, exibição do documentário editado em

tempo real ao vivo, em sessões acompanhadas de performance musical eletrônica

correspondente. Por fim, pretende-se a confecção de um Blu-Ray interativo, contendo

o documentário não apenas em sua versão editada "convencional" (theatrical release),

mas também em versão FullHD 3D interativa com a possibilidade de edição randômica

10 Ver website do filme: https://4k3d.wordpress.com/ 



- o espectador escolhe a ordem das sequências e assim torna-se capaz de "editar" o

filme à medida em que o assiste.

Este projeto está documentado na Fundação Biblioteca Nacional11para ser captado e

realizado nos próximos anos. 

Para terminar será interessante apresentar o contexto no qual este tipo de filme “de

bancos de dados” tem feito sentido histórico-tecnológico: no Cinegrid12. Trata-se de

um evento interdisciplinar que visa promover o encontro de pesquisadores e

desenvolvedores de tecnologia relacionados à imagem em movimento e sua

transmissão por redes fotônicas, colaborando para se pensar em novos parâmetros

sociais, científicos e culturais da imagem digital. Pesquisadores, pós-graduandos e

desenvolvedores de tecnologia poderão apresentar resultados de suas pesquisas e

demonstrações, discutindo com os pesquisadores e grupos de pesquisa mais avançados

no campo.  Trata-se de um evento que requer equipamentos de ponta, bastante caros e

específicos que serão montados por dois dias em um espaço com conexão de 20 GB/s

pela rede GLIF com apoio da rede ANSP, onde são feitas demonstrações de tecnologia

ainda em desenvolvimento.  

A missão do CineGrid é construir uma comunidade interdisciplinar, focada em

pesquisa, desenvolvimento e demonstração de ferramentas de colaboração em rede

para permitir a produção, uso, preservação e troca de mídia digital de alta resolução

através de redes fotônicas. A origem do nome vem da junção do termo Grid com o

Cinema, uma vez que os sistemas computacionais para transmitir e armazenar as

imagens seguem a estrutura de uma grade computacional.  A comunidade CineGrid

organiza seminários e demonstrações anuais desde 2006. O Cinegrid Brasil tem a

finalidade de integrar a pesquisa brasileira com esta comunidade internacional,

promover a colaboração de grupos de pesquisa e divulgar a pesquisa aplicada

interdisciplinar, apresentando ao pesquisador em formação no Brasil as mais recentes

pesquisas, estimulando o pós-graduando a refletir sobre as perspectiva científicas,

sociais, culturais e educacionais da imagem em movimento de super-alta definição e

11 Fundação BIblioteca Nacional, no. do Requerimento 2012SP/1436. 

12 Ver website do Cinegrid: https://cinegrid.org/



sua transmissão por redes acadêmicas. 

A maioria dos eventos é realizada University of California San Diego (UCSD) mas nos

últimos anos também tem havido eventos em Amsterdã (Holanda) e no Japão, no

Digital Media Center da Universidade de Keio. Em 2009 o Brasil teve uma participação

pioneira junto à comunidade CineGrid durante o Festival Internacional de Linguagem

Eletrônica (FILE) realizado em São Paulo. Na ocasião foi feita a primeira exibição

transcontinental de um longa-metragem 4K coordenado pela Universidade Mackenzie

em parceria com a UCSD e a USP. Em 2011 a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa)

apoiou o primeiro Cinegrid no Brasil durante o GLIF (Global Lambda Integrated

Facilities) ocorrido no Rio de Janeiro.
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