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"Por um lado, não há presente que não seja obcecado por um passado e por um futuro: 
por um passado que não se reduz a um antigo presente, por um futuro que não consiste 

em um presente por vir. A simples sucessão afeta os presentes que passam, mas cada 
presente coexiste com um passado e um futuro sem os quais ele próprio não passaria" 

(DELEUZE, 2005, p. 52). 



 

RESUMO 
 
A presente dissertação tem como objetivo central refletir sobre as especificidades estéticas e 
formais do álbum visual, procurando investigar os valores que tal formato audiovisual traz inscrito 
em sua constituição plástica. Minha hipótese é de que o álbum visual proporciona um novo modelo 
de fruição estética no contemporâneo, o qual é fruto da articulação e remediação de dois produtos 
provenientes, respectivamente, da indústria fonográfica e de suas articulações com a indústria 
televisiva: o álbum de músicas e o videoclipe. O percurso metodológico da pesquisa, portanto, 
incidirá em uma revisão bibliográfica acerca dos contextos socioeconômicos nos quais o álbum 
fonográfico e o videoclipe se desenvolveram, refletindo sobre a constituição de determinadas 
práticas de escuta e regimes de espectatorialidade inerentes a estas formas culturais. Num segundo 
momento, procurarei estabelecer parâmetros e atributos que poderiam caracterizar o álbum visual 
enquanto um formato audiovisual detentor de suas próprias convenções simbólico-sensíveis, tendo 
como corpus empírico de observação uma análise comparativa dos álbuns visuais Beyoncé 
(Beyoncé, 2013) e Dirty Computer (Janelle Monáe, 2018).  
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ABSTRACT 
 
This dissertation has as its main objective to reflect on the aesthetic and formal specificities of the 
visual album, seeking to investigate what would be the values that such audiovisual format brings 
inscribed in its plastic constitution. My hypothesis is that the visual album introduces a new model 
of aesthetic enjoyment in the contemporary, which is the result of the articulation and remediation 
of two products, respectively, from the recording industry and their articulations with the television 
industry: the phonographic album and the music video. The methodological course of the research, 
therefore, will focus on a bibliographical review about the socioeconomic contexts in which the 
phonographic album and the music video developed, reflecting on the constitution of certain 
listening practices and spectatorial regimes inherent to these cultural forms. On the other half of 
the research, I will try to establish parameters and attributes that could characterize the visual 
album as an audiovisual format with its own aesthetic conventions, having as empirical 
observation corpus a comparative analysis of the visual albums Beyoncé (Beyoncé, 2013) and 
Dirty Computer (Janelle Monáe, 2018). 
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Visual Album. Phonographic Album. Music Video. Performance. Pop Music. 
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"Eu vejo a música. É mais do que apenas ouvi-la. Quando estou conectada a alguma 
coisa eu imediatamente vejo um visual, ou uma série de imagens que estão ligadas a um 
sentimento, a uma emoção, a uma memória de infância, a pensamentos sobre a vida, aos 
meus sonhos e às minhas fantasias. Tudo isso está conectado com a música. E eu acho 
que é uma das razões pelas quais eu quis fazer um álbum visual. Eu queria que as pessoas 
ouvissem às músicas com a história que está em minha cabeça, pois é isso que faz com 
que elas sejam minhas. Essa visão em minha mente é o que eu quero que as pessoas 
experimentem em primeiro lugar. (Beyoncé Knowles, 2013)1 

 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

O álbum visual ganhou visibilidade na esfera mainstream da indústria fonográfica a partir 

do lançamento de Beyoncé (2013), álbum homônimo2 da artista norte-americana Beyoncé 

Knowles. O álbum foi disponibilizado na plataforma iTunes3 sem qualquer tipo de promoção 

prévia na noite do dia 13 de Dezembro de 2013, causando polvorosa no público que esperava 

ansiosamente pelo seu mais novo trabalho musical4. Descrito como um visual album pela própria 

cantora, Beyoncé lançou mão de um discurso com forte teor nostálgico sobre uma certa perda da 

experiência sonora em sua totalidade. Ao lamentar a transformação da fruição musical 

contemporânea em momentos curtos e efêmeros (a partir de músicas isoladas), a artista aciona uma 

lembrança bastante particular de sua infância, discorrendo sobre como os lançamentos musicais 

eram como que eventos ansiosamente aguardados pelo público. Beyoncé vai trazer à tona o dia em 

que o videoclipe de Thriller5 foi lançado no canal a cabo estadunidense Music Television (MTV), 

e como ela e sua família estavam reunidas em torno da televisão para testemunhar este evento 

musical em primeira mão. Comparando aquele momento ao consumo de músicas nos dias de hoje, 

a artista se mostra interessada em tornar o lançamento de sua obra um evento de grande porte, 

                                                
1 Self-Titled: Part 1 - The Visual Album. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IcN6Ke2V-rQ> 
Acesso em 05/05/19. 
2 Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLHFeMk_LSwG6V10reR3-nWTC0izNtliW1> Acesso 
em 05/05/19. 
3 iTunes é um reprodutor de áudio (e vídeo, a partir da versão 4.8) desenvolvido pela Apple, para reproduzir e organizar 
músicas, arquivos de vídeo e para a compra de arquivos de mídia digital. A iTunes Store é o componente do iTunes 
pelo qual os usuários podem comprar arquivos de mídia dentro do próprio programa. 
4 O último trabalho com músicas inéditas disponibilizado por Beyoncé havia sido o álbum 4, lançado no dia 24 de 
Junho de 2011. 
5 Thriller estreou na MTV em 1984, sendo uma das músicas promocionais lançadas por Michael Jackson para a 
divulgação do álbum fonográfico de mesmo nome. O revolucionário e memorável videoclipe é constantemente eleito 
por inúmeras revistas especializadas em música como o melhor e mais bem-sucedido videoclipe de todos os tempos. 
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abrindo a possibilidade de que o público entrasse em contato com o seu álbum tanto a partir da 

audição como também a partir da visão. 

 Beyoncé não foi a primeira artista a produzir uma obra com tais características6, mas foi 

com o seu lançamento que tal formato tornou-se conhecido no mainstream da indústria 

fonográfica, fazendo emergir, desde então, uma profícua produção audiovisual que buscou seguir 

este modelo de construção estética7. Ademais, Beyoncé foi uma das primeiras artistas a se utilizar 

do termo visual album para definir o seu trabalho, sublinhando a importância de retomarmos a 

experiência de "totalidade" ligada à escuta de um álbum; ao mesmo tempo em que traz para o 

primeiro plano da fruição musical uma dimensão também imagética atrelada à música popular 

massiva. Nesse sentido, Beyoncé (2013) é a referência do qual partirei, buscando refletir sobre o 

álbum visual a partir das duas principais matrizes estéticas acionadas pela definição adotada pela 

artista ao definir o seu trabalho. 

 O álbum visual, portanto, poderia ser caracterizado como um produto híbrido entre o álbum 

fonográfico (no qual o seu conteúdo sonoro pode variar entre 8 a 16 faixas musicais, em média) e 

a estética do videoclipe aplicada a um vídeo em longo formato (que pode variar entre 15 minutos 

a 1 hora de duração). O videoclipe em longo formato abrange todas (ou a maioria das) faixas 

sonoras de um mesmo álbum (HARRISON, 2014), escapando à intenção primordial dos vídeos 

musicais8 produzidos até então; os quais foram concebidos, em meados dos anos 1980, com o 

intuito de divulgar uma única canção retirada de uma obra fonográfica maior (SOARES, 2013; 

HOLZBACH, 2016). 

 Frente a esse cenário, o objetivo central do trabalho é refletir sobre as especificidades 

estéticas e formais do álbum visual, características estas que engendrariam renovados modelos de 

produção e consumo musical no âmbito da cultura digital. A questão de pesquisa que norteia esta 

                                                
6 Entre alguns álbuns visuais lançados antes de 2013 podemos citar: Hi Custodian (Dirty Projectors, 2012); Runaway 
(Kanye West, 2010); ODDSAC (Animal Collective, 2010); Electra Heart (Marina and the Diamonds, 2012). 
7 Como exemplo deste modelo de construção estética podemos citar: Black is King (Beyoncé, 2020); Lemonade 
(Beyoncé, 2016); Beyoncé (Beyoncé, 2013); Dirty Computer (Janelle Monáe, 2018); Forbidden (Todrick Hall, 2018); 
The Odyssey (Florence + The Machine, 2016); Double Dutchess (Fergie, 2017); Blue (iamamiwhoami, 2014), Cry 
Baby (Melanie Martinez, 2016), Black Water (Maruv, 2018); Purpose: The Movement (Justin Bieber, 2015); Fire 
Dust/Fire Fade (Tove Lo, 2017); Mis Planes son Amarte (Juanes, 2017), Kisses (Anitta, 2019), entre outros. 
8 Aqui estou pensando sobre os videoclipes ancorados em apenas uma canção promocional, que serviriam para 
promover tanto o álbum fonográfico do qual esta canção foi retirada, quanto para promover a imagem do artista que 
performatiza tal canção. Apesar de haver uma gama de videoclipes bastante longos, tais como "Thriller", de Michael 
Jackson (com 13 minutos de duração) ou "Marry the Night", de Lady Gaga (com também 13 minutos de duração), 
salientamos que estes videoclipes, apesar de longos, são audiovisuais produzidos para uma única canção, não se 
adequando ao conceito de álbum visual tal como o reconhecemos nesta dissertação. 
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dissertação, portanto, diz respeito à compreensão do conjunto de valores trazido pelo álbum visual, 

procurando estabelecer parâmetros e atributos que poderiam caracterizá-lo enquanto um formato 

audiovisual detentor de suas próprias convenções estéticas: convenções estas intimamente 

conectadas às lógicas provenientes da música popular massiva e ao contexto midiático que 

circunda este produto. Ainda que ao álbum visual sejam atribuídos traços presentes em práticas 

culturais consolidadas em outras mídias, minha hipótese é a de que tal formato aglutina tais práticas 

de escuta e visualidade de uma forma que o torna um produto outro, detentor de sua própria 

linguagem audiovisual. 

 Tal objetivo vem ao encontro de uma bibliografia ainda incipiente sobre as especificidades 

formais do álbum visual no contexto do consumo musical contemporâneo. Dois dos principais 

trabalhos acadêmicos que irão se deter de forma específica no álbum visual são as dissertações de 

Cara Harrison (2014) e Moira Gare (2017), os quais nos trazem pistas pertinentes sobre a forma 

de abordagem deste fenômeno midiático, ainda que de uma maneira bastante introdutória. 

Contudo, minha premissa é a de que devemos complexificar o olhar em torno deste produto 

cultural, buscando salientar características ainda não discutidas por Harrison e Gare em suas 

respectivas pesquisas acadêmicas. Tais características dizem respeito à importância do formato 

álbum fonográfico para a compreensão dos aspectos sonoros do formato, as suas bases estéticas, 

que mantêm um profundo diálogo com o campo do videoclipe e a importância nuclear da noção 

de performance no que tange a construção narrativa deste produto audiovisual.   

 Outro aspecto que faz urgente a necessidade de mais pesquisas em torno do álbum visual 

diz respeito ao fato de que tal modelo de construção estética têm sido amplamente utilizados desde 

o início da década de 2010 por muitos artistas inseridos na indústria fonográfica, espraiando-se 

inclusive até o contexto musical brasileiro. Recentemente Anitta9 e Tiago Iorc10 - artistas 

consolidados na indústria nacional - lançaram os seus álbuns visuais, claramente espelhando-se 

nas experimentações audiovisuais capitaneadas por Beyoncé em 2013. O contínuo florescimento 

de obras neste formato corrobora a necessidade de investigarmos com mais profundidade este 

formato audiovisual e o seu possível impacto para o contexto cultural contemporâneo.   

                                                
9 Kisses (2019). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLKCzvkHKpYzHskPqcHhnmCsliNxl2stA_> Acesso em 22/06/2019. 
10 Reconstrução (2019). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL3zGgvKdI1UlaG4k6QSQj9rS_EzxH4IR_> Acesso em 22/06/2019. 
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 Tendo em vista tais questões de pesquisa, minha hipótese central é de que o álbum visual 

instaura um novo modelo de fruição estética, o qual é fruto da articulação e remediação (BOLTER 

E GRUSIN, 2000) de dois produtos provenientes, respectivamente, da indústria fonográfica e de 

suas articulações com a indústria televisiva: o álbum de músicas e o videoclipe. Desse modo, a 

compreensão de que o álbum visual congrega diferentes convenções simbólico-sensíveis 

consolidadas em outras mídias nos faz refletir sobre como tais práticas socioculturais se 

desenvolveram e se tornaram correntes até os dias atuais, sem negligenciar o fato de que a cultura 

digital irá desempenhar um importante papel na reconfiguração destas práticas no contemporâneo.  

 A fim de corroborar a hipótese levantada acima, minha linha de investigação reside na 

proposta de desmembrar o vocábulo álbum visual em suas duas partes constituintes, procurando 

estabelecer o percurso histórico de consolidação do álbum fonográfico no interior da indústria 

fonográfica e do videoclipe no interior da indústria televisiva. Desse modo, a convocação de um 

contexto social, econômico e cultural que perpassa tais produtos torna-se importante para 

pensarmos quais mecanismos entraram em cena na instauração e consolidação de determinadas 

convenções de escuta e visualidade: convenções estas estabelecidas tanto a nível da produção, 

quanto a nível da circulação e do consumo destes produtos. É central para a argumentação aqui 

empreendida a noção de que tais convenções compartilhadas por uma complexa rede de 

interagentes permitiram o desenvolvimento de formas culturais que se materializam no álbum de 

músicas e no videoclipe; e cujos modelos estéticos, no contemporâneo, são reconfigurados pela 

consolidação da cultura digital em larga escala. 

 Com o intuito de traçar o percurso metodológico mencionado nos parágrafos acima, a 

primeira parte deste trabalho irá empreender uma revisão bibliográfica acerca do álbum de músicas 

enquanto um formato surgido na nascente indústria fonográfica de meados do século XX. Ao 

acionar a trajetória cultural deste formato, procurarei lançar luz às diversas materialidades e 

tecnologias que permitiram o surgimento e a consolidação do álbum fonográfico enquanto um 

modelo de negócios bastante rentável e profícuo, que conheceu o seu apogeu entre as décadas de 

1950 e 1990. Foi a partir da consolidação deste formato sonoro no contexto social da época que 

convenções simbólico-materiais e práticas de escuta foram desenvolvidas culturalmente, 

permitindo que tais obras fossem produzidas e comercializadas em larga escala. Tais convenções, 

compartilhadas tanto cultural quanto socialmente, abriram espaço para construções estéticas que 
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teriam no disco de vinil e, posteriormente no CD, os principais suportes físicos para gravação da 

música popular massiva em um objeto autônomo e mercadologicamente rentável. 

Na esteira dessas discussões, o primeiro capítulo da presente dissertação também se 

debruçará nos aspectos formais que caracterizam os suportes de reprodução sonora e os formatos 

atrelados a estes suportes, procurando diferenciá-los enquanto entidades autônomas no 

contemporâneo. Será importante esta diferenciação para que possamos separar a ideia do álbum 

fonográfico do seu suporte físico, visto que, nos dias atuais, tal fisicalidade estaria cada vez mais 

caindo em desuso como motor da indústria fonográfica, transformando-se progressivamente em 

um mercado de nicho tal qual o disco de vinil se tornou com a ascensão do CD (STRAW, 2009). 

Portanto, num primeiro momento, irei discutir sobre a noção de que o álbum fonográfico surgiu e 

se consolidou culturalmente entrelaçado a seus suportes de reprodução sonora, mas que atualmente 

não se limita a estes. 

A partir desta revisão bibliográfica aprofundada, irei retornar ao momento em que a música 

se tornou uma mercadoria, ou seja, quando ela se tornou o que conhecemos hoje como música 

popular massiva (JANOTTI JÚNIOR, 2006). Em fins do século XIX e início do século XX várias 

tecnologias foram criadas para que se tornasse possível a gravação e a reprodução da música 

gravada, que antes só era ouvida se executada ao vivo a partir de partituras escritas (BAIA, 2011) 

ou de modo improvisado. Com o advento do fonógrafo em 1877, a música popular massiva ganhou 

a possibilidade de ser gravada em cilindros de cera (FRITH, 1992, p. 52). Entretanto, a gravação 

da canção (ou de qualquer outro material sonoro) no cilindro permanecia presa ao seu aparelho de 

reprodução sonora, não podendo ser replicada (GOMES, 2014). Apenas com o surgimento do 

gramofone, em 1887, a gravação e a reprodução sonora se tornaram independentes, permitindo 

que o material musical fosse concebido em estúdios específicos e gravada mecanicamente em 

discos de goma-laca, tornando a música popular massiva, enfim, um objeto materialmente 

autônomo. No entanto, tal disco ainda era bastante limitado, pois só permitia a gravação de 

aproximadamente três minutos de material sonoro em cada lado do mesmo, sendo inclusive este o 

motivo para que o padrão de duração de uma canção fosse estabelecida e se tornasse vigente até 

os dias atuais. Tal modelo se tornou o padrão da indústria fonográfica por algumas décadas, apenas 

perdendo espaço com o surgimento e consolidação do long play em fins dos anos 1940. 

O LP foi desenvolvido pela companhia estadunidense Columbia Records e se tornou 

rapidamente o novo padrão mercadológico vigente. Este novo modelo permitia a gravação de uma 
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quantidade considerável de material sonoro em cada lado de um mesmo disco, permitindo que a 

expansão da capacidade de armazenamento sonoro produzisse renovados modos de fruição 

musical. A partir de então, o novo modelo de negócios da indústria fonográfica passou a ser o 

álbum de músicas, incentivando os artistas a criarem discos que se atessem a uma certa estética do 

álbum (DE MARCHI, 2005), cujos aspectos plásticos materializavam-se no conjunto composto 

pela capa e contracapa do disco, na organização das faixas sonoras em uma determinada ordem, 

no livreto que acompanhava o álbum (no qual podíamos encontrar as letras das músicas, imagens 

promocionais do artista/banda, ficha técnica, agradecimentos, etc), na arte impressa em cima do 

CD e/ou do disco de vinil, enfim, características que definiam o "pacote" de faixas musicais 

produzidas por um determinado artista/banda. 

É neste momento também que irei levantar a discussão acerca de uma certa "legitimidade 

artística" atrelada a este formato fonográfico. Com o advento do long play houve uma divisão 

industrial no que concerne a produção e gravação dos discos e sua posterior comercialização 

mundial. Num primeiro momento o álbum de músicas foi ligado a um consumo "adulto" 

(KEIGHTLEY, 2004), orientado a uma parcela da população que teria mais poder aquisitivo para 

comprar um produto robusto e, portanto, mais caro. O single, por sua vez, foi redirecionado ao 

público jovem, uma parcela de consumidores que apreciaria um produto mais efêmero e não tão 

fixo quanto o disco. Nesse sentido, podemos pensar na existência de uma certa "legitimação 

artística" no que tange o formato álbum fonográfico, que se apropriou de gêneros tais como a 

música erudita e o jazz em seu momento de nascimento para imprimir uma ideia de maturidade 

artística atrelada aos intérpretes destes gêneros musicais, e que se espraiaria também ao gosto 

musical dos consumidores deste tipo de formato. 

Outras formas de gravação e consumo da música popular massiva surgiram com o passar 

das décadas, tais como as gravações em fita magnética e as rádios AM e FM (HOLZBACH, 2016; 

KAPLAN, 1987). No entanto, o formato materializado pelo álbum de músicas foi eleito como o 

principal produto da indústria fonográfica até o início do século XXI, vindo perder o seu espaço 

mercadológico e hegemonia cultural apenas com o advento da internet e a consequente 

"desmaterialização" (VICENTE, 2010) da música popular massiva. Com a consolidação da cultura 

digital em âmbito global, a música passou a ser um objeto virtual e não mais atrelado a um suporte 

de reprodução sonora específico. Ou seja, na contemporaneidade banhada pelo digital assistimos 

as plataformas de streaming ganharem força (ARAÚJO E OLIVEIRA, 2014), remodelando mais 
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uma vez o consumo musical e, por consequência, o consumo audiovisual atrelado à música popular 

massiva. Na esteira dessas discussões, este capítulo irá trazer autores vinculados aos Estudos de 

Som (PEREIRA DE SÁ, 2016; STRAW, 2009; KEIGHTLEY, 2004; DANTAS, 2005; DE 

MARCHI, 2005; JANOTTI JÚNIOR, 2008; FRITH, 1992) para lançar luz aos desdobramentos da 

indústria fonográfica que permitiram a instauração de convenções simbólico-materiais 

relacionadas ao álbum de música, além de refletir sobre os atuais rearranjos digitais da música 

popular massiva proporcionados pela internet. 

Como segundo momento do percurso metodológico desta primeira parte, proponho refletir 

sobre os elementos audiovisuais do álbum visual relacionando-o à discussão sobre o videoclipe 

enquanto um meio fortemente ligado à visualidade da música popular massiva (JANOTTI 

JÚNIOR E SOARES, 2008; SOARES, 2013; GOODWIN, 1992; VERNALLIS, 2004; 

KORSGAARD, 2017; PEREIRA DE SÁ, 2018; VERNALLIS, 2013). Neste segundo capítulo, 

portanto, irei realizar uma revisão bibliográfica acerca da teoria do videoclipe para a construção 

de um arcabouço teórico que dê conta das particularidades estéticas deste meio audiovisual, 

atentando-me para o fato de que os vídeos musicais nasceram como uma confluência bastante 

particular entre a televisão à cabo estadunidense e as rádios FM (HOLZBACH, 2016), num 

período histórico de profundas transformações midiáticas. 

A Music Television (MTV) nasceu em agosto de 1981 com o propósito de ser um canal 

televisivo dedicado exclusivamente à música. Foi um dos muitos mecanismos que as grandes 

gravadoras da época encontraram para promover os álbuns de música dos artistas que se 

encontravam sob o seu selo. Uma música de trabalho era retirada de um determinado disco para 

que um projeto audiovisual fosse produzido e veiculado na MTV, sendo também uma ótima 

plataforma de promoção para a imagem artística do intérprete ou banda criadora desta obra 

musical. Nesse sentido, o videoclipe vai surgir em um contexto de importantes rearranjos 

midiáticos, no qual a indústria fonográfica e a televisiva irão unir forças na construção de um 

gênero audiovisual bastante específico e esteticamente inovador. Pelo fato do videoclipe ser um 

produto audiovisual nativo da televisão, precisamos refletir sobre as particularidades desta mídia 

surgida em meados dos anos 1950, bem como a forma de espectatorialidade que foi construída em 

seu entorno. Portanto a ideia de fluxo televisivo (WILLIAMS, 1990) e os seus posteriores 

desdobramentos em novas tecnologias midiáticas serão marcos teóricos importantes para 
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estabelecermos o tipo de visualidade edificada neste gênero audiovisual intrinsecamente 

televisivo. 

Tendo como ponto de partida autores ligados à teoria do videoclipe, este capítulo irá 

estabelecer as principais características estéticas do meio, buscando identificar os traços formais 

que o definem enquanto um produto cultural diferente de outras experiências audiovisuais, 

principalmente às vinculadas a indústria cinematográfica. Aqui retomo o argumento de Holzbach 

(2016) de que refletir sobre o videoclipe apenas como uma obra de arte estritamente visual seria 

negligenciar todos os outros aspectos que o constituem enquanto uma experiência, antes de tudo, 

musical. Afirmar a existência de um componente sonoro intrínseco a esta forma audiovisual é 

lançar luz aos componentes que fogem a uma lógica puramente ótica de construção estética, 

prestando atenção aos elementos provenientes da música popular massiva como constituintes 

fundamentais do videoclipe e, por extensão, do álbum visual. Torna-se necessário voltarmos a 

atenção aos elementos estruturais, formais e estéticos da canção (TROTTA, 2008; JEDER 

JANOTTI, 2006), a fim de refletirmos sobre o regime de visualidade instaurado pelo videoclipe. 

Indo por esta linha de raciocínio, irei discorrer no capítulo dois sobre as duas principais 

convenções estéticas que dão corpo e forma ao videoclipe. De forma específica, irei refletir sobre 

a noção de performance no que diz respeito à performance audiovisual da star persona neste 

produto cultural. Nesse sentido, iremos realizar uma breve introdução acerca da construção e 

manutenção da star persona nas ambiências digitais contemporâneas, com especial atenção à 

forma como esta performance é edificada na música pop. Aqui também falaremos brevemente 

sobre a questão da narrativa no videoclipe, procurando trazer para a discussão autores vinculados 

tanto à teoria do videoclipe quanto à teoria do cinema. Procuro empreender o argumento de que 

os vídeos musicais não se comportam da mesma forma que as narrativas fílmicas, justamente por 

haver um forte caráter musicológico em sua construção estética. A trilha visual do videoclipe, 

nesse sentido, irá trabalhar com ganchos visuais que "imitam" a estrutura formal da música popular 

massiva e os acionamentos mercadológicos da indústria fonográfica. Na esteira dessas discussões, 

abriremos espaço para discorrer rapidamente sobre a forma e a estrutura da narrativa desenvolvida 

pelos mecanismos audiovisuais do videoclipe.  

O meu principal argumento neste capítulo é o de que precisamos nos distanciar das teorias 

fílmicas na análise audiovisual do videoclipe no contexto contemporâneo, uma vez que tal produto 

é regido por outras lógicas de desenvolvimento visual e sonoro. No arcabouço das teorias sobre o 
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videoclipe, Carol Vernallis (2004) e Andrew Goodwin (1992) vão apontar caminhos possíveis para 

análise do álbum visual ao refletirem sobre a forma de construção estética presente na tessitura 

audiovisual dos vídeos musicais. Tal produto cultural é regido por lógicas muito mais atreladas às 

sonoridades (TROTTA, 2008) da música popular massiva e ao ritmo que determinada estruturação 

lírico-musical irá conter em si. Para Muniz Sodré, o ritmo "representa uma forma de 

inteligibilidade do mundo, capaz de levar o indivíduo a sentir, constituindo o tempo como se 

constitui a consciência" (1998, p. 19), não se comportando, portanto, segundo uma inteligibilidade 

unicamente visual. Nesse sentido, procuro revisitar as referências bibliográficas que dizem respeito 

à uma espectatorialidade específica instaurada pelo videoclipe, o qual poderia ser caracterizada 

enquanto uma experiência estética instalada na imagem-ritmo, conceito proposto por Felipe 

Muanis (2012) num esforço para a construção de uma teoria da imagem televisiva. 

A imagem-ritmo levaria em conta uma certa visualidade encontrada nas variáveis sonoras 

e rítmicas da música popular massiva como constituinte fundamental do videoclipe, no qual os 

corpos e performances vocais também terão uma poderosa influência no regime de visualidade 

atrelado ao videoclipe. Ao destituirmos a imagem em movimento de uma suposta inteligibilidade 

narrativa, poderíamos experimentar as sequências imagéticas presentes no videoclipe enquanto 

fluxos rítmicos não subordinados apenas a uma chave puramente ótica de apreensão. Ou seja: 

cores, texturas, figurinos, danças corporais, movimentos de câmera e montagem serão realizadas 

tendo em vista as pistas que as sonoridades da música popular massiva dão aos visuais (JANOTTI 

JÚNIOR E SOARES, 2008), e não o inverso. 

Tendo o conceito de imagem-ritmo em vista, proponho que olhemos com atenção o tipo 

formal de narrativa audiovisual encontrada no videoclipe. Ora, se não podemos considerar esta 

narrativa apenas a partir de seus aspectos visuais, é salutar discutirmos a maneira pela qual o 

videoclipe parece nos "contar uma história", tendo em vista todas as características inerentes à 

música popular massiva e à performance dos corpos encontrados nas sequências visuais de tal 

produto. Na esteira dessas discussões, irei refletir sobre como os autores vinculados à teoria do 

videoclipe se debruçam sobre este aspecto em específico, tentando compreender os mecanismos 

articulados pelo videoclipe na construção de uma narrativa própria a este meio audiovisual. 

Procurarei aqui problematizar a própria estética do videoclipe, posicionando-o enquanto um objeto 

midiático articulador de eixos complementares ao caráter ótico-visual, tentando equilibrar as linhas 

de força inscritas neste produto cultural.  
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 Neste capítulo também irei desenvolver uma discussão sobre o atual cenário digital no qual 

o videoclipe se insere, abandonando a televisão tradicional para ganhar um novo fôlego em 

plataformas audiovisuais contemporâneas, tais como o YouTube (BURGESS E GREEN, 2009). 

Nesse sentido, irei refletir sobre as reconfigurações pelas quais o videoclipe tem passado desde o 

fim da hegemonia televisiva na circulação deste produto no mainstream, refletindo sobre os 

possíveis impactos destes novos arranjos para a indústria do entretenimento em geral. Refletir 

sobre a autonomia do videoclipe é pensar que este meio audiovisual irá se afastar de uma lógica 

hegemônica sustentada pela MTV (PEREIRA DE SÁ, 2018), abrindo espaço, inclusive, para que 

experiências estéticas tais como a que encontramos no álbum visual se articulem na internet.      

Tendo em vista as discussões propostas acima, bem como tendo no horizonte teórico de 

pesquisa o conceito de remediação das mídias (BOLTER E GRUSIN, 2000), na segunda parte da 

presente dissertação buscarei refletir sobre o álbum visual enquanto um produto cultural nativo da 

cultura digital. Ao entrar na discussão sobre o formato, trarei à tona os dois primeiros trabalhos 

acadêmicos que tem como foco principal este objeto empírico, discutindo sobre os primeiros 

embates acadêmicos em torno deste fenômeno midiático. Cara Harrison (2014) e Moira Gare 

(2017) serão as principais pesquisadoras que irão lançar um olhar mais atento sobre este objeto, 

procurando estabelecer as principais matrizes estéticas e elementos formais que o constituem 

enquanto uma expressão artística autônoma no contexto contemporâneo. 

Tendo esses dois trabalhos teóricos como referências, meu principal objetivo na parte dois 

é expandir e complexificar a análise do álbum visual, procurando estabelecer um olhar macro-

contextual que dê conta do entorno midiático que o circunda e empreendendo um trabalho de 

sistematização formal no que tange as suas características e particularidades estéticas. 

Complexificar o olhar em torno deste formato é compreendê-lo enquanto um fenômeno 

primordialmente musical, que encontra no álbum de músicas, no videoclipe e na performance da 

star persona três dos principais pilares que sustentam as suas características estéticas mais 

evidentes. 

Na parte dois, será importante sublinhar que este fenômeno é bastante recente e, portanto, 

não possui uma única forma homogênea de apresentação, sendo este trabalho de sistematização 

apenas um elencar de características formais que parecem ser comuns à maioria dos exemplos 

trazidos à tona por esta dissertação. As categorias analíticas desenvolvidas nesta parte do trabalho 

serão materializadas pelos motivos condutores visuais da narrativa e pela relação direta entre o 
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álbum fonográfico e o álbum visual de um mesmo artista/banda. Além de tais categorias, irei 

também salientar as duas principais formas de apresentação do material audiovisual presente num 

determinado álbum, sendo elas ou um vídeo contínuo em longo formato, que pressuporia uma 

fruição homogênea enquanto um bloco audiovisual único ou uma faixa audiovisual para cada 

faixa sonora, o qual seria uma proposta audiovisual mais fragmentada, em que cada videoclipe 

teria um começo, um meio e um fim, funcionando  enquanto "episódios" de uma narrativa maior 

e supostamente coerente. Tendo em vista essa segunda forma de apresentação, irei também discutir 

sobre a independência audiovisual dos videoclipes presentes em um dado álbum visual, 

entendendo que tal movimento de flexibilização não compromete a inteligibilidade do videoclipe 

descolado do todo. 

Por fim, discutirei sobre a estética do álbum visual tendo como ponto de partida a análise 

musicológica da imagem proposta por Andrew Goodwin (1992), Carol Vernallis (2004) e Mathias 

Korsgaard (2017). Este tipo de análise audiovisual me dará subsídios para construir um arcabouço 

de ferramentas analíticas possíveis na compreensão das particularidades intrínsecas à iconografia 

presente na indústria fonográfica. Ao compreendermos que a linguagem utilizada no álbum visual 

irá "imitar" as convenções sociais sedimentadas pela circulação da música nos espaços - tanto os 

midiáticos quanto os "ao vivo" - torna-se mais fácil refletir sobre o regime visual instaurado por 

este formato. Uma musicologia da imagem, seguindo esta linha de raciocínio, seria pensar uma 

visualidade que começaria o seu percurso na música popular massiva, identificando primeiramente 

tanto os traços estruturantes da música enquanto obra de arte, quanto os mecanismos inerentes à 

forma de funcionamento da indústria fonográfica de modo geral, seus endereçamentos estéticos e 

também mercadológicos. 

Neste momento, trarei para a discussão três categorias de análise desenvolvidas por Carol 

Vernallis (2004), as quais levam em conta a estrutura musicológica da canção para pensar de que 

forma se estrutura a trilha visual no videoclipe. Aqui, irei realizar um esforço de deslocamento 

para pensarmos as suas aplicabilidades analíticas especificamente no álbum visual, guardando, 

claro, as devidas proporções e especificidades entre um produto e outro. Tais categorias de análise 

levariam em conta os versos-gancho das canções presentes no álbum fonográfico, as rimas visuais 

dos videoclipes (que, no caso do álbum visual, poderia ser uma extensão da categoria materializada 

pelos motivos condutores visuais) e as divisões seccionais da música, que no caso do álbum visual 



22 
 

teria de ser pensada de uma maneira mais ampla através dos pontos liminares existentes entre uma 

faixa sonora e outra de um mesmo álbum.  

Tendo-se em vista a sistematização formal do álbum visual na introdução da parte dois, no 

capítulo três irei desenvolver uma análise acerca do álbum visual Beyoncé (2013), da artista 

estadunidense Beyoncé Knowles, destacando uma das principais características que acredito serem 

imprescindíveis na compreensão dos valores trazidos à frente pelo formato audiovisual em estudo: 

a performance da star persona. No contemporâneo, a performance midiática construída pelos 

videoclipes se articula também ao álbum visual, edificando neste formato uma narrativa que se 

encontra no limiar entre a "realidade" e a ficção. Aqui gostaria de trabalhar a noção de que a 

performance midiática de Beyoncé vai guiar todos os trabalhos de sua carreira, e que tal 

performance faz parte de uma constelação audiovisual que não se inicia e nem termina no álbum 

visual analisado. Sublinho a importância de compreendermos a forma como este corpo 

performático é construído, e de que maneira podemos refletir sobre um protagonismo no álbum 

visual que se expande para além de uma dimensão estritamente ficcional.  

Indo por esta linha de raciocínio, irei ainda refletir sobre a dimensão performática do álbum 

visual, usando como lente teórica as discussões que giram em torno do conceito polissêmico 

sintetizado por esta palavra (TAYLOR, 2013; GOFFMAN, 1987; FRITH, 1996; SOARES, 2013; 

DANTAS, 2005). Neste momento, irei refletir sobre a condição do artista pop no contexto 

midiático contemporâneo, levantando a discussão acerca de uma possível confluência entre a 

narrativa pessoal e a narrativa midiatizada pela star persona nas ambiências virtuais. Nesse 

sentido, abordarei a questão da coerência expressiva almejada pelos atores humanos inseridos na 

rede sócio-técnica proporcionada pela cultura digital (PEREIRA DE SÁ E POLIVANOV, 2012), 

salientando as especificidades desta coerência no que tange a performance midiática dos artistas 

inseridos na indústria fonográfica (SOARES, 2013; JANOTTI JUNIOR E ALCÂNTARA, 2016; 

FRITH, 1996). 

Propondo uma experiência estética de outra ordem, que coloca em primeiro plano a música 

popular massiva e a performance musical da star persona, o álbum visual nos convoca a uma 

atmosfera audiovisual construída a partir de outras lógicas. Desse modo, iremos nos voltar à 

performance da star persona no contexto específico da música pop, em que o videoclipe será peça-

chave na construção e manutenção desta instituição artística e política. Meu argumento reside na 

compreensão de que o álbum visual também faz parte desta constelação audiovisual em que os 
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vídeos musicais estão inseridos, caracterizando-se enquanto um desdobramento do videoclipe pós-

MTV no contexto contemporâneo. Desse modo, busco refletir de que maneira podemos pensar os 

motivos condutores visuais do formato como também pertencentes a uma narrativa mais 

abrangente, que diz respeito ao roteiro performático da star persona construída nas e pelas 

ambiências digitais da internet a partir de fios visuais que conduzem a sua carreira através dos anos 

(PEREIRA DE SÁ E DALLA VECCHIA, 2020).   

Já no capítulo quatro, discutirei a questão da forma narrativa presente neste formato, 

utilizando-me como corpus empírico de observação o álbum visual Dirty Computer (2018), da 

artista estadunidense Janelle Monáe. Tendo como referência bibliográfica as questões levantadas 

pelos autores vinculados à teoria do videoclipe (SOARES, 2013; HOLZBACH, 2016; 

VERNALLIS, 2004; VERNALLIS, 2013; GOODWIN, 1992; KAPLAN, 1987), irei discorrer 

sobre as questões que envolvem a pergunta central nos estudos sobre este meio audiovisual: este 

produto cultural é narrativo? E se ele é narrativo, de que maneira ele desenvolve este elemento em 

sua trilha visual? Ao refletir sobre a maneira particular com que a música popular massiva nos 

"conta uma história", irei discutir sobre a estrutura não-linear da narrativa presente no álbum 

visual, o qual irá propagar as convenções estéticas referentes à linguagem audiovisual sedimentada 

pelo videoclipe desde a década de 1980. Será neste momento também que empreenderei uma 

discussão sobre a possibilidade de que as sonoridades e as performances corporais presentes nas 

passagens audiovisuais do formato possam engendrar outras possibilidades narrativas, que não 

aquelas unicamente vinculadas à teoria narrativa clássica do cinema. 

Ao realizar uma análise narratológica do álbum visual, irei também refletir sobre os 

conceitos trazidos à tona por Gregory Currie (2010) em seus estudos sobre a estrutura narrativa de 

modo geral e por David Bordwell (2005), que irá abordar os aspectos referentes ao estilo narrativo 

especificamente voltado às particularidades fílmicas. Partindo do pressuposto de que o álbum 

visual se constitui enquanto uma coleção de videoclipes (que aqui chamaremos de faixas 

audiovisuais), é importante termos em mente que este formato irá remediar estratégias e estilos 

visuais do cinema e do videoclipe como forma de compor uma narrativa híbrida, a qual transita 

entre a linguagem audiovisual do videoclipe e a linguagem audiovisual do cinema narrativo 

clássico. O que nos parece ser comum às duas linguagens utilizadas na composição de "Dirty 

Computer" é o fato de que ambas terão como ponto de referência a performance musical da 
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personagem-protagonista Janelle Monáe. Nesse sentido, ela será o ponto focal da narrativa, âncora 

a partir do qual irá se desdobrar todos os eventos referentes ao universo diegético da obra. 

Ao desenvolver uma análise narratológica de "Dirty Computer", procuro criar uma 

metodologia de análise que dê conta das características híbridas do álbum visual. Ao abordar o seu 

modo específico de construção estética, procuro lançar luz ao fato de que a estrutura musicológica 

da canção e a composição do álbum fonográfico como um "pacote fechado" ainda ditam de muitas 

maneiras as regras de composição do formato, articulando inclusive específicos arranjos narrativos 

em seu interior. Tais arranjos dizem respeito a uma história narrada também através dos aspectos 

rítmicos da música popular massiva, o seu desenvolvimento harmônico no tempo e sonoridades 

que desenvolvem uma atmosfera ao conteúdo audiovisual proposto. Em "Dirty Computer", a 

linguagem cinematográfica e a linguagem do videoclipe dialogam entre si a fim de criar uma 

mesma narrativa híbrida e edificada no cruzamento entre estes dois campos. 

Por fim, é importante lembrar que a gama de álbuns visuais existentes na 

contemporaneidade é bastante vasta, e, nesse sentido, ainda nos é difícil estabelecer parâmetros 

específicos no que diz respeito aos seus aspectos formais de construção estética. No entanto, 

procurarei aqui dar continuidade aos trabalhos acadêmicos propostos por Cara Harrison (2014) e 

Moira Gare (2017), buscando expandir e complexificar o olhar analítico em torno deste fenômeno 

midiático bastante recente e instigante. A presente dissertação irá empreender uma tentativa de 

compreensão do álbum visual tendo em vista o álbum fonográfico e o videoclipe como chaves de 

leitura imprescindíveis para refletirmos sobre o formato. Entretanto, para além do objeto empírico 

aqui trazido à frente de pesquisa, procurarei também estabelecer discussões que possam 

complexificar o nosso olhar acerca das indústrias fonográfica, televisiva e cinematográfica, 

refletindo sobre como elas se articulam e se reconfiguram no contemporâneo ao proporem novas 

experiências de fruição estética devedoras de convenções e marcas de estilo consolidadas pelas 

mídias analógicas no decorrer do século XX. 
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PARTE 1 
As Mídias e as Suas Formas Culturais 
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A Dupla Lógica da Remediação 

 
A principal linha argumentativa desta dissertação compreende que as práticas sociais e 

culturais relacionadas a certos dispositivos tecnológicos, tanto do ponto de vista da produção 

quanto do ponto de vista do consumo, precisam ser investigadas em profundidade ao analisarmos 

o conjunto de valores trazidos pelo álbum visual à experiência audiovisual contemporânea. Nesse 

sentido, partimos do pressuposto de que é preciso olhar com atenção para as formas culturais 

desenvolvidas pelas indústrias fonográfica e televisiva no decorrer do século XX, a fim de que 

possamos estabelecer o álbum de músicas e o videoclipe musical enquanto entidades históricas 

vivas, ainda atuantes nos modos com que nos relacionamos com os conteúdos disponibilizados 

pelas plataformas de streaming contemporâneas. 

O advento da cultura digital trouxe mudanças substanciais para o consumo cultural do 

século XXI, no entanto, é importante que não adotemos uma visão tecnodeterminista, a qual supõe 

que a introdução de novas tecnologias apaga ou anula práticas midiáticas consolidadas 

anteriormente. Tal visão ignora o fato de que convenções estéticas, práticas de escuta e regimes de 

visualidade são também formações culturais e sociais, características de uma determinada época e 

que ecoam no futuro destas indústrias. Tendo isso em vista, é produtivo refletirmos sobre o fato 

de que tais práticas não estão isoladas no tempo, mas se constituem enquanto fenômenos que 

acabaram por moldar relacionamento do sujeito moderno com as mídias, seus conteúdos e seus 

suportes de reprodução musical e visual. Estes comportamentos específicos de fruição estética são 

construídos, por sua vez, a partir de uma história articulada precisamente no cruzamento entre 

tecnologia, cultura e sociedade. É no imbricamento entre essas três esferas que os meios 

audiovisuais e musicais devem ser analisados no contexto midiático contemporâneo.  

Aqui gostaríamos de sublinhar a importância de refletirmos sobre como determinadas 

convenções estéticas foram sedimentadas em torno das práticas atreladas à escuta do álbum 

fonográfico e à espectatorialidade ligada ao videoclipe veiculado na Music Television (MTV). Ao 

investigar tais fenômenos, acreditamos ser possível identificar o desenvolvimento de uma certa 

"literacia midiática" para lidar com tais produtos e suas práticas de consumo. Tal letramento acaba 

por se tornar um ato comunicativo que articula as instâncias de produção artística e as instâncias 

de recepção e consumo destas produções. Esta interlocução midiática, com o decorrer dos anos, 

sedimenta convenções estéticas e padrões de linguagem específicos, os quais apontam para os 
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modos com que os atores sociais lidam com os artefatos tecnológicos e os conteúdos artísticos 

inscritos em tais mídias. Nesse sentido, argumentar sobre a existência de um certo "letramento 

midiático" que articula os campos de produção simbólica e os campos de recepção sensível de tais 

produtos aponta caminhos profícuos em direção a análise de um "acordo midiático implícito" que 

se faz presente ainda com bastante força no contemporâneo. 

Para nos ajudar a refletir sobre este acordo midiático forjado entre a produção simbólica 

do artista e a recepção a nível do consumo deste material sensível, é de basilar importância 

compreendermos as dinâmicas que circundam o contínuo desenvolvimento de novas tecnologias 

comunicacionais. Nesse sentido, precisamos compreender como se estrutura a relação entre o 

público e os conteúdos veiculados por tais mídias. O álbum visual, na esteira dessas discussões, só 

se estrutura esteticamente se termos em vista o conjunto de materialidades e formas culturais que 

se desenvolveram no tempo, moldando hábitos de consumo e práticas socioculturais específicas. 

Em outras palavras: os meios atuam sempre em referência a outros meios, pois só podemos conferir 

sentido a uma estrutura midiática à partir do momento em que reconhecemos a sua linguagem e a 

sua forma de funcionamento enquanto uma entidade moldada e reconfigurada por sucessivos atos 

de remediação. As formas culturais que se manifestam no contemporâneo só podem ser 

compreendidas se analisarmos a sedimentação e reiteração de convenções culturais devedoras de 

um longo histórico midiático. 

Refletir sobre as manifestações audiovisuais contemporâneas, nesse sentido, é observar o 

constante tensionamento entre as mídias passadas e as mídias atuais, sublinhando um movimento 

constante entre linguagens e convenções estéticas que se perpetuam nas formas culturais do 

passado, do presente e que ecoam no futuro das mídias. Ao invés de nos concentrarmos apenas nas 

rupturas proporcionadas pela cultura digital, buscamos sublinhar as continuidades trazidas a tona 

pelas formas culturais atreladas a determinadas estruturas midiáticas. Indo por este caminho, 

acredito que o conceito proposto por Bolter e Grusin (2000) parece ser uma chave teórica 

importante para refletirmos sobre as novas configurações midiáticas que se avolumam nas 

paisagens digitais hodiernas. 

A remediação é uma noção teórica que compreende a existência de uma estrutura dialética 

intrínseca aos meios de expressão, a qual parece acompanhar o crescente desenvolvimento 

tecnológico e midiático do Ocidente. Este conceito sinaliza para a reunião paradoxal entre polos 

aparentemente opostos, mas que se encontram em um específico e constante tensionamento desde 
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o fim do século XIX e que, na contemporaneidade banhada pelo digital, parecem trabalhar em 

conjunto a fim de alcançar a experiência estética eminentemente autêntica. Para compreender este 

conceito, precisamos analisar detidamente os dois polos que fazem parte desta dialética, 

entendendo-os enquanto entidades que dão corpo às experiências sociais dos indivíduos no 

momento de interação com os meios comunicacionais. 

De um lado temos a ideia de imediação, ou seja, o desejo de transparência almejada pelo 

ser humano ao se colocar diante de um trabalho estético de ordem visual ou sonora. A imediação, 

nesse sentido, procura instaurar um efeito de presença na relação comunicacional, fazendo com 

que o fruidor da obra se sinta em contato direto com o objeto representado. Através da imediação, 

o artista (ou o conjunto de artistas) buscam apagar os vestígios do meio utilizado para veicular tal 

expressão estética, pautando nestas obras um realismo representacionista do mundo externo 

bastante particular. Num certo sentido, o anseio pela imediação é o desejo latente que o espectador 

tem de "entrar na obra", apreciando-a enquanto uma replicação verossimilhante do mundo exterior, 

cujo propósito busca tornar a mediação entre o fruidor e o objeto representado imperceptível. A 

intenção deste movimento é colocar o sujeito em contato direto com o que é representado, como 

se não houvesse nenhuma estrutura material no momento da experiência. 

Já na pintura renascentista a imediação era algo altamente almejado, fazendo com que os 

pintores da época, paradoxalmente, se esforçassem muito para apagar os vestígios do pincel e da 

tela em suas produções. Através da perspectiva linear na pintura, por exemplo, os artistas 

buscavam produzir uma experiência estética em que o público pudesse ver "através" do quadro, 

em uma relação imediata com a imagem figurada. "Eles confiavam na perspectiva linear para 

alcançar a transparência porque, ao matematizar o espaço, eles usavam a técnica "certa" para medir 

o mundo (...) A perspectiva linear pode ser considerada a técnica que obliterou a própria técnica" 

(BOLTER E GRUSIN, 2000, p. 24). O uso da perspectiva linear, no entanto, não era suficiente 

para esconder os vestígios do meio, sendo necessário que os pintores apagassem a superfície plana 

da tela através de um trabalho minucioso de pinceladas sobre a obra, pois, como lembram os 

autores, "era uma técnica importante para tornar o espaço da imagem contínuo com o espaço do 

espectador" (idem, p. 25). Já nos processos artesanais de pintura, portanto, podemos perceber a 

procura do gênio artístico por ultrapassar a mediação, dando a oportunidade para que o sujeito 

pudesse percebê-la como a continuidade do mundo exterior experimentado por ele no cotidiano. 

Desde essa época podemos perceber também o desejo subjacente de produzir uma representação 
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fiel do mundo, fazendo com que a tradição figurativa da pintura se conformasse a convenções 

estéticas que procurassem replicar os objetos do mundo exterior de forma realista. 

O surgimento da fotografia em meados do século XIX veio para automatizar a perspectiva 

linear almejada pela pintura tradicional, representando tal técnica em um dispositivo mecânico de 

produção de imagens. "A fotografia era transparente e seguia as regras da perspectiva linear pois 

foi o primeiro meio ao alcançar a transparência através da reprodução automática, sem contar que 

esta técnica aparentemente removeu o artista como um agente mediador entre o espectador e a 

realidade da imagem" (idem, p. 26). A tecnologia fotográfica, nesse sentido, conseguiu algo que a 

pintura não foi capaz de alcançar: reproduzir com fidelidade o mundo externo ao produzir uma 

"réplica da realidade" de forma objetiva, sendo celebrada por muitos teóricos como a imediação 

por excelência (BAZIN, 1980). "A fotografia se beneficia de uma transferência da realidade da 

coisa para a sua reprodução" (BAZIN, 1945, p. 22), instaurando na imagem fotográfica uma 

ontologia desprovida da agência subjetiva do artista como mediador entre o mundo e o ser humano. 

 

O ganho de analogia trazido pela fotografia seria de ordem não só óptica, como também 
(e mais essencialmente) ontológica. Seria uma questão de verdade da imagem. Por ser 
obtida de modo 'automático' e 'maquínico' (segundo um rigoroso determinismo das 
reações químicas, sem a intervenção-interpretação da mão do artista), a foto foi percebida 
como 'mais verdadeira'. Ela parecia substituir o realismo subjetivo e manual da pintura 
ou do desenho por uma espécie de realismo objetivo (a famosa 'objetividade do objetivo'). 
A foto nos mostraria o mundo não só tal como ele nos aparece, mas também tal como ele 
é (DUBOIS, 2005, p. 50).  

  

No entanto, ainda que o desejo pela transparência do meio fosse algo almejado pela pintura 

tradicional e pela fotografia, podemos perceber que a imediação per se é algo impossível. O que 

está em jogo aqui, portanto, é um desejo por tornar a experiência estética não-mediada, desejo este 

que irá acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos subsequentes, tais como o cinema, a 

televisão e a música gravada. 

No polo oposto ao da imediação temos a lógica cultural da hipermediação. Aqui a 

materialidade da mediação é tornada evidente, colaborando para a nossa consciência acerca da 

fisicalidade do meio através do qual entramos em contato com o que é representado. Nesse sentido, 

a hipermediação não só torna evidente o ato da mediação em si, como faz com que o meio se torne 

parte integrante da experiência midiática. William J. Mitchell (1994) caracteriza este fenômeno 

como um estilo visual que "privilegia a fragmentação, a indeterminação e a heterogeneidade e (...) 

enfatiza o processo ou a performance em vez do objeto artístico final" (p. 8). A hipermediação, 
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portanto, torna visível e aparente o meio e as estruturas que produzem a representação do que é 

visto. Tal movimento traz a atenção do sujeito para o fato de que o meio não se esconde atrás de 

uma suposta organicidade não-mediada tecnologicamente. 

Ainda que algumas obras de arte ocidentais já demonstrassem a fascinação humana pelos 

processos de hipermediação desde o século XVI (idem, p. 34-35), tais como nos manuscritos 

medievais ou nos vitrais das catedrais europeias, Bolter e Grusin (2000) ressaltam o fato de que a 

lógica da imediação se tornou dominante na tradição ocidental de representação visual, pelo menos 

desde o Renascimento até o advento do Modernismo. Nesse sentido, é interessante observar que 

será com o advento do modernismo nas artes plásticas que este movimento em direção a uma 

consciência da mediação preconizada pela hipermediação começa a ganhar um fôlego novo: 

 

De acordo com as influentes formulações de Clement Greenberg (1973), não foi até o 
advento do modernismo que a dominância cultural do paradigma relacionado à 
transparência do meio foi efetivamente desafiada. Na arte modernista, a lógica da 
hipermediação poderia se expressar tanto como uma fratura no espaço da imagem quanto 
um reconhecimento hiperconsciente do meio. A colagem e a fotomontagem, em 
particular, fornecem evidências do fascínio modernista pela realidade da mídia. Assim 
como a colagem desafia o imediatismo da pintura em perspectiva, a fotomontagem 
desafia o imediatismo da própria fotografia (BOLTER E GRUSIN, 2000, p. 38)11.   

 

A partir principalmente dos movimentos de arte modernista que irromperam em meados 

do século XX que a lógica da hipermediação ganhou proeminência e instalou-se no seio da tradição 

representacionista nas artes visuais ocidentais, fraturando esta tradição mimética do mundo e 

culminando nas ambiências midiáticas contemporâneas. Um dos exemplos de hipermediação é 

encontrada na cultura digital e sua forma de operação altamente mediada. Nesse sentido, a cultura 

digital não só representa outras mídias em sua estrutura interna, como também torna o ato da 

mediação parte integrante da experiência de navegação por esta ambiência. "A multiplicidade de 

janelas e a heterogeneidade de seus conteúdos significa que o usuário é repetidamente trazido de 

volta à superfície do meio" (BOLTER E GRUSIN, 2000, p. 33)12, a todo o momento consciente 

                                                
11 "According to Clement Greenberg's (1973) influential formulation, it was not until modernism that the cultural 
dominance of the paradigm of transparency was effectively challenged. In modernist art, the logic of hypermediacy 
could express itself both as a fracturing of the space of the picture and as a hyperconscious recognition or 
acknowledgment of the medium. Collage and photomontage in particular provide evidence of the modernist 
fascination with the reality of media. Just as collage challenges the immediacy of perspective painting, photomontage 
challenges the immediacy of the photograph". 
12 "The multiplicity of windows and the heterogeneity of their contents mean that the user is repeatedly brought back 
into contact with the surface". 
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de que está diante de um processo mediado por um específico dispositivo material. Nesse sentido, 

o advento da internet pode ser caracterizado como a mais influente revolução cultural ao permitir 

que a hipermediação ganhasse corpo e proeminência no contemporâneo. 

Outro aspecto trazido pela modernidade e pela lógica cultural da hipermediação diz 

respeito a uma ruptura com a própria noção representacionista inculcada às tradições visuais 

ocidentais, no qual a consciência das estruturas dos meios torna-se evidente e inapagável. Nesse 

sentido, a hipermediação vai trazer a atenção ao ato de mediação em si, tanto no que diz respeito 

ao processo de produção da imagem quanto ao processo de visualidade da mesma. A partir desse 

momento ocorre uma reformulação geral da percepção humana em relação às estruturas da 

mediação, tais materialidades tornando-se atores (LATOUR, 2012) tão reais quanto a própria 

experiência supostamente transparente. 

Segundo Bolter e Grusin (2000), o apelo à autenticidade da experiência é o que faz as 

lógicas da imediação e da hipermediação caminharem juntas no contemporâneo (p. 71), assim 

constituindo a própria dialética da remediação. Os autores definem o conceito enquanto a 

"representação de um meio em outro meio" (idem, p. 45), sublinhando o fato de que a história do 

desenvolvimento tecnológico e das tradições de representação visual ocidental foram 

sedimentados por sucessivos atos de remediação, incorporando aos novos dispositivos digitais a 

estética, as linguagens e os modos de funcionamento provenientes de outros meios. Seja através 

da transparência ou da opacidade material da mediação, o objetivo final da remediação é sempre 

ultrapassar o ato da representação, alcançando, desta forma, o "real" da experiência autêntica: 

 
A hipermídia e a mídia transparente são manifestações opostas do mesmo desejo: o desejo 
de ultrapassar os limites da representação e alcançar o real. Estes polos não ambicionam 
o real em nenhum sentido metafísico. Em vez disso, o real é definido em termos da 
experiência do espectador; é aquela experiência que evocaria uma resposta emocional 
imediata (e, portanto, autêntica). Aplicativos digitais transparentes buscam alcançar o real 
negando bravamente o fato da mediação; a hipermídia digital busca o real multiplicando 
as mediações para criar um sentimento de plenitude, uma saciedade da experiência que 
pode ser sentida como realidade (BOLTER E GRUSIN, 2000, p. 53)13.   

 

                                                
13 "Hypermedia and transparent media are opposite manifestations of the same desire: the desire to get past the limits 
of representation and to achieve the real. They are not striving for the real in any metaphysical sense. Instead, the real 
is defined in terms of the viewer's experience; it is that which would evoke an immediate (and therefore authentic) 
emotional response. Transparent digital applications seek to get to the real by bravely denying the fact of mediation; 
digital hypermedia seek the real by multiplying mediation so as to create a feeling of fullness, a satiety of experience, 
which can be taken as reality. Both of these moves are strategies of remediation". 
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 Este conceito nos parece interessante para refletir sobre as novas mídias digitais pois nos 

posiciona em um momento histórico-cultural em que todas as mídias, de uma forma ou de outra, 

estão em um constante tensionamento com outras mídias, seja referenciando-as explicitamente ou 

tomando emprestado determinadas estratégias estéticas de forma transparente. Poderíamos definir 

a ideia de remediação, portanto, enquanto uma característica inerente a todas as mídias. Estas 

tecnologias, ao serem introduzidas em um dado contexto social e cultural, não simplesmente 

apagam ou anulam as práticas relacionadas às mídias anteriores, mas as remediam, ou seja, de 

alguma maneira rearranjam e reconfiguram as mídias pré-existentes dando-lhes novos sentidos e 

novos significados. Nas palavras dos próprios autores: "qualquer ato de mediação é dependente de 

outro ato de mediação, de fato muitos outros atos de mediação, e se constitui, portanto, em um ato 

de remediação" (p. 56)14. 

 "O termo remediação refere-se à maneira como as novas e as antigas mídias se relacionam 

e se reconfiguram para conviverem em um mesmo contexto social" (HOLZBACH, 2016, p. 140), 

reapropriando formatos já consolidados culturalmente e produzindo novos modelos de 

espectatorialidade e escuta na contemporaneidade. A ideia de remediação, nesse sentido, aponta 

para o fato de que as mídias anteriores não desaparecem após o surgimento de outras mais recentes, 

e sim que diversas mídias convivem num mesmo contexto sócio-histórico, afetando-se umas nas 

outras e permitindo que novas experiências audiovisuais e sonoras possam surgir. Nesse sentido, 

podemos pensar na cultura digital e nas transformações sócio-técnicas possibilitadas pelo advento 

da internet como os agentes que irão remediar experiências passadas, provocando renovadas 

articulações simbólico-sensíveis no contemporâneo e permitindo que convenções já consolidadas 

pelas mídias tradicionais sejam reconfiguradas. 

“A partir desta perspectiva, o videoclipe remedia e é remediado. Ele é construído em cima 

de expressões sedimentadas por outras mídias - principalmente música popular, cinema e televisão 

- ao mesmo tempo em que exerce influência sobre estas mídias (KORSGAARD, 2017, p. 5)15. 

Segundo a linha de raciocínio de Mathias Korsgaard, defendemos nesta dissertação que o álbum 

visual remediaria a experiência de escuta atrelada ao formato álbum fonográfico, trazendo em sua 

formatação estética também convenções provenientes do campo do videoclipe nascido na 

                                                
14 "any act of mediation is dependent on another, indeed many others, acts of mediation and is therefore 
remediation". 
15 "From this perspective, music video both remediates and is remediated. It builds on expressions known from other 
media - mainly popular music, cinema and television - at the same time it exerts an influence on these media". 
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televisão, que, por sua vez, remediou práticas e elementos advindos da indústria cinematográfica 

e das rádios FM (HOLZBACH, 2016). Ou seja, poderíamos refletir que o produto cultural aqui em 

estudo seria o aglutinador de experiências e práticas provenientes de diferentes mídias, 

amalgamando-as em um objeto "novo", mas que não necessariamente negaria ou anularia as 

convenções consolidadas pelas mídias anteriores. Este novo modelo de álbum teria nascido, em 

grande medida, por intermédio da internet, que, ao introduzir novas materialidades e tecnologias 

comunicacionais num contexto global, permitiu uma confluência sem precedentes de expressões 

artísticas em um mesmo plano digital. 

 Tendo o conceito de remediação como horizonte teórico, buscamos nesta primeira parte da 

dissertação refletir sobre o fato de que a introdução das novas mídias digitais não anula as práticas 

relacionadas às mídias analógicas. No momento histórico atual vemos com especial intensidade a 

noção da remediação das mídias atuar nas formas culturais do contemporâneo. A pergunta central, 

portanto, pode ser postulada da seguinte maneira: como as diferentes mídias perpetuaram um 

processo contínuo de remediação a cada vez que uma nova tecnologia era inserida em determinado 

contexto sociocultural? De que forma as literacias midiáticas referentes aos modos como nos 

relacionamos com a música e com o audiovisual se constituíram enquanto um processo contínuo 

de interação entre subjetividade, experiência estética e tecnologia material? 

Tendo-se estas questões em vista, é importante frisarmos novamente que as novas mídias 

só atuam em referência às mídias que vieram antes. Elas vivem e convivem através da relação que 

estabelecem com as práticas de consumo e linguagens estéticas que vieram anteriormente, cujas 

particulares moldaram as formas culturais contemporâneas, seus aspectos sociais, políticos, 

estéticos e também econômicos. As mídias anteriores, no entanto, não assistem passivas a este 

movimento de remediação, mas atuam nas novas mídias com o intuito de marcarem a sua presença 

nos modos com que nos relacionamos com os produtos veiculados por tais materialidades. Nossa 

experiência estética é também moldada, em muitos aspectos, por este constante tensionamento 

entre o presente, o passado e o futuro subsumido no conceito de remediação. 

 

A obra de arte hoje parece oferecer "um aspecto da realidade que não pode ser libertado 
da mediação ou da remediação", ao mesmo tempo em que as novas mídias procuram nos 
apresentar justamente "um aspecto da realidade que é livre de toda e qualquer mediação". 
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Assim, a remediação não destrói a aura de uma obra de arte; em vez disso, ela sempre 
reformula essa aura em outra forma de mídia (BOLTER E GRUSIN, 2000, p. 75)16. 

  

Para complexificar a análise em torno do álbum visual, portanto, precisamos investigar de 

que maneira as literacias midiáticas atreladas às mídias tradicionais foram desenvolvidas no 

decorrer do século XX, sublinhando as interações, continuidades e rupturas entre uma forma 

cultural e outra através do tempo. Tangencialmente, procuramos também investigar de que 

maneira as mídias sonoras e visuais materializaram um desejo pela imediação transparente da 

experiência, ao passo em que, paradoxalmente, se tornavam crescentemente hipermediadas com 

os sucessivos desenvolvimentos tecnológicos. 

Em outras palavras, desejo afirmar que a introdução de novas tecnologias no campo 

audiovisual, por exemplo, não fez com que o filme deixasse de existir e, muito menos, que a 

audiência deixasse de compreender o significado implícito subsumida à prática de assistibilidade 

fílmica. Nesse sentido, assim como "aprendemos a assistir um filme" e o que significa estar diante 

de uma narrativa cinematográfica, gostaria de refletir sobre a existência de um certo letramento 

midiático que condiciona a leitura do público acerca dos conteúdos presentes nas mídias 

audiovisuais nas ambiências digitais. Tais conteúdos, por sua vez, são constituídos também por 

determinadas convenções estéticas e de linguagem, que acabam por moldar a forma cultural do 

produto e a experiência do usuário/espectador que se coloca diante dele. Nossa experiência 

estética, de muitas maneiras, também é condicionada por fatores que envolvem a inter-relação 

entre esferas tecnológicas, sociais, culturais e estéticas presentes nas indústrias culturais.  

As convenções estéticas serão investigadas tendo-se em vista a articulação entre as 

tecnologias de gravação e reprodução sonora e audiovisual, a utilização de tais materialidades na 

concepção e produção de conteúdos artísticos nestas mídias, a distribuição destes produtos e de 

seus suportes ao mercado consumidor e de que maneira o público acessa e usufrui dos conteúdos 

musicais e audiovisuais disponibilizados por tais materialidades. Nesse sentido, sublinhamos a 

importância da análise recair simultaneamente nos aspectos econômicos, sociais e estéticos 

inerentes às formas culturais preconizadas pelo álbum de músicas e pelo videoclipe. 

                                                
16 "The work of art today seems to offer "an aspect of reality which cannot be freed from mediation or remediation," 
at the same time that new media seek to present us precisely with "an aspect of reality which is free from all mediation." 
Thus remediation does not destroy the a m of a work of art; instead it always refashions that aura in another media 
form". 
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A primeira parte, portanto, está dividida em dois capítulos. No primeiro momento, iremos 

voltar as nossas atenções à indústria fonográfica, procurando investigar primeiramente como as 

convenções estéticas e as práticas de escuta ligadas ao álbum de músicas se constituíram e se 

consolidaram socialmente antes do advento da cultura digital. Buscamos destacar, neste capítulo, 

os modos através dos quais a indústria fonográfica se estruturou mercadologicamente, entendendo 

que tais arranjos socioeconômicos também flertam com questões estéticas provenientes do campo 

artístico da produção musical. Tendo-se em vista as limitações das tecnologias de gravação 

musical, a capacidade de armazenamento dos suportes fonográficos e os modos de acesso aos 

dispositivos de reprodução sonora, salientamos aqui a adoção - tanto por parte dos músicos quanto 

por parte do público consumidor - de formas culturais que pudessem materializar uma ponte entre 

o conteúdo artístico-expressivo e as instâncias de recepção deste material ao nível do consumo.    

Nesse sentido, a primeira "literacia midiática" que iremos acionar é a ligada à prática de 

escuta atrelada ao "pacote fechado" preconizado pelo álbum fonográfico, e a sua importância 

nuclear para entendermos como funcionam os mecanismos de produção de sentido inscritos no 

álbum visual. Desse modo, iremos retornar ao momento em que a performance musical foi por 

primeiro registrada em um suporte material em fins do século XIX, analisando os 

desenvolvimentos da música gravada também no decorrer do século XX. Foi através de uma 

sucessão de inovações tecnológicas e apropriações simbólicas de artefatos e dispositivos 

relacionados à gravação e à reprodução sonora, que convenções estéticas e estruturas musicais 

foram sendo sedimentadas e aperfeiçoadas, dando uma direção e uma forma de funcionamento 

economicamente rentável à indústria fonográfica de modo geral. A acumulação de tecnologias 

midiáticas e de práticas socioculturais acabaram por moldar o formato preconizado pelo álbum de 

músicas, tornando-o um elemento central da indústria fonográfica entre meados do século XX e 

início do século XXI. Argumentamos sobre o fato de que só podemos refletir de maneira complexa 

sobre o álbum visual a partir do momento em que compreendemos a importância econômica, 

social, estética e cultural do formato álbum de músicas para a indústria fonográfica. 

Num segundo momento, iremos voltar nossas atenções à indústria televisiva, que se 

associou à indústria fonográfica em meados do século XX para a criação de uma forma cultural 

bastante emblemática da experiência audiovisual moderna. Mais especificamente, desejamos nos 

voltar às tecnologias e dispositivos materiais que permitiram a ascensão e a consolidação do 

videoclipe no seio da indústria cultural dos anos 1980. O segundo capítulo, portanto, irá acionar a 
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literacia midiática instaurada pelos regimes sensíveis de espectatorialidade ligados aos vídeos 

musicais, tanto no que diz respeito à sua forma de construção estética, quanto no que diz respeito 

às práticas sedimentadas em torno de sua apreciação pelos consumidores do canal segmentado 

MTV. Aqui argumentamos sobre uma forma específica relacionada ao ato de "assistir ao 

videoclipe", entendendo-o enquanto um produto que não segue as convenções estético-narrativas 

do cinema e nem da televisão dramatúrgica, ambas herdadas da linguagem teatral anterior ao 

advento do registro da imagem em movimento. Acreditamos que o videoclipe engendra seus 

próprias modos narrativos e formas estéticas, dando corpo a uma pista visual que não procede em 

uma montagem sequencial e linear das imagens. Tal padrão de montagem e ritmo acaba por 

costurar um movimento audiovisual no qual a sugestão de uma narrativa parece ser o elemento 

central e comum à grande parte dos videoclipes produzidos na Era de Ouro deste medium17. 

Nesse sentido, procuramos salientar um regime de visualidade articulado às sonoridades e 

às letras das canções que se encontram inscritas na plasticidade audiovisual do videoclipe, 

colaborando, em conjunto com a visualidade, na produção de sentido inerente aos modos de 

construção estética do videoclipe. Aqui retomo o argumento de Holzbach (2016), cujo pressuposto 

reside na observância de que refletir sobre os vídeos musicais apenas como obras de arte 

estritamente visuais seria negligenciar os outros aspectos que o constituem enquanto uma 

experiência, antes de tudo, musical. Afirmar a existência de um componente sonoro intrínseco a 

esta forma audiovisual é lançar luz aos mecanismos que fogem a uma lógica puramente ótica de 

apreensão, procurando identificar também nesta forma cultural uma certa "literacia midiática" que 

engendra, no público espectador, específicos modos de fruição estética, diferentes daqueles 

convocados pela assistibilidade narrativa clássica. 

Este capítulo, portanto, adotará uma perspectiva histórica ao abordar as diversas 

materialidades, tecnologias e formas de produção, distribuição e consumo que moldaram as 

convenções reiteradas pelo álbum fonográfico e pelo videoclipe a nível industrial. O meu intuito 

"é revelar como a tecnologia e a sociedade se moldam mutuamente; como a configuração de 

                                                
17 Neste trabalho de dissertação iremos nos referir ao videoclipe enquanto um meio audiovisual, tal como postulado 
por Mathias Korsgaard (2017) em seu trabalho sobre o videoclipe na era pós-MTV. Tratar este produto cultural 
enquanto um meio compreende a noção de que existem muitos gêneros inscritos em sua forma expressiva (epicentros 
estéticos sedimentados e condicionados pelos gêneros musicais), e que, portanto, o videoclipe enquanto meio abarcaria 
uma noção mais globalizante acerca deste tipo de linguagem audiovisual. Outro ponto a ser sublinhado diz respeito 
ao fato de que, nos dias atuais, toda forma de expressão artística audiovisual é - em maior ou menor grau - digital. 
Então dizer que a cultura digital em si seria um meio seria muito limitador, haja vista a gama variada de produtos 
audiovisuais, textuais e musicais que povoam as plataformas de streaming contemporâneas. 
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tecnologias musicais são afetadas por uma série de condições sociais, e reciprocamente, como uma 

série de condições sociais são moldadas pelas tecnologias musicais" (KARAKUYU, 2016, p. 9)18. 

Ainda que distantes de uma proposta determinista, o meu argumento nesta primeira parte se 

concentra na importância das materialidades tecnológicas de gravação e reprodução sonora e 

visual como agentes na formulação de convenções artísticas, culturais e sociais, cujas regras 

culturais acabam por desenvolver práticas de escuta e visualidade que engendram "literacias 

midiáticas" específicas, ainda em voga no contemporâneo. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
18 "is to reveal how technology and society mutually shape each other; how the design of music technologies are 
affected by a set of social conditions, and reciprocally, the set of social conditions are shaped by music technology". 
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Capítulo 1 

O Álbum Fonográfico 

 
1.1. A Música Gravada e a Ascensão do Disco de Vinil 

 
 A história da música gravada e de sua reprodução em suportes materiais remonta ao fim 

do século XIX, mais precisamente ao ano de 1877, com a invenção do fonógrafo por Thomas 

Edison. Tal artefato, ainda que não construído para a gravação musical, foi a primeira tecnologia 

mecânica que possibilitou o registro do som em um suporte material, e cuja estrutura permitia que 

tal registro pudesse ser reproduzido e escutado pelo ouvido humano. A música, na época anterior 

ao surgimento do fonógrafo, estava registrada em partituras, as quais só podiam ser lidas por 

artistas que tivessem o domínio técnico para executar musicalmente o que as partituras traziam 

impressas em seu conteúdo (BAIA, 2011). A experiência estética relacionada à audição de uma 

performance musical, portanto, só poderia ser apreciada ao vivo, sem mediação tecnológica entre 

o conteúdo musical e a sua recepção por parte do público (BANDEIRA, 2001). 

"A primeira versão do fonógrafo apresentava um cilindro giratório coberto com papel 

alumínio, sobre o qual era gravado o material sonoro emitido por uma fonte externa" 

(KARAKUYU, 2016, p. 15)19. Uma versão mais eficiente do fonógrafo foi inventada 

posteriormente por Alexander Graham Bell, e a principal diferença é que este equipamento 

registrava os sons em cilindros de cera ao invés de cilindros revestidos de papel alumínio, o qual 

permitiu que a sua exploração comercial pudesse ser vislumbrada por Edison e sua companhia. 

 No entanto, o uso de cilindros de cera para a exploração comercial não parecia ser um 

empreendimento rentável para a indústria cultural da época, pois "a principal fraqueza das 

primeiras máquinas fonográficas residia no fato de que os cilindros usados não podiam ser 

facilmente duplicados" (PATMORE, 2009, p.120)20. Ou seja, ainda que a tecnologia para a 

gravação da performance musical de um artista existisse, a sua capacidade de replicar tal 

performance em mais de um cilindro de cera impossibilitava o seu maneja em escala industrial. Se 

o artista quisesse produzir várias "cópias" de um mesmo material sonoro, ele precisaria executar a 

performance em cada cilindro separadamente, tornando o processo de gravação bastante 

                                                
19 "The first design of the phonograph featured a revolving cylinder covered with silver foil, which was etched by a 
needle vibrated by sound waves" 
20 "the key weakness of the early phonograph machines was that the cylinders they used could not be easily duplicated" 



39 
 

trabalhoso. Aqui é interessante perceber que os interesses sociais da The Edison Speaking 

Phonograph Company residiam na utilização do fonógrafo enquanto um aparelho para o registo 

do discurso humano, o que tornava a produção de cópias algo irrelevante. Nesse sentido, as 

intenções não musicais de Thomas Edison e de sua equipe de certa maneira barraram o caminho 

da música gravada se tornar um produto industrial e mercadologicamente rentável. 

 Pouco tempo depois, o fascínio de Emile Berliner pelo fonógrafo fez com que o inventor 

alemão introduzisse uma nova tecnologia ao mundo, tentando superar as limitações técnicas de 

seu antecessor: o gramofone. O aparelho fora criado com o intuito de fazer as mesmas tarefas que 

o fonógrafo fazia, porém de uma forma mais eficiente e menos dispendiosa. A principal diferença 

introduzida pelo gramofone foi a substituição do cilindro de cera por um outro suporte físico, o 

qual consistia em um material plano e em formato de disco. O desenvolvimento deste formato 

possibilitou uma melhor qualidade do som inscrito em sua superfície e uma facilidade maior na 

replicação do material sonoro gravado em tais discos (WILE, 1990). Ainda que o formato plano 

pareça ser uma escolha arbitrária de Berliner, a sua função posterior seria de grande valia para a 

indústria fonográfica, pois esta superfície plana era composta por dois lados. 

 Podemos dizer que foi neste momento a indústria fonográfica dá um passo importante em 

direção a uma plena consolidação na esfera social e cultural deste período histórico, pois foi com 

o surgimento do gramofone e dos discos de goma-laca que a gravação da performance musical 

pôde ser replicada em escala industrial. Aliado a isso, a qualidade sonora também foi 

significativamente melhorada, o que tornou a música gravada não só um objeto materialmente 

autônomo, mas também tecnologicamente eficiente e comercialmente viável. Tal contexto social 

e econômico, em consonância com os desenvolvimentos tecnológicos do gramofone, permitiu o 

desenvolvimento de uma indústria centrada na produção de dispositivos mecânicos de reprodução 

sonora e em discos fonográficos contendo conteúdos musicais mercadologicamente disponíveis 

ao grande público. 

 
O gramofone dependia do caminho já percorrido pela invenção de Edison, pois seu ponto 
de partida era o uso do cilindro de cera e a noção básica de sulcos de gravação por uma 
agulha. No entanto, a visão de Berliner de que esta tecnologia poderia ser usada para 
gravar e reproduzir músicas como um meio cultural foi o passo mais importante para o 
nascimento da indústria fonográfica (KARAKUYU, 2016, p. 17)21. 

                                                
21 "The Gramophone was path dependent on Edison's invention, as its point of departure was using the wax cylinder 
and the basic notion of etching grooves by a needle. However, Berliner’s vision that it could be used for recording and 
reproducing music as a cultural medium was the most important step in the birth of the music industry". 
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 A partir desse momento, o disco de goma-laca e o gramofone se tornaram as materialidades 

padronizadas da nascente indústria fonográfica do início do século XX, estruturando uma 

conjuntura social, econômica e cultural específica às demandas e imperativos desta indústria. No 

entanto, a capacidade de armazenamento destes discos era limitada, sendo possível apenas a 

gravação de cerca de 3-4 minutos em apenas um dos lados do disco (a possibilidade de gravação 

nos dois lados só foi possível com desenvolvimentos tecnológicos posteriores). Por este motivo, a 

indústria fonográfica deste período estava centrada na produção de singles, o que colaborou para 

a criação de um padrão comercial enxuto no que diz respeito à quantidade de material gravado nos 

suportes materiais da música. Ou seja, o fato do disco não permitir uma maior capacidade de 

armazenamento em sua materialidade física conformou a duração da música popular massiva ao 

padrão de 3-4 minutos, ao mesmo tempo em que tornou a indústria fonográfica da época em um 

mercado single-oriented22. 

 Apesar de muitas velocidades terem sido testadas nos primeiros anos da indústria 

fonográfica, a década de 1930 viu um acordo entre as principais gravadoras da época surgir, 

definindo a velocidade de 78 rpm23 como o padrão vigente na reprodução dos discos produzidos 

neste período (DOWD, 2005). Apesar de tais discos terem apenas uma música inscrita em sua 

materialidade, uma forma arcaica do álbum de música surgiu nestes primeiros anos da indústria. 

Estes álbuns consistiam em diversos discos reunidos e vendidos em conjuntos, de forma similar a 

um álbum de fotografias (DOWD, 2005; EVANS, 2015). Inclusive foi por este motivo que o nome 

deste compilado de discos foi denominado álbum, pois cada envelope continha um disco, os quais 

lembravam fotografias dispostas em um álbum de fotografias. Aqui é interessante a observância 

de que a imagem, a embalagem do disco e o design do mesmo foram, desde muito cedo, aspectos 

importantes no que tange a comercialização do material musical ao grande público, mesmo em sua 

primeira forma de apresentação. 

Aqui é interessante observar como a música gravada - em suas primeiras décadas de 

existência - primava por criar nos ouvintes uma "sensação de presença", como se estes estivessem 

testemunhando a performance musical do artista sem nenhum tipo de mediação entre o artista e o 

                                                
22 A indústria fonográfica da época era caracterizada pela gravação e comercialização de discos contendo apenas uma 
canção. 
23 O termo "rpm" significa as "rotações por minuto" feitas pelo disco de vinil em um aparelho de reprodução sonora. 
Tal disco também era caracterizado por ter 7 polegadas de diâmetro. 
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ouvinte. Retomando as noções de Bolter e Grusin (2000)24, poderíamos afirmar sobre um certo 

desejo pela imediação no âmbito da fruição musical deste período, ainda que o próprio ato de 

gravação e reprodução seja mediado por artefatos materiais e tecnológicos. Importante lembrar 

que, no decorrer do século este desejo pela transparência do meio vai compartilhar o mesmo espaço 

com a crescente lógica da hipermediação característica da modernidade, aos poucos instaurando a 

dupla lógica da remediação nas ambiências digitais do contemporâneo. 

Com o passar das décadas, reconfigurações e desenvolvimentos tecnológicos trouxeram 

ganhos qualitativos para a produção de discos e para a qualidade da reprodução sonora dos 

dispositivos utilizados para a prática de escuta da música gravada. Nos anos 1920, Chanan (1995) 

destaca a gravação elétrica como um dos principais saltos de qualidade no que tange o processo 

de gravação musical em seus suportes materiais. De Marchi (2005), da mesma maneira, aponta 

que "a eletrificação de discos e aparelhos reprodutores representou uma importante guinada 

tecnológica na indústria fonográfica" (p. 9), pois a eletrificação destes processos permitia uma 

qualidade sonora melhor se comparada aos processos mecânicos de inscrição em superfícies 

materiais, bem como melhorias substanciais nas práticas de escuta e gravação musical. 

A introdução da eletricidade na indústria fonográfica trouxe outros avanços significativos, 

tais como o surgimento dos amplificadores sonoros e dos microfones. Tais dispositivos 

reestruturaram a dinâmica de gravação nos estúdios, pois "com a substituição dos sistemas 

mecânicos precedentes, o aparato de gravação agora não precisava ser colocado no mesmo espaço 

dos músicos, inaugurando-se assim o modelo de estúdio moderno com uma sala de controle 

separada" (GOMES, 2014, p. 76). O uso do microfone também ajudou os cantores a projetar com 

mais intensidade e amplitude a sua voz, fazendo com que a performance musical de tais intérpretes 

fosse transformada de forma sem precedentes. A prática que antes estava restrita a cantores com 

um alcance e potência vocal altíssimas (em geral os cantores de música erudita), abriu espaço para 

que cantores de outros gêneros musicais começassem a explorar as possibilidades musicais de 

gravação. "A amplificação elétrica proporcionou aos cantores populares um novo conjunto de 

possibilidades, e o microfone foi acolhido tanto pelo seu caráter de amplificação da voz como por 

ser uma ferramenta de expressão com técnicas próprias" (idem). Sublinhamos que o surgimento 

                                                
24 Uma ressalva importante a ser feita é que os autores trabalham o conceito de remediação atrelado às tradições e 
tecnologias visuais de representação artística. Neste trabalho de dissertação procuramos deslocar este conceito para 
abarcar também as tecnologias não-visuais, preconizadas pelos processos de gravação musical. 
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da eletricidade se constituiu também enquanto uma primeira virada em direção à hipermidialidade 

no âmbito da música popular massiva, pois foi a partir do advento desta tecnologia que a música 

gravada pode ser "amplificada" pela primeira vez, possibilitando, em consequência, novos 

rearranjos simbólico-expressivos nesta forma cultural. 

Quando os suprimentos de resina foram drasticamente reduzidos em solo estadunidense no 

período posterior à Segunda Guerra Mundial, os fabricantes de discos tiveram de encontrar uma 

outra solução para a produção discográfica da época. Foi por intermédio deste fator 

socioeconômico que os discos de vinil foram introduzidos no mercado fonográfico em fins da 

década de 1940, reconfigurando mais uma vez a indústria. O Long Play, desenvolvido pela 

companhia estadunidense Columbia Records, se tornou rapidamente o novo padrão mercadológico 

vigente. Este novo modelo permitia a gravação de uma quantidade considerável de material sonoro 

em cada lado de um mesmo disco, pois os microssulcos do vinil "foram utilizados para comprimir 

a informação armazenada na mídia" (DE MARCHI, 2005, p. 10), permitindo que a expansão da 

capacidade de armazenamento sonoro produzisse renovados modos de consumo. Fora este fato, a 

qualidade sonora também foi consideravelmente melhorada, permitindo uma fidelidade sonora 

muito superior aos anteriores discos de goma-laca de 78 rpm.   

 

Como a gravadora Columbia não desejava mudar para fitas magnéticas, pelo fato da 
transição custar milhões de dólares (Osborne, 2014, p. 68), a empresa adotou o formato 
de disco para sua nova tecnologia. O raciocínio econômico levou a indústria da música 
gravada a depender exclusivamente ao formato de disco: a dependência de uma tecnologia 
na outra fez com que um evento passado continuasse exercendo sua influência 
(Mackenzie & Wajcman, 1986, p.19). A escolha do formato do disco foi modelada 
socialmente; estava de acordo com as necessidades do público e das gravadoras 
(KARAKUYU, 2016, p. 20)25.  

 

A introdução desta nova materialidade foi especialmente celebrada pelos consumidores de 

música erudita. Pelo fato das peças clássicas serem, via de regra, de longa duração, o modelo 

anterior - caracterizado pela fragilidade do pouco espaço de armazenamento sonoro no disco - 

fazia com que tal público tivesse que "trocar o disco" diversas vezes durante a execução de uma 

única peça, fragmentando a experiência de fruição estética atrelada a este gênero. Com o advento 

                                                
25 "As Columbia did not want to switch to magnetic tapes, for the fact that the transition would cost million dollars 
(Osborne, 2014, p. 68) the company adopted the disc format for their new technology. Economic reasoning led the 
pre-recorded music industry to be locked-in in the disc format: path dependency of technology made a past event 
continue to exercise its influence (Mackenzie & Wajcman, 1986, p.19). The choice of the disc format was socially 
shaped; it was in congruence to the needs of the public and record companies". 
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do LP e com a consequente expansão da capacidade de armazenamento de tal materialidade 

(aproximadamente 40 minutos de material sonoro: 20 minutos em cada um dos lados do disco), o 

público ouvinte de música clássica comemorou a possibilidade de poder ouvir execuções de 

sequências eruditas inteiras em seus gramofones. É interessante observar, também, que o 

presidente da Columbia decidiu que o disco de vinil teria essa duração pois, segundo ele, tal 

capacidade de armazenamento "seria suficiente para gravar 90% das peças clássicas em um disco 

de dois lados" (LANGLOIS E ROBERTSON, 1992, p. 304).  

 

Nesse sentido, o fato de a duração decidida do LP ser dependente das normas da música 
clássica também contribui para a ideia de que o processo de design está entrelaçado com 
as normas culturais aceitas pela sociedade. No outono de 1948 a Columbia lançaria o 
disco LP (Long Play) de 33 rpm e 12 polegadas, formato que seria altamente bem-
sucedido entre os ouvintes de música clássica por sua robustez ininterrupta experiência 
de escuta. As tentativas da Columbia para tornar o LP um padrão comercial reforçaram a 
densidade da rede mercadológica recém criada, incentivando ainda mais os consumidores 
e forçando as empresas concorrentes a se adaptarem também ao formato (KARAKUYU, 
2016, p. 21)26.  

 

A possibilidade de inscrição de uma maior quantidade de material sonoro nos discos de 

vinil trouxe mudanças estéticas significativas para a indústria fonográfica, a qual agora poderia 

trabalhar com uma nova unidade musical: o álbum. Não mais limitado a gravação de apenas uma 

canção, o campo artístico da produção fonográfica vislumbrou a possibilidade de criar trabalhos 

coesos em sua temática sonoro-musical, encarando o álbum de músicas enquanto a nova unidade 

conceitual da indústria. Leonardo de Marchi (2005) nos lembra que foi neste momento em que os 

músicos e produtores musicais passaram a se ater a uma certa "estética do álbum" no que diz 

respeito tanto à coesão do material sonoro impresso nos discos, quanto aos aspectos plásticos da 

embalagem de tais objetos físicos, materializando um conjunto de paratextos visuais que definiam 

o "pacote" de faixas musicais produzidas por um determinado artista/banda. É interessante 

percebermos que, assim como na forma anterior do álbum de músicas, aqui o álbum no disco de 

vinil também pressupunha uma atenção à visualidade do material sonoro, pois tão importante 

quanto as canções presentes no álbum era o modo como tal material iria ser embalado e 

                                                
26 "Yet, the fact that the decided running length of the LP was dependent on the norms of classical music also 
contributes to the idea that the process of design is intertwined with the cultural norms that are accepted in society. 
By the fall of 1948, Columbia would introduce the 33 rpm 12-inch LP (Long Play) record, which would be highly 
successful among classical music listeners, for its uninterrupted listening experience and robustness. Columbia’s 
attempts to make the LP a standard reinforced the density of the network and further encouraged consumers and forced 
competing firms to adapt the format too". 
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comercializado ao grande público. "Não foi possível falar sobre uma larga estrutura musical ou 

sobre uma unidade narrativa no álbum moderno até a primeira metade do século XX" 

(KARAKUYU, 2016, p. 19)27, tal ferramenta simbólico-expressiva apenas sendo possível com o 

advento de uma estética relacionada ao álbum de músicas a partir do surgimento do LP.  

 
Enquanto um formato cultural, o álbum possui uma série de características materiais que 
foram exploradas de formas bem peculiares por seus usuários. O álbum representa uma 
totalidade,  constituída não somente pelas músicas inscritas no disco, mas também pelos 
seus "paratextos" (STRAW, 2012, p. 234), ou seja, os elementos não musicais 
incorporados ao suporte, como a embalagem, a arte da capa, o encarte, os  textos de 
apresentação, a ordem das faixas, o título,  as informações técnicas, etc. Esse material 
remete-nos à ideia do álbum como um "produto fechado" (PEREIRA DE SÁ, 2006, p. 8), 
onde "os  discos passam a serem vistos como uma obra  de arte em si"  (DE MARCHI, 
2005, p. 13). Por conta do fortalecimento dessa estética nos anos 50, Carvalho e Rios 
(2009, p. 81) atentam para a sua permanência, mesmo com a digitalização da música em 
suportes como o CD (WALTENBERG, 2013, p. 5). 

 

 

1.2. A Estética do Álbum e o Álbum Conceitual 
 
Dois marcos importantes para a história da indústria fonográfica (e mais especificamente 

para a história do álbum de músicas) acontecem neste momento, os quais têm uma relação direta 

com a estética do álbum proposta pelo surgimento do LP no mercado fonográfico. Com o advento 

do long play houve uma divisão industrial no que concerne à produção e gravação dos discos e sua 

posterior comercialização mundial. Num primeiro momento o álbum de músicas (materializado 

por um novo modelo de 33 rpm) foi ligado a um consumo "adulto" (KEIGHTLEY, 2004), 

orientado a uma parcela da população que teria mais poder aquisitivo para comprar um produto 

robusto e, portanto, mais caro. O single (materializado pelo disco de 45 rpm), por sua vez, foi 

direcionado ao público jovem, uma parcela de consumidores que apreciaria um produto 

supostamente de consumo mais efêmero, em contraponto ao consumo do disco. Nesse sentido, 

alguns autores articulam a construção de uma certa legitimação artística atrelado ao consumo de 

álbuns, formato este que se apropriou de gêneros tais como a música erudita e o jazz em seu 

momento de nascimento para imprimir uma ideia de maturidade artística atrelada aos intérpretes 

destes gêneros musicais, e que se espraiaria também ao gosto musical dos consumidores deste tipo 

de formato. 

                                                
27 "It was not possible to speak of the large musical structure and narrative unity of the modern music album in the 
early 20th century" 
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Tal ideia de legitimação relacionada ao formato preconizado pelo álbum é interessante até 

mesmo para pensarmos sobre a hierarquização de gêneros musicais, questão esta que atravessa 

toda a história da música gravada. Aqui o surgimento da radiodifusão vai exercer um papel 

decisivo nos modos de produção, distribuição e consumo da música, pois as primeiras estações de 

rádio AM não tocavam álbuns inteiros, mas apenas os singles relacionados ao gênero de música 

pop (PATMORE, 2009). Nesse estágio de desenvolvimento da música popular massiva, portanto, 

"as gravadoras fizeram mudanças operacionais em relação às suas divisões pop, separando a 

produção e a comercialização de singles da de álbuns" (KEIGHTLEY, 2004, p. 377)28. Este fato, 

por si só, moldou de muitas maneiras a forma com que nos relacionamos com os conteúdos 

musicais até os dias de hoje. 

O segundo ponto que nos parece interessante citar aqui é o surgimento - com o advento da 

estética do álbum - dos álbuns conceituais (WALTENBERG, 2013) no decorrer das décadas de 

1960 a 1980. Tal produto é sintomático de um período pós-guerra, no qual o LP iniciava a sua 

consolidação no mercado da música gravada, cujas especificidades materiais produziu 

determinados arranjos socioculturais no que tange a concepção, produção, distribuição e consumo 

dos álbuns musicais desta época. Com o advento da possibilidade de gravação de uma maior 

quantidade de material sonoro no disco de vinil (como descrito nos parágrafos acima), muitos 

artistas caminharam na direção de confeccionar trabalhos musicais circunscritos por uma unidade 

conceitual inerente à forma cultural materializada pelo álbum. Nesse sentido, tal produto cultural 

pode ser caracterizado enquanto um trabalho "unificado por um tema que pode ser instrumental, 

compositivo, narrativo ou lírico" (SHUKER, 1999, p. 17), deixando "de ser uma coleção de 

canções heterogêneas para tornarem-se obras narrativas, com uma sequência de canções 

individuais em torno de um tema único" (idem). 

Apesar dos álbuns conceituais serem ligados ao gênero rock e a sua tentativa de legitimação 

artística durante os anos 1960 frente ao consumo adolescente dos singles (STIMELING, 2011), tal 

formato também foi utilizado por outros gêneros musicais "adultos", dentre eles artistas inseridos 

na música jazz e na música country. Todos eles, de uma forma ou de outra, se utilizaram da estética 

do álbum e da unificação temática proposta pelo álbum conceitual como forma de se posicionarem 

artisticamente na indústria fonográfica, procurando estabelecer uma narratividade inerente à nova 

                                                
28 "record companies made operational changes regarding their pop divisions, separating the production and marketing 
of singles from that of albums". 
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unidade musical implementada pelo LP. Nesse sentido, Schafer (1972) salienta que foi "a própria 

existência do disco de longa duração que tornou possível a exploração musical e temática" (p. 

105)29. O que nos parece ser comum a maior parte das definições acerca do álbum conceitual neste 

período dizem respeito à "noção de que o álbum, concebido como uma estrutura integrada, era 

algo mais do que o single e talvez algo maior do que a soma de suas partes" (MONTGOMERY, 

2002, p. 16)30. Em uma entrevista com Bob Ezrin, produtor de inúmeros discos conceituais da 

época, o entrevistado diz à Montgomery: 

 
 

Porque, até onde eu vejo, todos os álbuns são pacotes completos. Os LPs são todos 
autossuficientes, têm dois lados, são feitos de vinil, têm dez ou doze músicas com um 
tempo de execução de cerca de vinte minutos por lado, com uma pausa indeterminada em 
algum lugar no meio. Todos os álbuns são uma espécie de experiência. Pode parecer um 
conjunto aleatório de músicas, mas ainda existe um tipo de protocolo ordenado na 
experiência aural, que pode ter altos e baixos emocionais e assim por diante. Se um álbum 
tem ou não uma narrativa explícita, história ou tema, isso não importa. Todos os álbuns 
são concebidos como pacotes (1999)31.   

 

Em outras palavras, procuro salientar o fato de que no álbum conceitual está também 

inscrita uma ideia de agregação de valor, uma noção de que o conjunto materializado pelo álbum 

se torna uma obra de arte coesa, um "pacote fechado" de músicas que dialoga fortemente com o 

conceito de álbum visual tal como propusemos neste trabalho. Aqui é de salutar importância 

trazermos à tona o conceito de protocolo de escuta do álbum (STRAW, 2011), o qual diz respeito 

ao modo específico através do qual o usuário entra em contato com este artefato musical, e de que 

maneira é construída a relação comunicacional entre obra e fruidor. Tal protocolo aponta para uma 

certa "literacia midiática" relacionado à prática de escuta de uma obra musical compreendida em 

um álbum, sublinhando a constante interação entre as dimensões sonoras e paratextuais desta 

experiência estética.   

 

A esse respeito, o álbum no modelo do LP, como forma material, carregava consigo um 
protocolo distinto de escuta, no qual um senso de personalidade do artista e de coerência 

                                                
29 "the very existence of the long-playing record that made musical and thematic exploration possible". 
30 "the notion that the album, conceived as an integrated structure, was something more than the single and perhaps 
something more than the sum of its parts". 
31 "Because, as far as I see it, all albums are complete packages. They're all self-contained, have two sides, they're 
made of vinyl, have ten or twelve songs with a running time of about twenty minutes per side with an indeterminate 
pause somewhere in the middle. All albums are an experience of sorts. It may seem like a random set of songs, but 
there is still a kind of experiential order, which may have emotional highs and lows and so forth. Whether or not an 
album has an explicit narrative or story or theme doesn't really matter. All albums are conceived as packages". 
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temática eram elaborados no decorrer das faixas. A relação entre essas faixas e entre o 
álbum e seus paratextos (as letras e imagens), era em parte pedagógica, cujo efeito se 
constituía em ensinar aos ouvintes as habilidades e disposições necessárias para sua 
satisfação aural. As características do disco LP que acabaram de ser descritos residiam 
em sua capacidade de agregação de valor, ao coletar várias instâncias da música de 
maneira a transformar a inteligibilidade do todo (STRAW, 2011, p. 234)32. 

 

"Conforme os anos se passaram, os compilados de músicas no formato LP tornaram-se 

sinônimos de álbuns, e a indústria fonográfica foi lentamente aprendendo a lidar com o novo meio" 

(KARAKUYU, 2016, p. 23)33. O álbum torna-se uma forma cultural distinta para o campo da 

produção fonográfica, ancorando-se em uma legitimação simbólica como meio de consolidação 

no contexto econômico-social da época. 

Indo por esta linha de raciocínio, não desejamos ser ingênuos e negar o fato de que o álbum 

de músicas - em todas as formas de existência - será encarado por muitos anos no decorrer do 

século XX como um produto ligado a um consumo "sério" de música. Compreendendo que em tal 

noção também está inscrito uma ideia de afastamento das lógicas dos singles, de produtos 

populares e/ou ligados ao consumo jovem, este trabalho gostaria de destituir o discurso relacionado 

ao álbum de músicas desta dicotomia entre uma suposta "cultura séria" e o seu oposto, 

caracterizada pela "cultura pop". Aqui procuro sublinhar que, para além destas hierarquizações de 

gosto, pela primeira vez na história da música gravada a produção simbólica da indústria 

fonográfica foi capaz de construir um trabalho estético de longa duração, abrindo os campos no 

que tange as renovadas formas de se trabalhar com as materialidades da música, produzindo 

também no público uma nova opção de consumo musical. Nesse sentido, acreditamos que o álbum 

não anula o single, e nem que o single anula o álbum, mas que ambos convivem em conjunto nas 

ambiências midiáticas, fazendo crescer no seio da cultura moderna uma aesthetic reflexivity 

(DENORA, 2004), no qual a "escolha estética" estará cada vez mais subordinada à agência 

individual do sujeito, que escolherá de que forma irá consumir a música popular massiva. 

 
Do jeito que se configura a sociedade atualmente, grande parte da "tarefa" de definir o 
"meio artístico", aqui visto (nas palavras de Theodore Gracyk) como um "modo de 
organizar a percepção e de produzir significados", é assim (pelo menos temporariamente) 
entregue aos ouvintes (GRACYK, 1996, p. 69). De várias maneiras mais ou menos 

                                                
32 "In this respect, the LP album, as a material form, carried with it a distinctive protocol of listening, one in which a 
sense of performer personality and generic coherence were elaborated across multiple tracks. The relationship 
between these tracks, and between the album and its paratexts (the liner notes and images), was in part a pedagogical 
one, whose effect was that of teaching listeners the skills and dispositions required for their satisfaction". 
33 "As the years passed by with compiling songs on LP's, which became a synonym for album, the music industry 
slowly learned how to use the medium"  
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limitadas, não é mais o formato que enquadra a percepção, mas a percepção que enquadra 
o formato. O ponto principal parece ser que as novas possibilidades também ao nível do 
consumo aumentam as demandas por uma reflexividade estética no contemporâneo, o que 
talvez também signifique maiores possibilidades para a música como (nas palavras de 
DeNora) "um material que os atores usam para elaborar, produzir, preencher, para si e 
para os outros, modos de agência estética" (2001, p. 74) (BODKER, 2004, p. 20)34.   

  

Concomitantemente com o desenvolvimento e consolidação da cultura do álbum e do 

mercado de música gravada, o sistema de radiodifusão foi se desenvolvendo e se aperfeiçoando, 

possibilitando que os aparatos televisivos e radiofônicos surgissem e se consolidassem em meados 

do século XX, mais precisamente entre as décadas de 1960 e 1970. O que é interessante observar 

aqui é que ambos os dispositivos serão estruturados em torno de uma mesma tecnologia analógica 

de transmissão, o qual sedimenta práticas específicas de escuta e assistibilidade na modernidade. 

Nesse sentido, o rádio vai reconfigurar os modos de consumo da música popular massiva, que 

antes só poderia ser "adquirida" através dos discos de vinil. De forma bastante simplificada, o 

aparelho radiofônico doméstico recebe as ondas eletromagnéticas propagadas através do espaço, 

converte essas ondas em impulsos elétricos e reproduz o som referido, introduzindo, assim, uma 

nova prática de escuta na sociedade. 

 
O surgimento da rádio FM, nos Estados Unidos, está diretamente relacionado à tentativa 
de melhoramento técnico da AM. Como conta Sterling e Keith (2008), as rádios AM 
começaram a surgir timidamente nos anos 1920. Apenas dez anos depois, contudo, já 
causavam uma grande fascinação por parte da audiência e centenas de emissoras 
começaram a surgir, fazendo essa mídia uma das mais influentes do período. No entanto, 
a rádio AM sofria de um sério problema: seu sinal era cheio de interferências e ruídos, 
além de ser sensível às intempéries da natureza, como relâmpagos e tempestades. Esse 
problema era praticamente impossível de ser resolvido, tendo em vista que boa parte dos 
ruídos era decorrente do próprio sinal da AM. Por causa disso, entre as décadas de 1920 
e 1930, diversos cientistas tentaram encontrar soluções para sanar os ruídos da AM, numa 
verdadeira corrida tecnológica em busca da melhoria sonora. Em 1935, depois de anos de 
pesquisa, o engenheiro nova-iorquino Edwin Howard Armstrong conseguiu o melhor 
resultado e, assim, surgiu oficialmente a rádio FM (HOLZBACH, 2016, p. 147).  

 

No entanto, como também nos conta Holzbach (2016), a tecnologia da rádio FM, apesar 

dos ganhos em qualidade sonora, sofreu com uma série de problemáticas que retardaram a sua 

                                                
34 "As it stands right now, a greater part of the "task" of defining the "artistic medium", here seen (in the words of 
Theodore Gracyk) as a "mode of organizing perception and of unpacking meanings", is thus (at least temporarily) 
handed over to the listeners (GRACYK, 1996, p. 69). In a number of more or less limited ways, it is thus no longer 
the embodiment which frames perception, but perception which frames embodiment. The overall point is that the new 
possibilities also at level of usage increase demands on aesthetic reflexivity, which perhaps also means extended 
possibilities for music as (in the words of DeNora) "a material that actors use to elaborate, fill out, fill in, to themselves 
and to others, modes of aesthetic agency". 
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popularidade no seio da sociedade estadunidense. O surgimento da televisão broadcasting entre 

as décadas de 1940 e 1950 e a eclosão da Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945 são 

apontados pela autora como os grandes obstáculos para as rádios FM do período (p. 148). Kelly 

Huff (1991) pontua que, alguns anos mais tarde, a introdução do som estéreo foi uma das principais 

inovações tecnológicas que possibilitou à FM se tornar popular e hegemônica a partir de 1979, 

ultrapassando pela primeira vez a AM em número de emissoras (HOLZBACH, 2016). É 

importante destacar que com o advento do som estéreo nas rádios FM, a música passou a ser um 

elemento central para este serviço de radiodifusão, "tornando-se em sinônimo do próprio conceito 

de FM" (HOLZBACH, 2016, p. 151)35. 

Aqui nos parece interessante observar que a música gravada, em sua própria ontologia, vai 

remediar a "realidade da performance musical". Nesse sentido, é importante lembrar que no 

conceito de remediação está subsumida a ideia de que as mídias irão remediar a "realidade" espaço-

temporal em que a performance musical ocorreu, ao mesmo tempo em que muitas performances 

ao vivo feitas durante este período em diante irão se utilizar da eletricidade, de amplificadores, de 

telões com vídeos e uma série de outros artefatos que irão remediar, por sua vez, a experiência da 

música gravada e do videoclipe veiculado pela televisão. 

Outro marco importante para as reconfigurações estéticas da música popular massiva, e 

que nos faz refletir também sobre a sua crescente lógica hipermediada, é o surgimento e a 

consolidação dos sintetizadores36 no fim dos anos 60 como uma ferramenta de expressão artística 

da indústria. Aqui vemos mais um desdobramento resultante da crise representacionista vivida 

pelas artes na modernidade. Com o advento do sintetizador abre-se a possibilidade de se criar sons 

que não são, a rigor, reproduções de sons executados por instrumentos acústicos e nem pela voz 

humana. Aqui a "realidade" da performance musical começa a ser colocada em xeque, e um 

reordenamento sensível começa a se delinear no âmbito da produção estética da música popular 

                                                
35 Pelo fato da qualidade de som nas rádios AM ser de qualidade bastante baixa, as emissoras de tal sinal analógico 
produziam conteúdos voltados a programas falados, tais como radionovelas, talk shows, programas de auditório e 
programas jornalísticos (HOLZBACH, 2016, p. 151). 
36 O sintetizador é um instrumento musical eletrônico projetado para produzir sons gerados através da manipulação 
direta de correntes elétricas (sintetizadores analógicos), leitura de dados contidos numa memória (sintetizadores 
digitais), ou manipulação matemática de valores discretos com o uso de tecnologia digital incluindo computadores 
(modulação física) ou uma combinação de diversos métodos. O som sintetizado é diferente da gravação de um som 
natural, onde a energia mecânica da onda sonora é transformada em um sinal elétrico que então é convertido de volta 
à energia mecânica quando tocado.  
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massiva. Novamente de modo paradoxal, a música busca a transparência da experiência autêntica 

do sujeito através de sucessivos e cada vez mais elaborados atos de hipermediação.  

A partir principalmente da década de 1980, o mercado de música gravada parece se fundir 

à indústria televisiva, haja vista que o canal segmentado MTV é muitas vezes definido como sendo 

uma "rádio de imagens". Podemos dizer que o sistema de radiodifusão, nesse sentido, interligou 

de maneira bastante emblemática as duas indústrias, fazendo convergir as duas mídias analógicas 

já naquele período. Foi com o advento e popularização da radiodifusão que a música popular 

massiva começou a se tornar crescentemente audiovisual, pois tal tecnologia possibilitou a união 

entre duas formas culturais antes circunscritas a ambiências midiáticas específicas; mas que, a 

partir da década de 1980, começaram a engendrar renovados modos de espectatorialidade 

audiovisual. Uma "musicalização da visão" tal como Mathias Korsgaard (2017), Andrew Goodwin 

(1992) e Carol Vernallis (2004) anteveem em seus estudos teóricos sobre o videoclipe, começou a 

ganhar proeminência já com a ascensão da radiodifusão e, alguns anos mais tarde, iria se consolidar 

plenamente com o nascimento da cultura digital. 

A eletricidade citada nos parágrafos acima também possibilitou que outras tecnologias de 

gravação e reprodução sonora fossem desenvolvidos, expandindo a indústria fonográfica a partir 

da segunda metade do século XX. Uma das mais notáveis foi o surgimento da gravação musical 

em fitas magnéticas, as quais deram origem às famosas fitas-cassete37, que se tornaram bastante 

populares entre as décadas de 1970 e meados da década de 1990. Dentre as suas principais 

contribuições para os desenvolvimentos tecnológicos da música gravada estão a possibilidade de 

gravação doméstica de conteúdos transmitidos pelas rádios, inaugurando uma forma arcaica 

semelhante às contemporâneas playlists38 confeccionadas pelos usuários nas plataformas de 

streaming musical. No entanto, tal tecnologia não significou uma ameaça à hegemonia cultural e 

econômica do álbum de músicas: o disco de vinil continuou a ser o padrão mercadológico vigente 

da indústria fonográfica até o início da década de 1980. 

 
Com o gradual desenvolvimento e aperfeiçoamento da tecnologia nas décadas seguintes, 
em meados dos anos 1970 foram introduzidas no mercado as fitas-cassete, que não 
chegaram a constituir uma concorrência ao vinil devido aos ruídos gerados em seu 

                                                
37 A fita cassete ou compact cassette é um padrão de fita magnética para gravação de áudio lançado oficialmente em 
1963, invenção da empresa holandesa Philips. O cassete era constituído basicamente por dois carretéis, a fita 
magnética e todo o mecanismo de movimento da fita alojados em uma caixa plástica (DOURADO, 2004, 71). 
38 Uma lista de reprodução designa uma determinada lista de canções que podem ser tocadas em sequência ou 
embaralhadas.  
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processo de reprodução e à sua reduzida durabilidade em relação aos discos. No entanto, 
a possibilidade de o ouvinte organizar aquilo que queria ouvir num suporte constituiu o 
seu principal diferencial, acarretando várias mudanças no comportamento e modo de 
apreciação musical dos ouvintes (GOMES, 2014, p. 78). 

 
 

1.3. A Música Digital e o Advento do CD 
 

A década de 1980, no entanto, viu surgir as mídias digitais, fazendo com que a indústria 

do entretenimento de modo geral passasse por uma reconfiguração tecnológica sem precedentes. 

É importante sublinhar que a digitalização da música popular massiva diz respeito à possibilidade 

de armazenamento da música gravada de forma digital, pois o processo de gravação musical ainda 

hoje se dá de forma analógica. Conforme explicaremos mais a frente ao discorrermos sobre a 

produção da imagem audiovisual digital, as ondas sonoras analógicas coletas pela gravação 

musical serão lidas e traduzidas em informações digitais binárias, permitindo uma maior 

compressão do material musical e a sua consequente inscrição em espaços físicos cada vez 

menores. A reprodução das informações digitais também ganha em qualidade, pois as cópias deste 

material não se deterioram com o tempo (como acontecia com os discos de vinil e com as fitas 

magnéticas), tornando as possibilidades de manipulação na pós-produção musical uma das etapas 

mais importantes do processo de produção deste material. 

Com a crescente digitalização da música, o LP começou a perder a sua força hegemônica 

diante dos novos contornos que a indústria fonográfica começava a tomar. No entanto, é 

importante sublinhar que a música, mesmo tornando-se digital, ainda precisava atrelar-se a uma 

materialidade física onde pudesse ser gravada e comercializada posteriormente. Nesta época, a 

rede mundial de computadores ainda não era um sistema popular e viável do ponto de vista 

econômico e social, e por este motivo a música (ainda) não podia ser transmitida através da rede 

tão facilmente como viria a acontecer na virada do milênio. Por outro lado, foi notável o 

crescimento da presença dos aparelhos reprodutores de música nos lares da população, fazendo 

com o que o surgimento e a consolidação do Compact Disc39 como formato padrão para a música 

digital se tornasse rapidamente o modelo comercial vigente em meados dos anos 80, sobrepujando 

de muitas maneiras o Long Play e as fitas cassete. 

                                                
39 O disco compacto (popularmente conhecido por CD) é um disco ótico digital de armazenamento de arquivos. O 
formato foi originalmente desenvolvido com o propósito de armazenar e tocar apenas músicas, mas posteriormente 
foi adaptado para o armazenamento de dados (CD-ROM). 
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Somente após o lançamento de um sistema de vídeo Laserdisc em 1975, foi que a Philips 
levou a sério a comercialização de outros usos para o disco óptico, incluindo o 
armazenamento e a reprodução de gravações de áudio. A cooperação precoce entre 
Philips e Sony, as duas principais empresas do ramo tecnológico e fonográfico, fez com 
que o lançamento comercial do CD em 1982 (1983 nos Estados Unidos) evitasse a 
armadilha dos padrões concorrentes (VHS e Betamax) que retardaram a aceitação do 
consumidor pela fita cassete. Em 1988, as vendas de CDs nos Estados Unidos eram 
superiores às de LPs; em 1992, excederam as vendas de fitas musicais pré-gravadas 
(Kozinn 1988: 13; Billboard 1992: 1) (STRAW, 2009, p. 82-83)40. 

 
 
 Aqui podemos perceber a continuidade do modelo de álbum, ainda que não mais atrelado 

à materialidade do disco de vinil. No CD ainda havia um esforço por parte da indústria fonográfica 

de criar uma experiência musical em consonância com os aspectos materiais do álbum, tais como 

o encarte e a imagem de capa do disco. O formato em longa duração, com uma estrutura composta 

via de regra por mais de dez faixas musicais, organizadas em determinada ordem e que 

pressupunham um certo protocolo de escuta (STRAW, 2011) específico continuam se aplicando 

aqui, tornando a experiência de fruição do álbum de músicas (ainda que no formato do disco 

compacto) continuasse sendo uma peça essencial das dinâmicas de produção, circulação e 

consumo da música gravada deste período histórico. Podemos considerar o CD como um segundo 

estágio de desenvolvimento do álbum, com a vantagem de que a música digitalizada se tornava 

um campo aberto de possibilidades estéticas com relação a produção musical. Como dito nos 

parágrafos acima, a pós-produção musical se tornou um elemento central para a indústria da 

música deste momento, conferindo um caráter hipermediado a este processo e permitindo um sem 

número de rearranjos e possibilidades de manipulação digital do material gravado. 

 Aqui podemos pensar a digitalização da música como um importante agente de remediação 

da própria música gravada em seus momentos analógicos e mecânicos. É com o advento do digital 

que outras ferramentas estéticas começam a surgir na produção musical, tais como o auto-tune41 e 

                                                
40 "Only after their 1975 release of a Laserdisc video system failed did Philips seriously pursue the commercialization 
of other uses for the optical disc, including the storage and playback of audio recordings. Early cooperation between 
Philips and Sony, the major producers of hardware and musical recordings, meant that the commercial launch of the 
CD in 1982 (1983 in the United States) avoided the trap of competing standards (VHS and Betamax) that had slowed 
consumer acceptance of the video cassette. By 1988, the sales of CDs in the United States were higher than those of 
vinyl LPs; in 1992, they exceeded those of prerecorded music cassettes (Kozinn 1988: 13; Billboard 1992: 1)". 
41 O auto-tune é um aplicativo criado pela empresa Antares Audio Technologies em 1997, que usa uma matriz sonora 
para corrigir as performances no vocal e instrumental. Ela é usada para disfarçar imprecisões e erros, permitindo assim 
que muitos artistas possam produzir mais precisamente suas músicas. Também é usado para distorcer a voz para fazê-
la ficar mais robótica. Uma das primeiras artistas a se utilizar deste recurso foi Cher na canção "Believe". 
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os samples42. Tais recursos são mecanismos utilizados para construir paisagens sonoras 

impossíveis de serem replicadas naturalmente, exacerbando de muitas maneiras o caráter 

hipermediado da música e colocando mais uma vez em xeque uma suposta transparência do meio. 

 "Dadas as limitações dos equipamentos ao final da década de 1970, a capacidade física de 

armazenamento das tecnologias e os vários compromissos industriais em torno da taxa de 

amostragem43 e da profundidade de bits44 no áudio digital da época, um CD com 12 cm de diâmetro 

poderia conter cerca de setenta e quatro minutos de música" (STERN, 2012, p. 13)45. É interessante 

observar que os arquivos gravados no CD eram conteúdos musicais comprimidos, mas sem perda 

de dados. Nesse sentido, apesar de serem arquivos comprimidos, eles ainda eram bastante robustos, 

prezando-se pela fidelidade do material sonoro. O tamanho do arquivo era substancialmente menor 

do que aquele produzido de forma analógica, criando a possibilidade de que o material sonoro 

digital pudesse ser inscrito em um espaço físico bem mais enxuto, facilitando, desse modo, a 

portabilidade material da música. A gravação sonora em CD também ganha em qualidade, fazendo 

com que os chiados e ruídos característicos do disco de vinil fossem anulados, consequentemente 

produzindo uma música mais "limpa". Lembrando dos argumentos trazidos na introdução da 

primeira parte deste trabalho, podemos perceber nitidamente aqui o desejo pela imediação da 

música gravada ao tentar-se alcançar uma gravação mais "fiel" através da digitalização do material 

sonoro. O desejo de se aproximar da performance musical autêntica, neste caso, é paradoxalmente 

conquistado por intermédio de sucessivos atos de hipermediação. 

No entanto, mesmo a música tornando-se digital e inscrevendo-se em uma materialidade 

física cada vez mais enxuta, ela ainda precisava ser adquirida em lojas específicas de vendas de 

discos. Ou seja, a não ser através das rádios, os consumidores ainda precisavam se deslocar de suas 

                                                
42 No universo musical, sample é a reutilização de uma parte de uma gravação de som em outra gravação. Samples 
podem incluir ritmo, melodia, fala ou outros sons. Eles geralmente são integrados à novas músicas utilizando-se 
softwares específicos, tais como estações de trabalho de áudio digital (HOWELL, 2005, p. 01). Disponível em: 
<https://www.soundonsound.com/techniques/lost-art-sampling-part-1> Acesso em 16/11/19. 
43 Taxa de amostragem é a quantidade de amostras de um sinal analógico coletadas em uma determinada unidade 
de tempo, para conversão em um sinal digital. Sendo uma frequência, é comumente medida em hertz (Hz). Quanto 
maior for a taxa de amostragem, mais medidas do sinal serão realizadas em um mesmo intervalo de tempo, e assim, 
maior será a fidelidade do sinal digital em relação ao sinal analógico. 
44 A precisão da representação digital do som varia de acordo com a taxa de amostragem da frequência e a quantidade 
(profundidade) de bits para cada amostra. Quanto maiores esses valores, maior será a fidelidade do som digital em 
relação ao som analógico. Um CD de áudio padrão, por exemplo, possui a taxa de amostragem de frequência, ou 
sampling rate, de 44.100 Hz e a profundidade de 16 bits. 
45 "Given the capabilities of equipment in the late 1970s, the physical capacity of the technology and the various 
industrial compromises surrounding sampling rate and bit depth in digital audio at the time, a CD that was 12 cm in 
diameter could hold about seventy-four minutes of music"  
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casas a fim de acessar a "sua réplica da performance musical" de seu artista favorito. Isso 

contribuiu para a continuidade do modelo tornado padrão pela indústria, a qual se aproveitou deste 

sistema para incentivar nos artistas a adoção (ou a manutenção) da estética do álbum neste formato. 

Já no CD, portanto, podemos observar uma remediação da experiência de escuta atrelada ao LP, o 

qual seria muito mais tensionado com o advento da cultura digital alguns anos mais tarde. 

O CD viveu uma vasta hegemonia econômico cultural no decorrer da década de 80 e início 

da década de 90, reestruturando as práticas de escuta e os modos de consumo deste artefato 

musical. Uma das mais evidentes é que pela primeira vez a fruição de um álbum de músicas foi 

realizado sem interrupções, ou seja, sem a necessidade de virar o disco como ocorria com o disco 

de vinil. Aqui podemos perceber uma transformação da experiência estética ao ser inserida uma 

nova materialidade como ponte entre a produção e o consumo musical. A não-interrupção da 

execução do álbum colabora para uma fruição mais contínua, tornando o protocolo de escuta 

atrelado ao álbum, de muitas maneiras, mais fluído. A hegemonia cultural do CD só veio a perder 

espaço com a consolidação da rede mundial de computadores e com a ascensão do formato MP3 

nas dinâmicas de consumo da música gravada deste período. O MP3 significou uma revolução na 

forma de organização econômica da indústria fonográfica, impactando de maneira sem 

precedentes todas as esferas da produção, circulação e consumo da música popular massiva. 

 

 

1.4. O MP3 e o Compartilhamento em Rede 
 
 As pesquisas que deram origem ao formato de compressão46 remontam aos trabalhos em 

psicoacústica desenvolvidas pelo pesquisador alemão Eberhard Zwicker durante a década de 70. 

Nestas pesquisas foi descoberto a existência de um certo limite auditivo inerente ao organismo 

humano, o qual não conseguia ouvir frequências nem muito baixas e nem muito elevadas. Esta 

faixa auditiva se limita a apenas escutar o que é estritamente necessário para a sobrevivência da 

espécie, descartando os sons "desnecessários" a esta finalidade (WITT, 2015). "Assim, o ouvido 

herdou um legado de imperfeições anatômicas" (idem, p. 13), as quais foram descobertas e 

                                                
46 Um método de compressão de dados é dito com perda (em inglês lossy data compression) quando a informação 
obtida após a descompressão é diferente da original (antes da compressão), mas suficientemente "parecida" para que 
seja de alguma forma útil. Este tipo de compressão é frequentemente utilizado para compactar áudio e vídeo para a 
internet. Opõe-se à compressão sem perda de dados, característico das mídias físicas materializadas pelo CD e pelo 
DVD. 
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utilizadas como ponto de partida para o desenvolvimento de uma tecnologia capaz de comprimir 

arquivos de áudio digital, descartando os limites dos sons não captados pelo ouvido humano. O 

pesquisador e engenheiro da computação Dieter Szeitzer então, no decorrer da década de 80, 

trabalhou incessantemente na busca por uma quantificação matemática que pudesse comprimir a 

música para 1/12 avos de seu tamanho original, produzindo um arquivo digital que pudesse ser 

transmitido pelas linhas telefônicas rudimentares da época. Sem sucesso, as suas pesquisas 

serviram como pontapé inicial para que o seu orientando, o engenheiro elétrico Karlheinz 

Brandenburg, continuasse o trabalho iniciado por Szeitzer. Baseando-se nas pesquisas de seu 

mentor, o engenheiro pôde criar um método específico para a compressão de dados digitais anos 

mais tarde. 

Através de uma intrincada sequência de cálculos, descobertas e pesquisas47, Brandenburg 

chegou à conclusão de que, com o método que criara, "podia-se ao mesmo tempo comprimir o 

áudio e manter a fidelidade ao se preservar os bits que o ouvido humano pode de fato ouvir (WITT, 

2015, p. 16). Pelo fato de seu método matemático ser bastante complexo e requerer computadores 

extremamente eficientes, o engenheiro deu prosseguimento às suas pesquisas junto a um grupo de 

pesquisadores do Instituto Fraunhofer de Circuitos Integrados48, localizado no estado alemão da 

Bavária, a partir de 1987. A tarefa do grupo consistia em criar caminhos comercialmente viáveis 

para a patente de Brandenburg. Um dos caminhos apontados pelos pesquisadores foi a 

possibilidade de armazenamento dos arquivos de música em computadores pessoais. "De todo 

modo, o tamanho era importante, e alcançar a taxa de compressão 12:1 era a solução" (idem, p. 

18). Foi apenas no fim de 1990 que Brandenburg conseguiu sistematizar um método de 

compressão tão eficiente que produzia arquivos quase indiscerníveis dos originais gravados em 

CD. 

                                                
47 O engenheiro se utilizou tanto das pesquisas em psicoacústica feitas por Eberhard Zwicker durante a década de 70 
quanto das pesquisas de David Huffman, pesquisador estadunidense pioneiro da ciência da computação, na década de 
50. "Os dois métodos se complementavam com perfeição: o algoritmo de Brandenburg para sons sobrepostos 
complexos e o de Huffman para tons puros e simples. O resultado unia décadas de pesquisa em física acústica e 
anatomia humana a princípios básicos da teoria da informação e da matemática avançada complexa" (WITT, 2015, p. 
16).  
48 A Associação Fraunhofer (em alemão, Fraunhofer-Gesellschaft) é uma organização alemã de pesquisa que conta 
com 69 institutos espalhados por toda a Alemanha, cada um deles tendo seu foco em um campo diferente das ciências 
aplicadas. Ela emprega mais de 24.500 pessoas, principalmente cientistas e engenheiros, e tem um orçamento anual 
de pesquisa de cerca de 2,1 bilhões de euros. Disponível em: <https://www.isst.fraunhofer.de/> Acesso em 
08/01/2020. 
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 Concomitantemente com os desdobramentos do método de compressão de áudio 

desenvolvidos pelo grupo alemão, o Moving Picture Experts Group (MPEG) estava há uma década 

moldando os padrões de vídeo para as tecnologias digitais que começavam a ganhar proeminência 

nesta época, tais como o DVD e as televisões digitais de alta definição. O MPEG foi um comitê 

especial criado pela Organização Internacional para Padronização (ISO) em 1988, formado por 

especialistas em imagens em movimento (STERNE, 2012). A princípio o grupo se concentraria 

em determinar e regulamentar os padrões internacionais para a compressão e transmissão de vídeo 

digital. No entanto, com o passar dos anos, o grupo percebeu a necessidade de criar também um 

padrão para os arquivos digitais de áudio, pois naturalmente a imagem e o som eram indissociáveis 

um do outro neste estágio de desenvolvimento tecnológico. "O padrão MPEG emergiu na 

intersecção entre diversas organizações e interesses econômicos. Era ao mesmo tempo um padrão 

para computadores e para tecnologias de transmissão e consumo, os quais tinham tradicionalmente 

culturas de padronização muito diferentes" (idem, p. 134-135)49. 

 A fim de regulamentar um padrão para a compressão e transmissão de áudio, o Moving 

Picture Experts Group promoveu um concurso em 1990 entre diversas patentes da área. Entre os 

quatorze concorrentes estava Brandenburg representando o Instituto Fraunhofer e o seu método de 

compressão de áudio. 

 
Em abril de 1991, o MPEG anunciou seu endosso. Dos catorze concorrentes originais, 
três métodos sobreviveriam. O primeiro chamava-se Moving Picture Experts Group, 
Audio Layer 1, um método de compressão otimizado para fita cassete digital já obsoleto 
praticamente no mesmo momento em que seu release foi distribuído. Depois, com um 
nome que só poderia ter vindo de um comitê de engenheiros, o MPEG anunciou os dois 
outros métodos: o do Musicam, que dali em diante seria conhecido como mp2 -, e o de 
Brandenburg, que passaria a ser chamado de Moving Picture Experts Group, Audio Layer 
3 - hoje mais conhecido como mp3 (WITT, 2015, p. 24) 

 

Apesar do MP2 e do MP3 terem se desenvolvido paralelamente após o endosso do MPEG, 

iniciou-se uma verdadeira guerra de formatos para ver quem iria obter uma maior popularidade. O 

grupo de Brandenburg teve de travar uma ferrenha batalha com a poderosa Philips, cuja força 

política fazia crer que a patente do MP2 iria ganhar a corrida e se tornar o modelo padrão vigente 

de compressão de áudio. No entanto, pelo fato do MP3 ser mais eficiente, complexo e entregar 

                                                
49 "The MPEG standard emerged at the intersection of several standards organizations and several different standards' 
interests. It was at once a standard for computers, consumer electronics, and broadcast, all of which traditionally had 
very different standards cultures" 
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uma qualidade sonora comparável à do CD, não demorou muito para que este formato ganhasse a 

disputa e iniciasse a sua popularização nas esferas de consumo da época (STERNE, 2012, p. 145). 

A fim de também alcançar o consumidor doméstico, Brandenburg orienta Grill (um dos integrantes 

do grupo atrelado ao MP3) "a programar um aplicativo50 para PC capaz de codificar e executar 

arquivos MP3" (WITT, 2015, p. 53), tornando a sua utilização e manejo acessível ao público geral. 

Nesse sentido, o grupo de pesquisas de Brandenburg irá exercer um papel crucial nas 

transformações vivenciadas pela indústria musical deste período ao disponibilizar softwares 

gratuitos aos usuários, com os quais eles poderiam decodificador arquivos digitais originados de 

CDs e comprimi-los em arquivos MP3. Com o passar dos anos, estes aplicativos vão se tornando 

cada vez mais robustos e complexos. Pela falta de regulamentação acerca deste tipo de atividade 

e por causa do constante aprimoramento de programas que executavam estes aplicativos nos 

computadores pessoais, a cópia ilegal e o espalhamento de arquivos MP3 começou a se tornar algo 

corrente a partir de 1995. Isso fará com que se crie uma cultura digital pautada na codificação de 

arquivos digitais originados em CD, transformando-os em arquivos MP3 e os espalhando através 

da rede mundial de computadores, dando origem alguns anos mais tarde às famosas redes de 

compartilhamento P2P51.   

É claro que o surgimento do MP3, por si só, não alteraria de forma tão drástica o futuro da 

indústria fonográfica, mas a sua capacidade de compressão sem perda de qualidade aliada à 

crescente consolidação da rede mundial de computadores52 em fins dos anos 90, tornou a profusão 

do formato de áudio algo corrente, disseminando de forma sem precedentes os conteúdos musicais 

outrora contidos sob a segurança da indústria fonográfica e dos meios de distribuição física. É 

                                                
50 "Concluído em poucos meses, Grill chamou-o de Level 3 Encoder. O programa cabia em um único disquete de 3,5 
polegadas. O L3Enc representava um novo paradigma de distribuição pelo qual os consumidores poderiam criar seus 
próprios arquivos MP3 para então tocá-los em seus PCs" (WITT, 2015, p. 53). 
51 Peer-to-peer (do inglês par-a-par ou simplesmente ponto-a-ponto, com sigla P2P) é uma arquitetura de redes de 
computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, permitindo 
compartilhamentos de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central. 
52 A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de 
protocolos com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro. É uma rede de várias outras redes, 
que consiste de milhões de empresas privadas, públicas, acadêmicas e de governo, com alcance local e global e que 
está ligada por uma ampla variedade de tecnologias de rede eletrônica, sem fio e ópticas. A internet traz uma extensa 
gama de recursos de informação e serviços, tais como os documentos inter-relacionados de hipertextos da World Wide 
Web (WWW), redes ponto-a-ponto (peer-to-peer) e infraestrutura de apoio a correio eletrônico (e-mails). Não há 
consenso sobre a data exata em que a internet moderna surgiu, mas foi em algum momento em meados da década de 
1980. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet>  
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nesta época que o Napster entra em cena53, proporcionando uma das primeiras e mais bem 

sucedidas plataformas de compartilhamento de arquivos P2P, através do qual os usuários poderiam 

fazer download de músicas em arquivos MP3 comprimidos por outros usuários mundo afora. Pela 

primeira vez na história da indústria fonográfica foi possível compartilhar através das conexões 

em rede músicas em formato MP3 sem qualquer custo além do acesso à internet. 

"A possibilidade de distribuição musical sem a necessidade física da vinculação a um 

suporte, através do formato MP3, trouxe um grande número de alterações aos mecanismos até 

então utilizados na distribuição musical, e uma série de indagações ligadas ao próprio fazer 

musical" (PAIVA, 2011, p. 32). Frente a este cenário, a indústria fonográfica tentou de muitas 

maneiras barrar o compartilhamento de arquivos de áudio pela internet, entrando com um processo 

contra o Napster54 e embutindo um código digital contra cópias dos CDs comercializados a partir 

desse momento. A principal reivindicação das grandes majors55 dizia respeito à violação de 

direitos autorais dos artistas, os quais estavam sofrendo com a reprodução gratuita e ilegal em larga 

escala do bem artístico e intelectual (PAIVA, 2011). 

Este foi um período de bastante instabilidade para a indústria fonográfica, que assistiu um 

grande rearranjo midiático ocorrer em torno da música popular massiva. Os hábitos de consumo 

foram lentamente sendo transformados com o advento da possibilidade de gravar CDs virgens à 

partir dos arquivos MP3 baixados pela internet, fazendo nascer um amplo mercado informal de 

venda de mídias físicas associado ao mercado ilegal do compartilhamento e download de músicas 

pelas plataformas P2P. De uma maneira ou de outra, é importante lembrar, as mídias físicas ainda 

eram necessárias para que houvesse um amplo acesso da população à música (tanto no circuito 

formal quanto no circuito informal de vendagem), pois nem todas as pessoas da época possuíam 

                                                
53 "Criado por Shawn Fanning e Sean Parker como um programa de compartilhamento de arquivos em rede P2P em 
1999, o Napster protagonizou a primeira luta notória entre a indústria fonográfica e a internet, já que permitia o 
compartilhamento de MP3 de maneira ilegal na rede. Seu sucesso se deu de maneira extremamente rápida, se tornando 
“viral” poucos meses após seu lançamento, permanecendo como a principal fonte de arquivos MP3 até 2002". 
Disponível em: <https://canaltech.com.br/entretenimento/napster-da-ilegalidade-no-final-dos-anos-1990-ao-
streaming-legal-em-2016-70433/> Acesso em 14/11/19. 
54 Disponível em: <https://www.terra.com.br/informatica/especial/mp3/napster.htm> Acesso em 16/11/19. 
55 As grandes gravadoras - a personificação da Indústria Fonográfica - são quase que onipresentes em todo o mundo, 
representadas, principalmente, pelas companhias Warner (EUA), Sony (Japão), BMG (Alemanha), EMI (Reino 
Unido) e Universal, esta última, fruto da fusão com a holandesa Polygram. O mercado fonográfico global (BURNETT, 
1996), composto por estes e outros grandes conglomerados corporativos, arrecadou, no ano de 1998, um valor 
estimado em trinta e seis bilhões de dólares, segundo dados da IFPI (International Federation of the Phonographic 
Industry), associação localizada em Londres e responsável pela representação de gravadoras e selos musicais em todo 
o planeta, agregando cerca de 1500 empresas em mais de 70 países (BANDEIRA, 2001). 
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computadores pessoais em suas casas ou conexões em banda-larga para realizar o download de 

arquivos digitais. 

Foi comum neste período a gravação de CDs virgens com compilados de músicas, que 

eram revendidos em comércios clandestinos e funcionavam como uma ponte comunicacional para 

aquelas pessoas que não tinham acesso a uma conexão eficiente. Desse modo, os usuários podiam 

adquirir CDs com músicas em formato MP3 para poderem executar em seus aparelhos de 

reprodução domésticos ou portáteis. A pirataria, portanto, não ocorria apenas por intermédio da 

internet, mas também à partir da gravação do formato MP3 em CDs virgens vendidos em mercados 

ilegais e/ou periféricos. Sobre os downloads feitos por meio da internet, ainda sim é importante 

salientar que os usuários precisavam descarregar uma cópia do arquivo em seus computadores para 

que pudessem executar a música posteriormente. Diferentemente da tecnologia por streaming56 

(característico das plataformas musicais contemporâneas), uma cópia física do material digital 

precisava estar gravado na materialidade dos dispositivos do usuário, fossem eles computadores 

pessoais ou MP3 Players57.  

Como pudemos perceber, as medidas contra a pirataria por parte da indústria fonográfica 

não foram efetivas e o compartilhamento ilegal de músicas continuaram sendo recorrentes, 

aumentando exponencialmente conforme o milênio chegava ao fim. O início do século XXI, 

portanto, testemunhou um cenário musical amplo e diversificado, no qual o compartilhamento 

gratuito de músicas através de uma rede mundial de computadores se torna o elemento central da 

nova dinâmica de consumo da indústria (CASTRO, 2008). 

Percebendo a impossibilidade de lutar contra o novo paradigma, no decorrer dos anos 2000 

a indústria tentou de muitas maneiras institucionalizar o mercado fonográfico na internet. O 

primeiro e mais bem sucedido aplicativo para este tipo de finalidade foi lançado por Steve Jobs 

em 2001, chamado iTunes58. Através deste programa, os usuários da Apple poderiam comprar a 

                                                
56 A transmissão contínua ou fluxo de mídia é uma forma de distribuição digital, em oposição à descarga de dados. A 
difusão de dados, geralmente em uma rede, é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da 
internet. Nesta forma, as informações não são armazenadas pelo usuário em seu próprio computador e, portanto, não 
ocupam espaço no disco rígido. O fluxo dos dados é recebido e reproduzido à medida que chega ao usuário, caso a 
largura de banda seja suficiente para reproduzir os conteúdos. 
57 O MP3 Player é um aparelho eletrônico portátil capaz de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo MP3. 
Inventado na Coreia do Sul em 1998 pela empresa Saehan.  
58 O iTunes é um reprodutor de áudio desenvolvido pela Apple, para reproduzir e organizar música digital, arquivos 
de vídeo e para a compra de arquivos de mídia digital. A plataforma permite sincronizar músicas e vídeos com os 
aparelhos portáteis da Apple, tais como o iPod e iPhone. O formato de compressão de áudio utilizado pela Apple é o 
AAC (Advanced Audio Coding), projetado para ser o sucessor do MP3.  
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música digitalmente e fazer o download em seus computadores pessoais, retendo uma cópia 

original e autêntica do arquivo. Os valores variavam entre as músicas separadas e os álbuns 

completos, mas ainda assim era um modelo bastante prático ao público que tinha acesso aos 

dispositivos da Apple, tais como o Macintosh e o iPod, além dos preços serem consideravelmente 

menores do que o de seus concorrentes. Com o advento e popularização da internet, as mídias 

físicas começam a não mais fazer sentido para a indústria, que viu a venda de discos cair de forma 

drástica durante a década de 201059. 

 
Tecnologia e música têm estado lado a lado desde a invenção do gramofone; e a Internet 
- uma ferramenta de comunicação como o telefone, uma fonte mediática como um jornal, 
um eixo de informação e entretenimento como a televisão - determina o próximo passo 
nesta associação. Enquanto uma ferramenta central para um mundo que está se 
transformando cada vez mais em digital, a Internet surge como um espaço fundamental 
para transformar os negócios, a educação e as necessidades de lazer (BERRY, 1995, p. 
13)60 

 

Este se torna um contexto propício para discursos apocalípticos acerca do futuro da 

indústria fonográfica. Alguns autores sublinham o fato de que "as mudanças que afetaram a esfera 

do consumo musical quando as atividades relacionadas à música digital começaram a passar 

através da tela do computador geraram uma sensação de perda de significado e valor cultural em 

torno da experiência musical" (MAGAUDDA, 2011, p. 29)61. Este senso de volatilidade torna-se 

parte integrante da retórica que propaga a morte do álbum fonográfico no contemporâneo, 

considerando a desmaterialização da música no cenário digital um dos principais pontos de ruptura 

na história desta forma cultural. No entanto, ao considerar o álbum apenas enquanto uma 

materialidade tecnológica desprovida de um contexto cultural, social e econômico, perdemos a 

chance de analisar as continuidades deste modelo estético no estágio atual de desenvolvimento da 

indústria. Nesse sentido, esta dissertação aposta em um horizonte galgado na noção de remediação, 

no qual as novas mídias e ambiências digitais não anulam as formas culturais anteriores. 

                                                
59 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/musica/o-cd-completa-33-anos-com-vendas-em-queda-futuro-
incerto-17130467> Acesso em 16/11/19. 
60 "Technology and music have worked side by side since before the invention of the gramophone, and the Internet - 
- a communication tool like the telephone, a media source like a newspaper, a news and entertainment hub like TV - 
marks the next logical step in that partnership. As a central tool for a world becoming increasingly digital, the Internet 
is emerging as a crucial place to turn for business, educational, or leisure-time needs, a place where technology 
collaborates with particular interests." 
61 "the changes that affected music consumption when digital music activities began to pass through the computer 
screen have generated a sense of loss of meaning and cultural value around the musical experience". 
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Importante sublinhar que apesar de haver uma crise institucional e econômica para os 

grandes monopólios empresariais da indústria fonográfica, esta crise não é necessariamente sentida 

da mesma maneira pelos usuários. Se por um lado o mercado de venda das mídias físicas começa 

a entrar em declínio a partir dos anos 2010, por outro há um horizonte de escolhas cada vez maior 

para os consumidores. A reflexividade estética (DE NORA, 2004) neste contexto se torna uma das 

principais marcas do novo cenário digital, em que álbuns, músicas e outros produtos compartilham 

uma mesma virtualidade imaterial estruturada a partir de referências e convenções historicamente 

sedimentadas em outras mídias.  

Depois de anos de disputas judiciais (DE PAIVA, 2011) e discursos catastróficos acerca 

do futuro da indústria fonográfica, as plataformas de streaming musical, tais como o Spotify62 e o 

YouTube, caminham para se consolidarem enquanto o novo modelo de negócios da indústria 

fonográfica contemporânea (KISCHINHEVSKY et al, 2015). Aqui o elemento central torna-se a 

passagem da materialidade física da música para a transmissão da mesma através da rede. Ou seja, 

nós não mais "possuímos" o álbum fonográfico, mas temos "acesso a ele" através deste tipo de 

plataforma. Neste novo ambiente, o álbum visual se torna uma outra manifestação do álbum de 

músicas: não melhor nem pior, apenas uma forma diferente. 

Aqui percebemos que, apesar do CD não ser mais o único modo através do qual o 

consumidor entra em contato com o álbum, ele não simplesmente deixou de existir, e sim se tornou 

uma opção entre tantas outras opções disponíveis no mercado legal (ou ilegal) de música. Como 

um ator fundamental para a história da música gravada, o álbum continua a pautar as práticas de 

consumo musical, os discursos da crítica especializada e as premiações da área. Uma das categorias 

mais importantes do Grammy63, por exemplo, ainda hoje é o "Álbum do Ano", corroborando a 

centralidade deste formato cultural para a indústria fonográfica. Outro meio através do qual 

podemos confirmar a continuidade deste modelo é a própria interface do Spotify, no qual podemos 

encontrar a aba "álbum". Tal mecanismo organizacional da plataforma nos ajuda a compreender o 

                                                
62 Spotify é um serviço de streaming de música lançado oficialmente em 7 de outubro de 2008. É o serviço de 
streaming mais popular e usado do mundo. Ele fornece conteúdo provido de restrição concernente à questão de direitos 
digitais de gravadoras e empresas de mídia (ORLOWSKI, 2009).  
63 O Grammy Award é uma cerimônia de premiação da Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos 
Estados Unidos, que presenteia anualmente os profissionais da indústria musical com o Gramofone de Ouro, em 
reconhecimento à excelência do trabalho e conquistas na arte de produção musical, provendo suporte à comunidade 
da indústria musical. Ele é considerado uma das maiores e mais importantes premiações do mundo, comparado ao 
prêmio Oscar da indústria cinematográfica estadunidense. Disponível em: <https://www.latimes.com/entertainment-
arts/awards> Acesso em 17/11/19. 
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formato enquanto um ponto de referência ainda bastante importante para a indústria musical 

contemporânea. Mesmo que não mais através de uma mídia física, usuários ainda têm a 

possibilidade de ouvir álbuns inteiros, podendo escutá-los enquanto uma totalidade una ou 

enquanto músicas separadas. 

Gostaríamos de salientar, portanto, que o advento da música digital e a consolidação da 

internet a nível mundial não "apagou" o formato preconizado pelo álbum, pois sua força conceitual 

é bastante evidente nas plataformas contemporâneas. Podemos dizer que houve um 

reposicionamento deste formato na indústria. Enquanto expressão artística, o álbum ainda é 

frequentemente utilizado como ponte simbólica e comunicacional entre o artista e o seu público. 

O que nos parece ser diferente neste novo contexto é a possibilidade - de certa maneira mais 

democrática - do acesso à música, e uma agência maior do sujeito no que tange a forma de consumo 

deste material musical. Fica a critério do usuário se ele irá fruir a um álbum completo, a apenas 

uma faixa ou a um compilado de músicas personalizado. Salientamos a multiplicidade de modos 

de consumo musical, e não o apagamento ou a anulação de formas anteriores. Indo em direção ao 

conceito de Bolter e Grusin (2000), podemos afirmar que vemos ocorrer uma remediação do 

formato cultural preconizado pelo álbum de música no contexto digital, o qual passa a circular por 

outras ambiências e constituir novas práticas de consumo. 

 
No ambiente online, a música é mais facilmente distanciada desses paratextos que trazem 
uma carga simbólica para ela no conjunto do álbum. Apesar de alguns autores e críticos 
terem levantado a bandeira da morte do álbum, é claro que ele continua sendo uma 
referência importante para a cultura musical, mesmo em tempos de compartilhamento de 
arquivos. Artistas ainda lançam álbuns e críticos se pautam neles para articularem seus 
discursos (POLIVANOV E WALTENBERG, 2015, p. 266).  

 

Concluindo a análise da trajetória deste formato no seio sociocultural, procuramos refletir 

neste capítulo sobre o fato de que este formato não pode ser pensado enquanto uma forma cultural 

isolada de outras práticas que circundam a indústria fonográfica. Como aponta Juliana Gutmann 

(2019), "a tecnicidade nomeia o que, na sociedade, não é simplesmente da ordem do instrumento, 

mas também da ordem dos saberes, da constituição de práticas, dos modos de percepção social (p. 

7). O álbum de músicas, nesse sentido, é o emblemático resultado de uma longa história que 

compreende a música popular massiva, seus arranjos estéticos e suas reconfigurações tecnológicas 

que foram ocorrendo com o passar das décadas. Tal formato carrega em si, portanto, a acumulação 

de práticas relacionadas ao processo de gravação, reprodução e distribuição da música ao grande 
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público, sendo necessário que pensemos o álbum enquanto um formato consolidado sob 

convenções inerentes à indústria fonográfica, e que dizem respeito à capacidade material e 

tecnológica de armazenamento das mídias analógicas, tecnologias de gravação e reprodução 

sonora, a distribuição a grandes mercados consumidores, bem como práticas sociais e culturais 

relacionadas à escuta do material sonoro compreendido nos discos de vinil. 

Com o passar do tempo, tanto no campo produtivo quanto no âmbito do consumo, práticas 

e convenções foram sendo sedimentadas ao redor do álbum fonográfico, tornando-o uma forma 

cultural ainda bastante central para os modos através dos quais os artistas articulam suas instâncias 

de produção e como o seu público usufrui de tal material sonoro a nível da recepção. Nesse sentido, 

é importante sublinhar o fato de que o formato álbum de músicas não deixou de exercer a sua 

influência na produção musical contemporânea, e artistas inseridos na cadeia produtiva 

fonográfica ainda lançam seus trabalhos nesta forma. Mesmo que o suporte material no qual a 

música era gravada e reproduzida no decorrer do século XX esteja desaparecendo aos poucos, é 

bastante problemático afirmarmos que o formato cultural caracterizado pelo álbum de músicas de 

fato morreu. O argumento central deste subcapítulo, portanto, reside na reflexão da corrente 

importância do formato para pensarmos sobre as lógicas de funcionamento da indústria 

fonográfica, permitindo-nos investigar convenções estéticas que se estabeleceram na produção e 

consumo de álbuns de música, e como tais práticas são reconfiguradas no contemporâneo. 

 
Todos os formatos pressupõem formações específicas de infraestrutura com seus próprios 
códigos, protocolos, limites e possibilidades. Embora estes modelos possam não 
permanecer constantes, aspectos do antigo contexto de infraestrutura podem persistir na 
forma e na estilização do formato, muito tempo depois de serem necessários. Alguns serão 
o resultado de padrões escolhidos arbitrariamente em um determinado momento sem 
serem revistos posteriormente; outros se tornarão partes essenciais da experiência do 
usuário e, portanto, perceptíveis em sua ausência. Nos dois casos, a forma sensorial e 
funcional do formato pode emergir das "necessidades e restrições objetivas do 
armazenamento de dados" e da transmissão deste material no momento de seu 
desenvolvimento, "mas elas também agregam valor estético e fenomenológico" ao 
formato à medida que as pessoas entram em contato com ele. (...) Uma característica que 
num primeiro momento pode parecer o resultado de simples imperativos tecnológicos se 
transforma em algo que possui uma importante função estética e cultural (STERNE, 2012, 
p. 15)64. 

                                                
64 "All formats presuppose particular formations of infrastructure with their own codes, protocols, limits, and 
affordances. Although those models may not remain constant, aspects of the old infrastructural context may persist in 
the shape and stylization of the format long after they are needed. Some will be the result of defaults chosen at one 
moment and left unexamined; others will become core parts of the user's experience and therefore noticeable in their 
absence. In either case, the sensory and functional shape of the format may emerge from the "objective necessities 
and constraints of data storage" and transmission at the moment of their development, "but they also accrue 
phenomenological and aesthetic value" as people actually experience them. (...) A characteristic that might first appear 
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É preciso estar atento ao fato de que as tecnologias de gravação e reprodução sonora estão 

intrinsecamente conectados com o contexto social em que estão inseridas, formando práticas de 

consumo e moldando o contexto cultural para acomodar formatos concebidos a partir da 

articulação mesma entre tecnologia, cultura e sociedade. "O álbum de música é mais do que a 

tecnologia de reprodução sonora onde ele é registrado, seja ela o disco de vinil, o CD ou o MP3. 

No formato, são materializadas estratégias de agregação de valor, experimentações artísticas e 

concessões mercadológicas" (WALTENBERG, 2016, p. 12).  Argumentamos que o álbum de 

músicas não "morreu" justamente por entender que a inserção de novas tecnologias na indústria 

fonográfica não faz "desaparecer" práticas relacionadas a tecnologias passadas, pois tais práticas 

são também convenções culturais e sociais. Aceitar a morte do álbum é adotar uma perspectiva 

eminentemente determinista, negligenciando todos os outros aspectos que circundam as práticas 

de escuta no seio social e cultural de um dado contexto histórico. Assim, precisamos ter em mente 

que o "ritual" (HENNION, 2001) adotado pelos atores sociais ao escutar um álbum de músicas se 

caracteriza por ser uma convenção adotada à partir de mecanismos tecnológicos, sim, porém que 

dizem respeito às práticas sociais e culturais relacionadas a determinadas mídias analógicas e aos 

próprios processos de gravação, armazenamento e reprodução da música popular massiva. 

 

 

Capítulo 2 

O Videoclipe 

 

2.1. O Registro da Imagem em Movimento e a Ascensão do Cinema Industrial 

 
O registro da imagem em movimento em um suporte físico remonta - assim como no caso 

do fonógrafo - ao fim do século XIX. O cinematógrafo foi o primeiro dispositivo tecnológico 

mecânico capaz de capturar e registrar o movimento imagético em uma película fílmica de 35 

milímetros, através de processos fotoquímicos parecidos com os utilizados pela fotografia estática. 

Criado pelos irmãos Lumiére no contexto cultural europeu da década de 1890, este equipamento 

associava as funções de filmagem, de revelação de película e de projeção do material capturado 

                                                
as the result of numb technological imperatives is actually revealed as something that had an aesthetic and cultural 
function" 
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em um mesmo dispositivo, sendo, portanto, o marco inicial da indústria cinematográfica. Podemos 

dizer que esta invenção tecnológica reestruturou o entretenimento moderno, pois tornou a imagem 

em movimento um registro físico, o qual poderia ser também reproduzido em suportes específicos. 

Tais desenvolvimentos colaboraram para o nascimento de uma indústria que se tornaria bastante 

profícua no decorrer do século XX. 

No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos Lumiére organizaram em Paris, no Grand Café, 

a primeira exibição comercial do cinematógrafo ao público, abrindo as portas para uma experiência 

estética nunca antes vivida pelos olhos humanos. Apesar do cinematógrafo não ter sido 

comercializado de fato, em pouco tempo várias réplicas do dispositivo surgiram em outros lugares 

do mundo, inaugurando um cinema essencialmente documental e um tanto quanto antropológico, 

sendo utilizado prioritariamente para registrar momentos do cotidiano das cidades e da 

modernidade urbana. Estes pequenos filmes eram de curtíssima duração, compostos por um único 

plano fixo e cujos movimentos no interior do enquadramento se repetiam em looping (OGIBOSKI, 

2014). Tal cinema costumava ser exibido no contexto de outras formas de diversão popular, tais 

como feiras de atrações, circos e espetáculos de magia, restringindo esta fase do cinema a um 

"contexto totalmente diferente das salas escuras, limpas e comportadas em que os cinemas se 

transformariam depois" (COSTA, 2008, p. 17). O modelo industrial do cinema só começaria a se 

consolidar plenamente à partir de 1908, inaugurando uma forma específica de fruição estética 

atrelada ao cinema narrativo clássico desenvolvido nas primeiras décadas do século XX 

(PARENTE, 2008).    

As primeiras décadas desta profícua indústria, no entanto, sofreu com uma série de entraves 

técnicos, os quais levaram algumas décadas para serem ajustados ao modelo industrial 

cinematográfico ao qual estamos acostumados. Uma delas, e a mais gritante para o estudo aqui 

empreendido, é o de que os filmes do início do século XX eram mudos, pois não havia a 

possibilidade de registrar o som em sincronia com a imagem. Por este motivo, estes filmes traziam 

vinhetas escritas na película, vinhetas estas que interrompiam o fluxo das imagens para mostrar o 

que os personagens falavam. Nesse sentido, as primeiras exibições cinematográficas não eram nem 

sonoras muito menos musicadas, contribuindo para que esta mídia fosse, em suas primeiras 

décadas de existência, essencialmente visual. Há que ser mencionado algumas projeções 

cinematográficas do primeiro cinema, em que haviam músicos ao vivo nas salas de projeção 

executando uma trilha sonora de acompanhamento ao filme projetado na tela (SOARES, 2013). 
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No entanto, tal modelo de cinema sonoro não era exatamente eficiente do ponto de vista industrial, 

e as tecnologias para gravação do som e da imagem simultaneamente nas produções fílmicas 

demoraria mais alguns anos para ser desenvolvida e utilizada em larga escala na indústria 

cinematográfica.  

Na década de 1920, mais precisamente no ano de 1927, o primeiro filme sonoro65 foi 

disponibilizado nas salas de projeção do circuito cinematográfico estadunidense, unindo pela 

primeira vez na sala de projeção cinematográfica a imagem e o som, alterando substancialmente a 

percepção do espectador moderno. O lançamento de O Cantor de Jazz também significou o 

surgimento de um novo gênero cinematográfico, que viveu a sua Era de Ouro entre as décadas de 

1930 e 1950. Pelo fato deste gênero cinematográfico unir de forma emblemática a imagem 

audiovisual e a música, o filme musical é considerado um dos muitos precursores do videoclipe 

contemporâneo: 

 
Ambos permitem que a música tenha um papel mais proeminente do que em outros 
gêneros de filmes convencionais, onde a função da música costuma apoiar a narrativa, 
passando despercebida e "silenciosa" pelo filme. Além disso, tanto o videoclipe quanto o 
musical podem ser vistos como parte da tradição do espetáculo no cinema (com os 
números musicais no gênero cinematográfico frequentemente marcando rupturas na 
narrativa). (...) Mas o musical e o videoclipe também divergem de maneiras óbvias, sendo 
o videoclipe uma forma breve, com uma abordagem não linear - se não não-narrativa - do 
storytelling audiovisual (para citar apenas algumas diferenças) (KORSGAARD, 2017, p. 
20)66. 

 
Mesmo com a possibilidade de fruir uma peça audiovisual continuamente através dos 

filmes sonoros em película, tal experiência estética ainda assim ficou restrita ao sistema de 

distribuição e circulação da indústria cinematográfica da primeira metade do século XX. Nesse 

sentido, a espectatorialidade fílmica referente aos primeiros anos do cinema difere sobremaneira 

dos hábitos de consumo possibilitadas pela televisão, alguns anos depois. O que nos parece 

interessante ressaltar aqui é que a indústria cinematográfica se estruturou em torno de circuitos em 

                                                
65 O Cantor de Jazz foi a primeiro filme em que as imagens e os sons foram capturados simultaneamente durante as 
filmagens, podendo ser posteriormente sincronizados na pós-produção juntamente com todos os outros sons 
pertencentes à banda sonora do filme. Tal banda sonora foi gravada em um disco de acetato e era reproduzida em 
sincronia com o rolo de película fílmica enviado às salas de projeção. 
66 "They both allow music a more dominant role than do other mainstream film genres, where the function of music 
is most often to support the narrative whilst remaining unnoticed and "unheard". What is more, both music video and 
the musical can be seen as part of the tradition of spectacle in cinema (with the musical numbers in the musical often 
marking breaks within the narrative). (...) But the musical and the music video also diverge in obvious ways, the music 
video being a brief form with a non-linear - if not non-narrative - approach to storytelling (to name but a few 
differences)". 
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que salas de cinema específicas eram os únicos meios de acesso ao audiovisual. Esse fator, por si 

só, moldou uma prática sociocultural de espectatorialidade específica, em que as pessoas 

precisavam se deslocar até às salas de cinema e pagar um ingresso para acessar o artefato 

audiovisual. No entanto, é interessante observar também que, em seus primeiros anos de 

existência, o cinema vai tentar "imitar" as estruturas dramatúrgicas do teatro utilizando-se dos 

recursos possibilitados pelo aparato cinematográfico, conformando a linguagem deste cinema a 

uma narratologia intrinsecamente teatral. 

O sistema industrial cinematográfico em película era bastante dispendioso. A tecnologia 

para a captação do material fílmico e as etapas de produção e pós-produção de uma obra 

cinematográfica acabavam tornando o processo audiovisual oneroso do ponto de vista produtivo, 

sem contar que as cópias dos filmes (que eram feitas em grandes rolos de película fílmica) 

precisavam ser transportados fisicamente até as salas de cinema com seus aparatos de projeção 

cinematográfica. No entanto, tal forma audiovisual usufruía de um grande apelo artístico, além de 

ser o único meio audiovisual disponível até o advento da televisão. É precisamente durante a 

consolidação do cinema clássico, em meados do século XX, que muitas vanguardas 

cinematográficas surgem no contexto cultural Europeu, realizando experimentações artísticas no 

que diz respeito à utilização dos recursos fílmicos e de suas possibilidades de montagem. Tais 

vanguardas não só realizavam experimentações audiovisuais no que dizia respeito à utilização dos 

artefatos fílmicos de produção, mas também no que tange a linguagem desenvolvida pelo cinema 

industrial daquela época. Nesse sentido, muitos movimentos do cinema moderno caminharam na 

direção de romper com a tradição narrativa herdada da dramaturgia teatral, procurando identificar 

as especificidades do suporte fílmico e as suas próprias formas de produção da imagem em 

movimento. 

 

Podemos dividir o cinema ficcional entre o clássico e o moderno, entre o cinema de 
gênero e o de escola. O cinema clássico, ou de gênero, tem como uma de suas principais 
precursoras a obra realizada pelo cineasta norte-americano David Wark Griffith que, 
desde 1908, com a realização do filme "O assassinato do Duque de Guise", reivindicava 
para o cinema uma teatralidade clássica ainda em formação. Essa teatralidade fundou-se 
no início do século XX, nos Estados Unidos, e pode ser caracterizada pelas grandes 
produções hollywoodianas, que distinguiam suas realizações entre o drama, a comédia, o 
épico e outras características que fazem distinções bem-definidas em suas categorias 
narrativas e que se concentram na vida de suas personagens. O cinema moderno, ou de 
escola, surgiu na Europa, no período entreguerras com o Expressionismo alemão, o 
cinema russo, o Futurismo italiano, o Cubismo e o Surrealismo na França, se perpetuando 
a partir da década de 50 do século XX com os filmes noir e a nouvelle vague franceses, o 
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neorrealismo italiano, o cinema novo brasileiro, entre outras manifestações (ZANI, 2009, 
p. 132). 

 

Gilles Deleuze (2005), ao discorrer sobre as novas experimentações cinematográficas deste 

período, vai produzir dois estudos bastante profundos sobre a natureza da imagem audiovisual 

moderna. Em Imagem-Movimento, o autor estabelece as diretrizes e convenções que conformaram 

o cinema narrativo clássico67 e os seus modos particulares de se produzir o discurso fílmico. O 

autor vai destacar que os planos utilizados na concepção dos filmes narrativos, sob o ponto de vista 

semiótico, são como que enunciados de um discurso maior compreendido na totalidade fílmica. 

Tais enunciados, através da montagem lógica e sequencial do material visual, engendraria uma 

forma específica de fruição audiovisual, o qual está ancorada não tanto na força visual das imagens 

em movimento, mas sim numa "força motriz" que articularia uma narrativa estabelecida sob as leis 

de causa e efeito na ação dos personagens. 

 

O fato histórico é que o cinema se constituiu como tal tornando-se narrativo, apresentando 
uma história, e rechaçando as outras direções possíveis. A aproximação que se segue é 
que, a partir de então, as sucessões de imagens e até mesmo cada imagem, num único 
plano, são assimiladas a proposições, ou melhor, a enunciados orais: o plano considerado 
como o menor enunciado narrativo (DELEUZE, 2005, p. 37). 

 

A imagem-movimento, segundo Deleuze, se articularia pelas regras narrativas inerentes 

aos cânones dramatúrgicos herdados da literatura, o qual, segundo a ótica do autor, subordinaria a 

linguagem cinematográfica a uma narrativa literária constituída por palavras e enunciados 

discursivos, no qual a força das imagens reside justamente no poder que elas teriam em "contar 

uma história" do início ao fim. Neste tipo de cinema, a montagem procura tornar-se imperceptível, 

primando pela organicidade e fluidez da narrativa em detrimento da experimentação visual e da 

utilização dos recursos próprios do filme e da linguagem cinematográfica como ferramentas para 

a inventividade criativa livre da palavra.    

O filósofo francês, no entanto, contrapõe a Imagem-Movimento à Imagem-Tempo, 

relacionando as experimentações cinematográficas das vanguardas modernas descritas acima com 

uma ruptura em relação à conformação narratológica linear para o qual o cinema começava a 

                                                
67 O cinema clássico possui uma curva dramática caracterizada por um começo, um meio e um fim, e sua segmentação 
respeita a distinção por blocos, estabelecendo uma divisão em etapas que permite uma visão clara dos acontecimentos 
narrativos, privilegiando-se uma tríade linear que determina os pontos distintos em um filme (ZANI, 2009, p. 133). 
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caminhar na primeira metade do século XX. Neste novo estatuto, segundo o autor, a imagem em 

movimento estaria liberta para com o seu "dever discursivo", instaurando uma forma renovada de 

apreensão da imagem cinematográfica pelo espectador. Para o autor, a imagem-tempo inaugura a 

força da imagem audiovisual segundo as suas próprias lógicas de construção, realizando 

experimentações na forma específica deste meio. Aqui o autor estabelece uma cisão com a 

Imagem-Movimento, articulando o pressuposto de que a imagem audiovisual deveria ater-se à sua 

própria ontologia, a qual estaria inscrita na possibilidade de "mostrar", através da própria imagem, 

a expressividade de uma sensibilidade não encontrada nem no discurso e nem nas palavras (escritas 

ou faladas). Assim, o autor vai discorrer sobre o cinema moderno68 como um dos primeiros 

movimentos que, de fato, se utilizou do registro imagético em película como a potencialidade 

intrínseca a esta forma visual, o qual pela primeira vez pôde "mostrar" ao espectador aquilo que 

antes era "contado" a ele. 

Apesar de tais experimentações audiovisuais (e apesar do tom apaixonado de Deleuze 

acerca desta nova forma de apreensão fílmica), a indústria cinematográfica de modo geral 

continuou produzindo filmes que dialogavam fortemente com uma semiótica discursiva pautada 

pelos ditames narrativos convencionais. As vanguardas cinematográficas desta época, portanto, 

ficaram restrita à "alta cultura" europeia, vinculando tais experimentos a um ideal artístico do 

cinema em contraponto a uma linguagem industrial hollywoodiana, a qual foi cada vez mais vista 

como um entretenimento crescentemente popular, o qual conquistou uma hegemonia cultural 

decisiva para a história do cinema mundial da primeira metade do século XX. 

 Um aspecto que nos parece interessante observar é a tentativa do cinema industrial norte-

americano em buscar a imediação através da representação realista do mundo exterior. Nesse 

sentido, o cinema narratológico irá tentar "apagar" os vestígios da mediação tecnológica através 

da forma dramatúrgica herdada do teatro, remediando esta forma cultural e buscando a legitimação 

social referenciando este estilo dramatúrgico. Utilizando-se de estratégias de linguagem e técnicas 

estéticas do aparato fílmico na busca por uma narrativa fluida e orgânica, o cinema irá primar pela 

                                                
68 No cinema moderno, não existe uma obrigatoriedade com relação à legibilidade da narrativa ou da progressão 
dramática. A trama não precisa transmitir sentidos e pode ser desenvolvida através de hipóteses, de sugestões e com 
um desenrolar cênico aleatório, como acontece no filme "Um Cão Andaluz", o primeiro curta-metragem surrealista 
realizado pelo cineasta espanhol Luis Buñuel, em 1928. Na característica desse cinema, o texto, a imagem e o som 
não precisam seguir uma linearidade; podem estar em conflito ou em contraponto com a imagem (ZANI, 2009, p. 
136). 
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ação dos personagens em cena e sublinhar a busca pela coerência do produto audiovisual enquanto 

uma obra "transparente". Paradoxalmente, por mais que a imagem cinematográfica seja altamente 

mediada por um conjunto de estruturas materiais, ela tentará não ser (e tentará fazer o espectador 

crer que está fruindo a uma representação fiel da realidade). Este estilo cinematográfico se 

contrapõe ao cinema moderno que, tal como na pintura modernista, irá tornar as estruturas do meio 

evidentes e partes integrantes da experiência estética. A crise representacionista nas artes visuais 

também vai se fazer notar neste período da história do cinema, fazendo o espectador consciente do 

suporte cinematográfico e de sua linguagem visual específica.  

De qualquer modo, no cinema clássico "o imediatismo oferecido pelo filme é o 

imediatismo que identificamos como fruto do fascínio pela mídia: a reconhecida experiência de 

mediação (BOLTER E GRUSIN, 2000, p. 75)69. Podemos perceber, portanto, que os polos entre 

a imediação e a hipermediação começam a se tornar cada vez mais borrados com o 

desenvolvimento das tecnologias durante o século XX, fazendo-nos cada vez mais conscientes das 

estruturas materiais que dão corpo à nossa experiência audiovisual. 

 

 

2.2. A Radiodifusão e o Surgimento dos Canais Musicais 
 

Tal hegemonia cultural, econômica e social do cinema só começou a perder fôlego com o 

surgimento do aparato televisivo e com a possibilidade do registro elétrico da imagem eletrônica, 

e a sua posterior transmissão analógica através do sistema de radiodifusão. A imagem em vídeo 

trouxe inúmeras vantagens para a indústria audiovisual moderna, podendo ser facilmente replicada 

e transmitida através de amplos espaços geográficos. A televisão e o rádio se tornaram rapidamente 

os dispositivos mais populares para a fruição musical e audiovisual deste período, tornando-se 

elementos concorrentes neste estágio de desenvolvimento da indústria audiovisual em meados do 

século XX (concomitantemente ao aparato cinematográfico). 

 
A invenção da televisão não foi um evento isolado nem uma série de eventos, mas 
dependeu de um conjunto de invenções e de desenvolvimentos em eletricidade, telegrafia, 
fotografia, cinema e rádio. Pode-se dizer que o invento se destacou como um objetivo 
tecnológico específico entre 1875 e 1890 e, em seguida, após um intervalo, desenvolveu-

                                                
69 "the immediacy offered by film is the immediacy that we have identified as growing out of the fascination with 
media: the acknowledged experience of mediation" 



71 
 

se, a partir de 1920 como um empreendimento tecnológico específico até os primeiros 
sistemas de televisão pública na década de 1930 (WILLIAMS, 1974, p. 14). 

 

O uso do televisor aumentou enormemente depois da Segunda Guerra Mundial devido aos 

avanços tecnológicos surgidos com as necessidades da guerra e à renda adicional disponível aos 

consumidores. O interessante a ser observado acerca desta nova tecnologia é que, diferentemente 

da imagem cinematográfica, a imagem eletrônica é produzida por intermédio de impulsos 

luminosos capturados por uma câmera e transformados em impulsos elétricos, e não mais de forma 

química como na película fílmica. 

 
A formação da imagem eletrônica se processa de modo similar ao filme (...), mas, ao invés 
de um filme fotográfico, o que encontramos são células fotossensíveis com base em 
selênio dispostas numa placa de circuito eletrônico, que tem a propriedade de transformar 
o impulso luminoso em impulso elétrico. Esta placa cumpre a mesma função do filme 
fotográfico, e é chamada de CCD (Charge Coupled Device ou Dispositivo de Carga 
Acoplada). Cada uma destas células fotossensíveis gera, portanto, um ponto da imagem, 
chamado Picture Element (ou Pixel), que são as menores unidades da imagem eletrônica, 
da mesma forma que o grão de prata na fotografia em película. O resultado disso é uma 
imagem formada por milhares de pixels, codificada em uma sequência elétrica de 
diferentes voltagens, e que precisa passar por um processo de ordenação para poder servir 
como informação, considerando sua reprodução e sua transmissão (SALLES, 2009, p. 1). 

 

 É importante estabelecermos aqui que a tecnologia eletrônica de produção da imagem em 

movimento foi desenvolvida justamente por causa do novo sistema de radiodifusão analógico. De 

forma bastante simplificada, o sistema de radiodifusão é responsável por realizar a leitura e 

ordenamento dos impulsos elétricos capturados pelas câmeras utilizadas para a produção da 

imagem, fazendo com que os aparelhos de televisão - através de seus mecanismos internos - 

recebam via cabo estes impulsos elétricos e procedam então em um trabalho de conversão do sinal 

elétrico em sinal luminoso, com o intuito de reproduzir instantaneamente a imagem eletrônica no 

ecrã do dispositivo televisivo. Em outras palavras, "a ideia de gerar uma imagem eletrônica veio 

acompanhada da ideia de transmitir essa imagem por sinal de radiodifusão" (SALLES, 2009, p. 

1). A partir desta nova tecnologia de transmissão, cada país adotou um sistema padrão no que diz 

respeito à transmissão do sinal televisivo pelo sistema de radiodifusão nacional, o qual é 

responsável por realizar a "ordenação da imagem" e reproduzi-la nos aparelhos de televisão 

espalhados pela região geográfica do país70. 

                                                
70 "Assim, o sinal gerado por um CCD passa por uma codificação ordenada, separando informações específicas de 
intensidade de luz (brilho ou luminância) e cor (crominância), bem como separação do número de linhas, quadros e 
da freqüência do sinal. Estes padrões de registro e transmissão são chamados genericamente de sistemas de cor, como 
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Mesmo depois de todo este processo para obtenção da imagem, o problema é que, 

diferentemente do filme fotográfico, a informação elétrica não está efetivamente gravada, sendo 

necessário também um suporte que registrasse essa informação. Este suporte, que em última 

análise é quem armazena o impulso elétrico, seria materializada pela fita magnética. O que está 

gravado na fita, portanto, não é a imagem em si, como no cinema, mas sim um pulso elétrico, 

ordenado da maneira acima descrita, e que precisa ser decodificado para que se veja a imagem 

captada. Tais fitas magnéticas71, inclusive, serão as utilizadas pelas tecnologias caseiras de 

videotape e videocassete alguns anos mais tarde, suportes fabricados justamente para gravar, 

armazenar e reproduzir os impulsos elétricos da imagem eletrônica.    

O processo de "fabricação da imagem audiovisual eletrônica" e a sua transmissão pelo novo 

sistema de radiodifusão se tornaria muito mais barato, ao mesmo tempo em que tal visualidade - 

em muitas medidas proporcionada pelo aparato televisivo - estaria atrelada a um dispositivo de 

relativo fácil acesso, além de inaugurar uma espectatorialidade intrinsecamente doméstica. Como 

atesta Raymond Williams (1974): 

 
O cinema tinha permanecido em um nível anterior de definição social; foi e continua a 
ser um tipo especial de teatro, oferecendo obras específicas e distintas de um tipo geral. 
A radiodifusão, em contrapartida, ofereceu um consumo social; músicas, notícias, 
entretenimento, esporte. As vantagens dessa entrada geral no lar ultrapassaram, e muito, 
as vantagens tecnológicas da transmissão visual e da recepção no cinema, que eram 
restritas em oferta de obras específicas e segmentadas. Enquanto a radiodifusão foi 
confinada ao som, o poderoso meio visual do cinema foi uma alternativa imensamente 
popular. Mas, quando a radiodifusão se tornou visual, a opção por suas vantagens sociais 
superou os déficits técnicos imediatos (p. 26).  

 

Com a ascensão e popularização da radiodifusão, as emissoras dos sinais televisivos 

passaram a produzir uma série de conteúdos audiovisuais bastante heterogêneos entre si, os quais 

serão chamadas por Williams de "formas culturais da televisão" (p. 26). Tais formas televisuais 

tomam como referências formas culturais e sociais anteriormente construídas, tais como o jornal, 

                                                
o americano NTSC, o alemão PAL, e o brasileiro PAL-M, por exemplo. Cada um destes padrões implica numa 
maneira diferente em que o sinal elétrico gerado pelo CCD é ordenado, e por isso os sistemas não são compatíveis 
entre si". Disponível em: <http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/142-video> 
Acesso em 09/10/19. 
71 A fita magnética é uma mídia de armazenamento que consiste em uma fita plástica coberta de material magnetizável, 
utilizada para registro de informações analógicas referentes aos conteúdos em áudio e vídeo. Os dispositivos 
tecnológicos mais populares, que se utilizaram do sistema de gravação e reprodução em fita magnética, foram as fitas 
cassete (para os conteúdos de áudio e música) e os VHS (para os conteúdos em vídeo). Ambos os dispositivos foram 
posteriormente subjugados pelo surgimento das mídias digitais em CD e DVD. 
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a reunião pública, a sala de aula, o teatro, o cinema, o estádio esportivo, os anúncios publicitários, 

entre outros. No entanto, como aponta Williams, "a adaptação das formas obtidas pela nova 

tecnologia levou, em muitos casos, a mudanças significativas e a algumas diferenças realmente 

qualitativas" (p. 28), transformando a própria natureza midiática das formas culturais anteriores ao 

surgimento do dispositivo televisivo. Tais conteúdos audiovisuais disponibilizados pelos sistemas 

de radiodifusão abrangiam filmes cinematográficos retransmitidos pelo aparato televisivo, 

noticiários, programas de entrevistas, talk shows, novelas, programas educativos, eventos 

esportivos, transmissões políticas, programas de variedade, performances musicais ao vivo, 

publicidade, etc; os quais estão circunscritos a determinados canais responsáveis por transmitir os 

conteúdos televisuais através do sistema analógico de radiodifusão. Como aponta Arlindo 

Machado (2000) ao discorrer sobre o complexo fluxo audiovisual neste novo ambiente midiático: 

"a televisão é um termo muito amplo, que se aplica a uma gama imensa de possibilidades de 

produção, distribuição e consumo de imagens e sons eletrônicos" (p. 19), transformando a 

espectatorialidade audiovisual da segunda metade do século XX. 

Retomando os argumentos de Bolter e Grusin (2000), podemos perceber que a televisão 

também irá tentar ser "transparente" e criar uma noção de presença no espectador através de sua 

transmissão em tempo real (AUSLANDER, 1999). Nesse sentido, a televisão irá remediar um sem 

número de meios que vieram anteriormente, com o diferencial de que os espectadores têm acesso 

ao artefato audiovisual no momento em que ele ocorre no mundo real, acrescentando uma nova 

camada ao senso de imediação humana. No entanto, apesar da televisão buscar a transparência do 

meio através de sua programação ao vivo, muitos programas televisivos irão trazer a atenção do 

espectador para o fato de que há uma mediação ocorrendo no instante da assistibilidade televisiva. 

Paradoxalmente (assim como no cinema), a televisão alcança a imediação pelo fato de ser "ao 

vivo", mas é hipermidiático em sua forma de produção, transmissão e recepção. Os espectadores 

reconhecem o aparato televisivo na sua frente, e os apresentadores dos programas televisivos 

direcionam-se ao espectador: todos os atores deste enquadramento midiático entendem e tem 

consciência do que ocorre na relação mediada por este aparato técnico; ninguém faz questão de 

"esconder" este fato. 

O que nos parece interessante sublinhar aqui é o fato de que o meio televisivo vai ser 

estruturado em torno de um fluxo contínuo e sequencial de programas e comerciais, os quais são 

organizados de uma forma tal que os fluxos audiovisuais televisivos não parecem ter fim. Diferente 
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da noção estática de "programa", uma unidade supostamente singular e fechada, Raymond 

Williams nos chama a atenção para o fato de que a organização da televisão será estruturada em 

torno de uma perspectiva aberta ao fluxo audiovisual sequencial e ininterrupto, sobrepujando uma 

noção rígida de "programa". Nesse sentido, o que antes era experienciado como unidades 

autônomas (ir até o teatro, ir até o cinema, selecionar um livro para a leitura) agora se torna parte 

de um grande fluxo sequencial organizado em torno de unidades relativamente independentes, mas 

que pertencem, de todo modo, ao fluxo televisivo como uma totalidade maior.  

 
A diferença na radiodifusão não é somente que esses eventos ou outros semelhantes estão 
disponíveis no lar, ao simples ligar de um aparelho. Mas, sim, que o programa de fato 
oferecido é uma sequência ou um conjunto de sequências alternativas desses ou de outros 
eventos similares, que assim ficam disponíveis numa única dimensão e numa única 
operação (WILLIAMS, 1974, p. 86).  

 

A ideia de fluxo nos ajuda a entender a forma organizacional e sequencial do canal 

segmentado MTV, o qual se torna central para as discussões propostas por esta dissertação. A 

Music Television (MTV) nasceu em agosto de 1981 com o propósito de ser um canal televisivo 

dedicado exclusivamente à música. Nascida de uma fusão bastante emblemática entre a televisão 

e as rádios FM (HOLZBACH, 2016), a MTV é referida muitas vezes com uma "rádio com 

imagens", no qual um fluxo sequencial de videoclipes era apresentado de forma contínua em sua 

estrutura de programação. Tal ambiente midiático foi um dos muitos mecanismos que as grandes 

gravadoras da época encontraram para promover os álbuns de música dos artistas que se 

encontravam sob o seu selo. Uma música de trabalho era retirada de um determinado disco para 

que um projeto audiovisual fosse produzido e veiculado na MTV, sendo também uma eficiente 

plataforma de promoção para a imagem artística do intérprete ou banda criadora desta obra 

musical. Nesse sentido, o videoclipe vai surgir em um contexto de rearranjos midiáticos, no qual 

a indústria fonográfica e a televisiva irão unir forças na construção de um meio audiovisual 

bastante específico e esteticamente inovador. É importante sublinhar também que tal produto 

midiático irá ganhar proeminência e se consolidar comercialmente no ambiente televisivo. Nesse 

sentido, a sua estrutura organizada em fluxos audiovisuais será imprescindível para refletirmos 

acerca do modo de espectatorialidade e dos hábitos de fruição estética instituídas ao redor do 

videoclipe daquele momento. Podemos dizer, portanto, que a própria tecnologia de radiodifusão 

moldou a experiência estética atrelada à era televisiva dos vídeos musicais. 
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A MTV, de muitas maneiras, significou a associação entre dois dispositivos tecnológicos 

através de um mesmo sistema de radiodifusão, colaborando para o entendimento de que a própria 

MTV se caracterizava por ser um canal organizado em fluxos de videoclipes. Mesmo que reunidos 

em programas mais ou menos estruturados, os videoclipes daquela época eram assistidos como 

que em "filas de reprodução" organizadas pelo canal televisivo, que se assemelham às 

contemporâneas playlists temáticas organizadas pelo YouTube e seus usuários. O ponto central é 

o de que a espectatorialidade convencionada em torno do canal segmentado (e em torno do próprio 

produto audiovisual entendido como videoclipe) foi fundado enquanto uma assistibilidade em 

fluxos de audiovisuais majoritariamente curtos em duração, mas explosivos em imagens 

videográficas, em que o fio condutor principal eram as músicas, tal como as práticas de escuta se 

organizavam em torno das rádios FM (em paralelo com o mercado de vendas de músicas e álbuns). 

Foi inclusive através da rádio e - em grande medida através da MTV - que os artistas musicais da 

época puderam exercer a sua performance criativa em várias canais midiáticos, impulsionando a 

vendagem de suas singles e álbuns, ao mesmo tempo que sua star persona72 tornava-se visível 

midiaticamente. 

O interessante é que o videoclipe é um dos primeiros produtos culturais produzidos 

especificamente para a televisão (MACHADO, 2000), abrindo caminho para uma nova forma de 

expressão cultural que dialogava diretamente com a tecnologia televisiva e com o contexto sócio-

cultural que a circundava. Nesse sentido, diferentemente dos dramas televisivos ou dos shows de 

variedades, por exemplo, o videoclipe se configura enquanto um produto cultural devedor das 

tecnologias da produção de imagem e som, mas não limitado às possibilidades artísticas 

cinematográficas e teatrais: os vídeos musicais, então, ganham o estatuto de novidade através do 

dispositivo televisivo. 

Apesar do videoclipe ter trazido inúmeras transformações no que diz respeito à construção 

estética audiovisual moderna, inclusive tendo como ponto de referência as vanguardas 

cinematográficas de meados do século XX e os artistas vinculados à videoarte (SOARES, 2013), 

este meio trouxe tais experimentos "artísticos" para um produto intrinsecamente popular. As 

experimentações audiovisuais realizadas através do videoclipe, em maior ou menor grau, 

                                                
72 Por star persona me refiro à construção da performance midiática do artista inserido na indústria do entretenimento 
contemporânea. Através de sua persona, o artista é capaz de transitar por todos os espaços midiáticos acionando 
sempre uma mesma identidade ou fachada social cuidadosamente lapidada. Para uma descrição mais detalhada acerca 
do conceito, ver o capítulo três da presente dissertação. 
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deslocaram sensivelmente a espectatorialidade audiovisual do sujeito moderno, trazendo para o 

cotidiano da televisão uma experiência estética de outra ordem, muito mais vinculado às 

performances musicais da indústria fonográfica do que necessariamente a um artefato visual 

exclusivamente narrativo ou unicamente discursivo. O videoclipe ao mesmo tempo atualiza as 

experimentações antevistas por Deleuze em "A Imagem-Tempo" e imprime tais inovações em um 

produto ontologicamente popular, em que os modos de espectatorialidade estão muito mais 

vinculados à domesticidade do lar e à cotidianidade do rádio. Como nos lembra Mathias Korsgaard 

(2017), "o denominador comum do videoclipe e do cinema de vanguarda não é uma ambição 

ideológica por derrubar as instituições de arte, mas sim algumas semelhanças formais" (p. 22)73 

em sua constituição plástica. Dentre as principais características que o autor destaca, estão: "a 

violação da linguagem cinematográfica clássica, a relação altamente complexa entre o som e a 

imagem, o interesse pela imagem não significante, o uso de técnicas de colagem e a forma 

frequentemente curta" (p. 23)74. 

 
O videoclipe tem muitos precursores que remontam aos primeiros dias do cinema. Mas, 
durante a década de 1960, gradualmente assumiu uma forma semelhante à que 
conhecemos hoje, e o videoclipe começou a aparecer na televisão já na década de 1970. 
Com o lançamento da MTV nos EUA em 1981 (e na Europa em 1987), o videoclipe se 
tornou imensamente popular e assumiu uma forma mais definitiva. Consequentemente, 
tal produto cultural experimentou a sua primeira era de ouro no decorrer da década de 
1980. Na década de 1990, os orçamentos para o videoclipe aumentaram, e o videoclipe 
tornou-se um meio audiovisual cada vez mais autoral (KORSGAARD, 2017, p. 18)75.   

 

 

2.3. A Consolidação do Videoclipe e as suas Principais Convenções Estéticas 
 

A maioria dos autores que discorrem sobre o videoclipe enquanto um meio audiovisual 

constituído por suas próprias particularidades estéticas admite que tal produto audiovisual é uma 

forma histórica viva, que continua a se transformar em seu estágio contemporâneo de 

                                                
73 "the common denominator of music video and avant-garde cinema is not an ideological ambition to overthrow the 
institutions of art but instead certain formal similarities" 
74 "the violation of classical filmic language, the interrogation of the sound/image relation, the interest in the non-
signifying image, the use of techniques of collage, and the often short form" 
75 "Music video has many forerunners that range all the way back to the early days of cinema. But, during the 1960s, 
it gradually took on a shape similar to the one we know today, and the music video began appearing on television in 
the 1970s. With the launch of MTV in America in 1981 (and in Europe in 1987), music video became immensely 
popular and assumed a more finite shape. Correspondly, music video experienced its first golden age in the 1980s. In 
the 1990s, the budgets for music video rose, and music video arguably became and increasingly auteurist medium". 
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desenvolvimento. No entanto, podemos dizer que, em seu apogeu televisivo, o videoclipe 

construiu, sedimentou e convencionou algumas marcas de estilo que se perpetuam até os dias 

atuais, colaborando na definição de algumas características intrínsecas a este meio. 

A principal delas diz respeito a sua estrutura eminentemente musical. Nesse sentido, a pista 

visual inscrita no videoclipe irá se moldar à música popular massiva, colaborando para a 

construção de uma estética fortemente ancorada na performance musical materializada pela canção 

que lhe dá origem. "O argumento para a predominância da música é precisamente a sua existência 

anterior ao vídeo - a canção, nesse sentido, é "primária" - além de que a música tende a determinar 

a duração, estrutura e estilo do vídeo" (KORSGAARD, 2017, p. 34)76. No entanto, é preciso 

lembrar que o videoclipe não existe apenas em função da música, e sim que ele ocorre 

precisamente no cruzamento entre a pista visual e a pista musical, havendo uma constante mudança 

nas linhas de força presentes neste produto cultural. Kay Dickinson, a esse propósito, diz que "o 

domínio de qualquer elemento está constantemente sob negociação" (2000, p. 14)77, atestando a 

contínua interação entre os aspectos imagéticos e os aspectos musicais do videoclipe. Tal 

argumento é corroborado também por Michel Chion (2011) em seu livro "Audio-Visão", no qual 

o autor argumenta que "a principal razão pela qual os vídeos musicais funcionam é por causa da 

relação elementar entre trilha sonora e trilha visual" (p. 46)78. Seguindo esta linha de raciocínio, 

ao mesmo tempo em que o videoclipe irá empreender uma "visualização da música" que o 

estrutura, ele também irá proceder em uma "musicologia da imagem" ou, como Korsgaard também 

define, os vídeos musicais irão "musicalizar a visão" do espectador, colaborando para um regime 

de visualidade subordinada, em princípio, aos parâmetros e estruturas musicológicas da canção. 

Tal regime de visualidade será mais profundamente explicitado na parte dois da presente 

dissertação. 

 Durante a sua Era de Ouro79, portanto, o videoclipe articulou tecnologias de produção de 

imagens em movimento advindas do cinema e do vídeo, bem como se utilizou da hegemonia 

cultural e cotidiana da televisão para a expansão e consolidação de uma nova forma de consumo 

                                                
76 "The argument for the dominance of the music is precisely its existence prior to the video - that, in this sense, it is 
"primary" - and, furthermore, that the song tends to determine the length, structure and style of the video" 
77 "the dominance of any given element is constantly under negotiation". 
78 "the main reason music videos can function at all is because of the elementary relation between soundtrack and 
visual track" 
79 A Era de Ouro do videoclipe é o período compreendido entre os anos 80 e 90, no qual este produto cultural viveu 
uma vasta hegemonia econômica, social e cultural em grande medida através do surgimento e expansão dos canais 
musicais televisivos, em especial a MTV. 
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musical atrelado não mais apenas às sonoridades de determinadas canções, e sim a uma certa 

visualidade inerente às convenções estéticas da indústria fonográfica. O videoclipe clássico80 

trouxe à tona elementos inovadores à esfera audiovisual da modernidade, destacando nas imagens 

as performances vocais e corporais dos artistas, a conexão do artista e do público por meio do 

direct address81 típico das performances musicais e elaborando uma estética audiovisual específica 

a este meio. Segundo Carol Vernallis (2017), a estética presente no videoclipe é "dependente da 

efemeridade de suas cores, movimentos e sons. Como a música popular massiva, o videoclipe 

possui temáticas, ritmos, texturas e detalhes finos que carregam peso. A sua estética reside em 

algum lugar entre publicidade e arte" (p. 1)82. Foi por meio da construção, consolidação e repetição 

destas convenções estilísticas que o videoclipe se consolidou na televisão do fim do século XX, 

instaurando na sociedade da época um meio audiovisual específico e possuidor de características 

audiovisuais que foram sendo reforçadas com o passar das décadas. "Na sua essência, o videoclipe 

gira em torno de sua específica audiovisualidade - suas imagens nos fazem ouvir a música de forma 

diferente, e sua base musical transforma a própria natureza da imagem em movimento" 

(KORSGAARD, 2017, p. 53)83.  

 É pertinente salientarmos o fato de que o videoclipe vai se consolidar enquanto um meio 

intrinsecamente remediado através de sucessivos atos de hipermediação. Ele visualmente irá 

remediar as performances ao vivo veiculadas pela televisão e elementos estéticos provenientes do 

                                                
80 Por videoclipe clássico me refiro aos videoclipes veiculados pelos canais musicais televisivos entre as décadas de 
1960 até meados dos anos 2000. 
81 Tal recurso, se fosse lido pela ótica das teorias fílmicas, seria taxado como antirrealista por quebrar com uma 
suposta ilusão cinematográfica construída pela diegese do filme. No âmbito do videoclipe, no entanto, tal ferramenta 
expressiva não causa estranhamento no espectador por ser um código intrínseco a qualquer performance realizada por 
artistas inseridos na indústria fonográfica. O direct address se caracteriza por trazer o intérprete da canção se dirigindo 
diretamente à câmera, quebrando a "quarta parede fílmica" e se tornando, desse modo, tanto o narrador da peça 
audiovisual quanto o personagem central da mesma. Ou seja, o videoclipe não procura camuflar a existência do 
espectador: muito pelo contrário, tais produtos audiovisuais parecem convocar o ouvinte a participar do que está sendo 
mostrado, imitando a experiência do fã que presencia uma apresentação ao vivo do seu artista favorito. "É então 
aparente que a música pop utiliza um modo direto de endereçamento, tanto auditivamente quanto (na performance) 
iconicamente. São essas convenções que estão em jogo quando cantores e músicos olham para a câmera e performam 
diretamente para nós" (GOODWIN, 1992, p. 77). Nesse sentido, ao invés de pensarmos que tal modo de 
endereçamento quebraria com uma suposta ilusão audiovisual pretendida pelo videoclipe, vai dialogar fortemente com 
uma convenção já estabelecida na indústria musical, a qual seria a apresentação dos artistas e músicos ao vivo ou em 
programas de televisão. 
 
82 "dependent on ephemeralities of color, movement, and sound. Like popular music, music video possesses motifs, 
rhythms, grain and fine details that carry weight. It resides somewhere between advertising and art". 
83 "At its core, music video revolves around its particular audiovisuality - its images make us listen to music 
differently, and its basis in music has transformed the very nature of the moving image". 
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cinema, remediando também a performance musical inscrita na música gravada e os hábitos de 

escuta atrelados às rádios FM. Neste processo, várias características que se consolidam neste meio 

tornam evidentes a presença de um maquinário que está produzindo este audiovisual (o direct 

address, a autonomia da montagem, a não continuidade, a falta de coerência espacial e temporal, 

a narrativa não-linear). Ou seja, as convenções estéticas sedimentadas em torno do videoclipe 

colocam em xeque a própria invisibilidade dos aparatos utilizados para produzir tal conteúdo 

audiovisual. Parte da experiência estética proporcionada pelo videoclipe é a consciência de que 

assistimos a um meio audiovisual e as suas específicas possibilidades de construção estética. Neste 

caso, o videoclipe não busca a imediação que o cinema e a televisão buscaram na primeira metade 

do século XX, anulando os vestígios da mediação: o videoclipe torna evidente e manifesto o meio 

através do qual ele se materializa enquanto produto. O intérprete olha diretamente para a câmera, 

quebrando a quarta parede fílmica, sublinhando que tanto o artista quanto o espectador conhecem 

a natureza do meio em que está se desenrolando tal performance musical. 

Poderíamos, aqui, descrever inúmeras características estilísticas sedimentadas e 

desenvolvidas pelo videoclipe em seu estágio televisivo (GOODWIN, 1997; VERNALLIS, 2004; 

KAPLAN, 1987; SOARES, 2013; HOLZBACH, 2016; MACHADO, 2000; KORSGAARD, 

2017). No entanto, este trabalho de dissertação irá direcionar os seus esforços de análise para a 

compreensão de duas características que compõe os regimes sensíveis de construção estética e de 

espectatorialidade engendradas pelo videoclipe, e que serão importantes para compreendermos 

também os mecanismos de produção de sentido inscritos no álbum visual. 

Tendo-se em vista a importância da música popular massiva para a produção de sentido no 

videoclipe, a performance musical se torna um dos elementos centrais no que diz respeito à 

construção estética deste produto cultural. O que nos parece interessante ressaltar aqui é que o 

videoclipe irá se desenvolver à partir de uma necessidade econômica e social referente à gravação 

das performances musicais que os artistas faziam em programas de televisão, uma mídia 

essencialmente "ao vivo" (AUSLANDER, 1999). Conforme este dispositivo tecnológico foi se 

tornando cada vez mais popular a nível mundial a partir da década de 1950, os artistas musicais da 

época começaram a adentrar a seara televisiva, realizando performances ao vivo em programas 

famosos e bastante populares da época, tais como o "American Bandstand", "The Ed Sullivan 

Show" e "Your Hit Parade" (SOARES, 2013, p. ). Tais aparições tinham o intuito de alavancar a 

vendagem dos artistas (seus álbuns, singles e ingressos para concertos musicais), bem como era 
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visto também como uma estratégia de marketing, no qual para além das músicas, os artistas 

também vendiam a sua persona midiática (DALLA VECCHIA E LARRUBIA, 2018). Quando 

determinados artistas e bandas não pudessem estar presentes na transmissão ao vivo de um 

programa televisivo, eles "gravavam" a sua performance para ser transmitida posteriormente, e 

este parece ser o marco inicial para o desenvolvimento do videoclipe. Nesse sentido, um dos 

aspectos para a compreensão do videoclipe seria uma visualidade atrelada a performance musical 

do artista na televisão. Assim, "um videoclipe nunca se limitou a apenas gravar uma performance 

ao vivo, inclusive se emancipando desse contexto restrito e criando um estilo que - em seus 

melhores momentos - visa interpretar a música em um nível visual" (KEAZOR E WÜBBENA, 

2010, p. 23)84. 

Nesse sentido, consideramos a performance da star persona como importante articulador 

da produção de sentido constituída na plasticidade audiovisual deste meio. Nesse sentido, ao 

entendermos a música gravada não como a música em si, mas como uma "performance" desta 

música, podemos entender que o videoclipe também se encontra contemplada por esta 

performance. Ou seja, o videoclipe teria a capacidade de nos "fazer ver" (SOARES, 2013) a canção 

a partir de mecanismos corporais, tácteis, gestuais e coreográficos produzidos pela star persona. 

Ainda que muitas vezes na pista visual do videoclipe não apareça de fato a imagem do artista ou 

da banda per se, encontramos os seus rastros na própria projeção da voz na canção, nos 

instrumentos tocados pela banda e nas sonoridades que imprimem também uma performance sobre 

o videoclipe. De qualquer maneira, a pista visual deste produto cultural pode também nos "fazer 

ver" aspectos referentes às letras entoadas pelo performer, a "história narrada pela voz que canta" 

(DANTAS, 2005) e até mesmo elementos rítmicos referentes a determinadas sonoridades, timbres 

e harmonias presentes na canção. Nesse sentido, a performance musical se torna uma convenção 

específica desta forma audiovisual e que se perpetua até os dias atuais (inclusive no álbum visual), 

ao mesmo tempo em que serve a propósitos afetivos (relação do artista e fã) e mercadológicos 

(promoção de um álbum, de um single e da imagem do artista). O direct address e a "quebra da 

quarta parede fílmica" serão características fundamentais presentes no videoclipe, elementos estes 

que ditarão determinadas escolhas estéticas e audiovisuais destes produtos. A escolha de planos, 

                                                
84 "a music video didn't and doesn't limit itself to just record a live performance, but [it] emancipates itself from this 
very tight context and instead comes up with a style which - in its best moments - aims at interpreting the music on a 
visual level" 
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iluminação e figurino, nesse sentido, irão contribuir para salientar a presença nuclear da 

performance musical, sendo esta um dos principais pilares desta forma cultural. 

Seguindo as pistas de Thiago Soares (2013), "tentamos empreender o argumento de que os 

videoclipes performatizam as canções que as originam, propondo uma forma de 'fazer ver' a canção 

a partir de códigos inscritos nas próprias canções populares massivas" e a sua inevitável relação 

com os endereçamentos mercadológicos da indústria fonográfica e as escolhas estéticas inscritas 

pelos gêneros musicais. Simon Frith, ao discorrer sobre as performances relacionadas à música 

popular massiva em seu livro Performing Rites: On the Value of Popular Music, irá salientar o 

fato de que tal ato performático funciona enquanto uma ponte comunicativa entre a produção 

simbólica do artista e a recepção sensível desta performance pelo público, no qual uma série de 

regras formais e modos de espectatorialidade entrarão em jogo na constituição de um regime de 

visualidade estabelecido especificamente entre artista e público. O autor vai chamar a atenção para 

o fato de que um determinado ator85 - na performance musical do videoclipe - irá materializar 

aspectos rítmicos, estruturais e textuais presentes na canção massiva; e que tais códigos serão lidos 

pelos espectadores também por intermédio de convenções estéticas sedimentadas pelas tradições 

da performance musical ao vivo ou das performances consumidas através de suportes de 

reprodução sonora específicos. O que nos chama a atenção na argumentação de Frith (1996) é o 

fato de que o autor interpreta o videoclipe enquanto um meio audiovisual que irá tomar como 

referência as convenções performáticas já presentes há muito tempo na história da música popular 

gravada, reconfigurando-as em novos dispositivos tecnológicos e em novas ambiências midiáticas.   

 
O vídeo pop é importante, em outras palavras, não porque obriga os músicos a se 
apresentarem de maneiras novas e inventivas (embora às vezes o façam), mas sim porque 
necessariamente se baseia (e, portanto, chama a nossa atenção) para as convenções 
performáticas já estabelecidas na indústria e as adapta à novas circunstâncias tecnológicas 
e comerciais. (...) Da minha perspectiva, portanto, os videoclipes são menos interessantes 
como minifilmes, como narrativas visuais, do que como tipos ideais de performance, 
como molduras visuais, e as diferenças mais óbvias entre os estilos de videoclipes 
refletem convenções musicais e não cinematográficas. Como vimos, diferentes gêneros 
pop oferecem abordagens bastante diversas acerca das relações entre artista e público, 
artista e música, artista e artista (FRITH, 1996, p. 224)86. 

                                                
85 Aqui entendemos "ator" segundo as diretrizes da teoria ator-rede proposta por Bruno Latour (2012). Este ator, 
portanto, pode ser tanto um agente humano quanto um agente não-humano. Em outras palavras: na performance 
musical materializada pelo videoclipe, este 'ator' pode ser tanto o intérprete principal, como a banda que toca os 
instrumentos ou até mesmo outro tipo material que participa da construção estética do videoclipe, tais como 
iluminação, figurinos e efeitos de pós-produção. 
86 "The pop video is important, in other words, not because it compels musicians to perform in quite new ways (though 
it may sometimes do this), but in the way it necessarily draws on (and therefore brings to our attention) established 
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 A inventividade criativa do videoclipe reside justamente na possibilidade de se apropriar 

de uma performance musical que só poderia ser experienciada ao vivo, em performances 

televisivas contínuas ou de modo estritamente aural, e fragmentá-la, ressignificá-la e reproduzi-la 

de uma maneira ideal, através das ferramentas e recursos intrínsecos ao meio audiovisual.  

 
O videoclipe se situa como um desdobramento da performance da canção popular 
massiva, uma vez que integra a cadeia de produção de sentido que articula o sonoro e o 
visual, sendo 'regido' por uma sistemática de construção de imagens que opera com signos 
visuais 'inseridos' na canção e que operam segundo pressupostos das próprias 
performances apresentadas. Nesta lógica, podemos entender o videoclipe como uma nova 
camada de mediação sobre a canção popular massiva (SOARES, 2013, p. 153). 

 

Compreendemos que, mesmo no contemporâneo, a performance musical da star persona 

no videoclipe ainda é essencial para a compreensão dos jogos de visualidade e dos regimes 

estético-sensíveis na produção de sentido deste produto audiovisual. Voltaremos à questão da 

performance midiática da star persona mais detidamente na segunda parte do capítulo três, no qual 

iremos articular de que forma esta performance se estabelece no cenário midiático da cultura digital 

contemporânea, relacionando-o especificamente ao álbum visual. 

A segunda característica que nos parece essencial para a compreensão do videoclipe e do 

álbum visual são os modos específicos através dos quais o videoclipe parece nos "contar uma 

história". Ou seja, procuramos empreender um estudo acerca da narrativa audiovisual inscrita no 

videoclipe. Se não podemos relacioná-la exclusivamente às convenções narratológicas propagadas 

pelas formas dramatúrgicas preconizadas pelo cinema ou pelas ficções seriadas televisivas, de que 

outra maneira poderíamos compreender a narrativa materializada pela trilha visual no videoclipe?  

Andrew Goodwin (1992), ao refletir sobre a questão da narrativa no videoclipe clássico, 

afirma que devemos nos distanciar das teorias fílmicas ao analisarmos tais produtos, pois que a 

narrativa encontrada neste tipo de obra audiovisual deveria levar em consideração em primeiro 

lugar a música popular massiva que aparece costurada em sua tessitura visual. O autor afirma que 

as canções, em geral, possuem as suas próprias leis de construção narrativa, as quais não seriam 

lineares ou cronológicas, e sim cíclicas, repetitivas e que trariam outras variáveis a frente, tais 

                                                
performing conventions and adapts them to new technological and selling circumstances. (...)  From my perspective, 
then, music videos are less interesting as minifilms, as visual narratives, than as ideal types of performance, as visual 
frames, and the most obvious differences between video styles reflect musical rather than filmic conventions. As we've 
seen, different pop genres offer quite different accounts of the relationships between performer and audience, 
performer and song, performer and performer". 
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como as sonoridades, o ritmo da música, a performance vocal e corporal do artista e a maneira 

com que as letras das canções são compostas em um dado padrão. 

 
O videoclipe desafia, assim, os termos do debate sobre o "texto realista clássico" derivado 
dos estudos sobre filmes em dois aspectos. Primeiro, a música em si alcança a sua 
resolução através da repetição, ao invés de um desenvolvimento linear. Segundo, as letras 
das músicas geralmente operam sem qualquer desenvolvimento temporal - e mesmo onde 
uma história é contada nas palavras do começo ao fim, o método de contar histórias é 
certamente completamente diferente daquele encontrado na televisão ou no cinema. 
(GOODWIN, 1992, p. 84). 

 

O autor ressalta a importância de refletirmos sobre a narrativa videoclíptica de um ponto 

de vista voltado às particularidades e especificidades da música popular massiva, a qual seria, em 

sua concepção, a verdadeira aglutinadora da obra. Nesse sentido, ao visualizarmos um videoclipe, 

precisaríamos nos deslocar sensivelmente dos pressupostos narrativos incorporados pelos filmes 

ou pelos dramas televisivos, respeitando as características inerentes ao videoclipe enquanto um 

meio audiovisual possuidor de suas próprias convenções estéticas (VERNALLIS, 2004; SOARES, 

2013; HOLZBACH, 2016; KORSGAARD, 2017; GOODWIN, 1992; FRITH, 1996; MACHADO, 

2000; KEAZOR E WÜBBENA et al, 2010). 

 
O poder de transformação da música tem uma função semelhante à forma como os vídeos 
musicais retratam um certo espaço alternativo. "A música raramente representa coisas 
reais do mundo (...) O prazer do videoclipe, portanto, deriva em parte das maneiras como 
o artista é capaz de negociar dois mundos - um como o nosso e um outro como um 
universo musical paralelo, no qual o artista se torna o músico que se move através de uma 
paisagem musical". O mundo musical do artista transcende a paisagem física quando 
combinado com um universo alternativo criado dentro dos reinos audiovisuais" (GARE, 
2017, p. 12). 

 

Carol Vernallis (2004), ao indagar sobre a narrativa no videoclipe, considera a diversidade 

de videoclipes, atentando-se para o que ela consideraria enquanto um espectro entre vídeos mais 

narrativos e vídeos totalmente abstratos. Ela aponta que um número reduzido de videoclipes 

contaria uma história porque tal produto cultural se propõe a ser, antes de tudo, uma experiência 

musical. A autora não nega que exista uma possível narrativa no videoclipe, apenas demonstra que 

ela não pode ser ou estar subordinada a outros tipos de narrativa audiovisual: o videoclipe traria 

inscrito em si outras demandas que não exclusivamente a necessidade de desdobrar-se em uma 

narrativa clássica. 
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Via de regra os vídeos musicais imitam as preocupações da música pop, que geralmente 
são a consideração de um tópico ao invés da encenação do mesmo. Se a intenção das 
imagens de um videoclipe reside em chamar a atenção para a música - seja para fornecer 
comentários sobre ela ou simplesmente para vendê-la - faz sentido que a imagem não 
carregue uma história ou um enredo da maneira como um filme carrega. Caso contrário, 
os realizadores correm o risco dos espectadores estarem tão envolvidos com as ações dos 
personagens ou tão preocupados com os eventos iminentes que eles seriam puxados para 
fora do reino audiovisual proposto pelo vídeo, envolvendo-se em outras possibilidades 
narrativas (VERNALLIS, 2004, p. 17).   

 

Ou seja, olhar para o videoclipe apenas como uma continuidade ou "imitação" das 

estruturas narrativas encontradas tanto no cinema quanto na televisão seria negligenciar os outros 

aspectos concernentes à música popular massiva e à sua maneira particular de "contar uma 

história". Nesse sentido, ao olharmos apenas para a "possível narrativa audiovisual" presente em 

um videoclipe, acabaríamos esquecendo que algo nos é contado também através das sonoridades 

presentes em uma canção, através da performance do artista que a interpreta, através da linha 

rítmica que a canção segue, através das letras compostas de uma determinada forma, enfim, à partir 

de aspectos que fogem a um caráter narrativo lógico e linear presente no encadeamento imagético 

da maioria das narrativas clássicas audiovisuais, permitindo-nos refletir sobre outras 

possibilidades que sobrepujariam a lógica unicamente interpretativa e/ou textual deste produto 

cultural. Tal como Vernallis aponta, "a liberdade interpretativa permanece imensa porque, como 

na música, a narrativa aqui é apenas um objeto virtual" (VERNALLIS, 2004, p. 19). 

Na esteira das teorias fílmicas, um dos autores a se debruçar sobre a temática narrativa será 

David Bordwell (2008), tentando caracterizar esta área de pesquisa de formas inovadoras. Um dos 

aspectos mais interessantes de sua teoria da narrativa é o fato de desconsiderar o filme enquanto 

um discurso, ou seja, enquanto um objeto que possuiria marcas textuais em sua composição 

plástica. Nesse sentido, ele traz à tona a ideia de que imagens e sons se comportam de outras 

maneiras que não as unicamente textuais: a imagem "mostra" o filme, mais do que apenas o 

descreve em palavras ou no discurso. "Uma história pode ser apresentada não apenas através da 

linguagem, mas também através da pantomima, da dança, das imagens e até mesmo através da 

música" (BORDWELL, 2008, p. 3). Nesse sentido, ele vai se afastar da ideia de gênero 

cinematográfico, que para ele seria mais circunscrito a determinado contexto social e cultural, 

enquanto o modo narrativo seria algo mais geral e fixo, num esforço de tentar compreender as 

diferentes formas de articulação entre o enredo, a fábula e o estilo cinematográfico no interior de 
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um filme a partir de modelos narrativos que podem variar sua composição dependendo de qual 

modo narrativo estamos analisando. 

Um dos principais modos narrativos que Bordwell vai chamar a atenção é para o clássico 

hollywoodiano. O filme narrativo, segundo este modelo, "é feito para encorajar o espectador a 

executar as atividades de construções de estórias e manipula assim uma compreensão narrativa. 

Compreender uma narrativa envolve um esforço por fixar-lhe coerência" (SANTIAGO JÚNIOR, 

2004, p. 4). A narrativa clássica pode ser definida como:  

 

Uma configuração particular de opções normalizadas para o syuzhet (representação da 
história) e manipulação do estilo. O filme narrativo clássico apresenta indivíduos 
psicologicamente definidos como seus principais agentes causais. Estes lutam para atingir 
seus objetivos, sendo a história geralmente finalizada com estes se realizando ou não. A 
cadeia causal desencadeada pelos agentes fornece o princípio de unificação base deste 
modo narrativo, marcado por unidade de ação, espaço e tempo – critérios neoclássicos de 
representação. A narração do cinema clássico assim tende a ser onisciente (sabe tudo que 
tem que saber sobre a fábula), altamente comunicativa (oferece muita informação sobre 
a fábula ao espectador) e moderadamente autoconsciente (chama pouca atenção para a 
forma como apresenta a fábula) (SANTIAGO JÚNIOR, 2004, p. 8). 

  

Tendo essas questões em vista, um dos aspectos mais emblemáticos do videoclipe seria a 

sua estrutura narratológica não linear. No entanto, como mencionado acima, existe ainda uma 

tentativa exaustiva por parte de muitos autores de ligar a estética do videoclipe aos ditames 

promovidos por um cinema narrativo clássico, o que acaba tornando o estatuto da imagem presente 

neste tipo de obra audiovisual preso a um suposto dever da imagem em movimento para com uma 

construção de mecanismos narrativos inteligíveis, que desenvolveriam determinados parâmetros 

sígnicos uniformes tanto no interior de um mesmo plano ou cena, quanto na própria montagem 

desses planos em sequência. Nesse sentido, gostaríamos de atualizar as discussões de Felipe 

Muanis acerca do conceito de imagem-ritmo (2012), proposto pelo autor ao escrever sobre a teoria 

da imagem televisiva especificamente vinculada ao videoclipe. Propomos atualizar a grafia do 

conceito utilizado para expressar a ideia de uma imagem-ritmo, sublinhando a existência de uma 

trilha visual rítmica subordinada a trilha musical do videoclipe. Tal trilha visual não é 

necessariamente anti-narrativa, mas também não se desenvolve no tempo exatamente como uma 

narrativa semioticamente linear. 

 
A essência da imagem-ritmo é baseada em uma recepção com fundamento na sensação 
que ela cria no espectador de apelar para outras variáveis que não o componente narrativo. 
O termo "viajar", utilizado para definir a sensação de perder o contato com a realidade 
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objetiva, encontra eco em uma construção imagética utilizada para representar tal 
sensação em que se faz, de fato, uma viagem da estrutura narrativa tradicional das 
imagens em movimento para um espaço que transcende este (MUANIS, 2012, p. 74).  

     

A trilha visual do videoclipe levaria em conta uma certa visualidade encontrada nas 

variáveis sonoras e rítmicas da música popular massiva como constituinte fundamental deste 

produto, no qual os corpos e performances vocais também terão uma poderosa influência no 

regime de espectatorialidade engendrado por esta forma audiovisual. Ao destituirmos a imagem 

em movimento de uma suposta inteligibilidade narrativa, poderíamos experimentar as sequências 

imagéticas presentes no videoclipe enquanto fluxos rítmicos não subordinados apenas a uma chave 

puramente ótica de apreensão. O teórico Arlindo Machado (2000), ao falar sobre a descontinuidade 

visual característica do videoclipe, aponta que "os planos de um videoclipe (...) são unidades mais 

ou menos independentes, nas quais as ideias tradicionais de sucessão e linearidade já não são mais 

determinantes, substituídas que foram por conceitos mais flutuantes, como os de fragmento e 

dispersão" (p. 180). Em outras palavras: enquadramentos, planos, cores, iluminação, texturas, 

figurinos, danças corporais, movimentos de câmera, montagem e efeitos de pós-produção serão 

realizadas tendo-se em vista as pistas que as sonoridades da música popular massiva dão aos 

visuais (JANOTTI JÚNIOR E SOARES, 2008), e não o inverso. 

Nesse sentido, Muanis (2012) parece ressaltar o fato de que, nos videoclipes, as imagens 

audiovisuais estariam subordinadas a um determinado ritmo musical que ditaria as regras de sua 

estrutura interna, tanto no que diz respeito à sua montagem em sequência, quanto no interior de 

cada plano. Por ser um produto eminentemente musical, a trilha visual do videoclipe seguiria as 

regras estruturais da música que lhe rege, e não o contrário (como seria o caso do cinema, no qual 

a trilha sonora, de alguma maneira, se subordinaria aos ditames da imagem cinematográfica). No 

videoclipe, "as imagens são trabalhadas pelos seus realizadores menos com a lógica do tempo 

narrado e mais com a lógica similar do tempo musical. A imagem, portanto, também pode ser 

ritmo" (MUANIS, 2018, p. 170). Neste caso, o ritmo interno da canção seria uma chave importante 

para refletirmos sobre a existência de uma estética própria aos vídeos musicais, a qual estaria 

ancorada visualmente em particularidades tais como os arranjos instrumentais de determinada 

faixa sonora, o timbre vocal entoado pelo artista, os gestos físicos da dança incorporada pela 

performance da música, a harmonia interna da canção, a composição lírica, o espaço acústico 

utilizado na ambiência sonora, as batidas da mixagem, a melodia que se desenvolve no tempo, a 
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própria natureza de uma narratividade encontrada no ritmo sonoro, enfim, aspectos musicais que 

de certa maneira regeriam a cadência imagética de uma dada sequência audiovisual. 

Felipe Muanis (2012), ao falar sobre o ritmo da imagem televisiva presente no videoclipe, 

parece chamar a atenção para uma certa cadência das imagens audiovisuais vinculadas a estas 

obras, a qual não estaria unicamente presente na sincronia da música com a imagem ou nos cortes 

vinculados à determinadas batidas sonoras específicas. A imagem-ritmo seria mais como uma 

lógica visual que se constituiria em sua essência por uma prevalência do conteúdo sonoro-musical 

sobre a imagem, o qual subordinaria a sequência imagética inscrita no videoclipe à estrutura 

musicológica e padronizada da música popular massiva. 

 
O videoclipe busca também algo assim como uma nova visualidade, de natureza mais 
gráfica e rítmica do que fotográfica. Muitas vezes se critica o videoclipe pela sua 
montagem demasiado rápida, seus planos de curtíssima duração e o encavalamento de 
diversas tomadas dentro do mesmo quadro. Naturalmente, quem faz essas críticas 
considera que as imagens precisam ser suficientemente distintas e "durar" um tempo 
necessariamente longo para que consigamos reconhecê-las, com base no princípio e 
pressuposto de que todo audiovisual deve ser obrigatoriamente figurativo e referir-se 
mimeticamente a coisas ou seres reconhecíveis do mundo material. Mas as imagens do 
videoclipe têm sido tão esmagadoramente contaminadas pelas suas trilhas musicais, que 
acaba sendo inevitável a sua conversão em música, isto é, numa calculada, rítmica e 
energética evolução de formas no tempo. Nesse sentido, pode ser muito útil observar 
como o videoclipe está evoluindo de um mero adendo figurativo à música para uma 
estrutura motovisual que é, ela também, em essência, de natureza musical (MACHADO, 
2000, 178). 

 

 

2.4. A Internet e a Digitalização da Imagem Audiovisual 
 

Concomitantemente ao surgimento e consolidação do videoclipe no canal segmentado 

MTV, a indústria do audiovisual analógico viu nascer e se popularizar os sistemas de Video Home 

System entre os anos 1980 e 1990. O que antes era uma tecnologia circunscrita aos espaços caros 

e distantes do cotidiano preconizados pelos grandes e robustos estúdios televisivos, deu lugar a 

uma relação mais próxima do público com a produção de fitas de vídeo caseiras. O surgimento do 

VHS e das tecnologias de reprodução preconizado pelos videocassetes domésticos inaugurou a 

possibilidade dos espectadores - assim como no caso das fitas-cassete - gravarem as suas 

performances musicais favoritas diretamente da televisão. Para além de realizarem gravações 

amadoras, os espectadores puderam ter a chance também de "adquirir" os conteúdos audiovisuais 

antes restritos às salas de cinema ou à televisão, podendo se deslocar até as lojas e locadoras a fim 
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de comprar fitas de vídeo para assistir posteriormente. O mercado de home-video cresceu 

exponencialmente durante este período, investindo o sujeito moderno-contemporâneo com uma 

reflexividade estética (DENORA, 2004) cada vez maior. Pela primeira vez ele pode comprar, 

produzir e armazenar na sua casa os seus conteúdos audiovisuais favoritos, dando precedentes a 

uma forma de consumo e espectatorialidade antes nunca imaginada. 

 É com a ascensão do mercado de VHS que podemos vislumbrar o surgimento de uma forma 

precursora do álbum visual tal como o reconhecemos nesta dissertação. Com a expansão e 

consolidação das indústrias audiovisual e fonográfica, as gravadoras se utilizaram dos videoclipes 

produzidos para a MTV e investiram em "compilados de videoclipes" que, depois de algum tempo 

sendo transmitidos pela televisão, eram gravados em fitas VHS e comercializados ao grande 

público, abrindo mais um campo de exploração mercadológica no que diz respeito à performance 

musical materializada pelo videoclipe (GRINDLY, 1995). Como exemplo das investidas da 

indústria fonográfica no mercado de vídeo podemos citar a "The Immaculate Collection", a 

primeira compilação comercial de videoclipes em VHS. Lançado por Madonna no dia 13 de 

Novembro de 1990 para acompanhar o álbum de mesmo nome, o VHS contém 12 videoclipes de 

singles lançados na MTV entre os anos de 1983 e 1990, além de conter a apresentação ao vivo da 

artista na cerimônia de premiação do MTV Video Music Awards de 1990. O VMA, inclusive, foi 

uma das muitas estratégias da Music Television no sentido de consolidar o videoclipe como uma 

forma de arte institucionalizada (HOLZBACH, 2016), colaborando para a construção de 

convenções estéticas e de linguagem referentes a este produto audiovisual. Nesse sentido, é 

importante sublinhar que o VMA irá desenvolver uma categoria especial para premiar o compilado 

de videoclipes lançados por Madonna em 1990. Na cerimônia da premiação em 1991, o VHS "The 

Immaculate Collection" ganhou o prêmio de "Melhor Vídeo em Longo Formato", abrindo 

precedentes para a história do álbum visual. Tal categoria só seria re-introduzida na premiação em 

2016, no qual o álbum visual Lemonade (2016), de Beyoncé Knowles, levou o prêmio.    

O próximo passo para as indústrias audiovisuais e musicais seria o advento das mídias 

digitais, em substituição aos sistemas analógicos de produção e distribuição dos conteúdos 

midiáticos ao grande público consumidor. Por cultura digital entendemos o conjunto de 

transformações tecnológicas e midiáticas que ainda estão em curso no contemporâneo, mas que 

começaram a impactar os sistemas audiovisuais e a indústria da música gravada em fins do século 

XX e início do século XXI. Com a digitalização das mídias inaugurou-se a possibilidade de 
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capturar, armazenar e distribuir os conteúdos audiovisuais e musicais por meio de tecnologias 

digitais, propondo uma revolução sem precedentes nos modos de consumo contemporâneos. 

É importante destacarmos aqui que a digitalização dos conteúdos audiovisuais e musicais 

diz respeito a forma de armazenamento destes conteúdos em suportes físicos, e não que a captura 

destes materiais é feito de forma digital. No caso audiovisual, a câmera responsável por capturar a 

imagem ainda funciona (e sempre irá funcionar) de forma analógica, "uma vez que seu princípio 

é converter a luz em outra freqüência de energia" (SALLES, 2009, p. 1). Desse modo, quando nos 

referimos ao "digital", nos referimos ao processo de armazenamento deste conteúdo capturado de 

forma analógica em forma digitalizada.  

 

A única mudança é que, entre a formação da imagem pelo CCD e o registro do impulso 
elétrico num suporte magnético, há um A/D Converter, ou Conversor Analógico-Digital. 
Este conversor nada mais faz que ler um pequeníssimo trecho do sinal analógico num 
certo intervalo de tempo, tirar uma média das variações de voltagem registradas, e atribuir 
um valor numérico a esta média. Este valor numérico é então "traduzido" em números 
binários, ou seja, uma onda de freqüência elétrica passa a ser escrita e lida como um 
número. Daí o termo digital, de dígito, número (a tradução correta arcaica seria dedos, 
que se usavam para contar). Quanto menor for o trecho 'lido' do sinal analógico, mais fiel 
será sua tradução digital, uma vez que uma onda analógica é composta por sutis variações 
de freqüência e intensidade que podem passar despercebido pelo conversor (SALLES, 
2009, p. 1). 

 

Isso abre espaço para o armazenamento binário da imagem audiovisual, alterando o próprio 

estatuto das tecnologias midiáticas. A digitalização da imagem torna a manipulação dos dados 

binários muito mais prático, fora a possibilidade expandida de compressão dos conteúdos, cuja 

facilidade permite que grandes quantidades de material possam ser armazenadas em espaços cada 

vez menores, possibilitando o advento do DVD em escala industrial. Neste novo e complexo 

cenário audiovisual, o grupo MPEG entra em ação na busca por uma padronização internacional 

dos formatos digitais do audiovisual. 

A digitalização da imagem fez com que o Moving Pictures Expert Group desenvolvesse 

também uma regulamentação acerca dos padrões de compressão do material audiovisual digital87. 

Tal material precisava seguir um protocolo internacional deste tipo para que fosse possível a 

transmissão dos conteúdos via conexão digital e reproduzidos nos mais diversos aparelhos mundo 

                                                
87 Os métodos de compressão da imagem audiovisual, nesse sentido, são muito mais complexos do que os empregados 
pela música gravada. O que nos parece importante sublinhar é o fato de que o grupo MPEG também irá desenvolver 
padrões de compressão digital articulado ao vídeo, possibilitando o seu manejo industrial através das mídias físicas 
preconizadas pelo DVD, bem como sua transmissão via broadcasting através da televisão. 
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afora, bem como para que se criasse um padrão para a gravação das mídias físicas utilizadas para 

a comercialização de filmes e outros produtos audiovisuais. Neste período, o DVD88 substituiu o 

VHS como modelo mercadológico padrão da indústria audiovisual em consonância com a 

popularização dos aparelhos reprodutores de DVD. Nesta época o mercado de mídias físicas 

atrelado ao audiovisual cresceu89, fazendo surgir setores subsidiários a este mercado, tais como as 

lojas de distribuição de mídias físicas e as famosas locadoras90 de VHS e DVD. Um dos efeitos 

colaterais da digitalização audiovisual foi a cópia dos arquivos e posterior gravação em DVDs 

virgens, que eram vendidos em mercados clandestinos e/ou periféricos, direcionados à parcela da 

população que não tinha computadores pessoais ou acesso aos conteúdos originais gravados nas 

mídias físicas. 

Interessante também observar que esta forma física era igual a do CD, o que permitia que 

discos audiovisuais pudessem ser executados também nos computadores pessoais que começavam 

a se tornarem populares em fins da década de 90. Os padrões de compressão desenvolvidos pelo 

MPEG, nesse sentido, também eram necessários para que os programas de reprodução audiovisual 

presentes nos computadores pessoais pudessem reconhecer e executar os conteúdos presentes 

nestas mídias físicas e, alguns anos mais tarde, nos arquivos compartilhados via redes P2P.  

Este cenário tornou-se mais complexo com a popularização da internet e, por consequência, 

das plataformas de compartilhamento P2P. A consolidação da atividade atrelada ao download e 

compartilhamento de torrents91 foi bastante comum nos primeiros anos do século XXI, desafiando 

a organização logística da indústria audiovisual daquele período, e desestruturando o mercado de 

mídias físicas associado à indústria do DVD e das atividades subsidiárias a este segmento. Não só 

                                                
88 DVD é a sigla para "Digital Versatile Disc", mídia física utilizada para para arquivar ou guardar dados audiovisuais 
digitais, tendo uma maior capacidade de armazenamento que o CD, devido a uma tecnologia óptica superior, além de 
padrões melhorados de compressão de dados, sendo criado no ano de 1995. Os primeiros DVD Players (leitores de 
DVD) e discos estavam disponíveis em novembro de 1997 no Japão, março de 1998 nos Estados Unidos, 1999 na 
Europa e 2000 na Austrália. No Brasil a tecnologia começou a ganhar força em 2002 e 2003. Disponível em: 
<http://www.dvdforum.org/faq-dvdprimer.htm#1> Acesso em 15/11/19. 
89 <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2310200118.htm> Acesso em 16/11/19. 
90 <https://www.correiodocidadao.com.br/noticia/documentario-relembra-trajetoria-de-videolocadoras> Acesso em 
16/11/19. 
91 "BitTorrent é uma maneira de compartilhar arquivos entre usuários em forma de protocolo de rede, sendo um 
exemplo de rede P2P de transferência de arquivos entre dois ou mais usuários. Esse protocolo introduziu o conceito 
de partilhar o que já foi descarregado, maximizando o desempenho e possibilitando altos índices de transferência. 
Acontece que, todos os usuários que fazem o download de um arquivo, tornam-se também fornecedores deste arquivo; 
quando alguém for baixá-lo, todos os computadores que já o possuem  através do torrent e que estiverem online no 
momento vão atuar como "semeadores", cada um fornecendo uma parte do arquivo, portanto quanto mais usuários 
fizerem o download, mais rápido será feito o compartilhamento, pois a parte enviada do arquivo por cada um será 
menor." Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/torrent/166-o-que-e-torrent-.htm> Acesso em 14/11/19.   
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os usuários podiam copiar os arquivos gravados em DVD para os computadores, mas também 

eram capazes de compartilhá-los com outros usuários, de maneira semelhante ao que ocorreu com 

a indústria fonográfica com o advento do MP3. Este tipo de atividade gratuita favoreceu o 

constante declínio da indústria institucionalizada do DVD, que viveu um rápido apogeu em 

meados dos anos 2000, sendo rapidamente substituída por outros modos de consumo. 

 

A disseminação das redes digitais representadas pela Internet e seus diversos protocolos 
não se limita a ampliar a quantidade de informação a que os indivíduos têm acesso ou 
facilidade com que se pode estabelecer comunicação entre locais distantes. Antes, a 
Internet interfere em nossa organização espaço-temporal, na maneira como se organiza 
nossa cultura e no modo como produzimos os signos com os quais povoamos o mundo. 
Subestimar sua importância, ou limitá-la a seus aspectos mais técnicos significa não 
compreender as modificações que se operam no seio de nossa cultura e seus reflexos no 
estabelecimento de nossos valores éticos e estéticos. (IAZZETTA; KON, 1998, p. 39.) 

 

 

2.5. As Plataformas de Consumo Audiovisual e o Declínio da MTV 
 

É precisamente nesta época que outra forma de consumo audiovisual iria surgir em cena 

para complexificar ainda mais o cenário das ambiências digitais. A plataforma de vídeos do 

YouTube92 foi inaugurada em fevereiro de 2005, contando com mais de 100 milhões de vídeos já 

em seus primeiros dezesseis meses de existência (CAYARI, 2011, p. 02). A plataforma 

reconfigurou a indústria audiovisual de muitas maneiras, pois a partir deste momento - e a partir 

do barateamento e popularização dos dispositivos de captação de imagem - os usuários poderiam 

inserir os seus próprios vídeos no canal audiovisual, inaugurando uma cultura amadora em larga 

escala. Interessante observar que o próprio lema da plataforma quando de seu lançamento era 

"Broadcast Yourself", sublinhado a importância dos usuários comuns na circulação e expansão 

desse segmento da indústria audiovisual. O YouTube, de muitas maneiras, "já provou ter mudado 

para sempre a nossa relação com a propriedade intelectual, o entretenimento e o conteúdo 

audiovisual" (BURGESS E GREEN et al, 2009, p. 9). 

Podemos perceber, portanto, que em meados dos anos 2000 a indústria audiovisual na 

internet se divide em duas principais lógicas culturais, as quais irão caminhar em conjunto nas 

                                                
92 YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos com sede em San Bruno (Califórnia). O serviço foi 
criado por três ex-funcionários do PayPal: Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. A Google comprou o site em 
novembro de 2006 por US$ 1,65 bilhão, tornando-se uma das subsidiárias da empresa. Disponível em: 
<https://money.cnn.com/2006/10/09/technology/googleyoutube_deal/index.htm> Acesso em 15/11/19. 
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ambiências digitais até a consolidação das plataformas de vídeo sob demanda93 no contemporâneo. 

As duas principais lógicas são: 1) o download ilegal de conteúdos audiovisuais através de 

plataformas P2P (compressão e transmissão via conexão em rede) e 2) o YouTube e a lógica dos 

usuários amadores, proporcionado pelo barateamento dos custos de produção da imagem em 

grande escala. 

 Os hábitos de consumo atrelados ao audiovisual, a partir dos anos 2000, sofrem profundas 

mudanças com o advento da cultural digital. Podemos dizer que o cinema e a televisão também 

são atravessados por este impacto sócio-técnico, reconfigurando até mesmo a linguagem, a estética 

e as marcas de estilo nas formas culturais que se desenvolveram nestes meios. Nesse sentido, ao 

mesmo tempo em que os produtos audiovisuais cinematográficos e televisivos são remediados 

com o advento da cultura digital, os produtos audiovisuais produzidos para a cultura digital 

também são remediados tendo-se como referência as tradições visuais que as antecederam. A partir 

do momento em que entendemos a cultura digital como uma estrutura em rede e não simplesmente 

como um meio audiovisual, podemos compreender a multitude de formas audiovisuais que se 

avolumam nas ambiências digitais e a necessidade de estabelecermos parâmetros e métodos de 

análise específicos, observando as especificidades deste contexto sem nos esquecermos das 

literacias midiáticas desenvolvidas durante o século passado. Em outras palavras: não podemos 

analisar um videoclipe e um programa de entrevistas da mesma forma, mesmo que os dois tipos 

de vídeos façam parte do mesmo "meio". Salientar que as formas culturais convergem num mesmo 

plano digital não nos diz muita coisa acerca das particularidades de um dado produto audiovisual, 

suas características estéticas e de linguagem. 

A partir desse momento, iremos seguir a segunda lógica cultural que se estabelece durante 

os anos 2000 mencionada nos parágrafos acima, pois o YouTube se torna um importante ambiente 

de circulação do videoclipe depois de sua era televisiva. É com o advento de plataformas tais como 

o YouTube que temos a inauguração de um ambiente audiovisual altamente hipermediado, no qual 

há a coexistência dos mais diversos meios em uma única rede. O que nos parece interessante 

                                                
93 As plataformas de vídeos sob demanda seguem o mesmo raciocínio das locadoras: o usuário pode escolher e acessar 
o conteúdo audiovisual no momento que desejar. No entanto, ao contrário das obsoletas locadoras, o usuário acessa o 
artefato audiovisual através de conexões banda larga, e os servidores que possuem o produto transmitem o conteúdo 
via tecnologia de streaming diretamente à casa do usuário, sem a necessidade que haja qualquer tipo de deslocamento 
físico-espacial. Este tipo de plataforma tem se tornado corrente nos últimos anos, e as mais bem-sucedidas empresas 
do ramo são a Netflix e o YouTube. Disponível em: <https://sambatech.com/blog/insights/video-on-demand/> Acesso 
em 15/11/19. 
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sublinhar aqui é a imensa paisagem de possibilidades que a plataforma passa a possibilitar, sendo 

um dos principais veículos de espalhamento de conteúdos populares no contemporâneo 

(BURGESS E GREEN et al, 2009).   

É interessante observar o quanto a crise pela qual a indústria fonográfica passava naquele 

momento - após a popularização da internet e do download ilegal de músicas - afetou o videoclipe. 

As gravadoras eram as principais fontes do qual saía o dinheiro para a produção destes produtos, 

e este dinheiro vinha majoritariamente da venda das músicas para o mercado consumidor através 

das mídias físicas. Com a crise da indústria, o rendimento das gravadoras despencou, rareando o 

investimento na produção de videoclipes por parte das gravadoras (naquele momento um produto 

pensado como estratégia mercadológica para a venda de álbuns e singles). Nesse sentido, é 

produtivo pensarmos na inter-relação existente entre a indústria fonográfica e o meio audiovisual 

preconizado pelo videoclipe, pois quando a primeira entra em crise, não dispõe de recursos para 

investir em novas obras. Em outras palavras: com a ascensão do compartilhamento ilegal de 

músicas, o videoclipe também perde gradativamente o seu caráter mercadológico, tornando-se um 

meio audiovisual irrisório para o contexto televisivo em fins do século XX. 

 
As dificuldades gerais da indústria da música e os desafios colocados pela distribuição 
on-line e pela pirataria também significaram que o aspecto comercial dos videoclipes foi 
desestabilizado. Se os videoclipes são comerciais para as músicas que eles apresentam, 
seu objetivo comercial é perdido se a música não puder mais ser vendida (KORSGAARD, 
2017, p. 174)94. 

 

 O videoclipe deixa de ser o carro-chefe da MTV já em meados dos anos 90 e torna-se cada 

vez mais escasso durante os anos 2000 na programação televisiva, ao mesmo tempo em que muitos 

diretores de videoclipes redirecionaram-se para o cinema e para a publicidade em busca de maiores 

oportunidades (VERNALLIS, 2013). Durante este período, "a MTV gradativamente migra de uma 

televisão de música para uma televisão jovem" (LOUREIRO, 2007, p. 23), priorizando outros 

programas em sua grade, tais como reality shows e talk shows. Muitos autores afirmam que este 

negligenciamento por parte do canal televisivo, aliado ao enxugamento dos recursos financeiros 

                                                
94 "The general difficulties of the music industry and the challenges posed by online distribution and piracy have also 
meant that the commercial aspect of music videos has been destabilized. If music videos are commercials for the songs 
they feature, their commercial purpose is lost if the song can no longer be sold". 
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das gravadoras para a produção de videoclipes, contribuiu de muitas maneiras para que este meio 

audiovisual entrasse em um hiato emblemático95 entre o fim do século XX e início do século XXI. 

 

Após um período de crise - envolvendo a redução dos orçamentos voltados aos 
videoclipes, o desaparecimento gradual da programação de videoclipes na MTV e em 
outros lugares, a competição imposta por outros produtos audiovisuais voltados ao 
público jovem, tais como videogames e reality shows, e a crise geral da indústria da 
música - o meio preconizado pelo videoclipe foi revigorado ao se tornar crescentemente 
digital (KORSGAARD, 2017, p. 174)96. 

 

Tal movimento nos ajuda a compreender a migração do videoclipe da televisão tradicional 

para as ambiências digitais em fins da primeira década do milênio, fazendo com que este produto 

cultural passe a desempenhar um novo papel na indústria musical, tão crucial quanto a posição que 

ocupava em seu apogeu televisivo. "De repente o videoclipe se tornou uma joia no topo do acervo 

encontrado dentro do YouTube. O videoclipe, recentemente drenado dos investimentos feitos pela 

indústria da música e sem nenhum lugar para chamar de lar, subitamente explodiu com vídeos 

como "Telephone", de Beyoncé e Lady Gaga" (VERNALLIS, 2013, p. 10)97. 

Com o passar dos anos, o YouTube torna-se crescentemente institucionalizado, 

principalmente após a compra efetuada pelo Google em 2006. A partir deste momento foi possível 

inserir anúncios nos vídeos da plataforma, dando início a um modelo de monetização dos 

audiovisuais disponibilizados neste espaço. Ao possibilitar um canal de fomento à produção de 

conteúdos originais especialmente direcionado à plataforma, a Google abriu um campo econômico 

no qual a indústria fonográfica pudesse expandir os seus negócios seriamente prejudicados com o 

download ilegal de músicas pela internet. Uma das estratégias mais bem sucedidas das principais 

majors foi lançar um canal no YouTube através de uma joint venture98, institucionalizando um 

                                                
95 Mais informações: <http://g1.globo.com/platb/instanteposterior/2007/06/15/a-morte-do-videoclipe/> Acesso em 
15/11/19. 
96 "After a period of crisis - involving shrinking music video budgets, the gradual disappearance of music video 
programming on MTV and elsewhere, the competition from other youth-oriented media such as video games and 
reality television, and the general crisis of the music industry - the medium of the music video has been reinvigorated 
by becoming digital". 
97 "Suddenly music video became a jewel on the top of YouTube's heap. Music video, recently drained of revenue by 
the music industry, and with no place to call home, suddenly busted out with videos like Beyoncé and Lady Gaga's 
'Telephone'". 
98 Uma joint venture é um modelo estratégico de parceria comercial ou aliança entre empresas, visando desde uma 
simples colaboração para fins comerciais e/ou tecnológicos até a fusão de sociedades em uma única empresa, não 
implicando a perda da identidade e individualidade como pessoas jurídicas das participantes. O canal VEVO, portanto, 
é uma joint venture entre as empresas Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group e a 
Abu Dhabi Media. Também apresenta conteúdo de outras gravadoras como a EMI (subsidiária da Universal Music), 
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espaço na plataforma em que pudessem escoar as produções audiovisuais de seus artistas e gerar 

lucro com estes conteúdos. "Em 2009 é lançado um novo serviço nos EUA chamado VEVO. Este 

canal oferece vídeos musicais oficiais e produzidos de forma 100%  profissional, tentando gerar 

receita com o seu conteúdo" (DODIG, 2014, p. 21)99. 

É interessante observar como o YouTube vai trazer uma redefinição na forma 

organizacional na indústria fonográfica. Com a desmaterialização da música gravada, as atenções 

e os esforços midiáticos se voltam à manutenção e circulação da star persona pelos espaços 

midiáticos. Com a crescente desvalorização da música enquanto uma mercadoria em si mesma, 

torna-se essencial a promoção e veiculação midiática do artista, que através de sua relação afetiva 

com os fãs irá direcionar mais usuários para as plataformas digitais. Tais usuários irão fornecer 

mais visualizações ao artista e, nesse sentido, passarão mais tempo nestas ambiências, 

consumindo-as e entrando em contato com as suas propagandas. A fonte de renda, neste contexto, 

se torna nem tanto os lucros com a música em si, mas os lucros com as propagandas e as 

visualizações inerentes ao consumo das plataformas e dos conteúdos inscritos em tais plataformas. 

Conforme salienta Negroponte: "uma nova forma de conteúdo emergirá do digital, assim como 

novos jogadores, novos modelos econômicos e uma provável indústria caseira responsável por 

fornecer informações e entretenimento" (1995, p. 18)100 ao público em geral. Tendo isso em vista, 

a indústria fonográfica passa a ver o YouTube como um importante aliado para disseminação de 

músicas em rede. 

A partir dos anos 2010, portanto, o videoclipe entra em um novo estágio de 

desenvolvimento (KORSGAARD, 2017; VERNALLIS, 2013; PEREIRA DE SÁ, 2018; 

VADELLOS et al, 2016; BELO, 2014; CALDAS, 2013; CONTER, 2013). O audiovisual clássico 

preconizado pelos vídeos musicais veiculados na MTV dão lugar a um espaço cada vez mais 

heterogêneo proporcionado pela cultura digital em constante ascensão no contemporâneo, 

alterando permanentemente a própria natureza do medium.   

 
O conteúdo em vídeos online tornou-se um dos elementos mais importantes da 
comunicação em muitas áreas. Na música, a convergência desregulamentou as práticas 

                                                
da Disney Music Group e também de redes de TV estadunidense como a CBS. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2009/12/08/business/media/08vevo.html> Acesso em 16/11/19. 
99 "In 2009 is launched a new service in the U.S. called VEVO. It offers music videos officially, and 100% 
professionally produced, trying to monetize their content". 
100 "Wholly new content will emerge from being digital, as will new players, new economic models, and a likely 
cottage industry of information and entertainment providers". 
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de vídeo da televisão e dos formatos físicos, como o DVD, a fim de que o videoclipe seja 
produzido para uma ampla variedade de plataformas e dispositivos, incluindo 
computadores, telefones celulares e iPods. Isso também significa que o vídeo pode 
atender a uma gama mais ampla de funções, porque é menos limitado a um programa de 
música na TV, por exemplo, podendo ter uma circulação mais ampla nos espaços de 
circulação midiática. Além disso, como a música é muito mais comumente apresentada 
juntamente com um vídeo, os consumidores podem experimentar visualmente mais 
conteúdos relacionados às suas músicas favoritas. Com a virada em direção ao vídeo 
online, a dimensão visual do consumo de música se torna comum. O vídeo amplia o 
alcance da comunicação, adicionando outros elementos sensoriais, informativos e de puro 
entretenimento (HOLT, 2011, p. 52)101. 

 

Nesse sentido, podemos perceber que a virada do milênio trouxe importantes 

reconfigurações ao videoclipe, que passou não mais a circular exclusivamente através da televisão. 

Com a ascensão de plataformas digitais tais como o YouTube, o videoclipe passa a compartilhar 

um espaço virtual com uma série de outros produtos audiovisuais, dificultando, portanto, a 

delimitação de um conjunto de características que poderiam definir a própria natureza do meio. 

Peverini (2010) aponta que o debate acerca de uma estética do videoclipe no contemporâneo está 

mais aberta do que nunca, considerando que tal discussão "envolve não apenas a inovação 

tecnológica das paisagens digitais contemporâneas, mas também uma dinâmica mais profunda, 

onde o corpo do artista e o olhar do espectador colidem" (2010, p. 150)102.  

Nesse sentido, não podemos deixar de refletir acerca do estatuto altamente complexo do 

videoclipe na contemporaneidade, tanto do ponto de vista de sua constituição formal e estética, 

quanto do ponto de vista dos espaços através dos quais ele circula (PEREIRA DE SÁ, 2018). O 

videoclipe, que antes poderia ser designado enquanto um gênero televisual, atualmente ganha o 

estatuto e a autonomia de um meio audiovisual autônomo, através do qual renovados modos de 

consumo irão se cristalizar. Aliada a estas novas dinâmicas da indústria, tais produtos são ainda 

profundamente atravessados pelas lógicas provenientes das mais variadas expressões artísticas já 

fortemente sedimentados no decorrer do século XX, tornando a análise audiovisual contemporânea 

                                                
101 "Online video content has become a more important element of communication in many areas. In music, 
convergence has deregulated video practices from television and physical formats such as the DVD, so music video 
is produced for a wider range of platforms and devices, including computers, mobile phones and iPods. This also 
means that video can serve a broader range of functions because it is less limited to a music show on TV, for instance, 
but can have a wider circulation across media spaces. Moreover, as the music is much more commonly presented with 
a video, consumers can experience more of their favourite music visually. With the video turn, the visual dimension 
to music consumption becomes common. Video extends the range of communication, adding another element of 
sensuous stimulation, information and entertainment". 
102 "involves not only the technological innovation and digital dreamscapes, but also deeper dynamics, where the 
body of the performer and the gaze of the viewer/reader collide". 
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uma tarefa sempre aberta e nunca fixa. O que antes podia ser delimitado por um conjunto de 

características mais ou menos gerais pertencentes a uma lógica clássica do videoclipe, hoje se torna 

difusa (VERNALLIS, 2013; KORSGAARD, 2017) e, de muitas maneiras, desafiadora. 

Tentando não negligenciar as transformações vivenciadas pelo videoclipe no contexto 

atual, o meu argumento procura sublinhar que o videoclipe não se tornou mais volátil 

esteticamente. Nesse sentido, gostaria de salientar a vasta história deste meio audiovisual e as 

inúmeras incursões teóricas que se colocaram seriamente diante do fenômeno, observando certos 

parâmetros e instrumentais de análise ainda pertinentes para a compreensão e sistematização 

audiovisual do videoclipe no contemporâneo. Tendo-se essas discussões em vista, e tendo como 

ponto de sustentação as duas principais características que se perpetuam nesta forma cultural 

mencionadas no decorrer deste capítulo, sugerimos que este meio passa por uma série de 

reconfigurações ao entrar na cultura digital, mas não perde as suas marcas de estilo e a sua 

linguagem específica. Como ferramentas analíticas, Carol Vernallis (2013) salienta que nós 

"podemos manter todos os atributos que antes constituíam o videoclipe pairando como uma 

sombria constelação sobre nós, chamando-os para nos ajudar a ler os novos vídeos" (p. 208)103 que 

se avolumam no contemporâneo.  

 Tendo como ponto de partida o álbum visual como principal objeto empírico de análise, 

meu objetivo, portanto, é inseri-lo na esteira de discussões maiores, que dizem respeito às 

rearticulações audiovisuais propostas pelo novo cenário digital contemporâneo. Argumentamos 

que o álbum visual pode ser entendido como uma das muitas novas manifestações do medium 

videoclipe, o qual ganha novas roupagens estéticas no contexto atual a partir de suas articulações 

com outras expressões artísticas, práticas de escuta e visualidade e tecnologias de produção e 

reprodução de imagens e músicas. Ao afirmar a centralidade do videoclipe para a compreensão 

das especificidades inerentes ao álbum visual, estamos lançando mão de uma estratégia analítica 

que privilegia o agudo caráter de remediação materializado por estes produtos audiovisuais, os 

quais cooptam elementos provenientes do cinema, da televisão e da música popular massiva na 

construção de uma expressão artística historicamente relevante e culturalmente singular. 

 

O videoclipe faz parte de um continuum histórico das técnicas materializadas pela música 
gravada e pelo registro das imagens em movimento; grande parte do que é supostamente 

                                                
103 "we might keep all of the attributes that once made up music video hovering like a shadowy constellation, calling 
on them to help us read the new clips". 
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novo ou exclusivo sobre videoclipes é anunciado nessas formas anteriores. Isso apoia 
minha afirmação de que o videoclipe funciona fundamentalmente através de atos de 
remediação: o videoclipe representa apenas algo novo na medida em que refaz as 
tradições descritas acima. É precisamente incorporando, modificando e transformando as 
técnicas estéticas de práticas anteriores que o videoclipe atinge suas configurações 
audiovisuais específicas (KORSGAARD, 2017, p. 24)104. 

 

 Nesse sentido concordamos com Mathias Korsgaard (2017), que, ao falar sobre o 

videoclipe no contexto pós-MTV, vai tecer uma crítica bastante pertinente aos autores vinculados 

à teoria do videoclipe que ora privilegiam o caráter visual dos vídeos musicais e que ora 

privilegiam o caráter musical dos mesmos. Como nos lembra o autor em seu livro Music Video 

After MTV: Audiovisual Studies, New Media, and Popular Music, "é notável que grande parte dos 

acadêmicos e teóricos falhe em levar em conta os aspectos musicais e visuais simultaneamente ao 

analisar os videoclipes musicais" (p. 10)105. A compreensão do videoclipe precisa estar ancorada 

no meio do caminho entre os Estudos Fílmicos e Estudos do Som, sendo necessário um esforço 

para refletirmos sobre a articulação mesma e sem hierarquias entre o som e a imagem. Os Estudos 

Audiovisuais, nesse sentido, buscam uma abordagem nova acerca deste fenômeno, propondo a 

análise no "meio" do caminho entre as imagens e as músicas. "A disciplina dos Estudos 

Audiovisuais concentra-se explicitamente na relação audiovisual, em vez do que é especificamente 

visual ou do que é especificamente auditivo. Como tal, uma certa quantidade de hibridação teórica 

e disciplinar é inevitável" (KORSGAARD, 2017, p. 7)106. Ou seja, a análise do videoclipe - e, por 

extensão, do álbum visual - deve recair sempre na relação, e nunca em algo dado ou em uma 

suposta hierarquia entre música e imagem. 

Ao discorrer sobre as reconfigurações do videoclipe no contemporâneo, Carol Vernallis 

(2013) parece adotar uma perspectiva tecnologicamente determinista acerca de suas características 

estéticas. Em sua visão, com o advento da cultura digital, não há mais qualquer parâmetro para 

definir e classificar os audiovisuais que poderiam ou não ser categorizados como videoclipes. Ao 

                                                
104 "Music video is part of a historical continuum of the techniques of adjoining recorded music and moving images; 
much of what is allegedly new or unique about music video is heralded in these previous forms. This supports my 
assertion that music video fundamentally functions through acts of remediation: music video only represents 
something new to the extent that it reworks the traditions outlined above. It is precisely by incorporating, modifying 
and transforming the aesthetic techniques of previous practices that music video attains its special audiovisual 
configurations". 
105 "it is remarkable that much of the extant scholarship fails do take heed of both the musical and visual aspects when 
addressing music videos". 
106 "The discipline of audiovisual studies explicitly focuses on audiovisual relation instead of the specifically visual 
or the specifically aural. As such, some amount of theoretical and disciplinary hybridization is unavoidable". 
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discorrer sobre esta forma cultural no contemporâneo, a autora parece decidida a abandonar todo 

o instrumental metodológico específico aos modos de construção estética deste produto; 

instrumental este que ela mesma ajudou a edificar em meados dos anos 2000. Para Vernallis, no 

contexto audiovisual contemporâneo não há mais nenhuma especificidade que diferencie o 

videoclipe de outras obras, inferindo sobre uma suposta inadequação dos conceitos desenvolvidos 

pelo campo do videoclipe entre as décadas de 1980 aos anos 2000. Com o advento das ambiências 

digitais e a consequente proliferação de vídeos na internet, a autora sustenta o argumento de que 

nada mais permanece o mesmo, em um movimento de quase total abandono dos instrumentais 

analíticos específicos à linguagem audiovisual e à estética do videoclipe.    

 Questiono aqui este posicionamento da autora, argumentando sobre a possibilidade de que 

as características estéticas que um dia individualizaram o videoclipe possam ainda ser parâmetros 

definidores de sua existência no contemporâneo. Acreditamos que este meio passa por uma 

reconfiguração na cultura digital, mas não que ele se torna um produto volátil e indistinto de outros 

produtos audiovisuais. Afinal, se a autora dedica uma parte inteira do livro Unruly Media: 

YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema (2013) para falar especificamente sobre o 

videoclipe, podemos supor que ainda existam características estéticas e marcas de estilo que o 

definem enquanto tal. 

Na esteira dessas discussões, argumentamos que as convenções estéticas e de linguagem 

audiovisual não deixam de fazer sentido pelo fato de que os meios de expressão artística gravados 

nos meios de reprodutibilidade técnica tornaram-se conteúdos digitais. Pensar por este viés é 

adotar a perspectiva do determinismo tecnológico acerca do qual procuramos nos afastar. Os 

conteúdos audiovisuais, até mesmo para se tornaram inteligíveis em meio a grande rede 

sociotécnica no qual estão inseridos, precisam dialogar com uma certa "literacia midiática" 

vinculada às formas expressivas que se consolidaram no decorrer do século XX. A cultura digital 

irá remediar tais conteúdos, convenções, linguagens e literacias, e não as tornar irrelevantes para 

a compreensão dos fenômenos contemporâneos. As formas culturais do passado ecoam no presente 

e no futuro das ambiências digitais, ainda que os teóricos das novas mídias perpetuam a "morte" 

do álbum, do videoclipe, da televisão ou do cinema. 

Dizer que o videoclipe se tornou digital não nos diz muito do ponto de vista estético. É 

importante reconhecermos as reconfigurações deste meio audiovisual no contemporâneo, no qual 

a digitalização da música, do audiovisual e o surgimento da internet irão reestruturar as dinâmicas 
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econômicas e mercadológicas das instâncias produtivas, das formas de circulação e da recepção 

deste produto ao nível do consumo. Mas dizer que o videoclipe se tornou digital não direciona um 

esforço acerca da compreensão do que permanece nesta forma cultural. Ou seja, quais as 

continuidades da linguagem do videoclipe? É possível dizer que, mesmo com a ascensão do digital, 

o videoclipe permanece com marcas de estilo e formas de construção estética passíveis de 

identificá-lo enquanto um meio audiovisual específico? Para além de focarmos nossa atenção às 

rupturas pelas quais o videoclipe passa, gostaríamos de tecer uma reflexão acerca das 

continuidades que neste meio audiovisual, contribuindo para consolidar bases teóricas e um 

instrumental de análise audiovisual específico a este produto. 

Ao criticar a retórica do determinismo tecnológico no âmbito analítico do videoclipe, 

procuramos sublinhar o quanto a estética e a linguagem dos meios audiovisuais são também 

moldados pelas práticas sócio-culturais associadas a eles, os quais condicionam uma certa leitura 

por parte do público. Nesse sentido, consideramos ainda ser pertinente nos utilizarmos do 

instrumental teórico desenvolvido em torno do videoclipe, negando ter havido uma dissolução das 

convenções estéticas e das marcas de estilo neste produto cultural.  

 

Podemos deixar de lado a premissa de causa e efeito e ainda examinar as inter-relações 
entre as mídias, tal como McLuhan argumenta. Não precisamos ter medo do "formalismo" 
de McLuhan, desde que lembremos que as formas técnicas são apenas um aspecto das 
tecnologias que são, simultaneamente, sociais e econômicas (BOLTER E GRUSIN, 2000, 
p. 77)107. 

 

 Ou seja, gostaríamos de evitar aqui uma lógica determinista no que diz respeito aos 

aspectos simbólico-expressivos do videoclipe no contexto digital. Assim como reforço o 

argumento contra a morte do álbum, também acredito ser perigoso aceitar passivamente a ideia de 

que o videoclipe não é mais relevante para compreendermos os mecanismos de produção de 

sentido empreendidos pela música popular massiva e os endereçamentos econômicos da indústria 

fonográfica. Defendemos a continuidade deste meio audiovisual, sublinhando que as formas 

culturais do contemporâneo são também resultado de convenções sociais e econômicas. 

Mathias Korsgaard (2017), ao discorrer sobre as características estéticas do videoclipe no 

contemporâneo, nos lembra que tal produto cultural "transcendeu seus próprios limites a tal ponto 

                                                
107 "We can let go of the premise of cause and effect and still examine the interrelationships among media for which 
McLuhan argues. We need not be afraid of McLuhan's "formalism," as long as we remember that technical forms are 
only one aspect of technologies that are simultaneously social and economic". 
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que é difícil determinar onde tais limites terminam e onde outro produto audiovisual começa (p. 

174)108. O autor, no entanto, irá realizar um esforço de sistematização deste meio audiovisual no 

contexto digital, propondo categorias em que o amplo espectro de videoclipes existentes no 

contemporâneo possa se encaixar. Dentre eles o autor aponta para o album length music video, no 

qual o videoclipe ganha a duração audiovisual análoga à duração de um álbum fonográfico (idem, 

p. 177). Esta categoria parece se tornar a aglutinadora do que compreendemos nesta dissertação 

como álbum visual. Ao falar especificamente sobre esta categoria, o autor separa duas diferentes 

formas de apresentação do conteúdo audiovisual, a saber: "1) o álbum de videoclipes (álbuns 

inteiros com um ou mais vídeos para cada música) e 2) o videoclipe do álbum (um álbum inteiro 

em um mesmo videoclipe) (idem, p. 177)109. A presente dissertação, portanto, irá se concentrar 

nesta categoria de videoclipes, procurando discorrer sobre as especificidades deste formato no que 

diz respeito à produção simbólica do artista e à recepção deste material sensível a nível do 

consumo. Nesse sentido, a próxima parte do trabalho irá empreender uma análise sistemática e 

comparada de dois álbuns visuais, os quais nos darão insumos suficientes para pensarmos sobre a 

continuidade do formato álbum e do meio audiovisual preconizado pelo videoclipe em um mesmo 

bem simbólico.  

Concluindo a contextualização sobre o momento de consolidação do videoclipe, é 

importante que o entendamos enquanto um meio audiovisual que não está isolado de outras 

práticas artístico-culturais relacionadas à produção da imagem em movimento. Nesse sentido, o 

videoclipe também é constituído em sua própria ontologia por um histórico acumulado de práticas 

de produção, distribuição e consumo do material audiovisual para o grande público, os quais 

também perpassam problemáticas relacionadas à produção e gravação da imagem em movimento 

em determinados suportes, as capacidades de armazenamento destes materiais em objetos 

materiais, a forma de distribuição deste material audiovisual à sua audiência (através dos circuitos 

de cinema e da televisão), e as formas de espectatorialidade engendradas por tais suportes de 

reprodução audiovisual. Ou seja, o videoclipe só ganha corpo e uma natureza própria quando 

refletimos sobre o histórico de tecnologias e materialidades que o antecederam, e que tornaram 

possível a sua articulação e profusão no início dos anos 80. 

                                                
108 "has transcended its own boundaries to such as extent that is difficult to tell where it ends and where something 
else begins". 
109 "1) the music video album (entire albums with one or more videos for each song) and 2) the album music video 
(an entire album in one music video)". 
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Refletir sobre o videoclipe, desse modo, é também refletir sobre as convenções estéticas e 

de linguagem imputadas ao cinema e à televisão, os quais desenvolveram uma certa "literacia 

audiovisual" concernentes a estas formas culturais. Tais literacias não deixam de se fazer presentes 

na materialidade do videoclipe, sendo necessário que adotemos uma perspectiva histórica acerca 

das formas culturais remediadas por este produto audiovisual no contemporâneo. Ademais, 

precisamos estar atentos também a participação nuclear da história da música gravada na produção 

de sentido do videoclipe. Ou seja: as lógicas da indústria fonográfica e das rádios FM 

(HOLZBACH, 2016) também estarão impressas nas estruturas de fundação deste meio 

audiovisual, fazendo com que a própria natureza deste meio seja intermidiática, conceito este que 

propõe visualizarmos o cruzamento simultâneo de diversas mídias na composição de uma forma 

cultural específica, que remedia experiências atreladas a práticas passadas ao mesmo tempo em 

que as reconstitui na produção de sentido de um meio expressivo detentor de sua própria ontologia 

midiática. 
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PARTE 2 
O Álbum Visual 
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Vimos até o momento como as duas matrizes alicerçam o álbum visual, e como tais 

matrizes desenvolveram uma certa "literacia midiática" ao redor de suas práticas de fruição. Nesta 

segunda parte da presente dissertação, portanto, busco pensar o álbum visual enquanto um produto 

cultural nativo da cultura digital, salientando o fato de que haverá uma remediação das práticas 

anteriores neste novo ambiente de circulação. Torna-se necessário, enfim, sistematizarmos 

algumas características que possam diferenciar este produto audiovisual de outros que 

compartilham o mesmo ambiente comunicacional, sendo esta parte do trabalho uma sistematização 

de categorias formais na análise audiovisual do formato. Afinal, argumentamos que certas marcas 

de estilo e formas de construção estética se perpetuam nas expressões culturais do contemporâneo, 

características que dialogam fortemente com os desenvolvimentos destas mídias no decorrer do 

século XX. Tais argumentos nos ajudam a refletir sobre como as experiências de fruição 

consolidadas em outras mídias serão reconfiguradas no ambiente digital, tendo como recorte 

metodológico a reestruturação sensível destas práticas no formato proposto pelo álbum visual.  

Cara Harrison, ao discorrer sobre o formato audiovisual em sua dissertação de mestrado, 

caracteriza tal produto como um híbrido entre os filmes narrativos em longa-metragem e o 

videoclipe (HARRISON, 2014, p. 1). No entanto, ao salientar os aspectos visuais deste tipo de 

obra, a autora negligencia as suas características atreladas à música popular massiva (JANOTTI 

JÚNIOR, 2007), tanto do ponto de vista das sonoridades presentes em determinado álbum 

fonográfico, bem como em seu conteúdo lírico-musical e a ordenação das faixas sonoras inseridas 

em uma mesma obra. O meu argumento reside na compreensão de que o álbum visual, ao contrário 

do que Harrison propõe, seria a confluência do álbum fonográfico e do videoclipe no 

contemporâneo, sendo uma experiência musical antes de ser uma experiência intrinsecamente 

visual. 

Procuro salientar o fato de que o álbum de músicas - no contexto do álbum visual - não 

seria apenas a trilha sonora de um filme em longa-metragem, cujas canções ajudariam no 

desenvolvimento de uma narrativa cinematográfica clássica. Assim como não podemos 

argumentar de forma categórica que o videoclipe serja somente um curta-metragem, meu intuito 

aqui é trazer para o primeiro plano de análise os mecanismos constitutivos do álbum de músicas, 

da música popular massiva e da indústria fonográfica como elementos essenciais na compreensão 

das particularidades estéticas do álbum visual. Ainda que tal produto se utilize de estratégias e 

elementos narrativos para a construção de sua atmosfera audiovisual, precisamos ter em mente que 
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a produção de sentido construída por este produto se dá no imbricamento essencial entre música e 

imagem, e não numa suposta hierarquia entre ambos. 

Portanto, podemos dizer que o álbum visual surge a partir da indústria fonográfica (álbum 

de músicas) e da indústria audiovisual (videoclipe), e que ganha destaque na cultura digital 

contemporânea instaurando novos modelos de fruição estética. O álbum visual seria o 

desdobramento do videoclipe enquanto um meio audiovisual autônomo (HOLZBACH, 2016), e 

não simplesmente um filme em longa-metragem do gênero musical. O produto cultural aqui 

trazido à frente de pesquisa carrega em si uma multiplicidade de valores que não é encontrado em 

uma única tradição estética, sendo preciso que investiguemos todos os elementos que o constituem. 

É importante para a linha argumentativa desta dissertação que o álbum visual seja compreendido 

enquanto uma expressão artística que emprega estratégias narrativas sem ser necessariamente um 

filme em longa-metragem, que emprega a estética do videoclipe em sua tessitura audiovisual sem 

ser um videoclipe clássico e que é constituído intrinsecamente pelo formato álbum fonográfico 

sem ser apenas um álbum de músicas. 

Tendo levantado discussões que gravitam em torno do objeto empírico trazido à tona por 

esta dissertação, bem como desvelado as matrizes estéticas que deram origem ao formato em 

estudo, uma caracterização mais sistematizada deste formato se torna necessária, a fim de que 

possamos operacionalizar a posterior análise dos estudos de caso sob o guarda-chuva de 

parâmetros bem delimitados. O álbum visual, portanto, se caracteriza por ser um produto híbrido 

entre o álbum fonográfico (no qual o seu conteúdo sonoro pode variar entre 8 a 16 faixas sonoras, 

em média) e a estética do videoclipe aplicada a um vídeo em longo formato (que pode variar entre 

15 minutos a 1 hora de duração). O longo videoclipe abrange todas (ou a maioria das) faixas 

sonoras de um mesmo álbum (HARRISON, 2014), escapando à intenção primordial dos vídeos 

musicais produzidos até então. Os videoclipes clássicos110 foram concebidos, em meados dos anos 

1980 (SOARES, 2013), com o intuito de divulgar uma única canção retirada de uma obra 

fonográfica maior.  

 
Fundamentalmente: o álbum visual - como no videoclipe - representa uma paisagem 
especial entre imagem e som. O vídeo opera visualmente remediando músicas (recriando 
músicas pré-existentes visualmente), mas também remisturando musicalmente a imagem 
(estruturando a imagem de acordo com a lógica musical). Detalhes musicais e o toque 
visual certo definem o mundo dentro do álbum visual. (GARE, 2017, p. 10) 

                                                
110 Nos utilizaremos desta expressão para marcar os videoclipes produzidos e veiculados para irem ao ar nas televisões 
musicais entre as décadas de 1960 a 2000 (predominantemente no canal MTV). 
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A definição acima é encontrada no trabalho de dissertação de Moira Gare (2017), que 

também vai refletir sobre o álbum visual enquanto um novo formato audiovisual devedor tanto da 

música popular massiva quanto do campo do videoclipe. No estudo, Gare analisa o álbum visual 

ODDSAC111 a partir dos parâmetros desenvolvidos por Carol Vernallis (2004), autora que propôs 

a análise de videoclipes a partir de suas particularidades culturais e características estéticas. 

Vernallis irá realizar um estudo bastante abrangente sobre a estética do videoclipe em seu livro 

Experiencing Music Video: Aesthetics and Cultural Context, o qual será basilar para as discussões 

que serão apreendidas posteriormente por este trabalho de sistematização do álbum visual. 

Apesar de estabelecer acima alguns parâmetros no que diz respeito às definições formais 

deste produto cultural, é importante salientar o fato de que não existe um único modelo estético 

reinante para o formato. É importante frisar este fato para que possamos compreender de que 

maneira o álbum visual é construído em suas mais diversas configurações, buscando fugir de uma 

categorização enrijecida. Nesse sentido, a segunda parte da presente dissertação fará um esforço 

de sistematização do formato dentro de algumas categorias analíticas específicas, sabendo sempre 

que estas categorias estão abertas para revisões posteriores. Este esforço conceitual, portanto, é 

uma primeira tentativa de reflexão sobre as características que aparentam ser comuns na maioria 

das obras estudadas por este trabalho. 

 

 

Caracterizando o Álbum Visual 

 
Acreditamos que quando Beyoncé Knowles insere o vocábulo visual na frente do vocábulo 

album, ela incorpora uma específica visualidade ao álbum fonográfico, cuja prática - apesar de já 

existente antes de 2013 - não havia ganhado uma nomenclatura específica. Em outras palavras: ao 

nos colocarmos diante de um álbum visual, precisamos ter em mente que não iremos assistir a um 

filme narrativo, e sim que iremos "visualizar um álbum fonográfico", trazendo o conceito 

subsumido na ideia de álbum para o primeiro plano da experiência estética proporcionada pelo 

formato. Assim, é importante ressaltar que o regime visual instaurado no álbum visual parece ser 

                                                
111 ODDSAC é o primeiro álbum visual da banda Animal Collective, recheado de visuais psicodélicos dirigidos e 
editados por Danny Perez. Foi lançado em DVD no dia 10 de agosto de 2010. 
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um regime parecido com o instaurado pelo videoclipe a partir dos anos 80, e que parece se 

perpetuar até os anos 2010. 

Cara Harrison (2014) vai trazer algumas contribuições importantes para pensarmos nas 

convenções estéticas e de linguagem materializadas pelo formato. Uma das características que a 

autora elenca é o que chama de "relação direta entre o álbum visual e o álbum fonográfico lançado 

pelo mesmo artista/banda. Segundo a autora, "a relação direta parece ser em termos do conteúdo 

musical e em termos dos artistas que performam este conteúdo sonoro" audiovisualmente (2014, 

p. 10). A relação direta entre o álbum fonográfico e o álbum visual é importante porque estabelece 

uma ligadura entre os dois produtos, promovendo uma certa continuidade entre as duas obras e, ao 

mesmo tempo, no interior de um mesmo álbum visual (HARRISON, 2014). 

É importante destacar aqui que nem sempre a ordenação das faixas musicais será igual em 

ambos os produtos, podendo haver um rearranjo do conteúdo musical na versão final do álbum 

visual. É o caso, por exemplo, da obra The Odyssey lançado por Florence + The Machine, que traz 

o conteúdo sonoro do álbum How Big How Blue How Beautiful, lançado em 2015. A artista lançou 

alguns videoclipes de forma independente112 algumas semanas antes do lançamento oficial do 

álbum ao mercado internacional, lançado o álbum visual completo no dia 13 de Maio de 2016 em 

seu canal oficial no YouTube. O projeto se caracteriza por ser um vídeo contínuo com duração de 

48 minutos.  

O vídeo inicia com uma introdução silenciosa de aproximadamente dois minutos, no qual 

vemos primeiro o plano sequência de uma grande cidade. Depois de um rápido diálogo em um 

carro em movimento entre a vocalista, Florence Welch, e um personagem que aparenta ser seu par 

romântico, a canção "What Kind of Man" inicia. No entanto, no álbum fonográfico, esta música é 

a segunda faixa da obra, e não a primeira. Logo depois da apresentação da música, Florence 

aparece cantarolando (sem nenhum acompanhamento sonoro) a terceira faixa do disco e a faixa 

título do álbum musical, "How Big How Blue How Beautiful". Na sequência, a artista começa a 

performance de "St Jude" que, no álbum fonográfico, é a décima faixa. Ou seja, precisamos levar 

em consideração que, apesar de haver uma relação direta entre o álbum fonográfico e o álbum 

                                                
112 Mais à frente neste mesmo capítulo iremos discutir sobre outra característica bastante evidente no álbum visual: a 
independência que as faixas audiovisuais presentes em um dado álbum visual parecem possuir. Nesse sentido, é 
importante frisar aqui que não me refiro à economia da música no sentido que lhe é usualmente atribuído. Aqui utilizo 
o vocábulo "independente" para me referir à independência que as faixas audiovisuais de um determinado álbum terão 
em relação ao todo.  
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visual de um mesmo artista/banda, as faixas musicais podem ser rearranjadas e dispostas em ordens 

distintas, diferenciando-se entre si em alguma medida. Como vimos, até mesmo o título do projeto 

unicamente sonoro pode ser diferente do projeto audiovisual em questão, corroborando o 

argumento de que o álbum fonográfico é um produto diferente do álbum visual, ainda que ambos 

tenham uma relação direta no que tange o conteúdo sonoro e o artista/banda que performatiza este 

mesmo conteúdo em sua versão audiovisual. 

Há também a possibilidade de que haja a omissão de determinado conteúdo sonoro no 

álbum visual, permitindo-nos pensar que nem sempre a totalidade das faixas musicais são 

apresentadas na peça audiovisual em questão. É o caso, por exemplo, do álbum visual de Kanye 

West, Runaway, lançado em 2010 diretamente na plataforma de vídeos do YouTube, e que possui 

34 minutos de duração. Apenas 8 faixas sonoras do álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy são 

apresentadas em Runaway, fazendo com que parte do conteúdo sonoro do álbum musical seja 

omitido do álbum visual com o qual ele estabelece uma relação direta. Há casos, no entanto, em 

que o álbum visual possui mais material do que o presente no conteúdo apenas sonoro, como 

podemos ver em Beyoncé, álbum fonográfico e visual homônimo da artista Beyoncé Knowles. 

Nele, temos uma faixa audiovisual bônus, "Grown Woman", que não está presente no disco 

musical. Isso nos permite pensar que os dois produtos culturais nem sempre serão homogêneos e 

idênticos, havendo uma certa liberdade artística para que os conteúdos sonoros sejam rearranjados 

e/ou reconfigurados no álbum visual e vice-versa. 

Além da omissão e adição de canções, o álbum visual também pode contar com faixas 

musicais parciais, ou seja, que não são apresentadas em sua integralidade no álbum visual do 

mesmo artista/banda. De forma semelhante, há também a possibilidade de que as faixas musicais 

sejam manipuladas ou rearranjadas no interior de um álbum visual, mais uma vez corroborando a 

ideia de que existe uma certa liberdade criativa no que concerne a realização do material 

audiovisual de um determinado álbum. Este é o caso, por exemplo, do álbum visual Hi 

Custodian113, da banda norte-americana de rock independente Dirty Projectors. O projeto 

audiovisual foi lançado diretamente no YouTube em 2012 como um vídeo contínuo contendo 

aproximadamente 21 minutos de duração. Hi Custodian mantém uma relação direta com o álbum 

fonográfico da mesma banda, lançado também em 2012, denominado Swing Lo Magellan. David 

Longstreth, líder da banda, escutou/viu Runaway, álbum visual de Kanye West citado nos 

                                                
113 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vncbG-QJlng> Acesso em 02/05/19 
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parágrafos anteriores, e o utilizou como inspiração para buscar a sua música dentro deste formato: 

parte narrativo, parte videoclíptico, parte filme-arte: um híbrido de conceitos visuais e 

performances musicais que trariam à vida o álbum fonográfico da banda. 

Hi Custodian abre com a primeira faixa sonora do disco Swing Lo Magellan, sendo 

interrompida abruptamente no minuto 1:25 da canção, sendo que, no álbum musical, a canção se 

estende até os 4 minutos. Logo após um trecho em que as vocalistas performam uma passagem a 

capela apenas com sons de assobios, a segunda faixa musical inicia. No entanto, no álbum visual 

ela é executada até o segundo 00:28, sendo cortada logo em seguida por um outro trecho da mesma 

canção, mas que se encontra mais a frente, no minuto 1:52. Após esta canção (que também não é 

executada em sua integralidade), somos apresentados à próxima faixa audiovisual que, no álbum 

musical, não está como a terceira faixa, e sim como a quinta. Mais uma vez esta canção não é 

executada totalmente, contando com apenas 1 minuto de duração, sendo que no álbum fonográfico 

ela possui 4:07 minutos. É interessante observar, também, que o projeto audiovisual não só recorta 

e rearranja as faixas sonoras já finalizadas, mas também reconfigura os elementos existentes no 

interior de uma mesma faixa (solos de bateria, arranjos de guitarra, vocais principais, vocais 

secundários, etc), separando-os e utilizando-os segundo as necessidades da obra audiovisual. Por 

exemplo, entre os minutos 4:05 até 5:24 do álbum visual Hi Custodian, os vocais secundários das 

duas integrantes femininas na música "Gun Has No Trigger" são separadas dos outros elementos 

instrumentais e dos outros vocais que pertencem à música, e são utilizados de modo independente. 

Tendo em vista a linha narrativa da obra audiovisual, este uso dos vocais parece funcionar 

enquanto um elemento expressivo que traz à tona uma aura etérea ao momento visual em que este 

rearranjo ocorre, como se os vocais fossem cantos de igreja. O vocalista principal da banda, nesta 

cena em específico, está morto em uma cama e as duas vocalistas estão sentadas ao seu lado, como 

que em estado de luto. Nesse sentido, podemos observar mais uma vez que a liberdade criativa na 

realização do álbum visual pode desmembrar o conteúdo sonoro de um álbum fonográfico para 

que ele seja utilizado de uma maneira que se adeque narrativamente e expressivamente ao conteúdo 

audiovisual do projeto.   

É perceptível, portanto, que em alguns álbuns visuais o material sonoro é rearranjado e 

modificado de acordo com as necessidades e especificidades do projeto audiovisual produzido, o 

que não anula a relação direta existente entre o álbum fonográfico e o álbum visual de um mesmo 

artista/banda. Nesse sentido, mesmo que haja reconfigurações do material sonoro presente no 
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álbum visual, eles ainda sim guardam entre si uma relação bastante simbiótica e artisticamente 

expressiva, possibilitando-nos percebê-lo como pertencentes a determinado artista/banda e a 

determinado álbum musical.        

Outro ponto que Harrison vai chamar a atenção é para a existência de duas principais 

formas utilizadas por artistas contemporâneos na apresentação do seu trabalho audiovisual ao 

público. A primeira forma seria caracterizada por ser um vídeo contínuo que possuiria relação 

direta com o álbum fonográfico do mesmo artista ou banda. Neste caso, o álbum visual é 

apresentado como um único vídeo em longo formato que englobaria todas (ou a maioria) das faixas 

sonoras de um determinado álbum, havendo "fortes conexões visuais e líricas ao longo de todo o 

vídeo"114 (HARRISON, 2014, p. 16), que permitiriam ao espectador experimentar mais facilmente 

o álbum visual como um todo único e indivisível. Neste caso, o álbum poderia mais facilmente ser 

aproximado dos ditames cinematográficos, em que uma grande peça audiovisual seria apresentada 

continuamente, sem interrupções. The Odyssey, álbum visual citado acima, é uma obra apresentada 

neste formato115, sendo inclusive interessante notarmos que, no título do vídeo postado no 

YouTube, podemos observar indicado entre parênteses a expressão "full film”, ou seja, o "filme 

completo" do álbum fonográfico da artista. Nesse sentido, podemos refletir sobre a intenção da 

artista em apresentar a obra enquanto uma totalidade una e indivisível, produzida e organizada 

para ser consumida em sua totalidade. 

 

  

                                                
114"...there are strong visual and textual connections throughout the video" (HARRISON, 2014, p. 16) - tradução 
nossa. 
115 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HajiEqEtIRY&t=1s>Acesso em 30/04/19. 
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Figura 1 - Vídeos contínuos postados na plataforma YouTube referentes aos álbuns visuais Dirty Computer (Janelle 

Monáe, 2018), The Odyssey (Florence + The Machine, 2016), Hi Custodian (Dirty Projectors, 2012) e Runaway 
(Kanye West, 2010), respectivamente (da esquerda da direita, de cima para baixo). 

 

Outra obra que também compartilha desta apresentação contínua é o álbum visual da artista 

norte-americana Janelle Monáe, Dirty Computer116, lançado diretamente no YouTube no dia 27 

de Abril de 2018. Com 48 minutos de duração, o álbum visual também foi apresentado enquanto 

uma peça única e que pressupunha um certo protocolo específico de espectatorialidade, 

corroborando a ideia de que o álbum visual seria um produto para ser experienciado enquanto um 

bloco homogêneo e coeso. No caso de Dirty Computer, é interessante observarmos mais uma vez 

como a artista intitulou o trabalho postado no YouTube. Ao lado do nome da artista e do título do 

álbum visual, podemos ver entre parentes a expressão "emotion picture", fazendo uma clara alusão 

ao fato de que este trabalho audiovisual deveria ser experienciado enquanto um "filme", ou seja, 

seguindo a ideia de uma obra fechada e que pressupõe uma espectatorialidade específica, 

resgatando a "experiência completa do álbum fonográfico" enquanto tal. Outro ponto interessante 

para observamos no álbum visual de Janelle Monáe é o fato sobre o qual falamos acima: da mesma 

maneira que Runaway, Dirty Computer também possui menos faixas audiovisuais do que o álbum 

fonográfico com o qual estabelece a relação direta. No álbum musical existem 14 faixas sonoras, 

enquanto que no álbum visual apenas 10 faixas são apresentadas de forma visual, reafirmando 

mais uma vez uma certa liberdade artística na concepção do álbum visual em relação ao álbum 

musical. 

                                                
116 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jdH2Sy-BlNE&t=347s> Acesso em 01/05/19 
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A segunda forma de apresentação do produto cultural aqui estudado pode ser caracterizada 

por conter uma faixa audiovisual para cada faixa sonora, funcionando como uma "coleção de 

videoclipes" organizados na sequência em que as faixas sonoras são apresentadas no álbum 

fonográfico do mesmo artista/banda. Apesar de parecer apenas uma coleção de vídeos musicais 

desconexos, Cara Harrison salienta que o que torna este tipo de formato um álbum visual é 

justamente a conexão direta que há tanto entre as músicas e os seus visuais, quanto entre uma 

canção e outra de um mesmo álbum. "As faixas audiovisuais possuem uma continuidade entre 

elas. Elas mostram um forte senso de ligação entre si e podem ser identificados como pertencentes 

a um álbum visual específico" (HARRISON, 2014, p. 15). 

Esta segunda forma de apresentação do álbum visual conecta-nos diretamente a uma ideia 

audiovisual seriada, em que cada videoclipe funcionaria enquanto um capítulo ou ato de uma 

narrativa mais abrangente e coesa. Neste caso, diferentemente do vídeo contínuo, existem 

interrupções entre um videoclipe e outro, fazendo com que a experiência estética proporcionada 

por este tipo de apresentação se torne mais fragmentada, em contraponto às propostas de Dirty 

Computer, Runaway e The Odyssey, por exemplo. Nesse sentido, os "episódios audiovisuais" são 

organizados na mesma sequência que as faixas sonoras presentes no álbum fonográfico do mesmo 

artista/banda, permitindo que as diferentes "partes" do álbum visual possam ser descolados mais 

facilmente da obra. Tal movimento permite que eles sejam consumidos ora enquanto um 

videoclipe em si mesmo, ora funcionando enquanto uma parte do projeto audiovisual maior. 

Mis Planes son Amarte, álbum visual e fonográfico do artista colombiano Juanes, é uma 

obra apresentada tanto de forma contínua quanto fragmentada. Ele foi lançado no dia 12 de Maio 

de 2017 e possui um total de 12 faixas sonoras, contabilizando aproximadamente 40 minutos de 

duração de conteúdo musical. O formato físico do álbum fonográfico conta apenas com as faixas 

sonoras, sendo possível adquirir o álbum visual exclusivamente em sua versão digital online 

através da plataforma iTunes. Neste caso, há uma 13º faixa em que um vídeo de aproximadamente 

1 hora de duração com o conteúdo visual da obra sem interrupções é apresentado. Através deste 

modelo, o álbum funcionaria enquanto um vídeo contínuo, tal como o proposto acima nos casos 

de Runaway, Dirty Computer e The Odyssey. No entanto, outra forma de assistir ao conteúdo visual 

da obra é através da plataforma de vídeos do YouTube. Juanes, em seu canal oficial, publicou uma 

playlist com 20 vídeos no mesmo dia de lançamento de seu trabalho no mercado mundial, 

possibilitando ao público assistir ao álbum visual sem a necessidade de adquiri-lo através do 
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iTunes. A playlist conta com os videoclipes das 12 faixas sonoras organizadas na mesma ordem 

que a presente no álbum fonográfico, com a adição de mais 8 vídeos extras que funcionam como 

interlúdios117 de ligação entre um videoclipe e outro. Portanto, se assistido diretamente no 

YouTube, o público teria uma experiência mais próxima de uma narrativa seriada bastante 

parecida com a experiência de binge-watching118 típica dos produtos seriados disponibilizados em 

plataformas tais como o Netflix. Neste caso, o álbum visual funcionaria como uma "temporada" 

de uma série, cada videoclipe sendo um capítulo de uma narrativa maior. 

 

   
Figura 2 - Playlists no qual os álbuns visuais Reconstrução (Tiago Iorc, 2019) e Mis Planes son Amarte (Juanes, 

2018) estão disponíveis na plataforma de vídeos do YouTube. 
 

Esse é o caso de Beyoncé, álbum visual citado nos parágrafos anteriores e que foi lançado 

nas plataformas digitais enquanto uma coleção de vídeos musicais que vinham "junto com o 

pacote" de faixas sonoras presentes no álbum fonográfico. Ele foi lançado no dia 13 de Dezembro 

de 2013 e possui um total de 14 faixas sonoras, contabilizando aproximadamente 65 minutos de 

                                                
117 Pequeno trecho de música instrumental destinado a preencher o espaço entre dois atos ou partes de uma grande 
composição. No caso de Mis Planes son Amarte, os interlúdios não são musicais, e sim audiovisuais, funcionando da 
mesma forma: conectam os videoclipes em torno de uma mesma linha estrutural. 
118 O fenômeno de binge-watching pode ser traduzido como "uma visualização compulsiva" atrelada a prática de 
assistibilidade seriada. Também chamada de binge-viewing ou marathon-viewing, é a prática de assistir televisão por 
um longo período de tempo, geralmente um único programa de televisão. Em uma pesquisa conduzida pela Netflix 
em fevereiro de 2014, 73% das pessoas definiram a observação compulsiva como "assistindo entre 2-6 episódios ou 
mais do mesmo programa de TV em uma única sessão". O binge-watching como um fenômeno cultural se tornou 
popular com o aumento dos serviços de streaming de vídeo, tais como o Netflix, a Amazon Prime e o Hulu, através 
dos quais o espectador pode assistir a programas de TV e filmes sob demanda. Disponível em: 
<https://www.cinemablend.com/television/Unsurprising-Netflix-Survey-Indicates-People-Like-Binge-Watch-TV-
61045.html> Acesso em 06/05/19. 
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duração. O formato físico do produto contava com um CD e mais um DVD contendo os 14 

videoclipes produzidos em conjunto e mais 3 vídeos extras, totalizando quase 1 hora e 20 minutos 

de duração. O álbum visual de Beyoncé, portanto, pôde ser adquirido tanto em sua versão física 

(CD + DVD) quanto em sua versão digital através do iTunes. Diferentemente de Juanes, Beyoncé 

só veio a disponibilizar os 17 vídeos musicais em seu canal oficial do YouTube três anos após o 

lançamento da obra no mercado mundial, também no formato de playlist com os vídeos 

organizados na mesma sequência presente no álbum musical. Neste caso, tanto na versão adquirida 

através do iTunes quanto na versão posteriormente disponibilizada no YouTube, os videoclipes 

foram apresentados como vídeos separados, o que nos faz pensar sobre o fato de que cada vídeo 

musical possui um início e um fim, que as interrupções existentes entre um e outro fragmentam a 

percepção do todo e sobre a possibilidade prática de poder assisti-los ora enquanto parte de uma 

narrativa audiovisual coesa, ora enquanto videoclipes separados e autossuficientes. 

Refletir sobre a possível construção seriada do álbum visual nos leva a pensar sobre uma 

das características mais emblemáticas do produto cultural em estudo neste trabalho: a 

independência que as faixas audiovisuais presentes em um álbum visual podem possuir, podendo 

ser recortadas do projeto audiovisual sem que a sua inteligibilidade seja prejudicada com este 

movimento de flexibilização. Ao ser descolada da "narrativa maior", o videoclipe se torna uma 

ferramenta de promoção do disco e do artista, tal como os videoclipes sempre o foram e continuam 

sendo (SOARES, 2013; HOLZBACH, 2016). Muitos artistas se utilizam dos visuais já produzidos 

para lançá-los separadamente, a fim de que funcionem enquanto videoclipes clássicos e regidos 

pela lógica de mercado inerente aos videoclipes e singles. Neste caso, o vídeo musical parece 

funcionar enquanto uma pílula do álbum visual, com o intuito de atrair o público para a 

"experiência completa" proporcionada pela fruição estética do álbum em sua integralidade. No 

entanto, não procuro imputar qualquer juízo de valor sobre como seria a "forma correta" de 

consumo deste produto cultural, por entender que cada indivíduo constrói os seus próprios 

percursos de espectatorialidade no cenário digital contemporâneo, escolhendo de que maneira 

assistir aos conteúdos que lhes chama a atenção. Mas é interessante observarmos como o conteúdo 

audiovisual proposto pelos artistas pode ser flexível e rearranjado, até mesmo para suprir 

demandas mercadológicas necessárias para a manutenção do artista nas ambiências digitais 

contemporâneas. 
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 Podemos observar esta independência das faixas audiovisuais no álbum visual Beyoncé 

citado acima. Depois do álbum ter sido lançado mundialmente, no dia 13 de Dezembro de 2013, 

Beyoncé Knowles lançou de modo separado o videoclipe de "Drunk in Love" (uma das faixas 

audiovisuais de seu álbum visual) diretamente no YouTube três dias após o lançamento oficial do 

disco. Como mencionado acima, a artista não lançou o seu projeto audiovisual completo 

diretamente no YouTube, no entanto, lançou o videoclipe de uma das canções de modo público, 

corroborando a intenção de se utilizar desta faixa audiovisual como uma "pílula" do trabalho 

maior, lançando mão de uma estratégia promocional e mercadológica tal como a concepção de 

videoclipe já traz inscrito em sua própria formatação estética119. Continuando com a promoção do 

trabalho audiovisual pelos meandros do cenário midiático digital, a artista desmembrou outra faixa 

audiovisual alguns meses após o lançamento do álbum visual no mercado, a fim de utilizá-lo 

enquanto uma estratégia de marketing. No dia 25 de Fevereiro de 2014, Beyoncé lançou em seu 

canal oficial no YouTube o videoclipe de "Partition", canção e audiovisual também pertencente ao 

álbum Beyoncé. 

Outro caso interessante para pensarmos sobre a independência das faixas audiovisuais 

pertencentes a determinado álbum visual é o caso do projeto artístico de Juanes, Mis Planes son 

Amarte. Neste caso, o artista lançou alguns videoclipes meses antes do lançamento oficial do 

álbum nas plataformas digitais, incorporando-os enquanto uma estratégia de marketing para 

propagandear o álbum visual a ser lançado no futuro. O álbum visual na íntegra foi lançado no dia 

12 de Maio de 2017 como mencionado acima, mas cerca de seis meses antes, no dia 7 de Outubro 

de 2016, Juanes lançou o videoclipe da canção "Fuego" em seu canal oficial no YouTube, como 

que preparando o terreno para o posterior lançamento da obra completa. Alguns meses após 

"Fuego", o artista colombiano lançou outro videoclipe também retirado de Mis Planes Son Amarte. 

No dia 26 de Janeiro de 2017, cerca de três meses antes do lançamento oficial do disco, o 

videoclipe de "Hermosa Ingrata" foi lançado em seu canal oficial do YouTube. 

É interessante observamos que, em entrevista para o jornal norte-americano The New York 

Times, Juanes lança mão do mesmo discurso que Beyoncé utilizou quando do lançamento de seu 

                                                
119 O videoclipe materializa aspectos ligados à lógica de mercado trazida à frente quando pensamos na música popular 
massiva e seus desdobramentos através da indústria fonográfica, na medida em que não podemos desconectar a gênese 
e consolidação deste meio audiovisual do seu intuito primordial: a promoção de uma obra fonográfica através de um 
single retirado do mesmo e, consequentemente, a circulação da star persona de um artista/banda pelos meandros da 
cultura pop. 
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primeiro álbum visual, falando sobre a perda da experiência proporcionada pelo álbum de músicas 

tal como ele era consumido antigamente. "Tudo mudou muito e todas as pessoas atualmente estão 

consumindo apenas músicas, então a cultura do álbum está se tornando um conceito do passado. 

Para mim foi importante colocar um rosto em cada música e apenas contar uma história"120. Ainda 

que tenha desmembrado algumas faixas audiovisuais para serem utilizadas como peças 

promocionais de divulgação do álbum e de sua imagem, Juanes desejava "contar uma história", ou 

seja, de alguma maneira todas as faixas audiovisuais, quando assistidas em conjunto, poderiam 

conjugar-se enquanto uma narrativa que seria construída no imbricamento próprio e bastante 

particular entre as sonoridades do álbum fonográfico, entre a performance do artista (tanto nas 

passagens audiovisuais quanto nas músicas), entre as letras das canções apresentadas e entre as 

atmosferas visuais propostas para este projeto. 

 Pensar sobre uma pretensa narrativa existente no álbum visual nos coloca questões 

interessantes, que dizem respeito à maneira como esta narrativa é construída, tanto do ponto de 

vista visual quanto do ponto de vista sonoro. Portanto, se existe uma narrativa audiovisual (ainda 

que não completamente subordinada aos ditames cinematográficos nem televisivos) que 

perpassaria todas as faixas audiovisuais e sonoras de um mesmo álbum, como ela é construída 

especificamente no produto cultural aqui trazido à frente de pesquisa? Como o álbum visual se 

comporta quando comparado às formas audiovisuais hegemônicas e tradicionais de construção 

narrativa? Poderíamos considerar, de fato, a existência uma estrutura narrativa no interior de um 

álbum visual? 

 

 

Os Motivos Condutores Visuais 
 

Uma das categorias analíticas trazidas à tona por Cara Harrison em seu estudo sobre os 

álbuns visual é o que a autora chama de motivos condutores apresentados de maneira visual. O 

motivo condutor, mais popularmente associado às óperas de Richard Wagner, é "um tema (...) cujo 

propósito seria representar ou simbolizar uma pessoa, objeto, lugar, ideia, estado de espírito, força 

                                                
120 Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/05/10/arts/music/juanes-mis-planes-son-amarte-latin-visual-
album.html> Acesso em 01/05/19. Tradução nossa. 
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sobrenatural ou qualquer outro elemento em um trabalho dramático"121 (WHITTALL apud 

HARRISON, 2014, p. 42). Um "visual leitmotif", na concepção trabalhada por Harrison em seu 

trabalho acadêmico, se caracterizaria por ser qualquer elemento visual que se apresenta e 

reapresenta constantemente no decorrer de um mesmo álbum, criando uma ligação entre as faixas 

e fazendo com que a obra se torne uma totalidade congruente, estruturada em torno de alguns 

elementos repetitivos e cíclicos que retornariam em vários momentos de um mesmo álbum visual. 

Acreditamos que esta categoria se torna útil na análise do álbum visual tendo-se em vista 

a não cronologia e a não continuidade características da linguagem audiovisual presente no 

videoclipe. Neste caso, e principalmente para os casos em que não existem pontes narrativas que 

façam as ligações entre um videoclipe e outro, compreendemos que o motivo condutor parece ser 

uma noção mais fluida, não tão dura quanto a análise exclusivamente narrativa. Os motivos 

condutores empregam uma continuidade visual aparente entre as faixas audiovisuais sem 

conformá-las a uma linearidade cronológica, sendo uma categoria mais aberta e, portanto, passível 

de ser aplicada a um conjunto mais abrangente de álbuns visuais. 

Objetos, personagens, cenários, maquiagem, figurinos e até mesmo angulações de câmera 

e cores podem ser pensados como motivos condutores visuais, os quais aparecem em um momento 

específico do álbum e retornam em um momento posterior do mesmo, a fim de que criemos uma 

ligação instantânea entre o que foi mostrado anteriormente e o que está sendo mostrado no 

momento. Esses elementos são recorrentes neste tipo de obra audiovisual e são salutares na medida 

em que permitem ao público conectar as faixas audiovisuais em torno de uma mesma estrutura 

compreendida no interior de um dado álbum visual. 

Um exemplo bastante claro para refletirmos sobre os motivos condutores da narrativa 

compreendida no álbum visual é o que encontramos no segundo álbum de estúdio da artista galesa 

Marina (anteriormente chamada Marina and the Diamonds), denominado Electra Heart. Esta obra 

é apresentada no formato em que cada faixa audiovisual corresponde a uma faixa sonora do álbum 

fonográfico com o qual ele estabelece uma relação direta, tendo sido disponibilizado no YouTube 

através de uma playlist com duração total de aproximadamente 28 minutos122. O seu lançamento 

ocorreu no dia 27 de abril de 2012, sendo uma ruptura com as sonoridades utilizadas em seu álbum 

                                                
121 "a theme […] whose purpose is to represent or symbolize a person, object, place, idea, state of mind, supernatural 
force or any other ingredient in a dramatic work". 
122 Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLFE36A3E9ACC0F14C> Acesso em 05/05/19. 
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de estreia, denominado "The Family Jewels". A obra musical possui uma sonoridade fortemente 

enraizada no electropop e no bubblegum pop123, possuindo uma influência bastante marcante de 

grandes estrelas da música pop norte-americana, tais como Madonna e Britney Spears. A artista, 

ao viajar pelos Estados Unidos com a turnê de seu disco de estreia, se viu envolvida pelo estilo de 

vida norte-americano de maneira bastante imersiva, o que a levou a pensar sobre o que poderia 

significar o "sonho de vida americano" a partir de sua própria perspectiva. Influenciada por uma 

estética hollywoodiana dos anos 70, pelas típicas tragédias gregas clássicas, bem como por 

personalidades importantes da cultura pop, tais como Marilyn Monroe e Maria Antonieta, a artista 

criou quatro arquétipos visuais para a construção de sua obra, tornando-as elementos chave da 

narrativa presente em "Electra Heart". 

O álbum não foi anunciado e nem promovido enquanto um álbum visual pela equipe da 

artista. No entanto, é interessante observarmos que, conforme a cantora ia lançando os videoclipes 

para os singles retirados do disco, havia nos títulos124 dos vídeos uma clara alusão a certa 

organização sequencial no trabalho audiovisual, permitindo-nos pensar em uma determinada 

narrativa organizada à partir de certas intenções líricas e artísticas pretendidas pela cantora e sua 

equipe. No total o trabalho audiovisual é composto por 11 partes, que equivalem a 11 vídeos 

utilizados como capítulos de uma mesma temática trazida não só pelas imagens, mas também pelas 

sonoridades presentes no álbum fonográfico de mesmo nome. Alguns vídeos foram retirados da 

narrativa "principal" e lançados como videoclipes dos singles escolhidos para a promoção do disco, 

antes do mesmo ser lançado oficialmente no mercado. 

Três motivos condutores visuais são bastante evidentes na narrativa presente em "Electra 

Heart", o primeiro deles sendo uma pequena pinta em formato de coração, desenhada a lápis abaixo 

do olho esquerdo da artista que comanda a performance do álbum visual. É interessante observar 

que este pequeno detalhe desenhado deliberadamente no corpo da artista acaba funcionando como 

um marcador visual, permitindo que conectemos a performance da artista aos arquétipos 

desenvolvidos pela narrativa do álbum, os quais acabam por interligar todas as faixas ao redor de 

um mesmo conceito ou temática. Ao olharmos para a pinta desenhada no rosto da artista em 

diversas das faixas audiovisuais presentes em Electra Heart, nossos sentidos voltam-se à ideia que 

                                                
123 A bubblegum pop é um subgênero da música pop com um som animado e cativante, criado e comercializado para 
atrair pré-adolescentes e adolescentes. 
124 Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=dU7GoCKSQfg> Acesso em 05/05/19 
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Marina buscou evocar em seu trabalho de maneira recorrente: um comentário sobre o american 

way of life e sobre como este sonho pode se tornar falido quando usado para mascarar profundos 

sofrimentos existenciais. Sorrisos, roupas coloridas e cabelos platinados - que nos provocam ecos 

de Marilyn Monroe no contemporâneo - não são suficientes para sustentar um estilo de vida 

corrompido e desgastado. 

 

     

     
Figura 3 - Cenas das faixas audiovisuais "How to be a Heartbreaker", "Primadonna", "Power and Control" e "Lies" 
respectivamente (da esquerda para a direita, de cima para baixo). Cenas referentes ao álbum visual Electra Heart. 

 
Dois outros motivos condutores - dentre muitos outros que poderíamos citar - funcionam 

em oposição, como se a artista compartimentalizasse dois estados de espírito em um mesmo corpo, 

conduzindo e lembrando o espectador de que tais arquétipos caricaturados por Marina muitas vezes 

coexistem em uma mesma subjetividade, sendo, portanto, dois lados de uma mesma moeda. 

Marina parece usar a oposição entre as cores avermelhadas e escuras para estabelecer uma 

separação entre duas entidades antagônicas e, ao mesmo tempo, unas. 

O cabelo platinado e as conjugações de cores rosadas (ou avermelhadas) em diversas 

passagens visuais da obra, nos mais variados objetos que circundam as performances da artista - 

nos móveis, nos figurinos e nas cores adicionadas por pós-produção na imagem - parecem nos 

sugerir a síntese do "sonho americano" como imaginado pela artista, remetendo-nos a arquétipos 

instaurados por anos e mais anos de cultura pop mainstream norte-americana. Repentinamente 
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Marina é uma dona de casa em um subúrbio americano dos anos 1950, lutando pelo seu casamento 

e por suas aparências para, logo depois, se transformar em uma atriz famosa da era de ouro 

hollywoodiana, agarrando-se também às aparências como forma de se manter nos holofotes 

eternamente. O cabelo preto e as cores escuras empregadas também nos figurinos, nas maquiagens 

carregadas e na textura das imagens do trabalho audiovisual parece nos sugerir, em oposição às 

cores avermelhadas e quentes supracitadas, a derrocada desse estilo de vida sustentado nas 

aparências e nas máscaras superficiais. Subitamente Marina encarna a essência de uma mulher que 

se tornou fria e insensível depois de anos "enterrando" e falseando os seus sentimentos, tornando-

se uma persona ao mesmo tempo cruel e vulnerável, que carrega em si o rancor por "sonhos 

americanos" que nunca se realizaram. 

Os motivos condutores visuais, portanto, fazem parte de um arcabouço de categorias que 

podemos dizer serem específicas ao tipo de construção estética encontrada na maioria dos álbuns 

visuais observados no contemporâneo, permitindo-nos estabelecer características que se repetem 

via de regra neste tipo de formato audiovisual. A relação direta entre o álbum visual e fonográfico 

de um mesmo artista/banda, as duas formas principais de apresentação de determinado projeto 

audiovisual, aliados à dimensão performática do álbum visual e aos motivos condutores de sua 

narrativa pop parecem ser os terrenos nos quais as suas diretrizes estéticas e modelos estilísticos 

irão se assentar, remediando (BOLTER E GRUSIN, 1999) experiências consolidadas pelas mídias 

anteriores e produzindo renovadas apropriações simbólico-sensíveis na contemporaneidade digital 

capitaneadas pelo advento da internet (JENKINS, 2009). 

 

 

Por uma Musicologia da Imagem 
  

Na busca por uma inteligibilidade racional, em que as imagens audiovisuais supostamente 

deveriam conter um significado lógico intrínseco que ajudasse no desenvolvimento de uma trama 

narrativa unicamente ótico-visual, negligenciamos os outros aspectos possíveis da sequência 

audiovisual e sonora proposta pelo álbum visual, aspectos que dizem respeito a uma gama de 

variáveis possíveis presentes também na forma bastante específica através da qual a música 

popular massiva parece nos "contar uma história". Nesse sentido, ao pensarmos no tipo de estética 

instalada no videoclipe e compartilhada pelo álbum visual, podemos trazer à tona o conceito de 
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imagem-ritmo como proposto por Felipe Muanis (2012) ao falar sobre as especificidades inerentes 

às imagens televisivas e a sua diferença com relação às sequências imagéticas estáticas (como as 

histórias em quadrinhos, por exemplo) ou as imagens em movimento que encontramos no cinema. 

Ao falar sobre determinados produtos audiovisuais que surgiram e se consolidaram na 

televisão, o autor vai ressaltar o fato de que, nos videoclipes, as imagens audiovisuais estariam 

subordinadas a um determinado ritmo musical que ditaria as regras de sua estrutura interna, tanto 

no que diz respeito à sua montagem em sequência, quanto no interior de cada plano. No videoclipe, 

"as imagens são trabalhadas pelos seus realizadores menos com a lógica do tempo narrado e mais 

com a lógica similar do tempo musical. A imagem, portanto, também pode ser ritmo" (MUANIS, 

2018, p. 170). Neste caso, o ritmo interno da canção seria uma chave importante para refletirmos 

sobre a existência de uma estética própria aos vídeos musicais, a qual estaria ancorada visualmente 

em particularidades tais como os arranjos instrumentais de determinada faixa sonora, o timbre 

vocal entoado pelo artista, os gestos físicos da dança incorporada pela performance da música, a 

harmonia interna da canção, a composição lírica, o espaço acústico utilizado na ambiência sonora, 

as batidas da mixagem, a melodia que se desenvolve no tempo, a própria natureza de uma 

narratividade encontrada no ritmo sonoro, enfim, aspectos musicais que de certa maneira regeriam 

a cadência imagética de uma dada sequência audiovisual. 

É importante salientar para o fato de que, aqui, não estou discutindo sobre o ritmo 

alcançado através unicamente da montagem das imagens em sequência. Diferentemente do ritmo 

alcançado pelo filme através da montagem125, aqui gostaria de trazer à tona características internas 

à cada plano126 que, através de determinados artifícios visuais aliados a uma certa cadência sonora 

dada através da música, desenvolvem a imagem-ritmo per se. Em outras palavras, cada imagem 

no videoclipe possuiria um ritmo interno próprio - que também pode ser alcançado através da 

                                                
125 Montagem ou edição é um processo que consiste em selecionar, ordenar e ajustar os planos de um filme ou outro 
produto audiovisual a fim de alcançar o resultado desejado - seja em termos narrativos, informativos, dramáticos, 
visuais, experimentais, etc. Em geral, a montagem é realizada pelo montador, em um equipamento compatível com a 
tecnologia empregada na realização do filme, sob a supervisão do diretor ou, em alguns casos, do produtor. Como é 
realizada após a filmagem, a montagem é um processo de pós-produção e é considerada por muitos teóricos como o 
único processo original do cinema, aquilo que tornaria o cinema uma arte ou uma linguagem diferenciada das demais. 
126 Plano, em cinema e no audiovisual em geral, é o trecho do filme compreendido entre um corte e outro. É, portanto, 
limitado espacialmente por um enquadramento (que pode ser fixo ou móvel) e temporalmente por uma duração. No 
momento da filmagem, o plano inicia-se sempre que a câmera é ligada para a captação de imagens e termina quando 
ela é desligada. Neste sentido, a noção de plano confunde-se muitas vezes com a de tomada. No entanto, no cinema 
ficcional, um mesmo trecho narrativo pode ser encenado e filmado várias vezes de um mesmo ponto de vista, 
constituindo várias tomadas de um mesmo plano. Portanto, na filmagem, cada tomada é uma tentativa de rodar um 
plano.  
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montagem destes planos em sequência, mas que não está subordinado exclusivamente a este 

procedimento audiovisual. Muanis (2012), ao falar sobre o ritmo da imagem televisiva presente 

no videoclipe, parece chamar a atenção para uma certa cadência das imagens audiovisuais 

vinculadas a estas obras, a qual não estaria unicamente presente na sincronia da música com a 

imagem ou nos cortes vinculados à determinadas batidas sonoras específicas. A imagem-ritmo 

seria mais como uma lógica visual que se constituiria em sua essência por uma prevalência do 

conteúdo sonoro-musical sobre a imagem, o qual subordinaria a sequência imagética inscrita no 

videoclipe à estrutura musicológica e padronizada da música popular massiva. 

Ao refletirmos sobre uma imagem que conteria em si um determinado ritmo musical, seria 

salutar trazer à tona os esforços empreendidos por Andrew Goodwin (1992) na construção de uma 

"musicologia da imagem" (p. 50). Em seu livro Dancing in the Distraction Factory, o autor busca 

estabelecer uma renovada apreensão analítica sobre os mecanismos constitutivos do videoclipe, 

refletindo sobre a possibilidade de nos utilizarmos dos conceitos compreendidos na estrutura 

musicológica da canção para a compreensão dos mecanismos imagéticos empregados pelo 

videoclipe na busca por uma cadência visual própria. Nesse sentido, é interessante observar que 

ao invés de buscar uma "visualidade da música", Goodwin (1992) lança mão de estratégias 

provenientes da indústria fonográfica para compreender as maneiras pelas quais o videoclipe irá 

se constituir enquanto um produto subordinado à experiência musical e a toda uma iconografia 

midiática que circunda tais experiências. Uma musicologia da imagem, portanto, engendra uma 

visualidade que começaria o seu percurso na música popular massiva, identificando primeiramente 

tanto os traços estruturantes da música enquanto obra de arte, quanto os mecanismos inerentes à 

forma de funcionamento da indústria fonográfica de modo geral, seus endereçamentos estéticos e 

também mercadológicos. 

Andrew Goodwin vai nos lembrar de que associar a visualidade da música popular massiva 

apenas ao videoclipe é negligenciar um conjunto de referências imagéticas que antecedem tais 

produtos audiovisuais. Tal iconografia musical se encontra tanto a nível social e econômico, se 

pensarmos que os "visuais são um elemento chave na produção do sentido musical antes da 

intervenção das imagens videoclípticas, por causa da circulação das representações visuais da 

música pop na imprensa musical, nos anúncios publicitários, nas performances ao vivo" 

(GOODWIN, 1992, p. 50), quanto a níveis intra-subjetivos, através da produção e do consumo de 

tais experiências musicais pelos sujeitos que habitam este sistema sócio-cultural. Neste último 



123 
 

caso, o autor vai nos chamar a atenção para o conceito de sinestesia127, "o processo intrapessoal 

pelo qual as impressões sensoriais são transportadas de um sentido para outro, por exemplo, 

quando uma imagem ressoa 'nos olhos da mente'" (GOODWIN, 1992, p. 50), reforçando a 

utilidade de tal conceito para nos ajudar a entender como a música pode, de certa maneira, ser 

visualizada enquanto imagem mesmo que ainda não inscrita em um vídeo musical. 

Em seu livro, Goodwin empreende uma série de entrevistas tanto com produtores musicais 

quanto com consumidores de música, buscando refletir sobre como se dá o processo de 

visualização da música antes que as imagens criadas pelos videoclipes entrem em cena. Em todas 

as entrevistas é comum e bastante clara a relação entre determinadas sonoridades e certas imagens 

que parecem estar ligadas a elas, corroborando o argumento do autor de que o processo de 

visualização imagética é intrínseco à experiência de criação musical, e não um mero efeito 

colateral da mesma. "Referência a cores, tons, sombras, espaço e a 'paleta' musical são formas 

comuns de pensar entre os produtores de música popular massiva" (GOODWIN, 1992, p. 51). Os 

consumidores de tais canções, assim como os produtores e compositores musicais entrevistados 

pelos autor, também parecem "ver" imagens quando determinada música é ouvida, fazendo 

confluir em uma mesma percepção auditivo-visual a rede de referências externa a estes indivíduos 

(imagens produzidas pela indústria fonográfica e vinculadas midiaticamente através da cultura 

pop), bem como imagens mentais intra-subjetivas produzidas pelos próprios sujeitos ao ouvirem 

determinada canção e sentirem determinadas emoções. Nesse sentido fica claro que, antes mesmo 

do videoclipe ser produzido, a música popular massiva já se encontra atravessada por uma rede 

iconográfica altamente complexa, regida pelos seus próprios códigos de produção de sentido. 

 

É importante que eu reitere o ponto de que o significado musical no videoclipe é altamente 
autônomo. É central para o meu argumento não apenas que muitos recursos visuais 
encontrados nos vídeos musicais possam ser explicados ao ouvir as músicas em si, mas 
também que a música é uma âncora discreta e central de significado no consumo de 
videoclipes. Os críticos deste produtos culturais exageraram na natureza descentralizada 
e instável do videoclipe, em parte ao não levarem em conta a própria música (GOODWIN, 
1992, p. 84)128. 

                                                
127 "Enquanto o conceito de sinestesia se refere amplamente ao deslocamento de experiências sensoriais, usarei o 
termo no sentido específico que é usualmente empregado em relação à música - onde 'vemos' sons" (GOODWIN, 
1992, p. 204). 
128 "It is important that I reiterate the point that musical meaning in the music television is highly autonomous. It is 
central to my argument not only that many visual features of music television can be explained by listening to the 
songs themselves, but also that the music is a discrete and central anchor of meaning in the consumption of music 
video. Critics of music television have exaggerated the decentered, unstable nature of music television partly by failing 
to take account of the music itself". 
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 Ou seja, destacar a importância de nossa reflexão recair sobre a estrutura interna da música 

e sobre os arranjos econômico-culturais da indústria fonográfica é empreender um esforço de 

produção de sentido que dialogue com os parâmetros regidos pelas convenções simbólico-

sensíveis já presentes na música popular massiva. Desse modo, trazer à luz uma abordagem na 

musicologia da imagem significa compreender os aspectos que envolvem a experiência musical 

para além da música em si, inclusive relacionando tais experiência a toda uma iconografia 

midiática pré-existente à produção dos vídeos musicais. Refletir sobre a rede altamente complexa 

que envolve o consumo musical nos permite pensar que convenções imagéticas consolidadas na 

cultura do videoclipe se tornam bastante compreensíveis. 

 Outro ponto que Goodwin sublinha em sua reflexão sobre uma musicologia da imagem, e 

que seria uma característica inerente às convenções da música popular massiva amplamente 

utilizado como um recurso expressivo na construção audiovisual do videoclipe, é o direct 

address129. Tal recurso, se fosse lido pela ótica das teorias fílmicas, seria definido como 

antirrealista por quebrar com uma suposta ilusão cinematográfica construída pela diegese do filme. 

No âmbito do videoclipe, no entanto, tal ferramenta expressiva não causa estranhamento no 

espectador por ser um código intrínseco às performances realizadas por artistas inseridos na 

indústria fonográfica. O direct address se caracteriza por trazer o intérprete da canção se dirigindo 

diretamente à câmera, quebrando a "quarta parede fílmica" e se tornando, desse modo, tanto o 

narrador da peça audiovisual quanto o personagem central da mesma. Ou seja, diferentemente das 

narrativas desenvolvidas pela maioria dos filmes ou séries de televisão, o videoclipe não procura 

camuflar a existência do espectador: muito pelo contrário, tais produtos audiovisuais parecem 

convocar o ouvinte a participar do que está sendo mostrado, imitando a experiência do fã que 

presencia uma apresentação ao vivo do seu artista favorito. "É então aparente que a música pop 

utiliza um modo direto de endereçamento, tanto auditivamente quanto (na performance) 

iconicamente. São essas convenções que estão em jogo quando cantores e músicos olham para a 

câmera e performam diretamente para nós" (GOODWIN, 1992, p. 77). Nesse sentido, ao invés de 

pensarmos que tal modo de endereçamento quebraria com uma suposta ilusão audiovisual 

pretendida pelo videoclipe, vai dialogar fortemente com uma convenção já estabelecida na 

                                                
129 Endereçamento direto (traduzido pelo autor). 
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indústria musical, a qual seria a apresentação dos artistas e músicos ao vivo ou em programas de 

televisão. 

Para além das imagens e convenções produzidas por todo um contexto midiático atrelado 

à indústria fonográfica - que possui suas próprias lógicas internas de operação e convenções 

simbólico-sensíveis bastante sedimentadas - a discussão sobre a  musicologia da imagem também 

precisa levar em consideração a estrutura interna da música popular massiva, buscando em seus 

componentes constitutivos um arcabouço analítico que nos ajude a pensar em ganchos visuais 

(VERNALLIS, 2004) vinculados a processos próprios do desenvolvimento harmônico e melódico 

da canção. Ou seja, na busca por uma construção musicológica da imagem audiovisual, é preciso 

que as formatações próprias da música sejam trazidas à frente para que possamos compreender de 

que maneira determinados elementos sonoros são tornados visíveis na construção imagética do 

videoclipe e, por extensão, do álbum visual. 

 

 

        
Figura 4 - Cenas dos álbuns visuais Beyoncé (Beyoncé, 2013), Hi Custodian (Dirty Projectors, 2012), Mis Planes 

Son Amarte (Juanes, 2017) e Mala Santa (Becky G, 2019), respectivamente (da esquerda para a direita, de cima para 
baixo). Aqui os artistas se utilizam do recurso estilístico "direct address" para materializar esteticamente a 

performance da star persona. 
 

Uma das abordagens possíveis para este empreendimento seria a observância da estrutura 

geral da maioria das músicas populares, as quais seguem um padrão cíclico de repetição 

concernentes a um dado refrão, o qual seria a âncora da obra. O refrão da canção seria a parte 

central e nuclear da música, a partir do qual todos os outros elementos sonoros (estrofes, pontes, 

solos) irão gravitar e se desenvolver harmonicamente. "O refrão pode ser definido como um 
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modelo melódico de fácil assimilação que tem como objetivos principais sua memorização por 

parte do ouvinte e a participação ("cantar junto") do receptor no ato de audição" (SOARES, 2006, 

p. 4). Nesse sentido, os videoclipes via de regra imitam esta estruturação genérica da música 

popular massiva, procurando conferir uma certa ideia cíclica a elementos visuais que se repetiriam 

durante várias seções de uma determinada sequência audiovisual.  

Carol Vernallis (2004), ao refletir sobre os parâmetros musicais que se encontram inscritos 

na tessitura audiovisual do videoclipe, vai pensar nos versos-gancho como elementos centrais para 

refletirmos sobre a construção imagética deste produto audiovisual. Nesse sentido, o verso-gancho 

estaria prioritariamente presente no refrão da música, e seria "o trecho que mais evidentemente se 

projeta como imagem ou que cristaliza um ponto de vista sobre a letra, e que, na maioria das vezes, 

está relacionada ao título da canção" (VERNALLIS, 2004, p. 145). Nesse sentido, para além de 

analisar o conteúdo sonoro e lírico da música, precisamos estar atentos aos versos-gancho como 

um dos elementos fundamentais na construção imagética do videoclipe. 

 

A localização dos "versos ganchos" pode se dar a partir da perspectiva de que: 1) na 
maioria das vezes, o "verso gancho" está em consonância com o título da canção; 2) há 
uma ênfase na entonação do cantor ao registrar vocalmente esta frase na canção, 
sinalizando modos de projeção e acentos de determinado verso; 3) é possível haver 
momentos em que o arranjo da canção ora projete-se numa ênfase direcionada ao "verso 
gancho", ora se estanque, promovendo tal estratégia enfática galgada na abundância ou 
ausência sonora; 4) o "verso gancho" é sintomático que seja repetido ao longo da canção 
e, algumas vezes, até o final desta (SOARES, 2006, p. 7).    

    

Outra categoria levantada por Vernallis (2004) seria o que a autora chama de "rimas 

visuais", ou seja, a constante repetição de um conjunto de elementos visuais que, "em conjunto 

com movimentos de câmera e uma montagem rápida, cria um senso de continuidade visual que se 

iguala ao fluxo musical" (VERNALLIS, 2004, p. 159). Os realizadores audiovisuais geralmente 

se utilizam de alguns elementos materiais ou visuais que se repetem no tempo, a fim de que criemos 

continuamente uma ligação entre os diversos planos de um mesmo videoclipe. Tais elementos, no 

entanto, não estariam estritamente ligados aos versos-gancho: tais estratégias visuais poderiam ser 

inseridas em qualquer momento do videoclipe, sem necessariamente estarem vinculadas a uma 

passagem musical específica. Tal estratégia ancora-se, novamente, numa noção sempre circular e 

repetitiva típica da estrutura musical, lembrando-nos sempre de que estamos diante de um produto 

audiovisual bastante particular, que vai cooptar as diretrizes estéticas advindas da música popular 

massiva a fim de criar um semblante audiovisual para a canção. As rimas visuais seriam, portanto, 
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quaisquer elementos desde cores específicas, objetos materiais, figurinos, enquadramentos de 

câmera, luzes, movimentos de dança ou até mesmo algum motivo gráfico de pós-produção. Tais 

rimas visuais poderiam ser aproximadas dos motivos condutores visuais mencionados no início 

deste mesmo capítulo e que, no interior de um dado álbum visual, ajudariam na construção de uma 

certa continuidade aparente entre um videoclipe e outro. 

Outro ponto que Carol Vernallis (2004) vai nos chamar a atenção é para as "divisões 

seccionais da música" como um dos elementos estruturais que serão imitados pela construção 

imagética dos videoclipes. Nesse sentido (e como mencionado nos parágrafos acima), a música 

popular massiva, via de regra, divide-se geralmente em três principais seções musicais: o refrão, 

os versos e as pontes que irão fazer a ligação entre os versos e os refrões130, os quais podem conter 

variações principalmente na introdução e na conclusão da mesma. Dessa forma, o videoclipe 

"muitas vezes chama a atenção para as divisões seccionais da música para ajudar o espectador a 

lembrar a música e a sua estrutura" (VERNALLIS, 2004, p. 163), buscando criar momentos visuais 

de ruptura entre uma sessão e outra. Tais momentos liminares podem ser bastante evidentes, sendo 

tornados visuais com uma brusca mudança de locação, por exemplo; ou realizados de forma mais 

sutil, apresentando-se enquanto uma pequena mudança na iluminação ou nos figurinos. "É 

provável que as imagens encontradas no refrão sejam esquemáticas e icônicas, a fim de exibirem 

a característica mais bem-sucedida ou mais vendável da canção - o principal gancho musical ou o 

principal gancho verbal" (VERNALLIS, 2004, p. 163). A ponte, por outro lado, "é frequentemente 

vista como um lugar fora do vídeo, como uma possibilidade de engendrar outros modos de ser, 

para além dos versos e do refrão" (VERNALLIS, 2004, p. 165). 

Ao refletirmos sobre as divisões seccionais da música como um elemento visual bastante 

evidente no videoclipe, podemos pensá-lo também aplicado ao álbum visual, numa tentativa de 

enquadrá-lo enquanto uma forma fonográfica devedora da música popular massiva e de seus 

arranjos estéticos. Nesse sentido, podemos pensar nas imagens geralmente reservadas à ponte 

musical como as sequências audiovisuais que serão destinadas aos trechos entre faixas 

audiovisuais, em que nos deslocamos da efervescência sonora da música para habitamos um lugar 

que transcende este, numa espécie de ponto liminar entre um capítulo e outro da narrativa. Da 

                                                
130 Sublinhamos, neste trabalho, a existência de uma gama variável de possíveis estruturações musicais, sendo que as 
três sessões mencionadas podem ser rearranjadas e a elas podem ser adicionadas mais sessões e mais camadas sonoras. 
Apenas salientamos o fato de que as três sessões imprescindíveis a uma canção e que serão majoritariamente repetidas 
em uma infinidade de músicas populares são as três partes citadas no corpo do texto. 
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mesma forma, as imagens que Vernallis propõe serem mais frequentes nas sessões destinadas ao 

refrão, poderíamos pensar como as sequências audiovisuais que povoam o interior das faixas 

audiovisuais, as quais seriam os momentos de maior fôlego e vivacidade do álbum visual, em que 

a música está mais evidentemente presente. Indo em direção a esta linha de raciocínio, ainda que 

guardadas as devidas proporções, poderíamos iniciar um movimento de análise do álbum visual 

tendo em vista as ferramentas conceituais propostas por Carol Vernallis (2004) em sua análise dos 

videoclipes.  

Tendo em vista a tentativa preliminar de sistematização das características formais e 

estéticas no que concerne a construção audiovisual do álbum visual, busco, nos capítulos seguintes, 

analisar de maneira mais detalhada estas questões através de dois estudos de caso. Reforço aqui 

que as seguintes análises levarão em conta um regime de visualidade ancorado em uma 

musicologia da imagem presente no álbum visual, procurando ressaltar o fato de que este produto 

cultural é regido por lógicas outras de construção narrativa, visual e sonora. Nesse sentido, desejo 

trazer à tona a possibilidade da produção de sentido em um álbum visual ser construído através de 

outros mecanismos que não os unicamente visuais, os quais se encontram também nos 

componentes sonoros e performáticos presentes em um determinado trabalho fonográfico. A força 

narrativa estaria presente também nas sonoridades das músicas, no conteúdo lírico do álbum 

musical, na organização das faixas em uma dada estrutura, nos gêneros musicais inscritos no 

projeto fonográfico, nas performances do artista/banda (tanto no aspecto vocal e instrumental, 

como também no aspecto corporal, nas danças e gestualidades típicas da performance), no 

desenvolvimento harmônico das canções, enfim, em valores e convenções artísticas construídas 

através do imbricamento próprio e não-hierarquizado entre diferentes formas de expressão artística 

que constituem as suas próprias lógicas de produção de sentido. 

 Nos capítulos que se seguem irei trazer como corpus de reflexão dois álbuns visuais 

contemporâneos, a fim de que possamos operacionalizar de modo empírico o arcabouço teórico 

levantado até o momento sobre as naturezas estrutural e estética que caracteriza o álbum visual. 

Irei separar metodologicamente a análise a partir das duas principais questões teóricas que me 

parecem ser as mais urgentes na compreensão das especificidades do formato. Para falar sobre a 

questão referente à performance da star persona no álbum visual, traremos o álbum homônimo 

Beyoncé (2013) de Beyoncé Knowles. Para refletirmos sobre as questões referentes à construção 

narratológica no álbum visual, iremos trazer para a discussão o álbum visual Dirty Computer 
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(2018) da artista Janelle Monáe. É mister ressaltar que irei analisar os dois álbuns visuais tendo 

como percurso de análise os seus motivos condutores visuais e a relação direta entre o álbum 

fonográfico e o álbum visual de um mesmo artista/banda, bem como as categorias analíticas 

desenvolvidas por Carol Vernallis (2004) em relação ao videoclipe, que poderão porventura se 

encaixar na análise do formato audiovisual em estudo nesta dissertação. 
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Capítulo 3 

Analisando o Álbum Visual Beyoncé 
 

"Ensinamos as meninas a se retraírem, de forma a inferiorizá-las. 
Dizemos para as garotas: "você pode ter ambição, mas não muito. Você 

deve aspirar ser bem-sucedida, mas não muito bem-sucedida, caso 
contrário, ameaçará o homem'. Porque eu sou uma mulher, é esperado de 
mim que eu aspire ao casamento. É esperado que eu faça minhas escolhas 

de vida sempre tendo em mente que o casamento é o mais importante. 
Agora, o casamento pode ser uma fonte de alegria, amor e apoio mútuo, 

mas por que ensinamos as meninas a aspirar ao casamento e não 
ensinamos aos meninos o mesmo? Criamos meninas para se verem como 
concorrentes, não por empregos ou realizações, o que acho que poderia 

ser uma coisa boa, mas pela atenção dos homens. Ensinamos às mulheres 
que elas não podem ser seres sexuais da maneira que os homens são. 

Feminista: a pessoa que acredita na igualdade social, política e 
econômica dos sexos"131. 

 
(Chimamanda Ngozi Adichie132)  

 

 

O trecho acima é encontrado na faixa musical e audiovisual ***Flawless, e podemos dizer 

que tal trecho sintetiza de forma bastante emblemática este álbum visual. Inserido como um sample 

do discurso da ativista política nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie133, este pequeno trecho se 

torna como que um motivo condutor a perpassar toda a obra, no qual a artista fala sobre as questões 

mais íntimas de sua personalidade. Em Beyoncé (2013), a cantora nos narra as suas impressões 

acerca do mundo e de seu lugar na sociedade, falando abertamente sobre questões até então nunca 

                                                
131 "We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls 'you can have ambition, but not 
too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man'. Because I 
am a female, I am expected to aspire to marriage. I am expected to make my life choices always keeping in mind that 
marriage is the most important. Now marriage can be a source of joy and love and mutual support, but why do we 
teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not 
for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that 
they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist: the person who believes in the social, political, and 
economic equality of the sexes". 
132 Chimamanda Ngozi Adichie é uma ativista política e escritora nigeriana. Ela é reconhecida como uma das mais 
importantes jovens autoras anglófonas de sucesso, atraindo uma nova geração de leitores de literatura africana. Adichie 
realizou em 2012 uma palestra feminista no TEDxEuston intitulada "Sejamos Todos Feministas". Seu discurso se 
tornou um livro que levou o mesmo nome, em 2014. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Chimamanda_Ngozi_Adichie> Acesso em 15/12/2019. 
133 Disponível em: 
<https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=pt-br> Acesso em 
11/12/19. 
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tocadas pela artista. Navegamos pelos temas relacionados à maternidade, feminismo, negritude, 

sexualidade e libertação, e sobre como todos esses aspectos podem caminhar juntos na construção 

de sua identidade musical e visual.    

Beyoncé foi lançado no dia 13 de Dezembro de 2013 sem nenhum tipo de promoção prévia, 

deixando o público em polvorosa. A obra é o quinto álbum de estúdio da artista Beyoncé Knowles 

Carter, e, como já mencionado na introdução deste trabalho, se tornou mundialmente famoso por 

trazer um vídeo musical para cada faixa sonora, trazendo para o mainstream da música pop 

estadunidense o conceito de álbum visual, o qual já vinha ganhando força desde o fim do século 

XX, mas que se estabeleceu e se consolidou com o lançamento deste trabalho audiovisual. O 

projeto auto intitulado foi aclamado pela crítica e pelo público134, tornando-se um marco 

importante da música a nível mundial. Foi lançado primeiramente na plataforma digital iTunes, 

depois sendo distribuído a outras plataformas e de forma física (no qual o consumidor adquiria um 

CD com o álbum fonográfico e um DVD com o álbum visual). Dois dias depois do lançamento, 

dois videoclipes retirados do álbum visual foram lançados em seu canal oficial do YouTube, 

respectivamente "Drunk in Love" e "XO", como forma de promoção do trabalho. Neste 

movimento de disponibilizar os videoclipes no YouTube de forma independente, podemos 

observar a independência das faixas audiovisuais como uma estratégia mercadológica subordinada 

às lógicas da indústria fonográfica, tal como já descrito na introdução da parte dois desta 

dissertação. 

Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), Beyoncé foi 

globalmente o décimo álbum mais vendido de 2013, ainda que o projeto tenha sido lançado 

somente em dezembro do mesmo ano. Podemos verificar aqui a magnitude comercial da obra, cuja 

singularidade tornou-se um marco importante para a cultura pop mundial. 

 

 

                                                
134 Disponível em: <https://www.nytimes.com/2013/12/14/arts/music/beyonces-new-album-is-steamy-and-
sleek.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimes&_r=0> Acesso em 15/12/2019. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/music/2013/dec/13/beyonce-beyonce-review> Acesso em 15/12/2019. Disponível 
em: <https://pitchfork.com/reviews/albums/18821-beyonce-beyonce/> Acesso em 15/12/2019. 
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Figura 5 - Capa do álbum "Beyoncé" 

 
Beyoncé Knowles foi a produtora executiva do álbum, que foi desenvolvido por sua 

empresa135 em parceria com a gravadora Columbia Records. A ficha técnica do projeto conta com 

inúmeros colaboradores, desde músicos famosos que trabalharam no processo de gravação e 

produção musical do disco, tais como Boots136 (principal produtor do disco), Justin Timberlake, 

Pharrell Williams, The Dream e Timbaland. Todd Tourso, que dirigiu os videoclipes de "Jealous" 

e "Heaven", atuou como o diretor criativo do projeto visual, o qual contou também com a 

participação de diretores famosos, os quais já haviam trabalhado com Beyoncé em outras ocasiões, 

tais como Melina Matsoukas137, Jonas Akerlund138, Hype Williams e Ricky Saiz. As gravações do 

material musical começaram ainda no verão de 2012, apenas um ano após o lançamento de 4 

(2011), o quarto álbum de estúdio da cantora. Os vídeos musicais, por sua vez, começaram a ser 

                                                
135 Parkwood Entertainment é uma empresa americana de gestão e entretenimento fundada em 2008 pela cantora e 
atriz norte-americana Beyoncé Knowles. 
136 Jordan Asher Cruz, mais conhecido como Boots, é um produtor, cantor, rapper, compositor e diretor americano. 
Ele ganhou reconhecimento em 2013 pelas suas contribuições significativas ao quinto álbum de estúdio de Beyoncé 
Knowles. Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/mylestanzer/meet-boots-the-unknown-guy-behind-beyonces-
new-album> Acesso em 15/12/2019. 
137  Matsoukas é uma diretora americana de videoclipes e comerciais. Ela é mais conhecida por seu Grammy pelo 
videoclipe “We Found Love”, estrelado pela cantora Rihanna. 
138 O diretor trabalhou com Beyoncé nos vídeos de "Haunted" e "Superpower"; bem como trabalhou com a cantora e 
com Jay Z na turnê "On the Run”. Em um vídeo "por detrás das cenas" no YouTube, Akerlund diz: "Se você está 
procurando por um vídeo comum, eu provavelmente não sou o seu cara.” Disponível em 
<http://www.indiewire.com/2016/04/who-directed-lemonadethe-7-filmmakers-behind-beyonces-visual-album-
289339/> Acesso em 15/12/2019. 
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gravados em meados de 2013, enquanto a artista estava em turnê realizando os shows da "The Mrs. 

Carter Show World Tour", e por este motivo foram usadas inúmeras locações ao redor do mundo 

para a gravação do material visual do álbum, tais como em vários lugares do Rio de Janeiro 

(Brasil), no famoso cabaré Crazy Horse, em Paris (França) e na praia de Stockton Beach, no 

sudeste da Austrália. 

As sonoridades do álbum, apesar de serem majoritariamente atreladas ao gênero de música 

pop estadunidense, trazem referências do R&B contemporâneo, música eletrônica e soul, 

permitindo a Beyoncé explorar sonoridades que fogem de seu padrão habitual de produção. É 

interessante observar aqui que a utilização de sonoridades diferentes permitiu à Beyoncé e sua 

equipe criar atmosferas sonoras específicas, as quais permitiram que a artista criasse também 

"atmosferas visuais" para os videoclipes de cada canção. Outro ponto bastante celebrado pela 

maioria dos críticos é o alcance e a potência vocal da cantora durante toda a extensão do álbum, o 

que faz de sua performance um dos elementos centrais deste trabalho. "Em toda sua extensão, 

Beyoncé é construído como um castelo de cartas: cada faixa se inclina contra o vizinho e cria algo 

mais grandioso ao fazê-lo" (BOSMAN, 2013, p. 1)139. 

Junto com o lançamento do projeto musical e audiovisual, a artista lançou uma série de 

cinco vídeos no YouTube140, nos quais fala sobre os aspectos de sua vida privada que tangenciaram 

a produção da obra. Temas tais como imperfeição, liberação e honestidade são tratados com 

bastante sinceridade, e formam o arcabouço emocional que se encontra por detrás deste trabalho. 

Os cinco vídeos parecem ser um mini-documentário acerca das motivações que levaram a artista 

a criar o álbum, no qual ela fala sobre o conceito de álbum visual141 e até sobre questões que dizem 

respeito à sua vida pessoal. Jon Pareles, crítico musical do jornal The New York Times, elogia o 

álbum discorrendo sobre a autenticidade única que Beyoncé apresenta em seu álbum auto-

intitulado142: 

 

                                                
139 "Across its length, Beyoncé is built like a house of all-black cards: each track leans against its neighbor and creates 
something grander in doing so". Disponível em: <https://consequenceofsound.net/2013/12/album-review-beyonce-
beyonce-2/> Acesso em 11/12/19. 
140 Disponível em: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLHFeMk_LSwG7Zd-9Iudc9oUmQ-U5nwYY5> 
Acesso em 11/11/19. 
141 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IcN6Ke2V-rQ&list=PLHFeMk_LSwG7Zd-9Iudc9oUmQ-
U5nwYY5&index=2&t=89s> Acesso em 11/12/19. 
142 Disponível em: <https://www.nytimes.com/2013/12/14/arts/music/beyonces-new-album-is-steamy-and-
sleek.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimes&_r=0> Acesso em 15/12/2019. 
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Suas músicas são elegantes e fumegantes, cheias de façanhas eróticas e vocais sensuais; 
de vez em quando, por variedade, tornam-se vulneráveis, compassivas ou pró-feministas. 
E com as músicas e os vídeos, Beyoncé consolida uma das personas mais bem 
equilibradas do pop; ela é, ao mesmo tempo, glamourosa e caseira, carnal e doce, Queen 
B e uma guerreira diligente, polida e ao mesmo tempo humana. "Por debaixo do rosto 
bonito há um ser-humano complexo", ela canta em "No Angel" (PARELES, 2013, p. 
1)143.  

 

O trabalho produzido por Beyoncé parece ser construído por sobre camadas de atmosferas 

visuais e musicais. Cada videoclipe parece acrescentar uma constelação a mais ao universo 

temático da obra, colaborando na construção de uma performance musical pautada na exploração 

de variados imaginários conceitualmente potentes. Nenhuma destas atmosferas, no entanto, é fixa 

o suficiente para mostrar de forma completamente crua as múltiplas personalidades da artista, pois 

como falaremos a seguir, a sua star persona é uma versão teatralizada de sua própria subjetividade 

artística. Ao navegar pelas faixas audiovisuais do projeto, elas parecem funcionar enquanto pílulas 

que constituem um "todo" unificado, desvelando uma vulnerabilidade ainda pouco explorada por 

Beyoncé em seus trabalhos anteriores. 

As faixas sonoras e audiovisuais estão dispostas na seguinte maneira: 

 

 
Tabela 1 - Comparação entre as faixas musicais e as faixas audiovisuais de Beyoncé (tabela feita pelo autor) 

 
O que parece ficar evidente aqui é o título bastante sugestivo do álbum, Beyoncé, que de 

muitas maneiras remete ao nome próprio da artista, à sua identidade enquanto gênio criador (ou 

aquilo que ela procura destacar de sua personalidade, metáfora musical e visual de sua star 

                                                
143 Its songs are steamy and sleek, full of erotic exploits and sultry vocals; every so often, for variety, they turn 
vulnerable, compassionate or pro-feminist. And with both the songs and the videos, Beyoncé consolidates one of pop's 
most finely balanced personas; she is, at once, glamorous and down-home, carnal and sweet, "Queen Bey" and a 
diligent trouper, polished and human. "Underneath the pretty face is something complicated", she sings in "No Angel" 
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persona). Importante frisar que o motivo condutor mais evidente no projeto diz respeito à própria 

performance da star persona encarnada pela artista. Nesse sentido, para além de qualquer análise 

narratológica, precisamos compreender que tal álbum visual é construindo em cima da 

performance de Beyoncé. Neste caso, a continuidade do álbum se dá não tanto no encadeamento 

cronológico e linear do material visual, mas na compreensão de que assistimos a uma performance 

musical, a partir de uma certa perspectiva e imersos em uma determinada atmosfera que circunda 

o gênio artístico da cantora. 

Ora, se podemos pensar nos videoclipes enquanto produtos audiovisuais construídos em 

torno de uma determinada performance midiática, é natural pensarmos no álbum visual enquanto 

também integrante de um determinado enquadramento performático englobado pelo corpo da star 

persona. Afinal, há uma escolha deliberada por parte da artista em inserir determinadas faixas 

musicais em determinado ordenamento sequencial, com específicos arranjos sonoros, vocais e 

performáticos. O compilado dessas faixas audiovisuais em um dado álbum aponta para a união 

deste material em torno de uma mesmo conceito ou temática, produzida por Beyoncé a fim de 

edificar uma ponte comunicativa entre ela e o seu público. 

Da mesma forma que argumentamos sobre o videoclipe funcionar enquanto a performance 

da música popular massiva em sua versão audiovisual, entendemos o álbum visual como também 

um produto que terá na performance da star persona um de seus motivos condutores mais 

proeminentes. Portanto, neste capítulo, tendo como alicerce de análise o álbum visual Beyoncé, 

iremos refletir sobre o conceito polissêmico sintetizado pela palavra performance, buscando 

estruturá-lo enquanto um dos principais mecanismos na produção de sentido do álbum visual em 

estudo. Buscamos com esta análise criar condições para uma metodologia de análise que possa 

ser, no futuro, expandido para outros álbuns visuais. 

 

 

3.1 A Dimensão Performática do Álbum Visual Beyoncé 
 

Para pensarmos sobre o conceito de performance, precisamos nos deslocar das 

epistemologias que canonizam o conhecimento escrito como a única forma de compreender o 

mundo e as expressões artísticas que circulam pelas ambiências digitais. Dando ênfase ao 

conhecimento incorporado (TAYLOR, 2013), estamos abrindo o leque de possibilidades 
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metodológicas ao analisarmos também a corporeidade das performances midiáticas como 

possíveis lentes de observação empírica do mundo. "Parte do que a performance e os estudos da 

performance nos permitem fazer, então, é levar a sério o repertório de práticas incorporadas como 

um importante sistema de conhecer e de transmitir conhecimento" (TAYLOR, 2013, p. 57), 

salientando as gestualidades do corpo como um importante vetor de entrada para a reflexão sobre 

os diversos tipos de expressão simbólica produzidas artisticamente na contemporaneidade. 

Ao analisarmos certo enquadramento midiático como uma performance, estamos 

salientando os modos através dos quais a presença física de um determinado corpo torna visível, 

reencena e atualiza performances passadas, ao mesmo tempo em que imprime no "agora" a 

diferença essencial que singulariza esta performance. Nesse sentido, estamos menos interessados 

em compreender a "veracidade por detrás de determinado ato performático", e sim como tal corpo 

nos fazer ver os fantasmas de um passado que, reativado no presente, transforma-se em uma versão 

atualizada do que já foi visto inúmeras vezes antes. A fantasmagoria da performance é uma de suas 

características mais evidentes, fazendo-nos refletir sobre nossos movimentos e gestos corporais 

como devedores de um longo histórico de práticas incorporadas, os quais são atualizadas 

constantemente no momento presente do ato performático. Tal como nos lembra Taylor (2013), "a 

performance, seja artística ou política, realiza um momento de revisualização" (p. 208), sempre 

apontando em direção ao passado e ao futuro à partir do momento presente.  

 

Em minha opinião, a performance torna visível (por um instante, "ao vivo", "agora") o 
que sempre esteve lá: os fantasmas, os tropos, os roteiros que estruturam a nossa vida 
individual e coletiva. Esses espectros, que se manifestam por meio da performance, 
alteram os fantasmas futuros, as fantasias futuras (TAYLOR, 2013, p. 207). 

 

Nesse sentido, a autora propõe reunir em torno de um mesmo conceito as ideias advindas 

das tradições teatrais e antropológicas, imprimindo um caráter duplo ao conceito supracitado. A 

autora - dando atenção às formas latino-americanas desenvolvidas a partir deste conceito - vai 

pensar na performance enquanto um objeto de análise (teatro, dança, música), mas também 

enquanto uma episteme, ou seja, um modo de conhecer as mais variadas culturas que coexistem 

no contexto contemporâneo. Taylor quer refletir sobre as performances enquanto formas de 

aprender e transmitir conhecimentos por meio da ação incorporada, como se pudéssemos 

apreender determinados modos de ser e estar no mundo através dos corpos e das gestualidades 

incorporadas por estes corpos. Esta concepção original da autora permite-nos pensar na 
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performance enquanto uma chave pertinente para refletirmos sobre as práticas socioculturais da 

contemporaneidade. Diana Taylor realça "a compreensão da performance como simultaneamente 

"real" e "construída", como um conjunto de práticas que reúnem o que historicamente ficou 

separado como discursos ontológicos e epistemológicos distintos, supostamente autônomos" 

(TAYLOR, 2013, p. 28). Ao tentar encontrar um correspondente linguístico para a palavra 

performance no contexto latino-americano, a autora mergulha nas línguas nativas para buscar uma 

palavra que pudesse sintetizar o caráter aparentemente dialético da performance. A expressão olin 

- advinda da tradição da língua indígena nauatle - significa "motor da vida", e seria, segundo a 

autora, uma expressão capaz de reunir tanto a noção ficcionalizada quanto a noção real de 

determinado ato performático. 

 
O termo me atrai porque embaralha todas as noções aristotélicas de gêneros, públicos e 
fins desenvolvidos distintamente. Ele reflete claramente a suposição de que as 
manifestações culturais excedem a compartimentalização, seja ela por gênero (música-
dança) ou por participantes/atores, seja pelo efeito pretendido (religioso, sociopolítico, 
estético) em que se baseia o pensamento cultural ocidental. Ele também questiona nossas 
taxionomias, mesmo ao apontar para novas possibilidades interpretativas (TAYLOR, 
2013, p. 43). 

 

Outro autor que irá desenvolver subsídios teóricos para refletirmos sobre as implicações 

da performance na sociedade moderna é Ervin Goffman (1987). A sua abordagem vai pensar a 

performance como uma "representação"144 que todo o indivíduo realiza na presença de outros 

indivíduos, a fim de controlar as impressões que deseja causar no público que o observa. Ao 

aproximar a noção de performance com a ideia de representação, Goffman se utiliza da metáfora 

dramatúrgica para construir seus argumentos, conferindo uma certa dimensão teatralizada a 

qualquer ação, gesto, movimento ou rito realizado na presença de outras pessoas, as quais irão 

interagir da mesma maneira, através de uma dramaturgia inerentemente intrínseca às relações 

sociais humanas. O autor deixa claro, no entanto, que a sua aproximação com uma noção 

dramatúrgica da performance é só para efeitos de construção argumentativa, não inferindo que as 

relações humanas são baseadas em "representações" no sentido estrito da palavra. Ele deixa claro 

                                                
144 Alguns autores vinculados aos Estudos da Performance optam por traduzir em inglês "presentation" para a 
expressão "auto-apresentação", ao invés de "representação", uma vez que esta palavra aciona uma discussão sobre 
realidade versus ficção que não interessa para a discussão empreendida por estes autores. Ou seja, como será 
explicitado mais a frente, Goffman não pressupõe um "falseamento" identitário quando os indivíduos performatizam 
certos atos na presença de outros indivíduos, por entender que todos os nossos gestos sociais são permeados por uma 
noção performática da vida em sociedade. 
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que a representação de um papel executada pelo ator social diz respeito às interações sociais mais 

comuns e corriqueiras, no sentido de que nos utilizamos de certos artifícios performáticos para 

convencer ou persuadir outros atores sociais em diversas situações de nossas vidas cotidianas, 

guiando as linhas de ação presentes em determinado círculo social qualquer. 

 

Ao abandonar tal linguagem, o autor deixa claro que não haveria uma distinção entre as 
"máscaras" que assumimos cotidianamente e supostos selves autênticos encoberto por 
elas. Ou seja, refuta que o jogo de performar remeteria de certo modo a um "falseamento" 
identitário. Goffman (2009) entende que tudo o que somos e temos são as máscaras, são 
precisamente as performances. Nesse sentido, é fundamental refletir sobre como podemos 
nos construir e nos apresentar aos "outros" enquanto figuras críveis, autênticas. 
(POLIVANOV, SOARES E AMARAL, 2018, p. 68).     

 

Nesse sentido, a performance de Beyoncé no álbum autointitulado não pode ser pensada 

de maneira isolada, mas em diálogo com suas performances anteriores, as quais consolidaram a 

sua carreira até o momento. Os videoclipes e as músicas que visualizamos são novas, mas o corpo 

que está em voga não. O corpo da artista, nesse sentido, evidencia-se enquanto o acúmulo de 

performances passadas que sintetizam uma subjetividade artística em constante transformação, 

ainda que em permanente reafirmação de uma identidade expressivamente coerente. A 

performance da artista, portanto, parece ser a união dialética entre o passado e o presente, tornados 

visíveis através dos registros audiovisuais preconizados pelos produtos audiovisuais nos quais 

Beyoncé se presentifica enquanto artista. 

Ainda que nossa intenção aqui seja analisar a performance dos corpos em situação, não 

preocupados em discernir entre o que seria supostamente "real" ou "construído" por detrás destas 

performances, é interessante observarmos que, no caso analisado por este trabalho, a artista se 

utiliza de sua própria vida íntima para edificar uma performance que, de muitas maneiras, dá a ver 

questões que dizem respeito à sua vida privada. Em outras palavras, Beyoncé não parece estar 

"interpretando uma personagem" no sentido estrito do termo, ao mesmo tempo em que, de certa 

maneira, encena uma persona midiática em suas performances de forma deliberada, tornando 

visível um duplo movimento que coloca em jogo questões de autenticidade na música popular 

massiva. Conforme iremos discorrer com mais detalhes nos próximos parágrafos, Beyoncé parece 

se aproveitar do fato de que é uma artista bastante influente na indústria para construir, vender, 

fazer circular e manter um semblante midiático que, para além de artística, é também social, 

econômica e política. A performance da artista, portanto, também diz respeito a este jogo intrínseco 
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à performance: ela é, simultaneamente, "real" e "construída" (TAYLOR, 2013, p. 28), lembrando-

nos de que assistimos a uma versão teatralizada e romantizada da sua personalidade.   

Simon Frith (1987), ao discorrer sobre o conceito supramencionado no contexto da música 

pop, vai sublinhar a performance enquanto um ato social e comunicativo indissociável de sua 

audiência. Para que a performance faça sentido e seja efetiva, é preciso haver um conjunto de 

atores que irá receber uma determinada performance e interpretá-la segundo um conjunto de 

referências contextuais que dizem respeito tanto aos endereçamentos estéticos da indústria 

fonográfica e dos gêneros musicais em que tal performance está inscrita, quanto à relação afetiva 

entre determinado artista e o seu público de fãs. Ou seja, de certa maneira a performance necessita 

de uma "leitura disciplinada" dos atores sociais que fazem parte deste enquadramento midiático, 

os quais irão ler os códigos inscritos na performance artística a partir das convenções próprias da 

indústria fonográfica. É importante salientar que as performances musicais dos artistas nunca estão 

isoladas no espaço e no tempo, sendo necessário também que observemos o conjunto de 

referências externas à música, e que se encontram sedimentadas na cultura popular de um 

determinado contexto social, os quais podem contribuir para a produção de sentido da performance 

analisada. 

 

O termo "performance" define um processo social ou comunicativo. Requer uma 
audiência e é dependente, nesse sentido, da interpretação; é sobre significados. Em outras 
palavras, a arte performática é uma forma de retórica, uma retórica de gestos nos quais, 
em geral, movimentos e sinais corporais (incluindo o uso da voz) dominam outras formas 
de sinais comunicativos, como a linguagem e a iconografia. E esse uso do corpo (que 
obviamente é central para o que se entende aqui por arte performática) depende da 
capacidade do público de entendê-lo como um objeto (um objeto erótico, um objeto 
atraente, um objeto repulsivo, um objeto social) e como um sujeito, isto é, um objeto 
imbuído de agência e modelado de determinada forma, um objeto com significado 
(FRITH, 1996, p. 205). 

 

Outro ponto que o autor vai chamar é a atenção é para a importância da star persona na 

produção de sentido da performance na música. Em outras palavras, Frith vai sublinhar o fato de 

que o que estamos consumindo enquanto ouvintes não é exatamente a música em si, mas a 

performance da música encenada e entoada pelo artista. Nesse sentido, o que está em jogo na 

performance musical é a forma com que determinado artista irá cantar e gestualizar a canção. 

Como salienta o autor, "o significado do pop é o significado de estrelas pop, artistas com corpos e 

personalidades; central para o prazer do pop é o prazer em uma voz, som como um corpo, som 
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como uma pessoa" (1987, p. 2010)145. Nesse sentido, fica claro que o elemento central de qualquer 

evento relacionado à música pop é o seu enquadramento enquanto uma performance realizada por 

um corpo e por uma voz que será gravada, reproduzida, revisualidada e reencenada diversas vezes 

ao longo da carreira de um artista, seja em um videoclipe ou em uma apresentação ao vivo. Assim, 

o elemento mais importante e "permanente" da música pop é a star persona e os seus modos 

particulares de evocar a fantasmagoria de performances passadas, sempre as atualizando no 

momento presente.   

 O videoclipe, por sua própria ontologia, é uma performance musical gravada e manipulada 

audiovisualmente, ou seja, não acontece "ao vivo". No entanto, toda vez que um sujeito se coloca 

diante do videoclipe, a performance registrada audiovisualmente ocorre no "presente" daquele 

momento em que está sendo assistida. A relação que se estabelece no momento de assistibilidade 

do videoclipe constrói uma imediata ponte comunicacional entre o artista e o fã - e, pelo menos do 

ponto de vista do fruidor - tal performance musical é atualizada todas as vezes em que é assistida. 

Desse modo, apesar da performance musical no videoclipe não ser "ao vivo", ela ainda sim faz 

parte de uma rede sociotécnica no qual a performance musical do artista e a sua star persona são 

elementos centrais na produção de sentido de tal produto audiovisual, fazendo-nos reviver e 

atualizar constantemente a performance do artista a cada vez que assistimos a um videoclipe. Isso 

nos leva a refletir sobre o próprio fato de que os vídeos musicais não podem ser analisados como 

entidades autônomas, e sim como participantes de uma conjuntura maior que diz respeito aos 

diversos produtos audiovisuais, musicais e apresentações ao vivo da carreira de um artista inserido 

nas lógicas da indústria fonográfica. 

Portanto, ao entendermos a música gravada não como a música em si, mas como uma 

performance desta música registrada em um suporte físico, podemos entender que o videoclipe 

também se encontra contemplada por esta performance, com a diferença de conter o elemento 

visual em conjunção com a música gravada. Seguindo as pistas de Thiago Soares (2013), 

"tentamos empreender o argumento de que os videoclipes performatizam as canções que as 

originam, propondo uma forma de 'fazer ver' a canção a partir de códigos inscritos nas próprias 

canções populares massivas" (p. 67) e a sua inevitável relação com os endereçamentos 

mercadológicos da indústria fonográfica e as escolhas estéticas inscritas pelos gêneros musicais. 

                                                
145  "the meaning of pop is the meaning of pop stars, performers with bodies and personalities; central do the pleasure 
of pop is pleasure in a voice, sound as body, sound as person" 
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Argumentamos que esta característica intrínseca à linguagem audiovisual do videoclipe se faz 

presente também no álbum visual, pois consideramos este formato enquanto um desdobramento 

contemporâneo do videoclipe. Ao nos colocarmos diante de Beyoncé (2013), portanto, precisamos 

estar cientes dos mecanismos audiovisuais que presentificam a performance midiática e musical 

da artista, entendendo-a enquanto um dos muitos elementos que irão produzir um sentido 

específico à obra. 

A fim de que complexifiquemos o olhar em torno do álbum visual, é importante que nos 

lembremos de uma das características mais evidentes deste produto cultural, o qual nos ajudará a 

refletir sobre outros tipos de construções narrativas que se distanciam dos cânones 

cinematográficos e televisivos. Como explicitado anteriormente, o aspecto fundamental que 

caracterizaria o álbum visual é a sua relação direta com o álbum fonográfico de um mesmo 

artista/banda, o que faz com que exista uma aparente continuidade tanto entre um produto e outro, 

quanto entre uma faixa musical e outra no interior de um mesmo álbum. Esta relação direta entre 

o álbum fonográfico e o álbum visual de um mesmo artista ou banda nos faz pensar em uma das 

peças-chave deste formato audiovisual, o qual seria a performance musical, vocal e corporal do 

artista/banda que conectaria as faixas audiovisuais e musicais em torno de uma mesma estrutura. 

Portanto, um dos aspectos que traria uma certa continuidade entre uma faixa e outra de um mesmo 

álbum, ao mesmo tempo em que constituiria uma continuidade aparente entre determinado álbum 

de músicas e determinado álbum visual, seria a performance que conjuga o todo ao redor de uma 

mesma atmosfera. 

A noção de performance, portanto, parece-me útil enquanto uma lente teórica e 

metodológica para refletirmos sobre os fenômenos audiovisuais da contemporaneidade, 

principalmente os protagonizados pelos artistas inseridos na indústria fonográfica. Ao pensarmos 

na performance midiática de uma diva pop146 como Beyoncé, por exemplo, estamos pensando em 

uma figura dupla, que parece carregar em si a polissemia inerente ao conceito aqui trabalhado. 

Procuro ressaltar aqui as gestualidades do artista pop na contemporaneidade digital enquanto atos 

performáticos construídos, que buscam de certa maneira controlar a impressão que será causada 

                                                
146 O conceito de diva pop remonta às grandes divas das óperas surgidas no início do século XVII, na Itália. A voz 
extremamente potente das mulheres que cantavam tais obras teatrais - aliado aos seus figurinos deslumbrantes e sua 
maneira dramatizada de se portar enquanto cantavam - faz com que essa expressão seja transposta na 
contemporaneidade para se referir a todas as grandes estrelas pop internacionais que fazem uso desses artifícios na 
construção e manutenção de sua performance midiática (SOARES, 2018). 
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no público que acompanha o seu trabalho. É nesta construção performática que o artista procura 

imbuir-se de uma coerência expressiva (PEREIRA DE SÁ E POLIVANOV, 2012) capaz de 

consolidar sua figura pública sob os alicerces de uma personalidade "verdadeira" e "autêntica". 

A coerência expressiva, enquanto conceito trabalhado por Simone Pereira de Sá e Beatriz 

Polivanov (2012) ao abordarem a forma como os sujeitos contemporâneos navegam pelos sites de 

redes sociais, diz respeito a um esforço expressivo empreendido pelos indivíduos que habitam o 

contexto midiático contemporâneo, numa tentativa de conferir coerência a todos os papéis 

divergentes que ocupam nos espaços pelos quais transitam (sobretudo na cultura digital). Tais 

esforços buscam a construção de uma certa narrativa de si que pareça autêntica aos olhos dos 

outros, que tenha uma certa fluidez e continuidade aparente através das mais variadas plataformas 

e sites de redes sociais, e que evite, desse modo, quaisquer rupturas que de alguma forma 

evidenciem as incoerências inerentes a qualquer subjetividade auto-reflexiva que habita tais 

espaços sociais. Este projeto empreendido pelos sujeitos aponta, ao mesmo tempo, para a 

manutenção de uma singularidade intrínseca a todo indivíduo que vai se constituir enquanto um 

sujeito altamente complexo, ao mesmo tempo em que procura evidenciar uma busca por filiações 

de gosto e aproximações com determinados grupos sociais que darão estrutura à sua subjetividade 

publicizada midiaticamente. 

 

É este processo que chamamos de coerência expressiva dos atores nas redes sociais. E 
com esta expressão interessa-nos demarcar este processo, intensamente complexo, 
precário, inacabado, de ajuste da "imagem" própria aos significados que se quer expressar 
para o outro, e que é muito fortemente ancorado na utilização de bens culturais midiáticos 
(...) utilizados a partir da avaliação pelos atores de sua adequação ao que querem 
expressar, traduzir, apresentar e comunicar nos sites. Processo que se dá em tensão, 
sujeito a ruídos, uma vez que é sempre atravessado pela relação com os outros atores da 
rede sociotécnica na qual o usuário se insere. O que nos permite sugerir, talvez, uma 
ilusão da coerência expressiva, à maneira como Bourdieu fala da ilusão biográfica, a fim 
de desconstruir qualquer suposição de estabilidade, controle ou de concretude do sujeito 
como resultado do processo (PEREIRA DE SÁ E POLIVANOV, 2012, p. 581). 

 

É através deste fluxo ambíguo - sintetizado pelo conceito da performance submetida a uma 

certa coerência expressiva - que acredito estar ancorada o universo sensível da star persona 

corporificada por Beyoncé em seu álbum visual, bem como em todos os produtos audiovisuais nos 

quais aparece. Jeder Janotti Júnior e João André da Silva Alcântara (2016), ao discorrerem sobre 

as performances audiovisuais do pop, vão trazer apontamentos bastante interessantes na reflexão 

sobre a desconstrução de paradigmas que costumam separar dicotomicamente o que seria verdade 
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e o que seria ficção no contexto da música popular massiva. Para os autores, a performance no pop 

seria como "um efeito de presença, do que se apresenta, sem uma perspectiva representativa que 

suponha uma postulação ontológica do ser que re-presenta, do 'sujeito por trás da máscara" 

(JANOTTI JÚNIOR E ALCÂNTARA, 2016, p. 358). Nesse sentido, ainda segundo os autores, 

nós "precisamos considerar que o audiovisual no universo da música popular massiva é parte de 

uma complexa rede de coletivos humanos e não-humanos que compõem escutas conexas que 

integram música, audiovisual, entrevistas" (idem, p. 358), perfis em sites de redes sociais, 

apresentações ao vivo e em programas de televisão, e que, portanto, está submerso por um cenário 

midiático bastante singular. 

No projeto de compreensão da performance audiovisual empreendida pelos intérpretes na 

música popular massiva, os autores ressaltam a existência de uma assinatura autoral, corporal e 

vocal do artista que performatiza determinada peça audiovisual, ainda que o videoclipe não seja 

de exclusiva autoria de quem o canta. Na noção de assinatura autoral da performance não é 

reivindicada uma suposta verossimilhança com a "realidade" vivenciado pelo sujeito que 

performa, mas sim uma construção midiática galgada na própria ideia de que esta performance é 

também uma ficção, ainda que não seja completamente irreal. Tal relato sonoro-visual conjuga-se 

enquanto uma estratégia na busca por autenticidade, sabendo que o público é co-construtor desta 

performance midiática e que, portanto, a leitura do fã sobre o artista é parte fundamental e 

constituinte de qualquer expressão artística. 

 

Estas construções no universo da música popular massiva aproximam-se do que Comolli 
coloca em relação às atuações nos documentários, ou seja, uma auto-mis en scène, em 
que "ele (o artista) representa para si, prepara-se de acordo com o que imagina ou acredita 
saber dela (...)" (2008, p. 53). No entanto, não nos interessaria questionar a existência de 
um sujeito estável a ser representado ou "autorrepresentado" nesse processo, e sim a 
observação de sua constituição pelo próprio processo performático. Essa mis en scène de 
si pressupõe tecnologias que agenciam posturas corporais, competências tecnológicas, 
artefatos sócio-técnicos, diferentes experiências globais/locais e modos de se transitar por 
diferentes territorialidades sonoras. Ao reconhecermos no videoclipe um estatuto de 
performance, passa a ser irrelevante ou despropósito uma busca do que haveria - ou se 
haveria - uma verdade por trás do que é dado aos olhos (JANOTTI JÚNIOR E 
ALCÂNTARA, 2016, p. 358).     

 

A partir dessas reflexões, o conceito de personagem (aquele estritamente ficcionalizado 

que se desenvolveu nas mídias tradicionais, tais como no cinema e na televisão) não parece dar 

conta das complexidades que envolvem os artistas pop inseridos na contemporaneidade digital: a 
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sua performance na mídia possui um caráter ambíguo de ficcionalidade e realidade que transcende 

um pretenso falseamento de sua personalidade enquanto sujeito auto-reflexivo e autônomo. Ao 

analisarmos a performance midiática de Beyoncé, por exemplo, nos é difícil compartimentalizar 

as expressões corporais da artista em uma suposta dicotomia realidade versus ficção. Como se a 

artista, ao performar um número musical em cima do palco ou em frente às câmeras, estivesse de 

alguma maneira "interpretando uma personagem" e que, portanto, não seria uma pessoa 

"verdadeira". Devemos nos deslocar de tais pressupostos, permitindo-nos pensar num lugar 

intermediário, que abarcaria tanto uma noção construída de determinada ação e gesto performático, 

quanto uma noção de realidade ou veracidade acerca da subjetividade auto-reflexiva que reside 

neste corpo tornado arte.  

Meu argumento reside na observância de que o conceito de performance parece ser uma 

chave teórica e metodológica interessante para refletirmos sobre as formas através das quais as 

personalidades midiáticas se comportam nas ambiências digitais, no qual os milhões de seguidores 

que possuem em suas redes sociais opinam, discutem, inferem e se apropriam afetivamente de sua 

performance midiática (PEREIRA DE SÁ, 2016). O público busca autenticidade do artista com 

quem mantém uma relação de afeto e, portanto, um senso de proximidade e conforto na ideia de 

que seu ídolo é um ser humano igual a todos os outros, que vive dilemas, sofre por questões 

diversas e que se expressa artisticamente através deste mesmo cenário midiático. 

A performance na mídia corporificada por um artista pop, nesse sentido, joga justamente 

com o caráter ambíguo e por vezes dialético do conceito: é construída, ficcionalizada, 

espetacularizada e, portanto, "irreal" a primeira vista; ao mesmo tempo em que é "real", executada 

por um indivíduo que pensa reflexivamente sobre si e que tem um ponto de vista acerca de suas 

próprias expressões artísticas. A partir daí as linhas limítrofes entre conceitos sedimentados nas 

narrativas clássicas desenvolvidas nas mídias tradicionais se torna borrada e difusa: até que ponto 

poderíamos considerar Beyoncé uma personagem ficcionalizada e, portanto, irreal? Até que ponto 

poderíamos considerar Beyoncé uma mulher imbuída de sua própria subjetividade e pensamento 

reflexivo? Ou os dois podem coexistir em um mesmo corpo? A narrativa visual e sonora 

influenciada pela performance midiática da artista que vemos em Beyoncé (2013) se torna difusa 

se pensarmos que o álbum visual nasce justamente no seio da cultura digital, com a convergência 

das mídias (JENKINS, 2009) e o espalhamento global de informações sendo duas das principais 

característica deste novo espaço sociocultural. Tal contexto demanda a utilização de conceitos e 
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lentes teóricas outras para analisar os fenômenos audiovisuais contemporâneos. Uma narrativa 

ficcional e uma narrativa pessoal confluem neste ecossistema digital, materializando-se 

audiovisualmente nas obras supracitadas e permitindo que se construam narrativa outras, 

passagens autobiográficas que estão no limiar entre o real da vida privada e o ficcional da vida 

pública. 

Propondo uma experiência estética de outra ordem, que coloca em primeiro plano a música 

popular massiva e a performance do artista/banda, o álbum visual nos convoca a uma atmosfera 

audiovisual construída e sedimentada a partir de outras lógicas. O conceito de personagem 

protagonista147, por exemplo, acaba caindo por terra para dar lugar a um outro tipo de 

protagonismo, muito mais vinculado a um caráter performático da star persona encarnada pelo 

artista ou banda musical, e que não se inicia dentro desta obra, muito menos se encerra na mesma 

- sendo esta performance um continuum que se expande para além deste fenômeno audiovisual. 

Ora, se não podemos pensar a narrativa que se apresenta num álbum visual como uma 

construção visual tradicional, em que precisamos conhecer determinado personagem (suas 

motivações, seus conflitos internos, seu background, suas relações afetivas, suas ações através do 

tempo, seu passado, presente e futuro), enfim, elementos narrativos clássicos hegemônicos148, é 

natural que nos perguntemos que tipo de construção narrativa vemos instaurada neste produto 

cultural. A provocação aqui, nesse sentido, é refletirmos justamente sobre o fato de que, talvez, o 

protagonista do álbum visual não seja nem ficcional e nem documental, mas sim um híbrido entre 

esses dois pólos. Ou seja, precisamos refundar nossa maneira de observarmos a condição da star 

persona no contexto midiático contemporâneo, pensando que tais artistas se ancoram em uma 

maneira performática de se portarem na cultura digital. Nesse sentido, queremos pensar num 

elemento aglutinador do álbum visual que vai ao encontro de um entre-lugares, no qual a dicotomia 

entre personagem ficcional e pessoa real se torna borrada e difusa, confluindo para uma narrativa 

que se propõe a ser, também, uma narrativa de afetos e gostos (HENNION, 2001) sedimentados 

entre o corpo da star persona e o seu público de fãs. 

                                                
147 Protagonista, na tradição das narrativas clássicas cinematográficas, teatrais ou literárias, é o principal personagem 
de uma história ficcional que desempenha diversas ações importantes para o desenrolar do enredo. É sobre e ao redor 
dele que a trama é desenvolvida. 
148 Aqui estamos adotando a perspectiva dos modos narrativos como teorizado por David Bordwell (1997). Neste 
caso, ao nos referirmos à narrativa clássica hegemônica, estamos trazendo a tona o modo narrativo clássico 
hollywoodiano desenvolvido pela indústria cinematográfica norte-americana. Trataremos mais detidamente sobre a 
questão da narrativa em um álbum visual mais a frente neste mesmo capítulo.  
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Outro ponto interessante do conceito abarcado pela noção de performance - e que se torna 

extremamente pertinente para refletirmos sobre a obra audiovisual em estudo - é que ele parece 

abarcar não só a performance do artista/banda diante das câmeras, mas também seus aspectos 

vocais e sonoros. Gostaria de salientar, nesse sentido, que a performance vocal e musical dos 

artistas também são aspectos que interligam o álbum visual ao redor de um mesmo motivo 

condutor, permitindo-nos pensar nas sonoridades que compõem determinado trabalho como 

também performances abarcadas pela dimensão performática deste produto cultural bastante 

específico.  

Trazendo à tona a dimensão performática do álbum visual para o debate, trago à tona o 

argumento de que a narrativa pessoal da star persona se coloca como um dos elementos centrais 

do formato, permitindo-nos refletir sobre uma das muitas características que unificam tal obra 

audiovisual em torno de uma mesma temática. Parto do pressuposto de que a star persona é 

atravessada por uma narrativa pessoal singular, na medida em que o artista que incorpora tal 

performance é, ao mesmo tempo, um corpo público e privado, exposto nas esferas midiáticas 

contemporâneas a partir de múltiplos olhares e contextos diferenciados. Este corpo está submerso, 

portanto, em uma narrativa pessoal que acaba por ser performatizada pela star persona 

midiaticamente. Dialogo, aqui, com os musicologistas John Richardson e Stan Hawkins, quando 

afirmam que as narrativas pessoais são "as histórias que as pessoas contam sobre si mesmas a fim 

de dar significado a determinadas ações e eventos" (2007, p. 606 - 607) a partir de suas próprias 

perspectivas. A narrativa pessoal da star persona seria, portanto, um tipo de enredo "caracterizado 

pela reconstituição narrativa do self através de um processo aberto de reflexão e revisão" 

(HARRISON, 2014, p. 31), emprestando uma certa coerência expressiva à performance midiática 

do artista que atravessa o todo compreendido pelo álbum visual. O artista que performa as músicas 

(tanto sonoramente quanto visualmente) se torna o principal elemento aglutinador do formato aqui 

estudado, tornando possível a criação de uma conexão direta através das faixas musicais e 

audiovisuais da obra. 

Nesse sentido, quando pensamos na star persona de Beyoncé (tanto em seus álbuns visuais 

quanto em todos os outros espaços pelos quais transita), por exemplo, nossos sentidos se voltam a 

um quadro de referências sedimentado na cultura pop. Tal personalidade midiática nos aciona tanto 

aspectos relacionados à sua narrativa pessoal e privada quanto aspectos relacionados à sua carreira 

artística e musical. Desse modo, Beyoncé parece se tornar uma espécie de arcabouço midiático no 
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qual a iconografia disponível acerca da artista passa a se tornar um marco referencial para todos 

aqueles que consomem os seus trabalhos musicais e audiovisuais. Se utilizando de passagens 

autobiográficas materializadas pela utilização de imagens de arquivo das mais diversas149 em 

consonância com imagens produzidas especialmente para os projetos audiovisuais inscritos em 

Beyoncé (2013), a star persona da artista se transforma na "protagonista" do enredo apresentado 

em seu trabalho audiovisual. 

 

 

3.2 Os Motivos Condutores Visuais em Beyoncé 
 

Poderíamos aqui discorrer sobre vários motivos condutores que permeiam o álbum visual, 

acionando recorrentemente as atmosferas conceituais que a artista buscou imprimir à sua obra. No 

entanto, iremos nos limitar a alguns dos exemplos mais evidentes, a fim de que possamos 

operacionalizar esta categoria de análise de forma empírica, apontando caminhos possíveis para a 

sua utilização em outros álbuns visuais contemporâneos. 

Um dos motivos condutores mais proeminentes de Beyoncé (2013) é a utilização de troféus 

como símbolo da constante busca da artista pela perfeição, principalmente relacionado à sua 

carreira musical. Em várias cenas de "Pretty Hurts", por exemplo, vídeo que abre o álbum visual, 

a artista encontra-se em uma sala rodeada por troféus, encarando fixamente a câmera enquanto os 

primeiros acordes da música se desvelam. Este enquadramento e este cenário serão reapresentados 

constantemente durante o videoclipe, ativando uma atmosfera melancólica e superficial. No 

videoclipe, a artista incorpora uma miss que faz de tudo para conquistar a glória de ser coroada a 

mulher mais bonita do país, nem que para isso precise recorrer a medidas extremas para se manter 

magra e impecável. No decorrer do vídeo, como podemos supor pelo título da canção, percebemos 

que Beyoncé fala sobre a insistente busca pela perfeição na qual ela (e, por extensão, todos nós) 

nos lançamos a fim de alcançarmos uma suposta felicidade efêmera, baseada única e 

exclusivamente na aprovação exterior. 

 

                                                
149 Beyoncé, em seus dois álbuns visuais, se utiliza de inúmeras imagens de arquivo para ilustrar passagens musicais 
presentes em seus álbuns. Tais imagens vão desde cenas gravadas em sua infância com os pais e a irmã, até imagens 
de seu casamento com o rapper Jay-Z, imagens registradas quando do nascimento de sua primeira filha Blue Ivy, 
imagens de bastidores de suas turnês, participações em programas televisivos antes mesmo de integrar o grupo Destiny 
Child, imagens registradas em viagens particulares, entre outros. 
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Figura 6 - Cenas dos videoclipes de "Pretty Hurts", "Drunk in Love", "Grown Woman" e uma fotografia de infância 

da artista utilizada no álbum visual, respectivamente (da esquerda para a direita). Aqui podemos perceber o uso 
recorrente de troféus, motivos condutores que simbolizam a busca incessante da artista pela vitória e 

reconhecimento. 
 
 

Em um dado momento da faixa, Beyoncé cansa desta inalcançável busca pela perfeição e, 

em uma explosão de fúria, usa um dos troféus para destruir todos os outros, materializando 

visualmente uma quebra de expectativas externas a ela e se lançando, a partir de então, em uma 

consequente busca por sua própria identidade. Como podemos supor, esta busca pela sua própria 

identidade continuará no decorrer do álbum visual, e a cada faixa audiovisual veremos uma parte 

da personalidade da artista tomar vida e uma atmosfera própria. Todd Tourso, diretor criativo do 

projeto, explicou um pouco para a revista Vulture150 sobre a utilização dos troféus como símbolo 

visual para as lutas que Beyoncé travou durante a sua vida artística: 

 

Sabíamos desde o começo sobre a existência deste conceito de abraçar a imperfeição. 
Muitas das coisas que a levaram a esse ponto de sua carreira - e era uma espécie de tema 
subjacente - foram as lutas que ela enfrentou para se tornar uma campeã. Todas as coisas 
que você sacrifica ao longo dessa jornada. E as coisas que você faz a si mesmo para se 
tornar o melhor aos olhos dos outros. Eu realmente não posso falar por ela, mas muitas 
das coisas que tentamos abordar foram: quando você chega aos trinta anos - e você é mãe, 
esposa e tem uma família - muitas das coisas pelas quais lutou no passado se tornam 
irrelevantes, você pensa que tudo ficou meio sem sentido. Então, neste disco, nós 
buscamos abraçar o caos da vida. O troféu para nós meio que representa a futilidade dessa 

                                                
150 Disponível em: <https://www.vulture.com/2013/12/creative-director-todd-tourso-on-beyonc.html> Acesso em 
13/12/2019. 
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luta. E é por isso que tentamos usá-lo de uma maneira que quase o deixou desfigurado 
(DOBBINS, 2013, p. 1)151. 

 
Mais a frente, no vídeo de "Drunk in Love", terceira faixa musical e audiovisual do projeto, 

o troféu utilizado anteriormente por Beyoncé reaparece em suas mãos. Dessa vez a artista encontra-

se na praia, junto de seu marido (o rapper Jay-Z), e canta sobre estar embriagada de amor. Aqui 

podemos observar que o troféu, símbolo da quebra entre um ideal de perfeição e a verdadeira 

felicidade da artista, reaparece em um momento específico, no qual Beyoncé vive a plenitude de 

sua realização pessoal, afastada das dores e dos sofrimentos que a impediam de viver sob o total 

controle de suas ações e emoções. O objeto neste novo contexto visual aponta para a 

superficialidade das conquistas pessoais se não compartilhadas com as pessoas que amamos. Aqui, 

ao contrário da atmosfera melancólica de "Pretty Hurts", vemos o casal feliz entoando uma 

melodia sobre o amor e o prazer, incorando o troféu na cena como uma lembrança de que nem 

tudo na vida precisa ser sobre ganhar e ser a melhor pessoa do mundo. 

Na faixa "Grown Woman", por sua vez, vemos a artista recriar uma imagem de sua 

infância, na qual a artista, ainda criança, posa na frente de uma parede repleta de troféus que 

ganhou durante a carreira. Esta fotografia de sua infância inclusive foi utilizada como referência 

para as cenas de "Pretty Hurts", apontando para um conceito que parece percorrer não só o álbum 

visual, mas a vida pessoal da artista. Em "Grown Woman", Beyoncé canta sobre o fato de já ser 

uma mulher adulta, dona de sua própria vida e carreira152. Nas imagens em que a artista aparece 

                                                
151 We knew at the beginning that there was this concept of embracing imperfection. A lot of the stuff that has led her 
to this point in her career - and was sort of an underlying theme - was the fight to become a champion. All the things 
that you sacrifice along that road. And things that you do to yourself to make yourself the best in whatever everyone 
else's eyes is. I can’t really speak for her, but a lot of the stuff we tried to touch on is: once you hit your thirties, and 
you’re a mother and you’re a wife, a lot of the things that you fought for and you thought were everything kind of 
become meaningless. So we wanted to embrace the chaos of life. The trophy for us kind of represented the futility of 
that struggle. And that’s why we tried to sort of use it in a way that almost defaced it. 
152 Em 2008 - após romper com seu pai e ex-empresário Mathew Knowles - Beyoncé Knowles fundou a Parkwood 
Entertainment, uma companhia norte-americana de entretenimento e gestão de carreiras localizada na cidade de Nova 
Iorque (EUA). A empresa trabalha no desenvolvimento de produtos que envolvem a cantora e marca Beyoncé: 
produções musicais, filmes em longa-metragem, especiais para a televisão, videoclipes, álbuns visuais, dentre outros. 
A cantora, a partir de então, passa a gerenciar a sua própria carreira e conta com uma equipe criativa especializada na 
indústria do entretenimento por detrás de todas as suas produções musicais e visuais. Nas palavras da própria artista: 
“Eu comecei a minha própria companhia quando eu decidi gerenciar a mim mesma. Foi imprescindível a minha 
decisão de não ir a uma grande companhia, porque eu sentia que precisava seguir os passos de Madonna e ser um 
centro de poder e ter o meu próprio império; isso mostra para outras mulheres que, quando você chega nesse ponto 
em sua carreira, você não precisa assinar um contrato com outra pessoa e compartilhar o seu dinheiro e sucesso: faça 
pode fazer isso por você mesma." (2013, tradução nossa).  Disponível em: 
<http://www.billboard.com/biz/articles/news/legal-and-management/5847820/beyonce-on-selfmanagement- 
following-madonnas> Acesso em 15/12/2019. 
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na frente da parede de troféus, ela parece debochar da situação, procurando se colocar enquanto 

uma pessoa que superou a futilidade da conquista pela conquista. Durante a faixa audiovisual 

vemos outras imagens de arquivo da infância texana de Beyoncé no sul dos Estados Unidos, dando 

mais uma vez um toque íntimo ao projeto audiovisual. 

Em um dos vídeos153 que a artista postou no YouTube nos dias que se seguiram ao 

lançamento de seu primeiro álbum visual, Beyoncé discorreu sobre um dos principais temas do 

projeto: a imperfeição. Vários vídeos foram destinados a demonstrar o tema central do álbum, o 

qual se caracteriza pelo encontro da beleza até mesmo nos momentos mais difíceis da vida. 

Enquanto trabalhava na faixa "***Flawless", Beyoncé lembrou-se de sua perda na competição de 

televisão Star Search quando criança. A artista descreve esta derrota como um momento decisivo 

em sua carreira, e acredita que a competição mostrou a ela a necessidade de abraçar a imperfeição 

no futuro de sua carreira. O tema foi apresentado nos vídeos pelo uso recorrente de troféus, que o 

cantora viu como referenciando "todo o sacrifício que fiz quando criança, o tempo todo que perdi 

na luta por me tornar uma estrela" (BEYONCÉ, 2013). 

Outro motivo condutor que parece ser bastante recorrente no álbum visual é o cenário 

situado na praia e no mar. Este local é utilizado como background em vários videoclipes do projeto, 

evidenciando um constante retorno à grandeza do mar como forma de se conectar com algo que é 

maior do que a sua ínfima humanidade. Beyoncé descreve o seu fascínio pelo oceano no início do 

vídeo-documentário154 lançado em seu canal oficial do YouTube após o lançamento do álbum 4 

(2011): 

 
Eu sempre estou feliz quando estou cercada por água. Eu acho que eu sou uma sereia, ou 
fui uma sereia. O oceano faz eu me sentir verdadeiramente pequena e coloca toda a minha 
vida em perspectiva. Me lembra de que: "ok, eu sou uma pequena parte desse enorme 
universo" e me faz humilde e me sustenta e me faz sentir quase como se eu tivesse sido 
batizada. E eu nasço de novo quando saio do oceano. Se eu sou a mesma Beyoncé? 
Absolutamente não (BEYONCÉ, 2011)155.   

 

Aqui podemos perceber a força que o mar e, consequentemente, o local da praia possui 

para a artista, que vê no oceano um local sagrado de renovação. Nesse sentido, não é a toa que a 

                                                
153 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cIv1z6n3Xxo> Acesso em 14/12/2019. 
154 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3vXXiku0580&feature=youtu.be> Acesso em 13/12/2019. 
155 I'm always happy when I am surrounded by water. I think I am a mermaid, or I was a mermaid. The ocean makes 
me feel really small and puts my whole life into perspective. It reminds me: "ok, I am this very little piece of this huge 
universe" and it humbles you and it grounds you and it makes me feel almost like I've baptised. And I'm born again 
when I get out of the ocean. Am I the same Beyoncé? Absolutely not. 



151 
 

artista vá buscar no mar e na praia os espaços ideais para simbolizar estados de espírito específicos 

e atmosferas visuais para as músicas que as acompanham. Cada videoclipe parece captar uma parte 

específica da personalidade da artista, mas sempre tendo como pano de fundo o mar como território 

comum, construíndo um poderoso imaginário visual que perpassa a carreira de Beyoncé. 

 

    

    
Figura 7 - Cenas das faixas audiovisuais "Drunk in Love", "Mine" e "Blue", respectivamente (da esquerda para a 

direita). Aqui podemos observar diversas locações do álbum visual ambientadas na praia/mar.  
         

 Um outro motivo condutor existente no álbum parece conectar de maneira bastante 

emblemática dois videoclipes em sequência, construindo uma específica continuidade entre duas 

faixas audiovisuais adjacentes. A cena que vemos no fim da faixa "Partition" é a mesma cena que 

abre o videoclipe de "Jealous", permitindo-nos pensar em uma específica continuidade entre os 

dois vídeos materializada não só pela mansão utilizada como cenário dos dois vídeos, mas pelo 

figurino da artista e pelo próprio fato de que, objetivamente, assistimos a mesma cena em duas 

faixas audiovisuais diferentes. Este é um dos únicos momentos do álbum visual que visualizamos 

uma cena continuar entre um vídeo e outro, imprimindo uma certa organicidade audiovisual na 

sequência. 
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Figura 8 - As duas imagens na coluna da esquerda são do videoclipe de "Partition" e as duas imagens na coluna da 
direita são provenientes do videoclipe de "Jealous". Aqui podemos ver claramente uma continuidade objetiva entre 

os dois vídeos musicais.  
 

 Como mencionado no início deste subcapítulo, este trabalho poderia discorrer sobre outros 

tantos motivos condutores do álbum visual em análise, mas acredito que os exemplos levantados 

corroboram e dão corpo à categoria analítica que procurei desenvolver nesta dissertação. Acredito 

que os motivos condutores do álbum visual são uma de suas principais ferramentas de análise e 

um de seus elementos estéticos mais proeminentes. Ele permite ao espectador construir uma certa 

continuidade entre diversos segmentos audiovisuais, ao mesmo tempo em que não conforma este 

formato a uma linearidade cronológica enrijecida. Ele permite que, em um mesmo movimento, 

façamos ligações entre um videoclipe e outro no interior de um mesmo álbum visual sem prendê-

lo a um modelo de análise intrinsecamente narrativo. Acredito ser possível aplicar esta 

metodologia de análise a outros álbuns visuais, principalmente àqueles que não possuem pontes 

narrativas entre uma faixa audiovisual e outra (como é o caso de "Dirty Computer", cujas 

especificidades veremos a seguir). 

 Outro ponto interessante acerca dos motivos condutores trazidos à tona como categorias 

de análise de "Beyoncé" nos fazem pensar sobre a performance midiática que perpassa todo o 

álbum visual, inclusive perpassando a própria carreira da artista. Nesse sentido, os motivos 

condutores não só funcionam como uma ferramenta de análise deste formato, reunindo todas as 

faixas audiovisuais ao redor de uma mesma linha, mas também se transformam em fios visuais 
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que conduzem a narrativa biográfica midiatizada pela artista, construindo uma constelação de 

referências visuais em torno do corpo e da performance de Beyoncé. Indo por esta linha de 

raciocínio, podemos costurar os elementos visuais presentes no álbum em estudo aos outros 

trabalhos audiovisuais da artista, edificando uma metodologia de análise pautada na relação e nas 

continuidades visuais e musicais que se desvelam durante a carreira dos artistas inseridos na 

indústria do entretenimento. 

 À partir dos motivos condutores visuais levantados acima, fica clara a coerência expressiva 

almejada por Beyoncé em seus trabalhos audiovisuais. A artista parece construir uma continuidade 

aparente não só entre os videoclipes de seu álbum auto-intitulado, mas também entre este álbum 

visual e os seus outros trabalhos. Importante lembrar aqui sobre o fato de que a star persona 

edificada pela cantora é um híbrido entre aspectos referentes à sua vida pública e privada. Nesse 

sentido, tais motivos condutores desempenham o papel de manter a sua persona visualmente 

contínua e coerente, fazendo convergir - no caso do álbum visual em análise - uma narrativa ao 

mesmo tempo "real" e construída. A protagonista da obra não é nem uma personagem ficcional 

(no sentido estrito do tempo) nem tampouco a "real Beyoncé", mas um complexo híbrido 

materializado audiovisualmente pela performance de sua star persona na mídia. 

Como discutido no decorrer deste capítulo, a performance da star persona parece ser um 

dos elementos centrais do álbum visual, e os motivos condutores ajudam a construir uma narrativa 

visual coerente em torno desta performance. Portanto, retomo o argumento de que o álbum visual 

não pode ser pensado em isolamento e nem de forma estritamente ficcional. Claro que o artista irá 

criar um universo diegético e uma atmosfera audiovisual para o álbum, mas acreditamos que as 

categorias de análise que dizem respeito aos universos narrativos unicamente ficcionais não dão 

conta de responder determinadas questões que gravitam em torno da performance musical e 

midiática dos artistas inseridos no circuito da música pop contemporânea. Meu argumento consiste 

na observação de que o álbum visual "Beyoncé" deva ser pensado em relação aos outros 

audiovisuais produzidos pela artista e em relação à sua própria carreira artística, buscando em sua 

fachada midiática o desenvolvimento de uma história pautada na própria fusão entre a realidade 

privada e a máscara lapidada pelo artista. A construção da star persona atravessa a vida de 

Beyoncé, misturando as diferentes esferas de sua personalidade em uma narrativa, ao mesmo 

tempo e paradoxalmente, ficcional e autobiográfica. 
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Capítulo 4 

Analisando o Álbum Visual Dirty Computer 

 

"Eles começaram a nos chamar de computadores. Pessoas 
começaram a desaparecer e eles iniciaram a limpeza. Você era 

sujo se parecesse diferente. Você era sujo se se recusasse a viver 
da maneira que eles ditavam. Você era sujo se apresentasse 

qualquer forma de oposição ao sistema. E, se você fosse sujo, era 
apenas uma questão de tempo"156 

 
(Introdução do álbum visual Dirty Computer - Jane 57821)  

 

 

4.1. Considerações Iniciais Sobre a Narrativa em Dirty Computer 
 

O trecho acima é encontrado nos primeiros segundos do álbum visual "Dirty Computer", 

da artista estadunidense Janelle Monáe. A passagem é narrada pela própria artista, que mais a 

frente iremos descobrir ser a personagem-protagonista Jane 57821. A narração em off157 é 

acompanhada por uma série de imagens de "computadores sujos" sendo detectados e marcados 

para limpeza, sendo este um destino compartilhado pela protagonista. Esta passagem de abertura 

do álbum visual já insere o espectador de forma direta no universo diegético da narrativa, cuja 

construção verbal encontra-se no passado. Tal modo narrativo indica que a personagem narra 

acontecimentos que ocorreram em seu passado, distanciando-se dos fatos e contando-os de forma 

objetiva. É importante estabelecermos este "distanciamento" narrativo da personagem-

protagonista para refletirmos de maneira mais profunda acerca dos mecanismos de construção 

estética do projeto audiovisual posteriormente, no decorrer deste mesmo capítulo. 

"Dirty Computer" ou "computador sujo" (em tradução livre), no interior do universo 

ficcional presente no projeto audiovisual supracitado, poderia ser caracterizado como um defeito 

de todos os indivíduos que de alguma maneira se rebelam contra o sistema ou contra a norma 

vigente pré-estabelecida. Nesta nova ordem mundial, todos os indivíduos que fossem "sujos" 

                                                
156 "They started calling us computers. People began vanishing and the cleaning began. You were dirty if you looked 
different. You were dirty if you refused to live the way they dictated. You were dirty if you showed any form of 
opposition at all. And if you were dirty, it was only a matter of time." 
157 A voz off ou em off é aquele registro sonoro que faz parte da cena, mas que não aparece no quadro/enquadramento 
quando o público a escuta. É o caso da jornalista que reporta a notícia, mas não aparece na matéria, por exemplo. 
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deveriam ser capturados e mantidos sob cárcere, passando posteriormente por um processo de 

limpeza mental. Não fica exatamente claro o que significa ser um "dirty computer" neste universo, 

mas podemos supor que há uma clara alusão aos aspectos políticos que circundam as vivências de 

Janelle Monáe enquanto uma mulher negra e panssexual. Nesse sentido, ao refletirmos sobre a 

proposta do projeto, podemos considerar que o sistema opressor ficcional de "Dirty Computer" é 

uma alegoria exacerbada do sistema político-social opressor em que vivemos, cujo esmagamento 

da diferença é o seu caráter mais poderoso. Desse modo, o processo de limpeza dos indivíduos 

considerados desviantes da norma se constitui enquanto uma tentativa do sistema em cercear a 

liberdade social e instaurar um regime ditatorial em que toda e qualquer singularidade é anulada 

em favor de uma suposta homogeneidade estéril. 

 

   

   
Figura 9 - Cenas de abertura do álbum visual "Dirty Computer" 

   

A narrativa audiovisual de Dirty Computer começa, portanto, com a personagem-

protagonista sendo levada ao que parece ser a sede da "The House of The New Dawn"158, no qual 

o processo de apagamento de suas memórias acontecerá. Depois de passarem pelo corredor 

principal, as duas tochas159 que acompanham Jane se dirigem a uma sala vazia, que se parece com 

                                                
158 Em nenhum momento é explicado exatamente o que é a The House of The New Dawn. No entanto, no decorrer do 
enredo, podemos supor que a instituição é uma alegoria para um regime teocrático, autoritário e opressor. Tal sistema 
tortura o que consideram os "computadores sujos", anulando as suas diferenças e tornando-os indivíduos estéreis e 
obedientes ao regime. 
159 Tocha (ou em inglês "torch"), no universo diegético da obra, é uma espécie de sacerdote que, tendo já passado 
pelo processo de limpeza, guia outros "computadores sujos" na travessia da escuridão para a luz.  
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uma câmaras de gás de aspecto moderno e futurista. Ao chegar no recinto, Jane é recebida por uma 

voz que emana dos auto-falantes da grande sala, cujo comando pede para que ela repita o que irá 

ser dito. A voz então prossegue, afirmando que a personagem é um "computador sujo", lhe dá um 

nome padrão (Jane 57821) e verbaliza a seguinte frase: "eu estou pronta para ser limpa". Jane 

repete as duas primeiras sentenças e, ao ouvir a última, hesita. Fica claro através de sua expressão 

a relutância em repetir a frase, pois a protagonista não está pronta para ser submetida ao processo 

de limpeza. De qualquer maneira, mesmo sem o consentimento de Jane, a voz proclama que o 

"Nevermind"160 seja iniciado. Jatos de gás são lançados na câmara em que a personagem se 

encontra, e ela começa a sufocar até tornar-se inconsciente.    

 Durante o processo, as memórias da protagonista vão sendo revisitadas pelos algozes que 

colocam o sistema de apagamento mental em funcionamento. Cada uma dessas lembranças é 

enquadrada na obra como um videoclipe do álbum visual, envolvendo todas as faixas audiovisuais 

e musicais em torno de uma mesma linha conceitual. 

 

 
Figura 10 - Capa do álbum "Dirty Computer" 

 

Os dois principais personagens que acompanham Janelle Monáe/Jane através dos 

videoclipes e das pontes narrativas são Maryapple 53/Zen, interpretada pela atriz Tessa Thompson 

                                                
160 O Nevermind, no universo ficcional do álbum visual, se caracteriza por ser um sistema computacional responsável 
por capitanear os processos de apagamento das memórias dos indivíduos que são capturados pela "The House of The 
New Dawn". 
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e Che Achebe/Patient 06756, interpretado pelo ator Jayson Aaron. No início da narrativa, vemos 

Maryapple 53 escoltando Jane, junto com outros personagens secundários, para o interior da "The 

House of The New Dawn". Conforme o enredo se desenrola, compreendemos que a personagem 

havia estabelecido uma relação romântica com Jane no passado. Entretanto, Zen parece ter sido 

submetida ao processo de esvaziamento cerebral imputado a todos os "computadores sujos" e, 

portanto, não reconhece mais a antiga namorada. Zen, depois do processo de limpeza, se torna 

Maryapple 53 e ganha a tarefa de ser uma "tocha" (seres encarregados de acompanhar o processo 

de outros computadores sujos). A personagem então é encarregada de ser a tocha de Jane. Durante 

as cenas em que as duas personagens principais interagem, percebemos que Jane ainda reconhece 

Zen e, através dos diálogos, observamos um esforço por parte da personagem em fazer com que 

Maryapple 53 se lembre de seu passado. No entanto, com o passar das sucessivas limpezas a que 

Jane é submetida, ela acaba também entrando num estado de consciência restrita assim como 

Maryapple, tornando-se também uma tocha ao final do álbum visual. 

Che Achebe/Patient 06756, por sua vez, também aparece constantemente nas memórias de 

Jane, sendo um personagem recorrente de todos os videoclipes. Podemos até refletir sobre o fato 

de que Zen e Che se tornam como que motivos condutores do álbum visual, ativando 

recorrentemente a unidade temática da obra. No decorrer das memórias/vídeos musicais, vamos 

observando o estreitamento da relação afetiva entre os três personagens, no qual eles entram em 

uma espécie de relacionamento romântico não-monogâmico. Podemos perceber novamente aqui 

o teor intensamente político da obra, ao abordar uma relação fora dos padrões perpetuados pela 

heteronormatividade hegemônica. 

Dirty Computer foi lançado mundialmente no dia 27 de Abril de 2018 sob o selo 

compartilhado das gravadoras Wondaland Arts Society, Bad Boy Records e Atlantic Records. Este 

é o terceiro álbum de estúdio de Janelle Monáe e o primeiro álbum visual de sua carreira, tendo 

sido precedido pelos álbuns exclusivamente fonográficos The ArchAndroid (2010) e The Electric 

Lady (2013). A estreia do disco no mercado internacional foi precedido pelo lançamento de quatro 

videoclipes em sua conta oficial no YouTube161, e também de um trailer para o álbum visual162. O 

                                                
161 Os videoclipes das faixas "Make Me Feel" e "Django Jane" foram lançadas no dia 22 de fevereiro de 2018, mais 
de dois meses antes do lançamento oficial do disco. O videoclipe de "Pink" foi lançado no dia 10 de abril de 2018 e o 
vídeo de "I Like That" foi lançado no dia 23 de abril do mesmo ano. 
162 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=A9k89DYdHKQ> Acesso em 15/12/2019. 
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álbum foi bastante elogiado pela crítica especializada e recebeu duas indicações ao Grammy 

Awards de 2019, uma delas sendo por Melhor Álbum do Ano, principal categoria da premiação. 

Janelle Monáe, em entrevista ao jornal The New York Times163, considera Dirty Computer 

como sendo uma "uma homenagem às mulheres e o espectro de identidades sexuais"164. Segundo 

a artista, as 14 faixas do álbum, em conjunção com as suas respectivas faixas audiovisuais, podem 

ser agrupadas em três principais atmosferas: Acerto de Contas, Celebração e Reivindicação. As 

primeiras faixas lidam com o reconhecimento por parte da artista de como é vista pela sociedade, 

o meio do álbum explora a sua aceitação acerca das "cartas que recebeu para jogar" e as faixas 

finais lidam com a sua reivindicação e redefinição enquanto cidadã estadunidense. De maneira 

geral, o álbum é a tentativa que Janelle Monáe encontrou para entrar em contato com uma 

"identidade mais autêntica de si mesma". 

 O álbum possui uma diversidade sofisticada em sua produção musical, incluindo desde o 

renomado nome de Prince em sua ficha técnica165, até nomes conhecidos na indústria fonográfica, 

tais como Nate "Rocket" Wonder, Chuck Lightning166 e Nana Kwabena. Os videoclipes foram 

dirigidos por Alan Ferguson, Emma Westenberg, Andrew Donoho e Lacey Duke e as pontes 

narrativas167 foram dirigidas por Andrew Donoho e Chuck Lightning. A trilha sonora das pontes 

foi produzida pelos produtores Nate "Rocket" Wonder e Wynne Bennett. As sonoridades do álbum 

caminham por muitos estilos diferentes, tendo como espinha dorsal o gênero pop e "cheio de 

sintetizadores brilhantes e guitarras rítmicas que se recusam a permanecer na melancolia 

                                                
163 Disponível em: <https://www.nytimes.com/2018/04/19/magazine/how-janelle-monae-found-her-voice.html> 
Acesso em 15/12/2019. 
164 "a homage to women and the spectrum of sexual identities" 
165 A artista começou a trabalhar no álbum tendo Prince como o seu principal mentor durante o processo de escrita e 
pré-produção das faixas musicais. Depois da morte do artista no dia 21 de abril de 2016, Janelle Monáe pausou os 
processos de produção do disco por um tempo, até se recuperar da perda. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=TGhNbcIRKfI&t=192s> Acesso em 15/12/2019. 
166 "Nate "Rocket" Wonder, Chuck Lightning e Janelle Monáe fazem parte de um coletivo livre e altamente 
colaborativo situado em Atlanta, conhecido como Wondaland Arts Society, o qual inclui músicos, produtores, artistas 
visuais, escritores, intelectuais e gênios criativos dos mais variados. Wonder e Lightning estão constantemente 
experimentando quando gravam, combinando sons antigos e novos de maneiras interessantes e sempre se inspirando 
em uma miríade de referências, tanto como produtores quanto como músicos. Eles citam Stevie Wonder como uma 
de suas principais influências". Disponível em: <https://www.mixonline.com/recording/wonder-lightning-meet-duo-
behind-janelle-monae-and-deep-cotton-366458> Acesso em 15/12/2019. 
167 As pontes narrativas aqui mencionadas se referem às passagens audiovisuais presentes entre um videoclipe e outro 
do álbum visual, que funcionam como ligaduras entre as faixas audiovisuais. Mais a frente iremos sistematizar com 
mais profundidade esta categoria. 
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encontrada nos trechos mais baixos" (HAILE, 2018, p. 1)168. Na maioria das faixas, entretanto, 

Janelle Monáe mistura a sonoridade pop com o hip-hop, o funk e o R&B contemporâneo, dando 

uma certa identidade homogênea ao todo musical compreendido no interior do álbum.   

É importante termos em mente, quando no momento de análise do álbum visual, de que 

Janelle Monáe é uma mulher LGBTQI+ e negra, fazendo com que este projeto audiovisual se torne 

também, de modo metafórico, um modo de luta da artista contra o sistema em que estamos 

inseridos no capitalismo branco e heteronormativo do contemporâneo. O enredo parece uma chave 

de leitura muito interessante ao nos permitir captar a proposta estético-política presente na obra da 

artista. De forma emblemática, neste álbum visual vemos a artista se utilizar de maneira profunda 

dos elementos provenientes do afrofuturismo169, transformando a narrativa audiovisual da obra em 

uma releitura negra da ficção científica produzida pelo cinema industrial norte-americano. Além 

de se utilizar da linguagem audiovisual do videoclipe, o álbum também aponta para elementos 

estéticos construídos pelos universos futuristas de filmes famosos do gênero cinematográfico, tais 

como Metrópolis (1927)170, de Fritz Lang e Blade Runner (1982)171, de Ridley Scott. Tim 

Grierson, crítico musical da revista Rolling Stone, discorre um pouco sobre estes referenciais em 

sua análise do álbum visual172: 

 
O filme de 46 minutos é visualmente estonteante e recheado por um autêntico electro-pop 
proveniente do álbum de mesmo nome, mas os seus acenos temáticos densos para os 
marcos da ficção científica não são feitos simplesmente como referência a easter-eggs 
divertidos deste gênero cinematográfico. Com a revelação de que Monáe se assumiu 
pansexual em sua nova entrevista para a Rolling Stone - "ser uma mulher negra e queer 
nos Estados Unidos", ela diz à escritora Brittany Spanos, "alguém que tem um 

                                                
168  "filled with bright synthesizers and rhythm guitars that refuse to linger in the melancholy found in the lower frets". 
Disponível em: <https://pitchfork.com/reviews/albums/janelle-monae-dirty-computer/> Acesso em 15/12/2019. 
169 O afrofuturismo é uma estética cultural e filosófica que combina elementos de ficção científica, ficção histórica, 
fantasia, arte africana, arte da diáspora africana, afrocentrismo e realismo mágico com cosmologias não-ocidentais 
para criticar não só os dilemas atuais da comunidade negra, mas também para revisar, interrogar e reexaminar os 
eventos históricos do passado. Cunhado por Mark Dery em 1993, o afrofuturismo aborda temas e preocupações da 
diáspora africana através de uma lente da tecnocultura e ficção científica, abrangendo uma variedade de meios de 
comunicação e artistas com um interesse compartilhado em imaginar futuros negros que decorrem de experiências 
afrodiaspóricas. Disponível em: <http://sdonline.org/42/afrofuturism-science-fiction-and-the-history-of-the-future/ > 
Acesso em 10/09/2019. 
170 Metrópolis é um filme alemão de ficção científica lançado em 1927, dirigido pelo cineasta austríaco Fritz Lang. É 
considerado por muitos especialistas como um dos grandes expoentes do expressionismo alemão.    
171 Blade Runner é um filme de ficção científica produzido pelos Estados Unidos em parceria com Hong Kong. A 
obra foi dirigida por Ridley Scott e lançada em 1982. O roteiro, escrito por Hampton Fancher e David Peoples, é 
vagamente baseado no romance "Do Androids Dream of Electric Sheep?", de Philip K. Dick. 
172 Disponível em: <https://www.rollingstone.com/music/music-features/why-janelle-monaes-dirty-computer-film-
is-a-timely-new-sci-fi-masterpiece-629117/> Acesso em 15/12/2019. 
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relacionamento com homens e mulheres - neste contexto eu me considero uma mulher 
realmente livre e resiliente" - é impossível não ver "Dirty Computer" como a atualização 
emocional e feminista da artista acerca das preocupações distópicas que sempre giraram 
em torno da ficção científica (GRIERSON, 2018, p. 1)173. 

 

As faixas musicais e audiovisuais de Dirty Computer estão estruturadas da seguinte 

maneira: 

 
Tabela 2 - Comparação entre as faixas musicais e audiovisuais de "Dirty Computer" (tabela criada pelo autor) 

 
 Aqui gostaríamos de sublinhar a forma audiovisual através do qual Janelle Monáe parece 

construir o álbum visual, materializando uma narrativa híbrida que se utiliza ora de estratégias 

provenientes do cinema narrativo clássico, ora se utilizando da estética proveniente do videoclipe, 

cuja estrutura interna não se comporta exatamente como uma narrativa linear. Este constante 

tensionamento entre duas formas audiovisuais distintas acaba por criar uma atmosfera que desafia 

a análise estritamente narratológica. Diferente do que ocorre no álbum visual Beyoncé, em que 

assistimos a uma sucessão de videoclipes sem a construção de situações, personagens e diálogos 

complexos, aqui presenciamos a edificação de uma narrativa clássica de modo tangencial, 

atravessando todos os videoclipes e unindo-os em torno de uma mesma linha temática. 

Como veremos com mais profundidade nos parágrafos que se seguem, "Dirty Computer" 

também trabalha com valores já analisados em "Beyoncé", tais como, por exemplo, a importância 

central da performance musical da star persona para a produção de sentido no álbum visual. No 

entanto, a obra de Janelle Monáe expande a sua narrativa visual para além dos videoclipes, 

                                                
173 "The 46-minute film is visually arresting and filled with sterling electro-pop from the upcoming record, but its 
dense thematic nods to sci-fi landmarks aren’t meant simply as fun spot-the-reference Easter eggs. With the revelation 
that Monáe has come out as pansexual in her new Rolling Stone interview - "Being a queer black woman in America", 
she tells writer Brittany Spanos, “someone who has been in relationships with both men and women - I consider myself 
to be a free-ass motherfucker." - it's impossible not to view Dirty Computer as the artist’s emotional, feminist updating 
of the dystopian concerns that have always swirled through science fiction" 
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construindo pontes narrativas entre uma faixa audiovisual e outra. Estas pontes podem ser 

pensadas como interludes que influenciam a nossa compreensão do todo, construindo pequenos 

excertos narrativos no decorrer dos videoclipes e fazendo-nos conceber a obra enquanto uma 

narrativa cinematográfica vinculada à linguagem audiovisual do videoclipe. Os dois modos 

narrativos parecem se alternar na experiência de fruição do álbum visual, permitindo-nos 

vislumbrar outras formas de construção estética do formato estudado por este trabalho. 

Como exemplo, podemos citar a ponte narrativa que se desenvolve logo após a primeira 

faixa audiovisual, preconizada pela canção "Crazy, Sexy, Life". Aqui vemos Maryapple 53 entrar 

no que parece ser uma sala de recuperação bastante estéril. Jane 57821 se encontra dentro do 

recinto, dormindo silenciosamente, ao que é acordada pela antiga namorada que agora é a sua 

tocha. Aqui assistimos à confusão de Jane, que se refere à Maryapple 53 como Zen, indicando que 

ainda se lembrava dos acontecimentos passados. A tocha, no entanto, não parece se lembrar de 

nada, seguindo o exame de rotina de forma seca, fria e indiferente ao sofrimento de Jane. Nesta 

ponte narrativa, podemos observar o desespero da protagonista ao perceber que seu antigo enlace 

romântico não a reconhece mais, fazendo-nos compreender o cruel sistema em que ambas estão 

inseridas. Esta interação estabelece de forma mais direta a relação entre as duas personagens neste 

novo contexto, mostrando, por um lado, a angústia de Jane ao perceber a desconexão afetiva para 

com Zen e, por outro, o terror por entender que passará pelo mesmo processo de esvaziamento 

cerebral vivenciado por Maryapple 53. 

Neste sentido, podemos perceber que as pontes narrativas servem como passagens 

audiovisuais que nos fornecem informações mais detalhadas acerca dos personagens e de seus 

conflitos. Assim como no cinema narrativa clássico, cada plano parece se suceder no tempo a fim 

de "explicar" ao espectador determinados aspectos narrativos que não poderiam ser destrinchados 

de forma direta pela linguagem audiovisual do videoclipe. Ao acionar estas pontes narrativas no 

decorrer do álbum visual, percebemos um esforço por parte de Janelle Monáe de conferir coerência 

ao todo audiovisual desvelado pela obra, apoiando-se em passagens mais explicativas ou 

informacionais, que pudessem acrescentar complexidade aos personagens e de algum modo 

preencher possíveis lacunas deixadas pelas atmosferas visuais rítmicas compreendidas no interior 

dos videoclipes de "Dirty Computer". 

Importante destacar que as pontes narrativas não se apresentam no decorrer de todo o álbum 

visual. Entre os videoclipes de "Screwed" e "Django Jane", por exemplo, não há pontes narrativas 
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e, portanto, os dois videoclipes sucedem-se ininterruptamente. O mesmo ocorre entre os vídeos de 

"Pink" e "Make Me Feel", deixando-nos com a sensação de que as pontes narrativas são estratégias 

utilizadas esporadicamente, e não como o padrão narrativo hegemônico da obra. Podemos perceber 

claramente a predominância do estilo audiovisual do videoclipe no projeto ao desmembrarmos o 

tempo de duração do álbum visual, separando-os entre o tempo de duração total dos videoclipes e 

o tempo de duração total das pontes narrativas. Dos 48 minutos de duração de "Dirty Computer", 

aproximadamente 32 minutos são dedicados exclusivamente aos videoclipes, ao passo que apenas 

16 minutos do tempo total são dedicados às pontes narrativas do álbum. Isso nos mostra como a 

ênfase da obra está voltada aos videoclipes e às suas passagens audiovisuais, fazendo com que as 

pontes sirvam propósitos específicos e bem delimitados no decorrer da narrativa, não deixando-se 

sobressair frente à linguagem do videoclipe. 

Refletir sobre a composição híbrida da narrativa presente em "Dirty Computer" nos aciona 

discussões interessantes, que dizem respeito ao modo através do qual o universo diegético do 

álbum visual em estudo é construído. Se não podemos analisá-lo segundo uma perspectiva 

unicamente vinculada à teoria do cinema ou à teoria do videoclipe, que tipo de instrumental 

analítico nos é possível utilizar para o estudo do aspecto narrativo do álbum visual? De que maneira 

o formato transita entre uma linguagem narrativa do cinema clássico e uma linguagem audiovisual 

vinculada à estética do videoclipe? Seria possível delimitarmos uma metodologia de análise 

audiovisual que pudesse dar conta da narrativa híbrida proposta por "Dirty Computer"?            

 

 

4.2. A Questão da Narrativa no Álbum Visual  
   

Se quisermos refletir sobre o álbum visual segundo uma perspectiva narrativa, precisamos 

ter em mente que tal narrativa não se comporta de forma homogênea durante toda a extensão da 

obra, pois, conforme venho argumentando desde a parte um desta dissertação, o videoclipe não se 

comporta narrativamente como um filme narrativo clássico. Partindo do pressuposto de que o 

álbum visual se constitui enquanto uma coleção de videoclipes (que aqui chamaremos de faixas 

audiovisuais), é importante termos em mente que o álbum visual irá remediar estratégias e estilos 

visuais do cinema e do videoclipe como forma de compor uma narrativa híbrida, que transita entre 

a linguagem audiovisual do videoclipe e a linguagem audiovisual do cinema narrativo clássico. As 

respostas cognitivas, emocionais e afetivas do espectador entre essas duas linguagens não serão as 
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mesmas, e é importante não cairmos na tentação de analisar as passagens audiovisuais dos 

videoclipes da mesma maneira que analisamos as pontes narrativas, pois ambas são construídas de 

maneiras bastante particulares. 

É importante observarmos também que cada álbum visual será construído de maneira 

diferente e, portanto, nem todos terão inscrito em sua plasticidade audiovisual esta composição 

narrativa híbrida. No caso de "Beyoncé", por exemplo, o espectador não tem acesso às pontes 

narrativas características de "Dirty Computer", que fazem as ligações entre um videoclipe e outro. 

Em "Beyoncé" assistimos uma faixa audiovisual depois da outra, sem pausas, o que contribui para 

uma visualidade inteiramente atrelada ao regime visual do videoclipe e a uma prática de escuta 

mais próxima à escuta do álbum fonográfico. No caso de "Dirty Computer", somos constantemente 

puxados para fora do universo estilístico do videoclipe, esta experiência constituindo-se enquanto 

uma narrativa híbrida entre o videoclipe e o storytelling proveniente do cinema narrativo clássico. 

Aqui gostaríamos de salientar novamente a remediação que é parte constituinte do formato, o qual 

irá tomar emprestado estilos e características de outros meios para a construção de um produto 

audiovisual específico. 

O que nos parece ser comum ao modo narrativo híbrido neste álbum visual é o fato de que 

os acontecimentos visuais serão narrados a partir da perspectiva de Janelle Monáe, e a partir 

especificamente de sua performance musical. Se quisermos analisar esta obra a partir do viés 

narrativo, precisamos ter mente que tudo o que ocorre, tanto nas músicas quanto nas passagens 

audiovisuais, é elaborado segundo o filtro narrativo da artista. Ela nos apresenta um universo 

diegético174 específico, convocando-nos a respostas emocionais e cognitivas que irão se alinhar 

com a perspectiva da star persona corporificada por Janelle. Nesse sentido, podemos refletir que 

"Dirty Computer" está focalizado em Janelle Monáe/Jane 57821, e os acontecimentos visuais são 

experienciados pelo espectador a partir de seu input nos acontecimentos narrados. 

                                                
174 Diegese é um conceito da narratologia, dos estudos literários, dos estudos dramatúrgicos e do cinema que diz 
respeito à dimensão ficcional de uma dada narrativa. A diegese é a realidade própria da narrativa ("mundo ficcional", 
"vida fictícia"), à parte da realidade externa de quem lê (o chamado "mundo real" ou "vida real"). O tempo diegético 
e o espaço diegético são, assim, o tempo e o espaço que decorrem ou existem dentro da trama, com suas 
particularidades, limites e coerências determinadas pelo autor. No cinema e em outros produtos audiovisuais, diz-se 
que algo é diegético quando ocorre dentro da ação narrativa ficcional do próprio filme. 
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Ao discorrer sobre os possíveis pontos de vista em uma determinada narrativa175, o filósofo 

Gregory Currie (2010) aponta o nosso olhar analítico para a existência de um modo padrão de 

envolvimento com a narrativa: 

 

As narrativas, porque servem como ferramentas expressivas de seus narradores, criam em 
nossas mentes a imagem de uma persona imbuída de um específico ponto de vista, 
levando-nos assim a imitar aspectos importantes desta entidade - notadamente, suas 
atitudes avaliativas e as suas respostas emocionais. Ao assumir este ponto de vista, 
passamos a adotar, total ou parcialmente, a estrutura canônica para este trabalho 
dramático (p. 106)176. 

 

A adoção de uma certa perspectiva narrativa no âmbito audiovisual ajuda o espectador a se 

engajar de forma apropriada com o humor ou com o tom emocional da obra, adotando uma 

específica estrutura de engajamento com o que está sendo narrado. A estrutura de engajamento 

com a narrativa "é um conjunto adequado de respostas cognitivas, avaliativas e emocionais à 

história" (2010, p. 86)177, a partir do qual o espectador se relaciona com os elementos visuais e 

musicais apresentados pela obra. Neste caso, o ponto de vista de um dado narrador será sempre 

egocêntrico, pois ele precisará atuar no mundo diegético como resposta a um estado mental e/ou 

emocional referente aos acontecimentos e à sua consciência destes eventos: "sem estados 

egocêntricos, não se poderia dizer que um indivíduo está imbuído de estados psicológicos no 

sentido comum" (CURRIE, 2010, p. 89)178. Nesse sentido, podemos pensar nos estados 

egocêntricos do narrador como constituintes fundamentais do seu ponto de vista acerca dos 

acontecimentos narrados, investindo também os espectadores da obra com uma certa forma 

canônica de engajamento emocional com este conteúdo audiovisual. 

 Ao falar sobre o ponto de vista em uma narrativa, o autor vai salientar o fato de que o 

narrador da obra irá realizar um efeito de enquadramento, ou seja, irá enquadrar os eventos de um 

                                                
175 Aqui o autor não especifica nenhum tipo de narrativa (audiovisual, literária ou musical), e sim elabora modelos 
gerais que podem ser aplicados a qualquer storytelling. Nesse sentido, toda e qualquer narrativa terá subsumida em 
sua construção estética um determinado ponto de vista através do qual entramos em contato com o conteúdo do que 
está sendo narrado. "The standard model deserves its name because it works easily and naturally in so many cases, 
and relies very little on conscious efforts to communicate on the part of the author, or on conscious efforts to 
comprehend on the part of the audience" (CURRIE, 2010, p. 107).  
176 "Narratives, because they serve as expressive of the points of view of their narrators, create in our minds the image 
of a persona with that point of view, thereby prompting us to imitate salient aspects of it—notably, evaluative attitudes 
and emotional responses. In taking on those responses, we thereby come to adopt, wholly or in part, the framework 
canonical for that work". 
177 "is a preferred set of cognitive, evaluative, and emotional responses to the story". 
178 "without egocentric states, one could not be said to have psychological states in the ordinary sense at all". 
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determinado modo a fim de guiar nossa atenção através dos acontecimentos desvelados pela 

narrativa, instaurando no espectador uma específica maneira de se colocar diante do que está sendo 

visualizado. Nesse sentido, o espectador não irá tomar conhecimento de todos os aspectos de uma 

dada narrativa, mas sim os aspectos que são interessantes do ponto de vista do narrador ao qual ele 

está ligado afetivamente e emocionalmente. Este narrador irá guiar, de certo modo, as sequências 

audiovisuais e musicais, injetando no espectador uma específica resposta emocional aos eventos 

apresentados. 

 

Enfatizo o papel da emoção pois adotar uma estrutura de resposta a uma narrativa 
significa estar sintonizado com o conteúdo desta; estar apto a responder a ela de maneira 
focada e seletiva, demonstrando alguma estabilidade ao longo do seu envolvimento com 
os personagens e eventos apresentados. As emoções unem os elementos da narrativa, 
colocando alguns em primeiro plano e fazendo conexões entre o que sabemos agora e o 
que ainda está para ser revelado (CURRIE, 2010, p. 98)179. 

 

 Trazendo à tona o objeto empírico em estudo neste capítulo, podemos presumir que o ponto 

de vista adotado pela construção estética de "Dirty Computer" diz respeito aos aspectos cognitivos 

e emocionais de Janelle Monáe, a qual irá construir uma persona específica a guiar o espectador 

pelos acontecimentos visualizados. Nesse sentido, a obra será enquadrada segundo as 

predisposições egocêntricas da artista, que também é a personagem-protagonista da obra 

audiovisual. Podemos perceber um específico arranjo dos aspectos musicais e visuais de "Dirty 

Computer", os quais irão dialogar com uma atmosfera pretendida pela artista em seu álbum 

fonográfico de mesmo nome, e com o qual o álbum visual estabelece uma relação direta. Nesse 

sentido, o fio condutor da obra se dará sempre a partir do ponto de vista de Janelle Monáe, e este 

aspecto do álbum visual precisa ficar claro ao refletirmos sobre a obra através da lente 

narratológica. 

Precisamos, no entanto, diferenciar os níveis narrativos engendrados por "Dirty Computer" 

em seu universo diegético, pois Janelle Monáe/Jane 57821 é ao mesmo tempo a personagem-

protagonista da história e a narradora impessoal dos acontecimentos narrados. No caso dos 

videoclipes, por exemplo, nós teremos contato com a personagem-focalizadora da obra, a qual irá 

narrar as suas impressões e sentimentos acerca de um dado evento, e não o que sabe objetivamente. 

                                                
179 "I emphasize the role of emotion here because adopting a framework for a narrative means being tuned to the 
narrative’s content; being apt to respond to it in selective and focused ways that show some stability over the length 
of one’s engagement with its characters and events. Emotions bind together the elements of the narrative, placing 
some in the foreground, and making connections between what we know now and what is yet to be revealed".  
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Importante destacar aqui que a performance musical da artista será uma espécie de narração 

intradiegética180, no qual o personagem narra os acontecimentos de um ponto de vista emocional 

e subjetivo, inserido no interior do que está sendo narrado. Nas faixas audiovisuais, Jane/Janelle 

olha diretamente para a câmera, instituindo o direct address típico da linguagem audiovisual do 

videoclipe, subitamente ciente do aparato audiovisual em jogo na captura de sua performance 

musical. 

Nas pontes narrativas, por outro lado, Janelle/Jane irá "subir de nível", tornando-se a 

narradora impessoal e assumindo a narração extradiegética181 da obra. Nestes momentos a 

personagem se distancia do que está sendo narrado e conta a história a partir de uma perspectiva 

objetiva, tornando-se a narradora visual dos acontecimentos. Nas passagens caracterizadas pelas 

pontes narrativas, Janelle/Jane será a operadora da narração, aquela que se utilizará das técnicas 

audiovisuais para contar os acontecimentos com um certo distanciamento, como se estivesse 

contando algo que aconteceu consigo mesma no passado. Nestes momentos podemos perceber que 

a personagem-protagonista não está discorrendo sobre as suas impressões e sentimentos com 

relação aos acontecimentos, e sim relatando os fatos de uma maneira estritamente objetiva, 

seguindo um estilo visual característico da continuidade clássica cinematográfica. Interessante 

observar que, nestes momentos, a personagem-protagonista não parece ter ciência da câmera que 

captura a ação encenada, como se o objeto não existisse em cena. Esta invisibilidade do aparato 

audiovisual corrobora o nosso argumento de que as pontes narrativas são compostas por um 

universo diegético específico, objetivamente ancorado na narrativa extradiegética dos eventos. 

As diferenças de níveis narrativos no interior de "Dirty Computer" não são abstratas, e 

pode facilmente ser percebido através das mudanças no estilo visual (BORDWELL, 2005) de uma 

passagem e de outra. O estilo visual, segundo David Bordwell, é a forma com que a composição 

dos planos e a montagem destes planos em sequência irão criar um específico estilo audiovisual, 

estilo este que irá nos dizer muito sobre qual perspectiva narrativa estamos entrando em contato 

em determinado momento. Em seu livro Figures Traced in Light (2005), o autor irá discorrer sobre 

os diferentes estilos visuais engendrados especificamente no cinema, buscando colaborar para a 

construção de uma Teoria do Estilo Audiovisual, no qual para além de conceitos que dizem 

                                                
180 O narrador intradiegético é o personagem que, dentro do universo diegético da obra audiovisual, assume o papel 
de narrador. 
181 O narrador extradiegético é o narrador que narra os acontecimentos de uma narrativa de forma objetiva e 
distanciada, fora do universo diegético da obra. 
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respeito à história e à complexidade psicológica dos personagens em cena, também levaria em 

conta aspectos referentes ao modo de composição do plano fílmico. Aqui gostaríamos de nos 

apropriar de seu pensamento teórico para pensarmos sobre os dois principais estilos visuais 

construídos esteticamente em "Dirty Computer". 

Um dos principais estilos que Bordwell irá chamar a atenção é para o estilo 

cinematográfico clássico. No decorrer da história do cinema, muitos diretores se confrontaram 

com problemas de continuidade semelhantes no momento da produção fílmica, e precisaram criar 

esquemas mais ou menos gerais que pudessem ser utilizados para resolver a questão da 

continuidade entre os planos de uma determinada cena182, considerando que os planos fechados 

são gravados fora da ordem cronológica da ação183. Em uma cena com cinco atores ao redor de 

uma mesa de jantar184, por exemplo, seria dificílimo salientar todas as nuances expressivas dos 

atores se colocássemos a câmera a uma longa distância, em um plano que enquadrasse toda a mesa 

e todos os atores de uma só vez. Alguns atores ficariam de costas para a câmera e não 

conseguiríamos observar a sua performance de forma apropriada. Para driblar essa questão, alguns 

diretores criaram um esquema que, por sua vez, foi replicado por diversos outros diretores com o 

passar do tempo, acabando por se tornar um padrão da indústria cinematográfica de vários países, 

engendrando um específico estilo visual cinematográfico. No caso da cena de jantar ao redor de 

uma mesa, foi criado o que ficou conhecido como o "plano-contra-plano", no qual ao invés da 

câmera capturar a cena de forma distanciada e sem cortes, ela é capturada através da quebra da 

cena em planos mais próximos aos rostos dos atores. Através da montagem destes planos em 

sequência, poderíamos ver com mais nitidez a expressão de cada ator isoladamente, contribuindo 

para uma maior expressividade da cena. 

 

                                                
182 Em cinema, e no audiovisual em geral, adotou-se um conceito de "cena" derivado do teatro, mas centrado na 
continuidade espaço-temporal. Segundo o "Dicionário de Cinema" de Jean Mitry, cena é "o conjunto de planos 
situados num mesmo local ou num mesmo cenário, e que se desenrolam dentro de um tempo determinado". Portanto, 
em cinema, uma cena é um trecho de filme com unidade de tempo e de espaço. Na definição de Jacques Aumont, cena 
é "um segmento que mostra uma ação unitária e totalmente contínua, sem elipse nem salto de um plano ao outro". 
183 No processo de gravação cinematográfica, os planos do filme são geralmente capturados de forma descontínua e 
não-cronológica, sendo editados na ordem estipulada pelo roteiro posteriormente na fase de pós-produção. 
184 Este tipo de cena é chamado por David Bordwell em seu livro "the dinner-table conundrum". A problemática 
levantada por este tipo de cena permitiu que alguns diretores se utilizassem das técnicas de edição específicas do 
cinema para compor um estilo visual próprio à linguagem cinematográfica, o qual iria se perpetuar na história do 
cinema narrativo clássico. 
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Figura 11 - Exemplo do esquema "plano-contra-plano" no filme Moonlight (2016). O filme venceu o Oscar de 

Melhor Filme em 2017, e conta com Janelle Monáe no elenco. 
 

O esquema "plano-contra-plano" tornou-se um padrão cinematográfico recorrente, e 

podemos vê-lo sendo utilizado na maioria das cenas em que se desenrola uma conversa entre dois 

personagens (ou mais) em um dado filme narrativo. No entanto, como falado anteriormente, a fim 

de que este estilo visual fosse coerente e homogêneo, precisava-se estar atento à continuidade da 

ação entre um plano e outro. A partir do momento em que se desmembra uma cena em planos 

menores, a ação precisa estar congruente entre um plano e o plano seguinte, e assim 

sucessivamente. Por este motivo, o cinema industrial também tornou padrão uma certa 

"continuidade clássica", o qual se caracteriza por ser um estilo visual específico da maioria dos 

filmes produzidos pelo cinema industrial não só estadunidense, mas de diversos países ao redor do 

mundo. Segundo David Bordwell (2005, p. 26), "as premissas da continuidade espacial ainda 

governam a maneira como a cena é encenada, filmada e editada"185 no fazer audiovisual 

contemporâneo. Essa continuidade clássica diz respeito ao esforço por "casar" um determinado 

movimento feito em um plano com o plano subsequente, imprimindo organicidade e coerência 

espacial à cena.            

Poderíamos diferenciar este estilo visual clássico com o estilo visual característico do 

videoclipe, em que a continuidade da ação entre um plano e outro não terá tanta relevância para a 

compreensão e coerência do todo. Como já falamos anteriormente, o videoclipe não nos apresenta 

                                                
185 "the premises of spatial continuity still govern the way the scene is staged, shot, and edited" 
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uma narrativa linear e cronológica, e, desse modo, as questões de plano-contra-plano e da 

continuidade clássica não serão elementos primordiais de sua construção estética. Pelo fato de que 

o videoclipe trabalha com outras variáveis estéticas e traz para o primeiro plano a performance 

musical do artista, podemos supor que a continuidade audiovisual no videoclipe se dá 

sobremaneira através das coreografias e do lip-syncing186. 

Podemos perceber que em todas as sessões coreografadas, temos uma breve 

"sincronicidade" dos movimentos entre um plano e outro, o que não ocorre com muita frequência 

em outros momentos dos videoclipes em que não assistimos a movimentos de dança 

coreografados. Nesse sentido, podemos perceber que a preocupação primária da construção deste 

produto audiovisual não é a continuidade dos gestos e dos movimentos imediatos, alcançando a 

união dos planos a partir de outros mecanismos (espaço, performance musical, figurino), criando 

uma "atmosfera visual" específica (e muitas vezes "não contínua") para a música. 

Podemos perceber que essa continuidade também aparece e é construída através do lip-

syncing. No uso desta convenção audiovisual bastante proeminente na linguagem audiovisual dos 

vídeos musicais, podemos perceber novamente que a performance musical é a principal âncora do 

videoclipe. Pelo fato de que a continuidade se dá primordialmente através da música e de sua 

performance musical, podemos supor que o lip-syncing será um dos principais elementos que irá 

imprimir uma aparente continuidade nas diversas passagens visuais do videoclipe. Nesse sentido, 

a continuidade não se dá estritamente entre um plano e outro (como no filme narrativo clássico), 

mas entre a música e a visualidade do videoclipe. Portanto, podemos dizer que a continuidade no 

"estilo visual" do videoclipe se dá principalmente através de dois elementos: 1) as sessões 

coreografadas da música e 2) o lip-syncing da star persona que performa a música. 

É preciso sublinhar que as convenções estéticas no videoclipe estão sendo pensadas em 

relação aos videoclipes presentes especificamente em Beyoncé (2013) e Dirty Computer (2018). 

Devemos sempre lembrar que o videoclipe não é uma forma homogênea, e por este motivo é 

preciso sempre estar atento para o gênero musical (JANOTTI JUNIOR E PEREIRA DE SÁ, 2019) 

no qual tais videoclipes se inscrevem, entendendo tais gêneros musicais como epicentros estéticos 

através das quais determinadas estéticas audiovisuais serão construídas e sedimentadas. No caso 

                                                
186 A sincronia labial é um termo técnico para combinar os movimentos dos lábios com a voz. Este recurso estilístico 
é utilizado como forma de sincronizar a pista musical com a pista visual de um determinado produto audiovisual. 
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da presente dissertação, estamos empreendendo uma análise das convenções que se perpetuam nos 

videoclipes musicais de música pop, especialmente os inseridos nos dois álbuns visuais em análise. 

 Acreditamos ser possível pensar em uma linguagem audiovisual mais ampla, que diz 

respeito a um estilo visual que se perpetua nos videoclipes contemporâneos de música pop. 

Retomando um dos principais argumentos da parte um da presente dissertação, gostaríamos de 

salientar a importância de refletirmos sobre as marcas de estilo e convenções estéticas que se 

perpetuam no videoclipe, procurando construir um arcabouço analítico que dê conta das 

especificidades musicais e sonoras inscritas neste produto cultural profundamente reconfigurado 

pela cultura digital.  

David Bordwell, na sua tentativa de criar uma Teoria do Estilo Audiovisual, irá trazer a 

tona quatro possíveis funções do estilo visual em uma determinada peça fílmica. O primeiro seria 

a função denotativa, ou seja, o modo através do qual conhecemos informações importantes acerca 

dos personagens e das situações apresentadas. Este seria um estilo mais objetivo e com uma função 

de acrescentar informações à história. "Assim como na literatura, a função denotativa governa o 

estilo de filme de forma proeminente - a descrição de cenários e personagens, o relato de seus 

motivos, a apresentação de diálogo e movimento" (BORDWELL, 2005, p. 33)187. Este estilo visual 

pode ser pensado como o modo padrão de construção fílmica da maioria dos filmes narrativos, e 

no caso de "Dirty Computer" podemos pensar nas pontes narrativas como as sessões em que a 

história do álbum visual será contada de maneira mais "clássica", através de planos-contra-planos, 

montagem cronológica, continuidade entre a ação dos personagens e através do qual poderemos 

perceber nitidamente a presença do nível narrativo extradiegético mencionado acima. 

O estilo visual não precisa apenas dar informações relevantes acerca dos eventos e 

personagens, também podendo ser utilizado como uma função expressiva. "Na maioria dos filmes, 

as qualidades expressivas podem ser transportadas pela luz, pelas cores, pelas performances em 

cena, pela música e por certos movimentos de câmera" (BORDWELL, 2005, p. 34)188. Esta função 

expressiva do estilo visual é utilizada para representar estados de espírito ou determinada 

atmosfera visual, se afastando da função denotativa e impregnando a textura fílmica de um caráter 

mais subjetivo. Em "Dirty Computer", podemos perceber essa função expressiva em algumas 

                                                
187 "Just as in literature, the denotative function of film style governs a great deal - the description of settings and 
characters, the account given of their motives, the presentation of dialogue and movement" 
188 "In most films expressive qualities can be carried by light, color, performances, music and certain camera 
movements". 
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passagens das pontes narrativas, como, por exemplo, nos momentos em que vemos a interação 

entre Maryapple 53 e Jane 57821 na "The House of the Dawn". Aqui podemos perceber 

nitidamente a presença de um filtro cor de rosa que parece impregnar expressivamente as cenas, 

tornando evidente a relação entre as duas personagens, ainda que a construção dos planos e da 

montagem estejam a serviço da função denotativa. A função expressiva, no entanto, é mais 

facilmente perceptível nas faixas audiovisuais, no qual a própria construção estética do videoclipe 

se torna o vetor ideal para a edificação de um estilo visual em que as cores, a iluminação, a música 

e os movimentos de câmera se tornam os elementos centrais da atmosfera visual instaurada em 

cada uma das faixas musicais. 

As duas outras funções mencionadas por David Bordwell dizem respeito às funções 

simbólicas e decorativas, as quais impregnam de forma bastante perceptível os videoclipes do 

álbum visual. Até poderíamos falar aqui sobre uma linguagem audiovisual específica atrelada ao 

videoclipe, que terá nas funções simbólicas e decorativas uma de suas marcas mais proeminentes. 

A função simbólica produz significados mais abstratos e/ou conceituais aos visuais propostos, 

sendo conquistados "através de esquemas de cores, modos de iluminação, cenário e associações 

musicais" (BORDWELL, 2005, p. 34)189, os quais parecem ser elementos centrais e recorrentes 

nos videoclipes apresentados por "Dirty Computer". Já a função decorativa aponta para uma 

ornamentação visual do plano, salientando a sua função pictórica no interior de um determinado 

enquadramento. Nesse sentido, a função decorativa não irá adicionar informações à história, 

expressar simbolicamente algum estado de espírito do personagem ou expressar alguma atmosfera 

visual abstrata (ainda que possa ser sobreposta a esta), mas irá apenas funcionar enquanto uma 

forma de "embelezamento" do plano audiovisual. 

 

O estilo do filme é importante porque o que as pessoas costumam chamar de conteúdo 
audiovisual chega até elas através do uso padronizado das técnicas do meio. Sem a 
performance e o enquadramento, o comprimento das lentes e a iluminação, a composição 
dos planos e a montagem deles, os diálogos e as músicas, nós não poderíamos 
compreender o universo da narrativa. O estilo é a textura tangível do filme, a superfície 
perceptiva que encontramos no decorrer de nossa experiência estética, e essa superfície é 
o ponto de partida para navegarmos pela trama, pelos temas que o filme aborda, pelos 
sentimentos que ele nos evoca - e tudo o mais que interessa para nós. E como os cineastas 
dedicam um cuidado meticuloso em encontrar um estilo próprio à sua obra, precisamos 
nos aprofundar em cada detalhe. Uma discussão abrangente sobre qualquer filme não 

                                                
189 "through color schemes, lighting design, setting, and musical associations" 
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pode parar apenas em seu estilo, mas o estilo deve exigir muita atenção.      (BORDWELL, 
2005, p. 32)190. 

 

 É importante salientar que qualquer uma das quatro funções descritas acima foram 

separadas pelo autor apenas como uma forma metodológica de análise. No entanto, as funções 

denotativa, expressiva, simbólica e decorativa podem aparecer simultaneamente no estilo visual 

de um determinado filme. No caso de "Dirty Computer", por exemplo, podemos perceber dois 

estilos visuais que se alternam na experiência de fruição do álbum visual, inclusive servindo como 

delimitadores dos dois níveis narrativos que se entrecruzam no decorrer da obra. Nas pontes 

narrativas temos a ascendência da narração extradiegética e, nestas passagens, a função das 

técnicas audiovisuais empregadas é predominantemente denotativo. Em alguns momentos 

podemos perceber a sobreposição da função expressiva sobre algumas das pontes narrativas, como 

mencionado anteriormente nos momentos de interação entre Jane 57821 e Maryapple 53, no qual 

a utilização da cor rosa salienta a força da relação entre as duas personagens. Nas faixas 

audiovisuais (os videoclipes) temos a predominância das funções simbólica e decorativa, com a 

sobreposição da função expressiva em algumas passagens dos videoclipes, no qual vemos a 

ascendência da narração intradiegética. 

Tomemos como exemplo as faixas audiovisuais de "Screwed", "Pink" e "Make Me Feel". 

Do ponto de vista narrativo, essas passagens audiovisuais se constituem enquanto momentos-

chave para o estabelecimento da relação de afeto entre os três personagens protagonistas. Em cada 

uma das memórias (no enredo do filme cada videoclipe constitui-se enquanto uma memória da 

protagonista), os três personagens principais vivem momentos bastante genéricos e abstratos, 

inteligíveis o suficiente para sabermos que os três fazem parte de um mesmo grupo de amigos e 

que, indubitavelmente, estão também imersos em uma relação romântica. No entanto, a força 

dessas imagens não é tanto em seu caráter informacional, no sentido de acrescentar um conteúdo 

denotativo acerca das complexidades de cada personagem. O único ponto de vista que podemos 

ver em profundidade é a da protagonista, a narradora da história, à partir do qual temos acesso aos 

seus sentimentos, emoções e memórias. 

                                                
190 "Film style matters because what people call content comes to us in and through the patterned use of the medium's 
techniques. Without performance and framing, lens length and lighting, composition and cutting, dialogue and music, 
we could not grasp the world of the story. Style is the tangible texture of the film, the perceptual surface we encounter 
as we watch and listen, and that surface is our point of departure in moving to plot, theme, feeling-everything else that 
matters to us. And since filmmakers devote painstaking care to fine points of style, we must dig into details. A 
comprehensive discussion of any film can't stop only with style, but style should claim a lot of our attention". 
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Nesse sentido, o que nos parece interessante observar aqui é o fato de que, nas faixas 

audiovisuais do álbum, o universo diegético construído nas pontes narrativas se parte ao meio. 

Nestes momentos, não sabemos se nos colocamos diante da personagem Jane 57821 capturada 

pela "The House of Dawn" que canta as suas emoções e sentimentos tal como um personagem de 

um filme musical, ou se estamos diante da star persona corporificada por Janelle Monáe enquanto 

artista e autora da obra. Isso nos abre precedentes para refletirmos sobre a pergunta central 

instaurada quando analisamos "Dirty Computer" em profundidade: será que não nos colocamos 

diante de Jane 57821 e de Janelle Monáe ao mesmo tempo na fruição estética do álbum visual? 

Pelo fato de que o álbum visual "Beyoncé" não possui pontes narrativas entre uma faixa 

audiovisual e outra, podemos perceber que todos os visuais são apresentados segundo a perspectiva 

da protagonista/narradora da obra. Em todos os momentos do álbum visual sabemos que estamos 

diante de uma narração em primeira pessoa, e o fato de não existirem passagens narrativas "fora" 

deste universo íntimo nos faz embarcar mais organicamente na proposta visual do projeto. Em 

"Dirty Computer" temos essa constante mudança entre um narrador em primeira pessoa e um 

narrador em terceira pessoa e consciente de todos os eventos narrados. Neste ponto, o universo 

diegético geral da obra não parece ser muito bem definido, constantemente alterando a perspectiva 

e, desse modo, o estilo visual e a linguagem audiovisual no transcorrer dos videoclipes. Se 

quisermos refletir sobre este produto midiático segundo uma perspectiva narrativa, precisamos 

modelar nossas ferramentas de análise para pensarmos sobre como o estilo visual do videoclipe e 

do filme narrativo clássico podem convergir em uma mesma obra de expressão artística.  

Os videoclipes do álbum, se assistidos descolados do enredo apresentado pelo álbum 

visual, não se tornam ininteligíveis. Ainda temos consciência acerca da performance musical de 

Janelle Monáe, as músicas e as letras das composições. Nesse sentido, esses três mecanismos 

definem a própria essência do meio audiovisual preconizado pelo videoclipe. No entanto, no álbum 

visual, o projeto lança mão de estratégias narrativas herdadas do cinema e da televisão 

dramatúrgica para construir um universo conceitual unificado em torno de uma mesma atmosfera. 

O que chamamos aqui de "pontes narrativas" são diametralmente opostas às passagens visuais dos 

videoclipes, funcionando enquanto ligações das faixas audiovisuais dispostas na forma do álbum 

visual. O que antes era apenas a sucessão de faixas musicais em uma dada ordem, ganha uma nova 

forma de consumo, remediando a própria prática de escuta do álbum fonográfico. É interessante 

observar também que até mesmo o nome da personagem pode ser pensado como uma versão 
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sucinta do nome da artista (Janelle = Jane), corroborando o argumento de que, neste álbum visual, 

as duas figuras não necessariamente se configuram enquanto entidades distintas. Assim, podemos 

afirmar que a performance musical de Janelle Monáe está subsumida na performance da 

personagem pertencente ao universo diegético da obra. 

Em outras palavras, o videoclipe não irá trabalhar com a construção de personagens e 

situações complexas, formando uma narrativa linear e cronológica, tal como nas pontes narrativas 

da mesma obra. O ponto principal do videoclipe é criar uma "performance musical ideal" do artista, 

sendo que os principais elementos que serão trazidos a frente são a performance musical do artista, 

os movimentos coreografados e a letra da música narrada pela voz que canta. Nesse sentido, nos 

parece que o estilo no videoclipe irá trabalhar fundamentalmente através das categorias 

expressivas, simbólicas e decorativas, como forma de criar uma "atmosfera visual" para as 

canções. 

Portanto, ao falarmos sobre uma possível narrativa audiovisual inscrita em "Dirty 

Computer", não podemos escapar ao fato de que as pontes narrativas e as faixas audiovisuais serão 

construídas - estilística e narrativamente - de formas diferentes, cada uma das duas tomando 

emprestado tradições visuais díspares, mas complementares na experiência de fruição do álbum. 

No entanto, ao mesmo tempo, as duas formas audiovisuais se interligam na composição de um 

álbum visual unificado por uma mesma temática, que atravessa o todo, interliga todas as faixas e 

cria uma atmosfera específica ao projeto audiovisual. No fim das contas, a perspectiva narrativa é 

a de Janelle Monáe (seja como personagem, seja como autora ou seja como performer). 

De um lado temos uma narrativa linear e cronológica, guiada pelo estilo denotativo do 

cinema representativo clássico, no qual existem variados planos over the shoulder191 e diálogos 

estabelecidos entre os personagens, com a sua continuidade clássico e o recorrente emprego do 

esquema plano-contra-plano. 

 

                                                
191 No mundo cinematográfico, over the shoulder é um termo em inglês que se refere a um enquadramento de câmera 
em que se filma algo ou alguém a partir da perspectiva localizada sobre o ombro de outra pessoa. No cinema, ele se 
faz presente muitas das vezes quando dois personagens estão em meio a um diálogo e, geralmente, encontra-se logo 
depois de um plano aberto, assim ajudando o público a ter uma melhor noção da ambientação espacial da cena. 
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Figura 12 - Cena de uma das pontes narrativas de "Dirty Computer". Aqui podemos observar a utilização da função 
denotativa no estilo visual da sequência. Primeiro um plano geral nos fornece a ambientação espacial da cena, para 
depois realizar recortes em planos mais fechados das expressões das personagens, em um uso clássico do esquema 

"plano-contra-plano" e seguindo as regras da continuidade clássica narrativa. Podemos também perceber com nitidez 
a utilização da função expressiva, com o tom de rosa funcionando como um filtro para a cena ao explorar a relação 

afetiva entre as duas personagens.   
 

Por outro lado, temos as faixas audiovisuais que ganham uma narrativa cíclica e repetitiva, 

fazem parte de um estilo visual mais simbólico/decorativo, colaborando para a construção de uma 

atmosfera visual, mais do que passagens narrativamente inteligíveis. No entanto, é interessante 

observar que os videoclipes são inseridos como "memórias" no universo diegético do álbum visual, 

colaborando para uma suspensão de descrença ao assistirmos às faixas. Como estamos vendo as 

memórias de Jane à partir de sua perspectiva narrativa, faz sentido que ela tenha uma certa "licença 

poética" para organizar a passagem audiovisual da maneira que desejar. 

No caso dos videoclipes, poderíamos supor que o estilo denotativo não terá tanta força 

quanto os outros três estilos levantados por Bordwell. Isso se dá simplesmente porque a formatação 

visual no videoclipe não está presa à tarefa de informar denotativamente ao espectador qualquer 

mecanismo narrativo, no sentido de "acrescentar algo à história". Tal como salienta Carol Vernallis 

(2004), "os videoclipes geralmente sugerem uma história, mas de tal maneira estática: não obtemos 

mais informações visuais do que obteríamos de uma única pintura narrativa" (p. 23)192. 

 

                                                
192 "music videos often suggest a story, but in a somewhat static way: we obtain no more visual information than we 
might derive from a single narrative painting". 



176 
 

   

   
Figura 13 - Cenas das faixas audiovisuais "Screwed", "Django Jane", "Pink" e "I Like That" respectivamente (da 

esquerda para a direita, de cima para baixo). 
 

A maioria dos videoclipes, portanto, trabalham com situações que parecem suceder-se em 

uma específica temporalidade, fora do universo diegético das pontes narrativas. Nestes momentos, 

as faixas audiovisuais não parecem desenvolver nenhuma ação que dê um peso dramático ou 

informacional à compreensão do todo, funcionando mais enquanto pílulas espaço-temporais 

circunscritas ao universo emocional e cognitivo da performance musical de Janelle Monáe. 

Através destes videoclipes podemos compreender como a artista/personagem se sente, mas nada 

de objetivo ou de concreto nos é dado nestas passagens que nos faça desenvolver o enredo contado 

nas pontes do álbum visual.  

Nesse sentido, o intuito do videoclipe não é dar informações que possam de alguma forma 

reforçar a compreensão de uma narrativa, mas entregar composições visuais que irão dialogar com 

o estilo e com a atmosfera pretendida pela música. Ademais, precisamos ter em mente que o projeto 

audiovisual, de certa maneira, já toma como dada uma relação previamente construída entre 

público e artista, tornando a construção de situações e personagens altamente complexos algo, de 

muitas maneiras, irrelevante. Ao serem descolados da narrativa e lançados no YouTube 

separadamente, por exemplo, as atmosferas visuais construídas não se tornam ininteligíveis, mas 

funcionam justamente porque os valores que entram em jogo nessas passagens são diferentes dos 

valores que entram em jogo nas pontes narrativas. Os videoclipes só podem ser compreendidos 
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independentemente do álbum visual pois são construídos mais enquanto performances musicais 

de Janelle Monáe do que trechos audiovisuais carregados de informações a serem acrescentadas à 

história. 

 O que gostaríamos de sublinhar sobre o caráter narratológico de "Dirty Computer" é a 

maneira bastante particular com que o projeto consegue transitar por duas linguagens audiovisuais 

aparentemente diversas, mas que se integram na criação de uma obra que se expande para além 

das faixas musicais presentes no álbum fonográfico. Novamente, importante salientar, a 

construção estética do álbum visual se apropria de diferentes mecanismos na produção de uma 

atmosfera sonora e visual específica, e podemos dizer que ele remedia práticas estéticas do cinema 

narrativo, do videoclipe e do álbum fonográfico simultaneamente.  O que é interessante observar 

na presente análise é este duplo movimento no álbum de Janelle Monáe, cuja formatação 

audiovisual é diferente do que podemos encontrar no trabalho de Beyoncé. Em Dirty Computer 

parece haver uma constante tensão entre um universo ficcional, com sua própria diegese e modo 

narrativo, enquanto nos momentos dos videoclipes outros valores entram em cena: a performance 

da artista, o direct address, a narração intradiegética, a continuidade através das coreografias e do 

lip-sync, etc. 

O conceito de encenação cinematográfica193 (BORDWELL, 2005), no qual o autor irá 

discorrer sobre a importância da composição do plano cinematográfico - tecendo uma crítica ao 

discurso acadêmico que investe a montagem como o principal elemento definidor do aparato 

cinematográfico (e audiovisual) - nos parece essencial para a reflexão sobre a linguagem 

audiovisual no videoclipe. O intuito do autor com este conceito é sublinhar a importância do 

enquadramento (fixo ou em movimento) para o estilo visual fílmico, salientando a sua 

potencialidade expressiva no âmbito da imagem audiovisual. Direcionado a noção para o estudo 

do videoclipe, esta ideia nos permite também refletir sobre a composição do plano em si mesmo; 

e de que forma o corpo da performance musical e todos os seus acessórios - humanos e não-

humanos - serão dispostos em determinado enquadramento. Nesse sentido, salientamos a 

importância de refletir sobre uma determinada forma de organização do plano em um videoclipe, 

o qual irá trazer referências do cinema e da televisão, mas que engendra sua própria forma de 

composição (considerando principalmente a performance musical da star persona). Ao 

compreendermos o videoclipe enquanto uma performance musical "ideal" do artista, e se 

                                                
193 "cinematic staging" em livre tradução. 
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considerarmos que muitas convenções estéticas reiteradas por estes produtos são decorrentes da 

remediação das apresentações ao vivo feitas pelos artistas, podemos entender que a organização 

espacial e pictórica do plano no videoclipe seguirá, via de regra, as formas de organização da 

performance musical localizada em um palco. Nesse sentido, é como se o artista estivesse 

performando para a câmera (que aqui encarna a presença do público), o ponto focal de sua 

performance, a qual será construída espacialmente (e através de luz, movimentos coreográficos, 

figurino e cor) de uma forma semelhante a um palco. 

Por fim, poderíamos discorrer sobre uma série de motivos condutores que permeiam "Dirty 

Computer" e contribuem para estabelecer as ligações entre um videoclipe e outro. No entanto, 

como o álbum visual em si já é construído tendo-se como elemento central as pontes narrativas 

entre uma faixa audiovisual e outra, a continuidade entre os videoclipes se torna bem mais evidente 

e manifesta. Diferente do que ocorre em "Beyoncé", em que a ausência das pontes torna a narrativa 

menos rigidamente linear, em "Dirty Computer" as pontes narrativas fazem importantes ligações 

entre os videoclipes, fazendo confluir uma narrativa híbrida entre a forma narrativa 

cinematográfica e o estilo visual do videoclipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer da presente dissertação, procurei trazer à tona as principais discussões que 

acredito serem pertinentes para a compreensão do álbum visual. Em minha opinião, a sua 

constituição estética é atravessada por questões que dizem respeito - simultaneamente - às 
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dimensões sociais, tecnológicas, culturais e políticas das ambiências digitais contemporâneas. O 

formato trazido como objeto empírico de estudo torna visível tais questões de forma proeminente, 

tornando o álbum visual um vetor de tensionamentos estéticos e teóricos nos campos da produção 

e análise audiovisual do nascente século XXI. 

Investir em uma profunda análise do formato requer, conforme já postulado por Mathias 

Korsgaard (2017), uma "hibridação teórica" no que concerne a análise dos álbuns visuais trazidos 

como corpus de observação. Ao trazer conceitos dos Estudos da Performance, das Teorias do 

Cinema, do Videoclipe e da Televisão, bem como dos Estudos de Som e Música, busquei sublinhar 

os diversos mecanismos que se entrecruzam nos campos produtivos e de consumo do formato. 

Salientando o caráter cruzado da análise empreendida, esta dissertação buscou se filiar aos Estudos 

Audiovisuais como vetor de entrada nas análises empreendidas, sem tirar de vista o importante 

papel que a cultura digital terá na reconfiguração formal e estética do videoclipe em sua era pós-

MTV. Nesse sentido, esta dissertação não apenas esteve atenta às convenções estéticas do 

videoclipe que se perpetuam no formato em estudo, mas de que maneira o instrumental 

metodológico construído em torno destas expressões podem se adaptar às novas demandas da 

cultura digital contemporânea. Haja vista que uma gama cada vez maior de produtos audiovisuais 

compartilha um mesmo espaço virtual, torna-se cada mais urgente sistematizar um campo teórico 

e metodológico atento às novas questões e desafios apresentados no contexto histórico atual. 

O álbum visual, nascido no cruzamento entre o videoclipe e o álbum de músicas, se 

caracteriza por ser um formato nativo da cultura digital, que carrega em si uma específica forma 

de construção audiovisual. Mesmo que esta dissertação não dê conta de todos os aspectos 

referentes às esferas estéticas inscritas no álbum visual (e em seu entorno midiático), acreditamos 

ter sido possível desenvolver métodos de análise audiovisuais e musicais que dialoguem com as 

específicas formas de composição e organização do material artístico inscrito na experiência 

híbrida proporcionada pelo álbum visual. A fim de investigar com profundidade as duas principais 

matrizes estéticas que estruturam a experiência de fruição do formato, procuramos desmembrar 

este trabalho em duas partes distintas. A primeira procurou desenvolver um histórico das formas 

culturais preconizadas pelo álbum fonográfico e pelo videoclipe, refletindo simultaneamente sobre 

as dimensões culturais, econômicas e artísticas que guiaram a consolidação destes dois produtos 

culturais no contexto social do século XX. 
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 Como um dos principais horizontes teóricos desta dissertação, busquei me filiar ao conceito 

de remediação das mídias (BOLTER E GRUSIN, 2000) como ponto de partida para a investigação 

que proponho. Este conceito parece dar conta, simultaneamente, das reconfigurações e das 

continuidades existentes entre as mais diversas mídias, que no contemporâneo convivem em um 

mesmo espaço virtual proporcionado pela rede mundial de computadores. Ao compreender o 

álbum visual enquanto uma remediação de experiências estéticas sedimentadas por outras mídias, 

torna-se claro que o formato é um produto nativo da cultura digital, atravessado por um histórico 

vasto que se expande em direção às indústrias cinematográfica, televisiva e fonográfica. As 

convenções perpetuadas pelos campos produtivos nestas três esferas ajudaram a desenvolver as 

literacias midiáticas ligadas às práticas de fruição dos objetos audiovisuais e musicais elaborados 

por tais campos. 

Nesse sentido, procurei salientar a importância do álbum como uma forma cultural que irá 

engendrar um modo de organização estética inerente às convenções da indústria fonográfica e da 

música popular massiva. Tais convenções influenciam a compreensão deste produto musical e a 

consequente produção de sentido instaurada pelos aspectos rítmicos e sonoros ligados a este tipo 

de obra. O público consumidor, por sua vez, acaba entrando em contato com o álbum através de 

um modo específico de fruição, o qual aponta para uma literacia midiática ainda corrente nos 

modos com que nos relacionamos com o material musical no contemporâneo. Nesse sentido, ao 

contrário do que alguns autores vinculados aos Estudos de Música prenunciam, reitero o 

argumento de que o álbum não se torna uma entidade morta com a obsolência dos artefatos físicos 

de distribuição musical. Basta visualizarmos plataformas de streaming tais como o Spotify, por 

exemplo, para percebermos a continuidade deste modelo artístico, e não a sua ruptura. Portanto, 

faz parte da linha argumentativa deste trabalho refletir sobre uma reconfiguração do álbum de 

músicas na atualidade (WALTENBERG, 2016), o qual aponta para novos modelos de produção, 

circulação e consumo da música popular massiva no ambiente digital sem necessariamente anular 

ou deixar de lado uma estética do álbum (DE MARCHI, 2005) própria a este formato fonográfico. 

Por outro lado, salientamos o campo do videoclipe enquanto um cenário de disputas 

audiovisuais intensas entre a indústria televisiva, cinematográfica e fonográfica. Nesse sentido, 

procurei estabelecer no capítulo dois os modos através dos quais o videoclipe se desenvolveu como 

sendo um arranjo bastante específico entre a televisão e a indústria fonográfica de meados do 

século XX. Ao descrever a trajetória cultural do videoclipe, procurei refletir sobre as suas 
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reconfigurações à luz dos desenvolvimentos da indústria audiovisual, articulando tais discussões 

com as dimensões também sociais e econômicas relacionadas aos artefatos estéticos produzidos 

durante o século XXI. O videoclipe passa a circular por outros lugares para além da televisão 

tradicional, ganhando um novo fôlego no ambiente propiciado pela cultura digital, alterando 

permanentemente a própria ontologia deste meio audiovisual. Aqui o conceito de remediação 

desenvolvido na introdução da primeira parte da dissertação ajuda-nos a compreender como as 

mídias se articulam e se desenvolvem de modo relacional e constante através do tempo.   

 A análise temporal dos desenvolvimentos tecnológicos e culturais no século XX nos fez 

mergulhar diretamente nas reconfigurações formais que se apresentam especificamente no álbum 

visual. Como forma de refletir sobre as questões referentes à composição estética do formato, 

busquei sistematizar características que me parecem ser recorrentes à maioria dos casos analisados, 

procurando salientar continuidades entre um álbum visual e outro. Tal sistematização formal 

buscou reunir uma gama cada vez maior de produções audiovisuais que se enquadram na categoria 

de visual album, sublinhando os pontos em comum e também as principais diferenças entre uma 

obra e outra. Depois de uma breve sistematização geral do formato, fui capaz de discorrer, nos 

dois capítulos subsequentes, sobre dois aspectos centrais que o álbum visual parece nos acionar 

narrativamente e esteticamente. 

No capítulo três pude trazer à tona uma discussão acerca da performance musical da star 

persona no contexto do formato, buscando compreender como os artistas inseridos na indústria 

fonográfica constroem a sua performance audiovisual nas plataformas midiáticas contemporâneas. 

Nesse sentido, salientamos a importância desta noção na análise audiovisual do formato estudado, 

desvelando os modos específicos através das quais a performance da star persona pode ser um 

elemento-chave na compreensão das particularidades do álbum visual. Para dar corpo a estas 

discussões, analisei de forma detalhada o álbum auto-intitulado Beyoncé (2013), procurando 

construir um instrumental metodológico específico a este formato audiovisual tendo como alicerce 

principal a teoria do videoclipe e os estudos da performance. 

 No capítulo quatro, por sua vez, procurei salientar a discussão acerca da noção de narrativa, 

e de que forma podemos pensá-la de modo específico ao álbum visual. Distanciando-nos das 

teorias cinematográficas que irão pensar a narratologia de um produto audiovisual, via de regra, 

de forma sequencial e linear, procurei desenvolver uma outra abordagem acerca deste fenômeno 

no formato em estudo. Tendo-se em vista a maneira particular através do qual o videoclipe 
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desenvolve a sua narrativa visual, procuramos estabelecer um instrumental de análise que possa 

ser flexível, e que se adapte às demandas rítmicas e não-lineares provenientes das convenções 

estéticas da música popular massiva ao qual o álbum visual se subordina. Acredito que a discussão 

acerca da narrativa audiovisual do formato não se esgotou neste trabalho de dissertação, podendo 

ser levada adiante tendo-se em vista outros álbuns visuais que continuam a ser lançados pelos 

artistas inseridos na indústria do entretenimento. 

 Através destes dois estudos de caso, pude observar de modo empírico como as convenções 

estéticas e de linguagem do videoclipe e do álbum fonográfico são reconfiguradas no contexto 

contemporâneo. Procuramos sublinhar, simultaneamente, as diferenças e as continuidades entre 

dois álbuns visuais, trazendo a tona a ideia de que os modos de organização variam de um produto 

a outro, ainda mais se tivermos em mente a constante e profunda reorganização dos hábitos de 

produção e consumo frente às novas plataformas de streaming audiovisual e musical. Refletir 

sobre o álbum visual, portanto, é também observar com atenção os novos caminhos possíveis que 

se descortinam no começo deste ainda recente século XXI, afastando-nos de discursos 

apocalípticos e retóricas tecnologicamente deterministas na compreensão dos novos fenômenos 

estéticos que atravessam o contemporâneo. 
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