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1. Apresentação 

 

 Devido ao meu histórico como produtor audiovisual e músico, sempre me interessei 

pela pesquisa em vídeos musicais. Também fui bolsista de iniciação científica por três anos e 

meio, participando das pesquisas da Dra. Suzana Kilpp, conhecendo assim o Grupo de 

Pesquisa Audiovisualidades (Unisinos), trabalhando com os autores e com algumas das 

metodologias empregadas.  

O resultado do cruzamento de minhas experiências pessoais com as pesquisas de Kilpp 

resultou em meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Devires audiovisuais e a 

autonomização do videoclipe (Conter, 2007), cujo objetivo foi o de reconhecer as principais 

tendências da linguagem do videoclipe ao longo de sua existência, encerrando na análise de 

alguns trabalhos produzidos para web. 

 A pesquisa foi norteada pelo conceito de imagem-música, de Silva (2005:2): 

“Imagem-música é um texto sincrético, isto quer dizer, um texto formado por diferentes 

linguagens em cujos planos de expressão importam mais as articulações entre sons (musicais) 

e imagens, do que as gramáticas específicas de cada linguagem considerada isoladamente.” 

Não se trata somente de tensionar os fluxos visuais com os sonoros, como as palavras que 

compõem o conceito aparentam propor, mas de percebermos uma imagem audiovisual, 

indissociando as trilhas visual e sonora. 

 Estou entendendo imagem a partir de Bergson: “A matéria, para nós, é um conjunto de 

‘imagens’” (1990:1). Segundo o autor, nosso corpo também é uma imagem, “[...] que atua 

como as outras imagens, recebendo e devolvendo movimento, com a única diferença, talvez, 

de que meu corpo parece escolher, em certa medida, a maneira de devolver o que recebe.” 

(idem, p. 11).  

 A imagem-música, por sua vez, é aquilo que está entre o conjunto de imagens com 

qualidades musicais produzido pela matéria (no caso desse estudo, um audiovisual) e a nossa 

percepção. 

 Um vídeo musical produz um complexo conjunto de imagens, que são percebidos 

direta e indiretamente por todos nossos sentidos. Quanto mais apurada for a relação entre os 

fluxos visuais e sonoros, mais tensa será a nossa experiência. Cada suporte audiovisual possui 

suas limitações de possibilidades dessa relação. Explorei sucintamente as do cinema e da TV 

no meu trabalho de conclusão, sendo que o último capítulo ficou destinado à internet. Mas a 
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quantidade de novidades e a magra bibliografia que acompanha esse desenvolvimento da web 

me permitiram apenas chegar a alguns apontamentos, que pretendo aprofundar no mestrado. 

 Um exemplo disso é o vídeo Funk da Menina Pastora1, no qual o diretor Raphael 

Mendes traduziu o sermão de uma pastora mirim em funk carioca. Ele reconheceu nos gritos 

da menina uma qualidade “funkeira” e um refrão musical em potência, neste caso devido a 

uma melodia suave, tocada por metais, em segundo plano no vídeo original, justo quando a 

menina fala “é maravilhoso; Deus forte; conselheiro; pai da eternidade [...]”, frase que é 

repetida diversas vezes.  

 O diretor recortou o vídeo em diversas partes, sendo que uma delas é constituída pela 

supracitada fala da menina. Ao repetir essa amostra quatro vezes em seqüência, constituiu-se 

um refrão. E da mesma maneira ele montou o resto da música, através de um trabalho de 

sincronização da fala da garota com uma batida eletrônica. 

 Este vídeo tem outro detalhe relevante: a música só pôde ser ouvida após a construção 

do vídeo, realizada pela edição. O que está na trilha sonora foi constituído em conjunto à 

trilha visual, e não anteriormente, como ocorre em um videoclipe tradicional. O instrumento 

musical em casos como esse não será mais a voz, uma guitarra ou uma bateria, mas o software 

de edição de vídeo. E as notas, acordes e batidas serão as tomadas audiovisuais (ou planos) de 

sons produzidos pelos instrumentos que aparecem no vídeo (o sermão da menina, por 

exemplo), que no software aparecem como possibilidades de criação musical. E o produto 

final é como uma caixinha de música audiovisual tecnológica, uma espécie de partitura 

eletrônica que reproduz sons de acordo com a maneira como foram programados. 

 A quantidade de imagens disponíveis nos bancos de dados da internet (arquivos de 

áudio, vídeo e fotos digitais) e em arquivos pessoais (vídeos caseiros, DVDs, fotos) permite 

que até o mais amador dos produtores manipule essas imagens de arquivo em softwares de 

edição de vídeo, desterritorializando-as, para então reterritorializá-las em outro audiovisual, 

produzindo novas significações. 

 Com isso já é possível constatar que tanto a internet quanto alguns softwares de edição 

de vídeo abriram novos caminhos para a produção audiovisual. Entretanto, fecham-se outros, 

em especial quando se trata da qualidade do vídeo e do som. Os audiovisuais precisam ser 

compactados para poderem ser enviados para a web e assistidos em streaming2, o que acaba 

implicando numa qualidade inferior e em telas pequenas, imagens ruidosas, e freqüências 

                                                 
1  Disponível em http://videolog.uol.com.br/video.php?id=371662. 
2  Em streaming, [...] a mídia geralmente é constantemente reproduzida à medida que chega ao usuário se a sua 

banda for suficiente para reproduzir a mídia em tempo real [...]. Retirado da internet, em 06 de novembro de 
2007, de: <http:/pt.wikipedia.org/wiki/Streaming>. 



 3 

sonoras cortadas. Abre-se, assim, um panorama completamente diferente das mídias 

anteriores em termos de estética, suporte, espectação e interatividade.  

 

2. Tema 

 

 Este projeto prevê o cruzamento de teorias das áreas musical e audiovisual com vistas 

a uma nova metodologia específica para análise de audiovisuais musicais na web. 

 

3. Justificativa 

 

 A internet, em conjunto com o barateamento dos equipamentos de captação em vídeo 

e da simplificação dos softwares de edição não-linear, está permitindo uma democratização da 

produção audiovisual. 

 Dentre os vários tipos de audiovisual amadores na web, há um número expressivo de 

vídeos musicais. Não os estou chamando de videoclipe porque este termo está diretamente 

relacionado com um formato mercadológico de divulgação musical: a partir de uma música de 

trabalho de determinada banda ou músico, produz-se um videoclipe para inserir a canção em 

mídias audiovisuais, com o intuito de vender discos e produtos relacionados à imagem do 

artista. Nesse contexto seria impossível surgir um vídeo como o Funk da Menina Pastora, 

onde a música só pôde ser composta durante a edição, enquanto que o videoclipe tradicional 

depende necessariamente de uma música preexistente.   

 Mas essa é apenas uma distinção de suporte. O enfoque na web tem como objetivo não 

somente compreender os fenômenos e as características dos audiovisuais musicais para 

internet, mas também em todos os outros (cinema, TV...), vislumbrando a imagem-música 

como uma audiovisualidade que transcende as mídias. Essa escolha se dá não somente pelo 

fato dos vídeos para web serem uma novidade ainda pouco pesquisada, mas também por 

absorver toda a linguagem dos suportes audiovisuais anteriores. 

 Nesse cenário, pela primeira vez na história, vídeos musicais estão fazendo estrondoso 

sucesso sem apoio de gravadoras. E quem os assina são anônimos, não reconhecidos no meio 

musical, nem sequer audiovisual, mas estão reinventando os modos de produção de ambos. 

Estes vídeos se caracterizam por fugirem da gramática cinematográfica (e videográfica!), e 

estão constituindo um novo e confuso panorama audiovisual na web.  
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Embora haja um bom número de artigos recentes publicados sobre vídeos para web, 

não se discute propriamente a questão musical, tendo interesse maior pela produção de 

sentido do teor conteudístico, aquilo que o espectador passivo tende a perceber primeiro, 

como, por exemplo, o enredo da novela. A motivação deste trabalho está justamente em 

ultrapassar este teor conteudístico e evidenciar os procedimentos técnicos e estéticos que os 

constroem, como está explicitado mais adiante na metodologia. O atual estágio das teorias 

audiovisuais não dá conta de explicar todos os processos que envolvem uma produção dessa 

ordem. Portanto, este trabalho se justifica pela necessidade da pesquisa em audiovisual e em 

comunicação avançar em dois campos pouco explorados, o da internet e o da música, focando 

na técnica e na estética. 

 

4. Objetivos 

 

Geral:  

 

• Reconhecer e analisar a imagem-música em vídeos para web. 

 

Específicos: 

 

• Investigar o funcionamento dos suportes para vídeos musicais na web; 

• Compreender as possibilidades técnicas, estéticas e culturais que a web dispõe em 

termos de imagem-música; 

• Aproximar as teorias da música às do audiovisual e da comunicação para a construção 

de uma metodologia analítica de vídeos musicais; 

• Apontar as singularidades dos vídeos para web, bem com as tendências que o 

caracterizam como tal. 

 

5. Corpus 

 

 O corpus se restringe a vídeos musicais para web que tenham a imagem-música como 

característica central, publicados em sites de hospedagem de vídeos, a princípio o YouTube3 e 

                                                 
3  www.youtube.com. 
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o Vimeo4. Já foram pré-selecionados alguns, como o Funk da Menina Pastora, Amateur5, 

Evident Utensil6, Ligeti - Artikulation7, e 4'33 Mario Paint Rendition8. Esse corpus pode e 

deverá sofrer muitas modificações ao longo da pesquisa. Novas leituras e revisões sobre o 

tema realizadas ao longo do mestrado poderão resultar num novo olhar sobre o objeto, 

reconfigurando o corpus. 

 

6. Metodologia 

 

O procedimento de análise que pretendo utilizar é a metodologia das molduras, 

desenvolvida por Kilpp (2003). Trata-se de um método de desconstrução: evidencia os 

procedimentos técnicos e estéticos audiovisuais que compõem, por sua vez, o teor 

conteudístico. Para que o ultrapassemos, precisamos cessar o fluxo das imagens audiovisuais, 

retirá-las do suporte original, selecionando os intervalos que parecem ser os mais tensos, os 

mais significativos para a análise; e intervir “cirurgicamente” nesses materiais. 

Mas tão importante quanto o reconhecimento das molduras foi a aplicação de 

conhecimentos musicais, do contrário não conseguiria ter reconhecido o caráter inovador 

desse tipo de vídeo que se torna cada vez mais recorrente na web. Portanto, para ultrapassar 

também o teor conteudístico da música, realizarei um estudo aprofundado sobre canção 

popular, acústica, história, estética e teoria musical. 

Por exemplo: a canção popular tem padrões estruturais recorrentes. Costuma 

constituir-se de introdução, seguida de verso, refrão, re-exposição de verso e refrão, e final. 

Dentro de cada um desses blocos, é comum a repetição de elementos, seja um tema melódico, 

seja uma seqüência de acordes. Essa foi a estratégia adotada pelo diretor de Funk da Menina 

Pastora para transformar um sermão em canção. “[...] o tipo-canção influencia a escuta no 

sentido de uma percepção mais espacializada, gerando um tempo que se poderia chamar de 

periódico.” (SEINCMAN, 2001:89). Só foi possível reconhecer o recurso técnico do diretor a 

partir deste conhecimento musical. 

 Não se trata de um olhar exclusivo à trilha sonora, e sim uma revisão dos estudos de 

vídeos musicais, para avançar os conhecimentos acerca da imagem-música nos vídeos a serem 

dissecados. 

                                                 
4  www.vimeo.com. 
5 Disponível em http://br.youtube.com/watch?v=JzqumbhfxRo. 
6 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=6LG39Wp7OzQ. 
7  Disponível em http://br.youtube.com/watch?v=71hNl_skTZQ. 
8  Disponível em http://br.youtube.com/watch?v=TYFL_vxegEY. 
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Os vídeos que compõem o corpus demonstram também que além de estarem livres do 

esquema mercadológico, não têm a necessidade de vender a imagem (visual) do artista, 

ficando livres para um trabalho mais articulado entre as trilhas visual e sonora, e percebe-se 

neles uma reterritorialização intensa das qualidades musicais na imagem e vice-versa. 

 Por isso, outro movimento para o estudo dos devires de imagem-música na web é uma 

pesquisa exploratória em busca de audiovisualidades musicais: elementos como repetição, 

reciclagem, recorte e mixagem que contribuam para essa reinvenção dos vídeos musicais. 

Assim que selecionados, parte-se para a análise com base na metodologia das molduras, 

cruzando-a com outras teorias audiovisuais e musicais. 

 

7. Fundamentação teórica 

 

 A base teórica parte do já mencionado conceito de imagem-música de Silva; e do de 

imagem do filósofo Bergson, que também me é caro para discutir o tempo no audiovisual e as 

coisas que nele ocorrem. Diz ele: duração é o que nós sempre chamamos de tempo, entretanto, 

o tempo imperceptível, indivisível, como “[...] progresso contínuo do passado que rói o porvir 

e incha à medida que avança.” (2006: 47). E como esse movimento é incessante, o passado 

não pára de se atualizar no presente, a memória de se atualizar na matéria, e assim por diante. 

 O autor diz que todas as coisas têm dois modos, duas naturezas: no seu modo de ser a 

natureza da coisa é virtual; no seu modo de agir, a coisa é atualidade. Na natureza virtual há 

uma prevalência do tempo, da duração, da memória; na natureza atualizada, a duração (como 

tempo) encontra-se congelada na matéria, na forma, no espaço. E como esse movimento é 

incessante, o passado não pára de se atualizar no presente, a memória de se atualizar na 

matéria, e assim por diante. Virtuais e atuais trocam incessantemente de posição na evolução 

criadora, e contêm-se um ao outro. Assim, todo o passado coexiste no presente, através 

justamente destes dois modos da duração. 

O tempo da duração escapa à nossa percepção. Ele é experimentado, mas não pode ser 

percebido. Tudo o que das coisas percebemos muda de natureza, espacializa-se. Segundo 

Kilpp lendo Bergson (2003), cabe ao cientista reconhecer esse fato e encarar o material de 

análise como morto. Ou seja, perceber é imobilizar. Nosso pensamento está sempre ocupado 

com coisas passadas – com memória. Compreender estes fenômenos se faz extremamente 

necessário para quem pesquisa tanto audiovisual como música, pois ambos só ocorrem no 

tempo. 
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De teoria audiovisual, destaco os tomos sobre cinema de Gilles Deleuze Imagem-

movimento (1985) e Imagem-tempo (1990), os estudos de Eisenstein sobre montagem e o 

livro de Prendergast intitulado Film music: a neglected art (1992). Existe um ponto comum 

entre esses autores que é o de discutir o tempo no cinema, tanto o medido quanto o 

experimentado. 

Deleuze faz uma aproximação das mesmas teorias de Bergson em que estou apoiando 

meu projeto, enquanto que Eisenstein propõe um método de composição audiovisual 

polifônica: 

 

Por fazermos um diagrama do que ocorre na montagem vertical, devemos 
visualizá-la como duas linhas, tendo em mente que cada uma dessas linhas 
representa todo um complexo de uma partitura de muitas vozes. A busca da 
correspondência deve ocorrer a partir da intenção de combinar quadro e 
música com a “imagem” geral, complexa, produzida pelo todo. (2002:56) 

 

Prendergast (1992:223-225), que já trabalhou como editor de trilhas sonoras para 

filmes em Hollywood, por sua vez, discute em seu livro a história, técnicas e estéticas da 

trilha sonora para filmes, e critica o método de Eisenstein, que em alguns momentos faz 

relações dúbias, como a indissociação da música executada com sua representação na 

partitura: “Teóricos do cinema se recusam a abrir mão da idéia de que este exemplo 

representa o casamento derradeiro de música e imagem visual. [...] Essa crença [...] é 

resultado de seus conhecimentos altamente limitados e superficiais de música.9” [tradução 

minha] 

É claro, o autor reconhece a importância do pensamento de Eisenstein para o cinema, 

mas ele atenta para o fato de que ele abre precedentes para que se façam análises rasteiras das 

articulações entre imagens visual e sonora, seja pelo desconhecimento de teoria musical, seja 

pela análise apenas da partitura articulando-se com o storyboard, que nada apresenta para a 

percepção do espectador.  

Como este projeto já denuncia, concordo com o posicionamento do autor, e por isso 

mesmo adicionei à bibliografia livros sobre teoria, percepção e estética musical.  

Any Carvalho escreveu um manual prático de contraponto modal, cujo conhecimento 

pode ajudar a esclarecer o método de Eisentein e também relacionar a concepção bergsoniana 

                                                 
9  Film theoreticians refuse to give up their idea that this example represents the ultimate wedding of music and 

picture. […] This support […] is a result of their highly limited and superficial knowledge and understanding 
of music. (p. 223-226) 
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de duração e fluxos simultâneos: “Contraponto é a arte de combinar duas ou mais linhas 

melódicas independentes e simultâneas, de acordo com uma série de regras.” (2006:11).  

Quanto à percepção, Flo Menezes, ao notar que os livros sobre acústica eram sempre 

voltados para físicos e engenheiros, e não para músicos, escreveu A acústica musical em 

palavras e sons (2004). Livros como estes são essenciais para qualquer um que pretenda 

desvendar fenômenos sonoros e ultrapassar o teor conteudístico da música. 

No âmbito da história, utilizarei Schafer e seus livros O ouvido pensante (1991) e A 

afinação do mundo (2001), nos quais o autor realiza um apanhado histórico dos sons que 

reverberavam nas principais civilizações da história humana, do chiado do mar ao chiado do 

avião a jato. Pretendo relacionar o estado atual da paisagem sonora10 das metrópoles com os 

audiovisuais musicais que serão analisados por esta pesquisa, pois, como o autor constata: 

“Hoje, todos os sons fazem parte de um campo contínuo de possibilidades, que pertence ao 

domínio compreensivo da música. Eis a nova orquestra: o universo sonoro! E os músicos: 

qualquer coisa que soe!” (2001:20). 

Outro trabalho relevante é O som e o sentido, de Wisnik (1999), que trata de diversas 

coisas sobre música, mas centrando em estéticas de culturas específicas, em especial a 

ocidental, berço da música tonal e da canção popular. 

A bibliografia ainda está em aberto; novos títulos serão adicionados à medida que a 

cartografia do corpus exigir determinadas leituras, assim como o andamento da pesquisa 

poderá redirecionar meu olhar para atingir os objetivos com maior propriedade. 
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