
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
ESPECIALIZAÇÃO EM IMAGENS E CULTURAS MIDIÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Por uma estética da imagem do vídeo: 
Análise de recursos expressivos  
e efeitos estéticos do videoclipe 

 

 

 

 

 

André Graciotti 
Juliana Tozzi 

Laura Baptista 
Tiago Barcelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 
20 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
ESPECIALIZAÇÃO EM IMAGENS E CULTURAS MIDIÁTICAS 

 

 André Graciotti 
 Juliana Tozzi 
 Laura Baptista 
 Tiago Barcelos 

  

 

 

 

Por uma estética da imagem do vídeo: 
Análise de recursos expressivos  
e efeitos estéticos do videoclipe 

 

 

 

 

 

Trabalho entregue para obtenção de nota 
parcial para aprovação na disciplina de 
Poéticas do Cinema e do audiovisual 
ministrada pelo Prof. César Guimarães 
no Curso de Especialização em 
Comunicação: Imagens e Culturas 
Midiáticas (UFMG). 
 

 

 

 

 

 
Belo Horizonte 

2009 
 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

A partir da proposta de análise de um produto audiovisual, opta-se por três 

videoclipes que apresentam uma variedade de recursos expressivos, permitindo se pensar 

como esses elementos operam e quais são os efeitos estéticos que eles produzem. Articula-se 

também como a escritura do vídeo se traduz na técnica utilizada para a montagem dos 

videoclipes. 

Não se detendo somente aos aspectos poéticos, entendidos como o fazer, e aos 

aspectos estéticos, pensados em termos de apreensão sensível de uma materialidade 

expressiva da obra; o presente trabalho busca apresentar o contexto histórico e estilístico dos 

artistas, bem como o gênero musical em que eles se inserem. Primeiramente, faz-se um aporte 

teórico que se refere à estética da imagem vídeo e a contextualização do videoclipe. 

O vídeo pode ser pensado, de acordo com Dubois (2004), enquanto todas as artes 

visuais, uma vez que o termo se refere muito mais ao ato de olhar do que a uma tradução 

plausível que concretize a imagem em movimento. Ele é compreendido pelo autor como um 

intermediário, entre a arte e a comunicação, entre o cinema e a imagem infográfica, entre o 

eletrônico e o analógico; sendo até mesmo caracterizado por uma identidade com problemas, 

de difícil categorização e definição. Um objeto flutuante, mal determinado, que pode ser 

usado para a ficção, para o documentário, de forma experimental, artística. 

Uma categoria analítica que parece pertinente e que escapa ao esgotamento em se 

pensar o vídeo apenas como imagem, é pensá-lo enquanto fenômeno, como imagem que 

pensa, como imagem-dispositivo e dispositivo-imagem, como sugere Dubois (2004). Ele 

estaria, assim, em um entre-lugar, uma passagem, entre-imagens, se propondo como “uma 

imagem existente por si mesma e um dispositivo de circulação de um simples “sinal”.” 

(DUBOIS, 2004, p.74). A partir disso, o autor traz à discussão um pensamento que prioriza o 

vídeo não como objeto, mas como estado, estado-imagem, “bloco de espaço e tempo, que 

age.” (DUBOIS, 2004, p.105). 

Utiliza-se aqui, considerando-se as reflexões propostas pelo autor, o vídeo como 

ferramenta, forma visual ou audiovisual, um tipo de estética da imagem, para se pensar sobre 

as imagens, o que elas fazem ou criam. O interesse do grupo encontra-se, então, em abordar 



as potencialidades das imagens veiculadas nos três videoclipes escolhidos de acordo com os 

recursos estéticos que dispõem e as aproximações possíveis entre eles, no que diz respeito à 

hibridação própria do vídeo, em que a partir da edição de imagens é possível criar outras por 

meio de misturas, mixagens e sobreposições. 

Com isso, os videoclipes serão analisados como estados de percepção, imagens que 

se presentificam, materializam uma musicalidade, um processo em si, um sistema de 

circulação de informações (DUBOIS, 2004). Considera-se, para tanto, que a estética 

vídeografica, como aponta o autor, estabelece um diálogo com outros suportes audiovisuais, 

como por exemplo, o cinema e a televisão, de modo que a imagem se permite à 

experimentação. Nos videoclipes, analisados mais à frente, será possível observar imagens 

amórficas, que apresentam imagens planas, pura superfície que pode ser perfurada por outras 

imagens e conteúdos formais (forma) em que a espessura das imagens é modulada pela 

técnica utilizada, de maneira a criar e expor o abstrato, o não-figurativo. 

No que se refere ao videoclipe, ressalta-se aqui a importância em estudá-lo uma vez 

que ele “sintetiza o contemporâneo na sua aproximação da indústria cultural com a 

vanguarda, na diluição da radicalidade inovadora a partir de claras intenções comerciais [...].” 

(PRYSTHON apud CORRÊA, 2007, p.2). Assim, entende-se o videoclipe como produto 

midiático que possui uma circulação específica, de acordo com questões mercadológicas e 

publicitárias associadas ao gênero musical, em que objetiva-se promover a música, o artista 

ou banda e o diretor. Aspectos que permitem inferir que: a produção do videoclipe se insere 

em uma dinâmica relacionada ao gênero musical; a dimensão imagética procura articular 

pólos de produção de sentidos no que diz respeito aos cenários, gêneros musicais e narrativas 

específicas dos artistas em questão; imagens que se apresentam como música-imagem 

projetadas em direção a um público que leva em consideração valores difundidos pelo gênero 

musical difundido pelo videoclipe. (SOARES, 2005, p.4). 

A pertinência da discussão sobre o videoclipe, como aponta Corrêa (2007), encontra-

se no diálogo entre produção musical e produção audiovisual. Há várias possibilidades de 

classificação presentes neste gênero audiovisual, como aponta a autora, em que conceitos de 

outras linguagens audiovisuais estão presentes, como a televisão, a publicidade e o cinema. 

Além da finalidade comercial do videoclipe ao articular diferentes linguagens, destaca-se, 

também, sua dimensão artística, de maneira que “tanto o ‘artístico’ quanto o ‘comercial’ se 

remontam às lógicas do capitalismo, que determinam o direcionamento de certos artistas da 



música pop dentro da indústria fonográfica.” (SOARES apud CORRÊA, 2007, p.13). O 

vídeo, então, pode ser compreendido em termos audiovisuais ao tornar sensível “um 

fenômeno ao qual nunca prestamos a devida atenção antes: a unidade indecomponível do som 

com a imagem no vídeo, que nos permite falar verdadeiramente e com toda propriedade de 

um meio audiovisual”. (MACHADO apud CORRÊA, 2007, p.13). 

 

 

CONTEXTO ARTÍSTICO 

 

 

Como foi dito inicialmente, para esse trabalho, optou-se pela escolha de três 

videoclipes que representassem uma variedade de recursos de imagem. Levando em 

consideração que o videoclipe é um produto midiático, em que se contrapõem necessidades 

comerciais com os recursos audiovisuais, foram escolhidos os seguintes: Welcome to 

Heartbreak1, do rapper Kanye West; House of Cards2, da banda Radiohead; e Crazy3, da 

dupla Gnarls Barkley. A seguir faremos um pequeno contexto sobre cada artista e videoclipe.

 Welcome to Heartbreak, do rapper americano Kanye West4, foi dirigido por Nabil 

Elderkin e lançado no começo do ano de 2009 como um vídeo complementar ao lançamento 

do último cd do rapper: 808’s & Heartbreaks. Esse álbum é um divisor de águas na carreira 

de Kanye, que marca uma mudança em seu estilo musical, que é refletida em seus 

videoclipes.            

 Nos vídeos dos três primeiros álbuns do rapper (The College Dropout – 2004, Late 

Registration – 2005, e Graduation – 2007), já mostrava uma tendência a seguir um caminho 

diferente de seus colegas de gênero, com vídeos mais narrativos e esteticamente diferente do 

que é normalmente visto em vídeos de rappers. O diretor Hype Willians é o expoente da 

estética do rap dos anos 1990 que ainda permanece: mulheres em roupas mínimas, homens 

cheios de acessórios de ouro, carros e violência. Desde seu primeiro clipe, Jesus Walks5, 

                                                        
1 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=jJ7jCWufP00> Acesso em 05 jul. 2009. 
2 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=8nTFjVm9sTQ> Acesso em 05 jul. 2009. 
3 Disponível em: <http://www.dailymotion.com/video/x6phtc_gnarls-barkley-crazy_music> Acesso em 05 jul. 
2009. 
4 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Kanye_West>  Acesso em: 03 jul. 2009. 
5 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=eFKPd_TRVC8> Acesso em: 05 jul. 2009. 



Kanye chamou atenção por não seguir o modelo mulheres-carros-ouro6. Após o CD 

Graduation parece que o cantor realmente se formou e aposentou o estilo pelo qual ficou 

famoso. 

Foi o fim do Dropout Bear (mascote do rapper, que fez parte dos seus três primeiros 

trabalhos) e a estréia de uma preocupação estética diferente. No quarto CD (808’s & 

Heartbreaks) o rapper trocou o rap puro pelo uso do auto-tune7 - uma ferramenta eletrônica 

que permite alterar a voz de forma computadorizada - com isso Kanye passa a cantar suas 

músicas, e diz que não faz mais rap, e sim música pop.      

 Todos os clipes desse último cd (são cinco: Love Lockdown, Heartless, Amazing, 

Welcome to Heartbreak e Paranoid) seguem a mudança musical do rapper, e exploram 

diferentes recursos do vídeo. Mais a frente será analisado especificamente o vídeo escolhido 

pelo grupo: Welcome to Heartbreak. Nabil Elderkin, o diretor, é também fotógrafo e já dirigiu 

18 videoclipes, principalmente de artistas ligados ao hip hop americano (a lista completa pode 

ser vista em seu site8). É difícil destacar características especificas da estética do diretor, pois 

os vídeos são bem versáteis – ele vai de utilização de montagens com imagens a clipes 

narrativos em preto e branco.         

 O segundo videoclipe analisado é House of Cards, da banda inglesa de rock 

alternativo Radiohead9. Saído do último cd da banda In Rainbows (2007), o clipe foi dirigido 

por James Frost – diretor de comerciais e videoclipes, trabalha na zoo film10 e já dirigiu clipes 

de Coldplay a Norah Jones, que podem ser vistos em seu site11 - e foi feito sem a utilização de 

câmeras, apenas com lasers e scanners utilizados na engenharia reversa.    

 A banda, formada em 1988 e liderada por Thom Yorke, já lançou sete álbuns (Pablo 

Honey, 1993; The Bends, 1995; Ok Computer, 1997; Kid A, 2000; Amnesiac, 2001; Hail to 

the Chief, 2003; e In Rainbows, 2007) e vendeu 25 milhões de CDs no mundo e é famosa por 

experimentações - não apenas musicais, o que é comprovado pela forma de distribuição do 

                                                        
6  Durante os primeiros anos da carreira de Kanye West, no entanto, isso não foi regra, um exemplo é o clipe de 
Gold Digger6, dirigido por Hype Willians, que consiste basicamente de closes em mulheres de lingerie. 
7 Auto-Tune é um processador de áudio criado pela empresa Antares Audio Technologies em 1994, que usa uma 
matriz sonora para corrigir as performances no vocal e instrumental. Ela é usada para disfarçar imprecisões e 
erros, e permitiu que muitos artistas a produzir mais precisamente suas musicas. Além de ser utilizado para 
mudar sutilmente a altura do som, com alguns ajustes, pode ser usado como um efeito deliberadamente 
preparado para distorcer a voz humana. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Auto-Tune> Acesso em: 
05 jul. 2009. 
8 Disponível em: <http://www.nabilelderkin.com/>  Acesso em 05 jul. 2009. 
9 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiohead> Acesso em 03 jul. 2009. 
10 Disponível em: <http://www.zoofilm.net/> Acesso em 05 jul. 2009. 
11 Disponível em: <http://www.zoofilm.net/zoo.html> acesso em 05 jul. 2009. 



CD In Rainbows, que ficou disponível para download no site oficial da banda, pela quantia 

que a pessoa quisesse pagar.         

 Essa característica experimental da banda também é refletida em seus videoclipes, 

tanto que o diretor James Frost ao conhecer o método de formação de 3D por scanner pensou 

que poderia utilizá-lo de forma criativa e 

 
a única banda que achei que consideraria a idéia, por causa dos valores 
experimentais que ela trazia, seria o Radiohead. Mandei a proposta a seus 
empresários, que eu conhecia, e alguns meses depois recebi um email dizendo que o 
Thom Yorke estava intrigado e queria saber mais. (Disponível em: 
<http://www.glossyinc.com/zoo/radioheadhouseofcards.html> Acesso em 05 jul. 
2009). 
 

O fato de o próprio diretor considerar que uma idéia tão inovadora seria do agrado do 

Radiohead comprova o caráter experimental pelo qual ficou conhecida a banda. No último 

ano a banda chegou a lançar um concurso, em conjunto com o site AniBoom12, em que as 

pessoas mandariam storyboards com idéias para videoclipes de animação para suas músicas. 

As melhores ganhariam dinheiro para desenvolver um clipe e o melhor se tornaria videoclipe 

oficial da banda. O sucesso foi tanto que por fim foram escolhidos quatro vencedores. 

 
Em House of Cards, Radiohead prova que é uma das bandas mais autorais da 
atualidade. Ainda que faça um clipe em VHS, eles continuam imprimindo sua 
personalidade. Ainda que faça um álbum instrumental, reconheceremos eles de 
imediato. (Disponível em: <http://www.revistaogrito.com/culturaclipe/2008/07/14/ 
radiohead-o-imperio-indie-contra-ataca/> Acesso em 05 jul. 2009). 
 

O último videoclipe, Crazy13 da dupla Gnarls Barkley14 (uma colaboração entre DJ e 

produtor Danger Mouse e o cantor e rapper Cee-Lo), foi uma das música mais tocadas do ano 

de 2006, representando um grande sucesso comercial. A dupla lançou dois álbuns, St. 

Elsewhere (2006) e The Odd Couple (2008), e faz uma música alternativa, que mistura vários 

estilos, de soul ao hip-hop. É difícil definir a que gênero musical pertence a dupla, mas deve-

se destacar que 

 

                                                        
12 Disponível em: <http://www.aniboom.com/> Acesso em: 05 jul. 2009. 
13 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Crazy_%28Gnarls_Barkley_song%29> Acesso em: 05 jul. 
2009. 
14 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Gnarls_Barkley> Acesso em 03 jul. 2009. 

 



O Gnarls Barkley sabe explorar o videoclipe e transformá-los em braços dos seus 
discos e por isso vai se constituindo como uma banda para ser vista e ouvida 
sempre, confirmando a tendência que a música contém um espetáculo imagético em 
si. (Disponível em: http://www.revistaogrito.com/culturaclipe/2008/05/12/diversao-
e-com-o-gnarls-barkley/> Acesso em 05 jul. 2009). 
 

O diretor do videoclipe Crazy, Robert Hales15 é também designer gráfico e dirigiu 

videoclipes bem comerciais, de artistas como Justin Timberlake, Britney Spears e Jonas 

Brothers. Seu trabalho é bem versátil, e vai de clipes que exploram recursos estéticos de 

efeitos visuais mais elaborados, como Lovestoned16, à animação, que pode ser vista em Break 

the Ice17, ou apenas imagens de bastidores e shows, como em When you look me in the eyes18 

- os videoclipes do diretor podem ser vistos no site19. 

 

 

ANÁLISE DOS VIDEOCLIPES 

   

 

“Welcome to Heartbreak”, “House of Cards” e “Crazy” 

 

 

Resultados de uma investigação acerca das peculiaridades estéticas do vídeo no 

formato audiovisual comercial-publicitário da música pop, os três videoclipes apresentados 

foram escolhidos pelo grupo como exemplos bem representativos na ilustração de certas 

características paradigmáticas desse dispositivo, caracterizado, especialmente, pela sua 

relação de grafismo visual e rítmica. 

Por se tratar de um gênero híbrido em sua concepção, o videoclipe permite uma 

articulação de linguagens que vão desde recursos artísticos clássicos do cinema e das artes 

plásticas até as pragmáticas da ciência e das novas tecnologias, gerando uma linguagem - ou 

um novo “jogo de linguagens” conforme aponta Gomes Filho (GOMES FILHO, 2002, p.54) -

irregular, recortada e desarmônica, mas, paradoxalmente, bastante específica. 

                                                        
15 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hales_%28director%29> Acesso em: 05 jul. 2009. 
16 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=GIYXHLlxD8> Acesso em: 05 jul. 2009. 
17 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=4DdCFczrodc> Acesso em: 05 jul. 2009. 
18 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=-ZBoPlCzuRY> Acesso em: 05 jul. 2009. 
19 Disponível em: <http://www.clipland.com/Name/0011783/> Acesso em: 05 jul. 2009. 



Soares (2007) resgata o conceito de “sintoma”, de Oscar Landi, ao tratar da 

propriedade híbrida do videoclipe: 
 

Oscar Landi, J.Wyver, Peter Weibel e Arlindo Machado estão entre os nomes que se 
preocuparam com a normatização dos elementos visuais constitutivos do videoclipe, 
deixando um legado para que se entenda de que forma signos usualmente televisivos 
interagem, por exemplo, com formatos oriundos do cinema. Oscar Landi via chamar 
tais características de “sintomas” da constituição da linguagem videoclíptica [...]. A 
“colagem” eletrônica, através da inserção de outras naturezas da imagem (vindas, 
inclusive, de outros gêneros audiovisuais) é apontada como Landi como a “espinha 
dorsal” de onde se parte a real constituição da linguagem (não só do videoclipe, 
mas) do vídeo. Aspectos como divisão e simultaneidade nas imagens videoclípticas 
geram a fragmentação da narrativa e do significado. (SOARES, 2007). 

 

Nos três videoclipes analisados, há a referência clara à videoarte e à escritura 

característica da estética videográfica, explorando, principalmente, a anamorfose como 

recurso expressivo: há o descompromisso com a representação das formas, um apelo à 

desarmonia e à imperfeição imagética; uma provocação dos sentidos na tentativa (por uma 

necessidade antropomórfica) em materializar, remontar e decifrar as imagens que se surgem 

na tela, processadas por técnicas de manipulação tecnológica da pós-produção.  

 

 
 



No videoclipe “Welcome to Heartbreak”, do rapper Kanye West, as transições não 

vem em cortes como propósito de uma narrativa, mas em sobreposições que se fundem e 

deformam a imagem presente, numa brincadeira subversiva à idéia de montagem, já que as 

formas se colocam de forma tão indefinidas e, por alguns segundos, indecifráveis, que se 

torna impossível dizer qual imagem é anterior e qual é posterior (podemos aqui fazer 

referência à analogia que Dubois (2004) faz ao palimpsesto). Há, portanto, um achatamento 

da noção espaço-tempo: as imagens do artista que dubla a música são expostas como se 

acontecessem todas ao mesmo tempo e no mesmo lugar (ainda que eventualmente seja 

possível perceber outros elementos do “cenário”, como muros ou túneis).    

   As imagens se formam - e se deformam - pela mistura, sobreimpressão, 

incrustação e pela manipulação tecnológica ao colocar um quadro dentro de outro quadro, 

explorando a espessura videográfica num espaço onde “o que está fora e o que está dentro 

literalmente se confundem” (DUBOIS, 2004). A proposital pixelização da imagem e o uso 

“anárquico” do chroma-key na mixagem das imagens resgatam recursos-base do videotape, 

quando permitiu a livre manipulação e transformação da exibição da imagem.  

 

 
 



O controle digital na formação das imagens é também notada no videoclipe “House 

of Cards”, do Radiohead, cuja proposta era a de “fazer um clipe sem câmeras”. O vocalista da 

banda não é filmado, mas escaneado por sensores que detectam os objetos no espaço e os 

remontam em três dimensões na tela de um computador. Mais uma vez, os corpos disformes e 

as construções anamórficas tomam lugar.        

 As imagens que se formam num fundo negro incomodam justamente por se distanciar 

da representação do real. Os corpos e os ambientes são formados por linhas e pontos que 

flutuam num espaço indefinido e abstrato. A máquina, portanto, toma o lugar do olhar na 

representação do real, tornando o tradicional processo fílmico totalmente informatizado e 

processado tecnologicamente: Ao invés da captura do real através da luz, há a interpretação 

por sonda (assemelhando-se mais ou ouvido do que ao olho), um órgão-máquina, que expõe 

uma interpretação e “impressão” eletrônica do real diretamente numa tela de computador. 

Este, por sua vez, é montado e transposto para a tela da TV, guiado pela canção pop num 

determinado período de tempo.         

 Todo o processo, portanto, não se origina nem desponta dos aparelhos e artefatos 

tecnológicos, rejeitando qualquer retrato físico ou orgânico. Tal característica deste videoclipe 

torna-se ainda mais interessante de ser analisada ao assistir seu making-of20, disponibilizado 

pela banda no youtube. Os realizadores tentam confundir a captura do aparelho ao colocar 

água, plumas e espelhos na frente do sensor, a fim de distorcer ainda mais as imagens 

formadas. O resultado são os ruídos e a dissolução/desintegração de partes da imagem como 

forma de levar o desapego humanístico da representação do corpo e espaço ao extremo. 

Dubois (2004) chama a atenção para a afetação sofrida pela representação do corpo 

nas possibilidades estéticas vídeo. Diferentemente do cinema, o corpo representado no vídeo 

 
é um corpo-superfície, sem órgão; ao mesmo tempo é a própria imagem que se 
apresenta plenamente, organicamente, como um corpo. Não uma “película” invisível 
e transparente, um vidro ou uma janela aberta para o mundo (como ocorria no 
cinema), mas uma matéria, uma textura, um tecido dotado de corpo, um corpo 
próprio: uma espessura. (DUBOIS, 2004). 

 
 

No videoclipe “Crazy” da dupla Gnarls Barkley, as imagens vem de formações 

fractais e simétricas, que se “morfam” infinitamente umas nas outras. Aqui, mais uma vez há 

a desconstrução do corpo como objeto identificável e real, e o uso do positivo e negativo 

                                                        
20 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=cyQoTGdQywY> Acesso em 03 jul. 2009. 



confunde o olhar do espectador, que se vê obrigado a “inverter” seguidamente a fixação do 

olhar para decifrar as formas de animais e as partes fragmentadas dos integrantes da banda, 

que aparecem eventualmente em meio às manchas animadas digitalmente. A sucessão de 

imagens se dá pela metamorfose das formas, num movimento aparentemente aleatório, num 

espaço achatado e sem qualquer profundidade, exatamente como impressos num papel. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Hibridismo e proliferação das imagens digitais 

 

 

O mais importante a notar, através desses clipes, é novamente o caráter híbrido do 

videoclipe. Seja conceitualmente (os do Kanye West e Radiohead resgatam experimentações 

de videoarte vanguardistas, enquanto o do Gnarls Barkley faz referência ao teste psicológico 

de Rorschach para ilustrar o título da música) ou esteticamente (unindo linguagens 

audiovisuais diversas a recursos tecnológicos múltiplos), o videoclipe faz um recorte de 

referências de campos e épocas distintas a fim de transformá-las numa linguagem própria, 

apagando as hierarquias temporais. Sobre essa questão, Soares (2002) ressalta que 

 
A transtemporalidade no videoclipe promove, assim, a inserção de referências de 
época, anulando uma suposta hierarquia do passado sobre o presente. A 
transtemporalidade tem a função de se articular às formas narrativas presentes no 
videoclipe, propondo a junção do antigo como forma não só de reverência, mas, 
sobretudo, de negociação do passado com o presente. A transtemporalidade pode ser 
percebida em clipes que achatam a aparente distância entre os conceitos que regem a 
criação deste gênero audiovisual. (SOARES, 2002). 
 

O videoclipe, portanto, articula referências estéticas e de linguagem num formato 

próprio, rápido e fortemente comunicativo. É, talvez, a concretização visual mais eficiente e 

representativa do fenômeno da estetização social, em curso desde a ascensão industrial e a 

proliferação dos centros urbanos. Ao evidenciar uma estética da transtemporalidade, seu 

poder como instrumento comunicativo se alastra e se propaga ao longo da história, 

influenciando reciprocamente linguagens que lhe deram origem (TV, cinema, videoarte) e se 

expandindo nas diversas camadas sociais do cotidiano (na moda, política e comportamento, 

por exemplo) e tornando-se de fato, como destaca Nestor Garcia Canclini, um fenômeno 

cultural. Junto às histórias em quadrinhos, aos videogames, às fitas cassetes e às 

fotocopiadores, o videoclipe, ainda segundo o autor, seria responsável por uma não só não-

hierarquização dos fenômenos culturais, mas também por uma banalização dos bens culturais 

simbólicos que se reconheciam “intocáveis” (CANCLINI, 1998, p.174). 

O videoclipe proclama, então, um cruzamento livre de referências, uma ruptura das 

fronteiras entre o erudito, o popular e o massivo. E com o advento das novas tecnologias nos 



hábitos sociais, digitalização da informação e democratização das ferramentas de produção, 

reprodução e consumo, o videoclipe afirma-se como símbolo da estética e linguagem de toda 

uma geração.  

Como consequência, nossas manifestações culturais perderam o senso do tempo de 

contemplação fruidora, a capacidade de transcendência e fabulação atribuídas às artes da 

imagem em seu surgimento. Já não servem mais como representantes de uma época ou lugar, 

desenraizando-nos de nosso próprio tempo (ou de um tempo que possamos chamar de 

“nosso”). César Guimarães problematiza a questão: 

 
Autores tão diferentes como Fredric Jameson e Jean-François Lyotard entoam um 
mesmo lamento: perdemos a Terra, o nosso aqui e agora. Seja porque as obras pós-
modernas não conseguem reunir em torno de si o mundo social e histórico do qual 
nasceram – caso da crítica marxista de Jameson -, seja porque as teletecnologias 
desenraizaram-nos de tal modo do nosso aqui e agora, tornando a experiência 
estética uma atividade controlada, doravante destituída de toda e qualquer 
passibilidade, que deveríamos “ficar de luto pelo corpo” (GUIMARÃES, 2002, 
p.148). 

 

Se esta perspectiva pode levar, inevitavelmente, a um discurso de lamento por uma 

suposta decadência de valores, por outro lado há a possibilidade de ver estas transformações 

nas quais estamos imersos mais como um teste de abertura perceptiva e sensorial do indivíduo 

pós-moderno. O importante é entendermos até que ponto as artes, culturas e o sensível podem 

usufruir criativamente do novo modelo social dominado pelo hibridismo estético-referencial e 

imediatismo sensorial, transfigurados pelas novas manifestações culturais-tecnológicas das 

últimas décadas (tendo o videoclipe como formato essencial no processo). O mundo se tornou 

mais próximo, em que “o longínquo faz vizinhança com o próximo, e no qual múltiplos 

lugares surgem interconectados, numa estranha ubiqüidade” (GUIMARÃES, 2002, p.151). O 

regime do hibridismo se instala nas entranhas das formações sociais, e o que se engendra dali 

é igualmente indecifrável e fascinante. 
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