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Resumo 

Neste ensaio são analisados os videoclipes das canções “Devorados” (2007), “Vela” (2008), 

“Respira” (2011) e “Até o fim” (2012) da Madame Saatan, banda paraense de rock. Muitas de 

suas canções possuem referências à realidade da cidade, sem se deixar cair em clichês 

midiáticos e turísticos que enfatizam uma fisionomia verde, selvagem e por vezes 

“encantada”. Isto, no entanto, também está presente em algumas de suas obras audiovisuais, 

que são discutidas aqui. Observando que os quatro videoclipes possuem “cenários 

amazônicos”, mais especificamente de Belém do Pará, e fazendo um diálogo entre 

Comunicação, Estética e Antropologia, buscamos observar de que modo são feitas 

representações e mesmo interpretações da cidade nos mesmos, envolvendo seus aspectos mais 

relacionados à natureza e também mais “urbanos”. 
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Considerações iniciais 

A produção de videoclipes, seja por possibilidades estéticas ou mesmo modos de 

interação ou divulgação, é cada vez mais forte e mesmo “necessária” no período 

contemporâneo. Como se sabe, desde a criação da Music Television (MTV) na década de 

1980, este processo de produção e disseminação cresceu mais e, com o fortalecimento da 

internet, pulverizou-se mais ainda, algo talvez inimaginável em sua origem
4
. 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática 04 – Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XII Jornada de Iniciação 

Científica em Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, pela Universidade da Amazônia (Unama/ Pará), e Bacharel 

em Cinema e Audiovisual, pela Universidade Federal do Pará - UFPa. Realizadora audiovisual. E-mail: 

victoriaetcosta@gmail.com. 
3 Graduado em Comunicação Social – Jornalismo, pela Universidade da Amazônia (Unama/ Pará); Mestre em Ciências 

Sociais (Antropologia) pela Universidade Federal do Pará. Professor dos cursos de Turismo e Comunicação Social na 

Faculdade Paraense de Ensino (Fapen) e na Faculdade Pan Amazônica (Fapan). Repórter no Diário On Line (DOL) e 

coordenador na Agência Experimental de Comunicação Efe2. E-mail: enderson.oliveira12@gmail.com. 
4 Apesar de existirem várias pesquisas sobre o tema, a origem dos videoclipes ainda é discutida. Muitos consideram vídeos 

dos Beatles como “Strawberry Fields Forever” e “Penny Lane”, na década de sessenta, os primeiros clipes. Já para outros, o 

marco é 1975, com a “Bohemian Rhapsody” do Queen. Há ainda quem defenda que a gênese do videoclipe seja 1964, com 

“A Velha a Fiar”, de Humberto Mauro, para ilustrar a canção de mesmo nome do Trio Irakitã. Ver mais sobre o 

desenvolvimento e estética dos videoclipes em “Videoclipe – o elogio da desarmonia” (2012), de Thiago Soares. 
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O videoclipe é tão importante que alguns autores como Pedro Pontes, em seu artigo 

“Linguagem dos videoclipes e as questões do indivíduo na pós-modernidade” (2003) afirma 

que “Se toda arte é propiciada ou mesmo espelha seu tempo, o videoclipe é a forma de arte 

por excelência da pós-modernidade. O videoclipe é indício artístico do fim das grandes 

narrativas, a fragmentação do sujeito e de sua estetização” (p. 51). Falar de imagem no 

período contemporâneo é, portanto, falar de videoclipes também. Sobre este gênero 

audiovisual, Guilherme Bryan, em entrevista a Marcus Tavares, afirma que: 

 

O videoclipe mostrou-se, ao longo dos anos, ser o gênero que melhor se 

adapta aos diferentes espaços de divulgação, seja na televisão, no cinema, no 

telefone celular e na internet, por ser relativamente curto e encantar em 

poucos segundos. Ou seja, é possível ver um videoclipe em qualquer lugar 

sem que isso implique em muita perda de qualidade (2009). 

 

Indo além, Ella Shohat e Robert Stam afirmam que, ao entrar em contato com 

indivíduos nunca vistos, os consumidores dos meios de comunicação eletrônicos podem ser 

afetados por tradições com as quais não possuíam qualquer ligação anterior (2006, p. 453). 

Assim, a disponibilidade e o fluxo de arquivos e links de áudio e vídeo através de sites e 

aplicativos possibilitam aos usuários ter acesso, de algum modo, a inúmeras bandas, músicos, 

canções e outros tipos de conteúdos em poucos clicks.  

Os videoclipes tornam-se então consumíveis e compartilháveis em um tempo muito 

menor, assim como as canções, ainda que por vezes nem mesmo se relacionem entre si. Ora, 

não é raro notar que por vezes os videoclipes terminam possuindo “vida própria” e chamando 

mais atenção que as canções que “os originaram” ou mesmo nem dialogando de modo tão 

direto um com o outro. 

Este quadro de projeção e fortalecimento também se faz presente na Amazônia, mais 

especificamente em Belém do Pará, onde acompanhamos em diversos gêneros e ritmos 

(brega, reggae, rap, rock, tecnobrega, entre outros) o aumento no número de produções 

audiovisuais
5
. Neste ensaio, no entanto, nos referimos mais detidamente a quatro videoclipes: 

                                                 
5 Acompanhando o crescimento quantitativo de novas possibilidades e produções, encontramos uma melhora qualitativa, na 

Amazônia, mais especificamente em Belém do Pará, com diversos cineclubes, associações de críticos, cinemas que exibem 

programação alternativa e mesmo cinemas comerciais apresentando as novidades na produção audiovisual mundial. Some-se 

a tudo isso diversos cursos livres promovidos por associações e produtoras e o curso de Graduação em Cinema e 

Audiovisual, da Universidade Federal do Pará. Indo além, há ainda iniciativas como prêmios e festivais, como o Festival de 

Audiovisual de Belém (FAB), que também premia videoclipes e outros tipos de linguagem audiovisual, e o Curta Pará. A 

produção de curtas vem crescendo há cerca de duas décadas na cidade, na qual podemos destacar “Dias” (2001), “Ribeirinhos 

do Asfalto” (2011) e “Juliana Contra o Jambeiro do Diabo Pelo Coração de João Batista” (2012), presentes em festivais 

nacionais e internacionais. Também temos os videoclipes “Xirley”, que lançou a cantora Gaby Amarantos como um expoente 

do tecnobrega local, assim como “Legal e Ilegal”, do músico Felipe Cordeiro, com a guitarrada, e Lia Sophia, com “Ai, 

menina”, que fez parte da trilha de uma novela da Rede Globo. 
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“Devorados”
6
 (2007), “Vela”

7
 (2008) e “Respira”

8
 (2011) e “Até o fim”

9
 (2012), da banda 

Madame Saatan
10

, que possuem cenários “amazônicos”, mais especificamente de Belém do 

Pará. 

Considerando o videoclipe uma narrativa visual criada prioritariamente em função de 

dialogar com a narrativa das canções (SILVA, 2008, p. 14), devemos ter em mente que a 

análise de canções e dos vídeos possuem especificidades e dificuldades que talvez difiram da 

análise de outros objetos estéticos, até mesmo pelo fato de agregar em si não somente uma 

linguagem artística. Sem deixar de lado que 

 

Uma composição é, por assim dizer, um novelo de muitas pontas. Ao 

circular socialmente, ela, em seu moto-perpétuo, pode ser inclusive ponto de 

convergência de diversas tradições e contestações, espaço aberto para a 

pluralidade de significados e para a incorporação de vários sentidos, até 

mesmo conflitantes entre si (PARANHOS, 2004, p. 24). 
 

E observando através dos (Geertz, 2008, p. 70) videoclipes é que os analisamos, 

levando em conta não somente espaços da capital paraense, mas também experiências 

possíveis na cidade e, principalmente, modos de interpretá-las e compreendê-las. 

 

O porquê de videoclipes 

Howard Becker, em “Falando de sociedade” (2009) aborda a importância de levar 

em conta diversas fontes ou mesmo objetos para se analisar a sociedade, como filmes, 

fotografias, peças de teatro e mesmo romances, que mostram que a representação social não 

seria realizada somente por cientistas sociais e pesquisadores. As obras de arte e outras 

práticas comunicariam então trocas culturais, espíritos de época (Zeitgeist) e ainda redes de 

significados e ressignificações. 

Ampliando esta discussão, talvez seja possível estabelecer um diálogo de tal 

perspectiva com a de Néstor Garcia Canclini, ao afirmar que “há uma mudança de objeto de 

estudo na estética contemporânea. Analisar a arte já não é analisar obras, mas as condições 

textuais e extratextuais, estéticas e sociais, em que a interação entre os membros do campo 

gera e renova o sentido” (1998, p.151). O autor argentino destaca ainda que o videoclipe é um 

                                                 
6 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=oCXzsldeKS0>. Acesso em 10 de dezembro de 2015.  
7 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=MjF9zax5d40>. Acesso em 12 de dezembro de 2015.  
8 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=sLe271QMWx8>. Acesso em 10 de dezembro de 2015. 
9
 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=0MIwNtjTLKY>. Acesso em 10 de dezembro de 2015. 

10 Banda paraense de rock criada em 2003 que também aliava ritmos regionais, como a guitarrada e o carimbó em suas 

canções. Com Sammliz no vocal, Ed Guerreiro na guitarra, Ícaro Suzuki no baixo e Ivan Vanzar na bateria, lançaram os CDs “O 

Tao do Caos” (2004), “Madame Saatan” (2007) e “Peixe Homem” (2011). 

https://www.youtube.com/watch?v=oCXzsldeKS0
https://www.youtube.com/watch?v=MjF9zax5d40
https://www.youtube.com/watch?v=sLe271QMWx8
https://www.youtube.com/watch?v=0MIwNtjTLKY
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elemento da contemporaneidade que presentifica a hibridização cultural, provocando, 

sobretudo, uma ruptura com o conjunto fixo de arte-culta-saber-folclore-espaço-urbano. 

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

fotocopiadoras, o videoclipe, segundo Canclini, seria responsável não só pela não-

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

simbólicos que se reconheciam “intocáveis” (CANCLINI, 1998: 174), constituindo-se então 

em um importante elemento propiciador de enredos passíveis de análise, compreendidos 

como 

 

uma linguagem única, que embora seja veiculada pela canção, seja 

subsequente ao áudio, ela possui uma existência diferente tanto da 

iconografia, da música e do cinema. Nesse sentido, o esforço aqui presente é 

o de entender como operam as múltiplas narrativas intercaladas no 

videoclipe e como estabelecem nexos que criam e recriam imagens sobre a 

Amazônia. (...) A narrativa do videoclipe é um diálogo com os elementos da 

canção e da capa já descritos anteriormente, porém em um recurso 

cinematográfico, ou seja, uma obra audiovisual de ficção. Ao mesmo tempo 

recriando a própria concepção artística e intencional da produção 

fonográfica, como um pintor ao dar uma nova pincelada em seu quadro 

(BAXANDALL, 2006, p. 218).   

 

 

Atentos a esta miríade de referências é que analisamos os quatro videoclipes citados 

da banda Madame Saatan, também levando em conta a antropologia semiótica (ou 

interpretativa) de Clifford Geertz (1989). Utilizando os princípios estabelecidos na mesma 

cremos que, para maior compreensão acerca de expressões culturais pode-se fazer “uma 

avaliação das conjeturas, um traçar de conclusões explanatórias a partir das melhores 

conjeturas e não a descoberta do Continente dos Significados e o mapeamento da sua 

paisagem incorpórea” (1989, p.14).  

Assim, ganham destaque não somente a observação da composição musical, mas 

também elementos audiovisuais, como direção de arte, fotografia e edição, por exemplo, 

configurando a interdisciplinaridade anteriormente mencionada e que comunicam modos de 

compreender, experienciar, consumir e analisar Belém do Pará, o que passamos a fazer a 

partir de agora. 

 

A Vila e a Vela: periferia e religiosidade em Belém 

Como já foi dito, os videoclipes que compõem nosso corpus de análise foram 

produzidos entre os anos 2007 e 2012; dois deles sob a direção da produtora audiovisual 
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paraense Priscilla Brasil e outros dois sob direção dos estadunidenses P. R. Brown e Jaron 

Presant. Todos foram filmados em Belém e os espaços escolhidos não negam sua localização; 

pelo contrário, a reforçam. 

Em “Devorados” (2007), videoclipe dirigido por Priscila Brasil, vemos como cenário 

a Vila da Barca, localizada no bairro do Telégrafo, uma das inúmeras áreas periféricas de 

Belém
11

. Segundo a banda, a temática central da canção é a “solidão”. No vídeo são 

apresentadas situações cotidianas vivenciadas pelos moradores da área, em especial pelas 

crianças, como brincadeiras, que nos levam a passear por entre as casas e pontes de madeira, a 

pobreza do local, a presença da polícia (o que pode causar a impressão de que o local é 

violento, como é amplamente divulgado na mídia regional) e a relação com o rio, que deve ser 

destacada uma vez que a Vila da Barca é margeada pela Baía do Guajará. O amarelado, o 

cinza e o marrom, presentes nas casas de madeira e no próprio rio, por exemplo, reforçam 

essa percepção da precariedade, da pobreza, da forma que foram destacados. 

As “histórias em sombras de glórias”, como diz a letra da música, desenrolam-se no 

vídeo em paralelo com o cotidiano das crianças, como as mulheres fazendo as unhas, um 

homem carregando madeira por uma ponte improvisada cheia de lama e outros detritos. No 

clipe, a banda está localizada em uma espécie de “palco”, “distante” da população, o que 

também é perceptível pelo plano do ponto de vista das pessoas que assistem a apresentação. 

Seria esta distância uma representação da relação da população da cidade com a Vila da 

Barca, que faz com que nos afastemos da realidade, da periferia, do “outro”? 

Questionamento à parte, o cenário de “Devorados” é então expressivo pelas ações de 

seus moradores, pelas atividades que ocorrem. A Vila da Barca torna-se uma paisagem 

cinematográfica com sua voz própria, ainda que ressignificada e estetizada no videoclipe. 

Como forma de reforçar a solidão da música, conforme afirmado pelos músicos, não há 

contato com os personagens do enredo. Enquanto a banda toca, os personagens e o espaço 

                                                 
11 A Vila da Barca está localizada no bairro do Telégrafo, abrangendo um trecho que vai da orla da Baía do Guajará e segue 

até as proximidades da avenida Pedro Álvares Cabral, uma das maiores da capital paraense. Segundo Lourdes Furtado e 

Maria da Conceição Santana (1974), o surgimento da Vila remonta a década de 1940, sendo resultado de movimentos de 

migração de pessoas de cidades do interior do estado e mesmo de outros locais da região metropolitana de Belém. Nos 

últimos anos, a Vila passou por reformas de revitalização das residências e de vias internas, mas ainda possui grandes 

problemas de infraestrutura, saneamento e uma visão de parte da população que a classifica como um local “perigoso” e 

ligado a atos de violência. Ver mais em FURTADO, Lourdes. SANTANA, Maria da Conceição. Vila da Barca, Belém; Notas 

sobre grilagem. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém: Antropologia, nº 52, 6, Janeiro de 1974 e BAÍA, 

Deylane. Tecnologia do possível, memória coletiva e comunidade de experiência: a construção de um vídeo documentário 

colaborativo a partir de narrativas de jovens moradores da Vila da Barca em Belém do Pará. Anais do XI Encontro 

Nacional de História Oral. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em 

<http://www.encontro2012.historiaoral.org.br/resources/anais/3/1340418640_ARQUIVO_paper_deylanebaia_historiaoral.pd

f>. Acesso em 28 de janeiro de 2016.  

http://www.encontro2012.historiaoral.org.br/resources/anais/3/1340418640_ARQUIVO_paper_deylanebaia_historiaoral.pdf
http://www.encontro2012.historiaoral.org.br/resources/anais/3/1340418640_ARQUIVO_paper_deylanebaia_historiaoral.pdf
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falam por si. Sobre o lugar, tomando um ponto de vista da direção de arte para o audiovisual, 

temos a fala de Elizabeth Jacob, em que diz: 

 

O lugar-paisagem é então um espaço específico, diferenciado da locação ou 

do estúdio em si. Nem toda montagem cenográfica, uso de locações ou 

externas, envolve a construção deste tipo específico de espacialidade. O 

lugar-paisagem não é um lugar dado, um ponto de partida (como as externas 

ou locações podem ser). Ele é a construção de um espaço paisagístico 

específico na medida que é criado com objetivos técnicos e estéticos pré-

determinados. Ele pode ter uma paisagem natural como ponto de origem, 

mas o que o caracteriza é o processo de transformações por ele sofrido a fim 

de torná-lo expressivo, ou seja, de torná-lo capaz de atender as intenções 

plásticas e dramáticas desejadas. (JACOB, 2006, pg. 14)  

 

 

Imagem 01. Frames de cenas e sequências do videoclipe “Devorados” 

 

Tal realidade problemática tem como grande exemplo a periferia, mostrada em 

“Devorados”, mas de modo repetitivo e estereotipado em alguns elementos, é verdade. Ganha 

destaque no vídeo a presença de crianças e outros aspectos culturais regionais, como as 
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brincadeiras com pipa e mesmo na baía. Uma interpretação do videoclipe pode ser a de que os 

principais “atingidos” por certos problemas são as crianças, bem como são justamente elas as 

responsáveis pela manutenção de nossa cultural regional, seja na esfera mais folclorista, 

alimentar, esportiva ou mesmo religiosa. Essa “esperança” pode ser percebida na escolha da 

fotografia em retratá-las “mais próximas ao céu”, de certa forma, em alguns planos. 

Já “Vela”, de 2008, também dirigido por Priscila Brasil, foi filmado durante as 

procissões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré
12

, como a trasladação (que ocorre à noite, no 

segundo sábado de outubro) e a procissão principal, no dia seguinte, domingo pela manhã. O 

cenário aqui é a rua, repleta de pessoas que assistem ou acompanham os festejos, nos quais a 

vocalista Sammliz Lages é uma delas. Vestida de branco no meio das procissões, 

acompanhada do guitarrista Ed Guerreiro, a vocalista experiencia estes instantes como os fieis 

ao redor, entoando a canção por entre passos e empurrões. “Vela” aborda o Círio, mesmo sem 

uma vez sequer usar a palavra “Círio”
13

. 

As principais sequências são flashes de diversos momentos da festividade, que vão 

desde o Auto do Círio
14

 até a procissão principal, no domingo e todas as características 

comuns à mesma, como demonstrações de fé por parte de promesseiros, os símbolos que 

compõe a procissão e dificuldades como suportar ao calor ou a falta de ar por entre o aperto 

da romaria. 

Mais do que apresentar de certo modo a estética “real” da procissão e seus eventos 

internos e/ou paralelos, cremos que o videoclipe apresenta um interessante contraste de 

imagens e de luz que possui certa similaridade ao festejo nazareno “em si”, como, por 

exemplo, o contraponto das chamas das velas acesas durante a trasladação com as chamas de 

uma apresentação teatral presente no Auto do Círio. O fogo surge também a partir dos círios 

(velas) e é utilizado como ponto de intersecção de dois eventos aparentemente díspares 

durante a época nazarena; um símbolo, cremos, da união entre o sagrado e o profano. Há 

ainda as cores amarelo e o preto, luz e escuridão, fazendo estes contrapontos. 

                                                 
12 Realizado em Belém do Pará desde 1793, o Círio de Nazaré é a maior procissão religiosa do Brasil. O evento ocorre 

anualmente, nas manhãs de todo segundo domingo de outubro. Estima-se que o Círio reúna cerca de 2 milhões de romeiros 

em uma caminhada pelas ruas da capital paraense em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da cidade. A 

procissão parte da Catedral de Belém, no bairro da Cidade Velha, e segue até a Basílica Santuário de Nazaré, no Bairro de 

Nazaré, onde a imagem da santa fica exposta para visitação dos fieis durante 15 dias.  Por sua grandiosidade e simbolismo, o 

Círio foi registrado, em setembro de 2004, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como 

Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. O dossiê completo sobre o Círio de Nazaré está disponível em 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_Cirio_m.pdf>. Acesso em 12 de julho de 2016. 
13 A palavra “Círio” vem do latim “Cereus” (de cera) e significa “vela grande de cera”, daí a utilização de “Vela” no título da 

canção. 
14 O “Auto do Círio” reúne apresentações teatrais encenadas em movimento nas ruas do bairro da Cidade Velha, na sexta-

feira, dois dias antes, portanto, da procissão principal, fazendo uma espécie de paródia carnavalizada do Círio. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/PatImDos_Cirio_m.pdf
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Com cenas marcadas por diversas simbologias, as mesmas também estão presentes 

na composição, em versos como “Vezes dissonantes e divinos em cores e sons”. 

Representação da dinâmica de elementos “profanos” e “divinos” que coexistem no âmbito do 

Círio de Nazaré, como as atividades paralelas (em que se inclui a Festa das Filhas da 

Chiquita
15

, por exemplo) e as pessoas que acompanham as procissões que não 

necessariamente são católicas. Tal mistura é totalmente relacionada ao Círio, até mesmo 

porque ele 

 

caracteriza-se, em todo o seu trajeto, de um lado, pelas situações que 

expressam um profundo respeito, com os atos correspondentes e, de outro, 

por uma alegria festiva demarcada pelo ritmo das músicas e das bandas que 

se distribuem ao longo da procissão. O drama social, no caso do Círio, é uma 

combinação de situações que vão do sacrifício mais doloroso de um devoto 

que, de joelhos ou se arrastando, paga a sua promessa, até um desregrado 

comportamento de quem apela para a gargalhada, a conversa amena, os 

votos de uma feliz festa, o estardalhaço dos jovens ou o despojamento no 

vestir (a camisa de um clube de futebol, por exemplo) e no andar descalço, 

além da expressão de uma alegre convivência com a Santa que se torna, ao 

descer dos altares, uma personagem familiar (ALVES, 2005, p.16). 

 

“Vela” apresenta então esse “carnaval devoto”
16

 através de certo sincretismo, 

(hibridismo, na acepção de Canclini, 2003, p. 19), ou seja, “processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existem de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas”. Neste amplo e complexo processo rediscutem-se articulações 

entre o que é nacional e o que é estrangeiro, e notam-se interconexões entre práticas sociais e 

econômicas, e não somente de movimentos, ideais ou códigos culturais (CANCLINI, 2003, p. 

311). 

 

                                                 
15 Evento organizado pelo público LGBT paraense e que ocorre após a passagem da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré na 

noite de sábado. Na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, ocorrem shows e performances desde 1978, também 

com cunho político e social, fazendo parte do lado "profano" da festividade. Um panorama sobre esta festa é feito no 

documentário “As Filhas da Chiquita”, de Priscilla Brasil (2006). O documentário está disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=7Cu_mt2SXBc>. Acesso em 21 de janeiro de 2012. 
16

 A expressão “Carnaval devoto” está presente em “Belém do Grão Pará” (1960), de Dalcídio Jurandir, e 

nomeia o livro de Isidoro Alves (1980). Ver mais em ALVES, Isidoro. O carnaval devoto: um estudo sobre a 

festa de Nazaré, em Belém. Petrópolis: Vozes, 1980. 

http://www.youtube.com/watch?v=7Cu_mt2SXBc
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Imagem 02. Frames de cenas e sequências do videoclipe “Vela” 

 

Indo além, para Ella Shohat e Robert Stam, “o carnaval não constitui apenas uma 

prática social viva, mas também um depósito perene de formas populares e rituais festivos que 

promove um espetáculo participativo onde as fronteiras entre espectador e espetáculo são 

apagadas” (2006, p. 426). Neste aspecto, o carnaval se aproxima de grandes procissões 

religiosas, como o Círio. A performance e a participação do público são ao mesmo tempo 

resultado e causa da procissão. O público, por vezes, se constitui no grande espetáculo, 

descrito em “O carro dos milagres” pelo autor Benedicto Monteiro: 

 

Mar de gente, gente que anda, que reza, que fala, que chora, que canta, que 

impurra, que grita, que pisa, que olha mas não olha, onda de povo andando, 

sempre andando, tropeçando, caminhando, ruas, casas, edifícios, foguetes, 

foguetes, fanfarras, pés sobre pés, chão passando... pára-não-pára, anda-não- 

anda, pára, pedras, paralelepípedos... Meu Deus! Minha Nossa Senhora! 

(ROCQUE, 1970, p. 63). 

 

Respira até o fim: a Amazônia contemporânea, selvagem e urbana  

 “Respira” e “Até o fim”, ambos de 2011, tiveram a direção de P. R. Brown e Jaron 

Presant, responsáveis por videoclipes de Slipknot, Alicia Keys, Audioslave, My Chemical 
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Romance, Prince e outros. O ambiente escolhido para ambos foi predominantemente uma área 

alagada semelhante a um igapó ou igarapé, ruínas
17

, e uma rua do bairro da Cidade Velha, 

onde Belém “nasceu”. 

As cores trabalhadas no primeiro clipe, “Respira”, são mais “fechadas”, dialogando 

com o “peso” da música, junto com os tons da natureza. Cortes e detalhes que mostram 

animais/insetos, transpassando também essa ideia da selva amazônica, mas de uma forma um 

pouco mais agressiva, também por mostrar a imersão de todos os músicos e instrumentos na 

água. O segundo clipe mantém alguns tons do primeiro, da natureza por entre as ruínas, mas 

que se misturam com as paredes das casas da cidade. 

A relação entre natureza e Amazônia é quase sempre tratada como um pleonasmo. 

Isso já fora observado por Stephen Nugent ao falar da Amazônia em seu livro “Scoping the 

Amazon” (2007), que aborda três tipos de compreensão, por vezes relacionados: o da 

Amazônia como "green hell" (inferno verde) do naturalismo victoriano, a sociedade de 

caçadores e coletores, de terras longínquas/refúgios da etnografia moderna e a Amazônia de 

Hollywood. 

São estas mesmas correlações que, possivelmente serviram como ponto de partida 

para o desenvolvimento de ideias e mitos como o do “El Dorado”, da “natureza intocada” da 

região, a “ou as ideias extravagantes (...) sobre as riquezas naturais, suas potencialidades e sua 

inesgotabilidade” (CASTRO, 2010, p. 106). Ora, 

 

A alusão à Amazônia celeiro do mundo, de matas e tesouros infindáveis tem 

a ver com essas raízes que subjazem no imaginário do presente. O projeto 

expansionista é reinventado pela crença da existência de outras terras para 

além de cada fronteira devassada visando transcender os limites 

estabelecidos pelo conhecimento acumulado na época justamente porque o 

El Dorado, que representa uma visão mitológica da América, permanece no 

inconsciente coletivo como matriz ideológica. E dessa forma consegue se 

manter e povoar as representações do presente, alimentar os desejos de 

domesticar aquilo que ainda é “selvagem” (CASTRO, 2010, p. 147). 
 

 

                                                 
17 Ruínas de uma igreja antiga, conhecidas como “Ruínas do Murucutu”, no bairro da Cidade Velha, Belém. 
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Imagem 03. Frames de cenas e sequências do videoclipe “Respira”. 

 

Mesmo com esta mixórdia de fisionomias amazônicas (e tantas outras, que vão além 

de espaços verdes e “intocados”), prevalece no videoclipe a imagem natural, “selvagem” da 

Amazônia que em geral é apresentada/ representada: o natural prevalece em detrimento do ser 

humano, este é apenas um elemento daquele, passivo ou algo semelhante. 

Assim, ao cantar/ gravar “Respira” e “Até o fim” (apresentando os quatros elementos 

da natureza: água, fogo, terra, ar, observemos) em uma área “verde”, percebemos certa 

referência à Floresta Amazônica, fortalecendo a imagem da região e sua condição natural, que 

por vezes é bastante evidenciada em discursos turísticos e midiáticos em detrimento de seu 

caráter urbano. 
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Tal caráter, no entanto, não é deixado totalmente de lado
18

. Ao caminharem por 

algumas ruas do bairro da Cidade Velha, notamos não somente uma visualidade da urbe da 

capital paraense, mas sim uma cidade “castigada”, repleta de problemas e, aparentemente, 

decadente. 

 

 

Imagem 04. Frames de cenas e sequências dos videoclipes “Respira” e “Até o fim”. 

 

Esta fisionomia talvez instigue ou mesmo se relacione com o isolamento e a 

fragilidade dos sujeitos no período contemporâneo, comunicando certo “choque” diante de 

céleres transformações na fisionomia e no modo de compreensão da cidade, o que Benjamin 

                                                 
18 Grande parte das composições da banda possuem uma relação mais “urbana”, não raramente abordando problemas e a 

condição do sujeito contemporâneo, como em versos como “Gotas em caos de selva avenida”, como se referem na canção 

“Gotas em caos”. 
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havia discutido ao afirmar que na metrópole “o mover-se através do tráfego implica uma série 

de choques e colisões para cada indivíduo. Nos cruzamentos perigosos, inervações fazem-no 

estremecer em rápidas sequências, como descargas de uma bateria” (BENJAMIN, 1994, p. 

124). Deste modo, sujeito e (representações da) cidade por vezes dialogam, se aproximam, se 

interrelacionam, comunicando então não somente significados e compreensões sobre uma 

época ou situações, o que é discutido por Wille Bolle ao afirmar que 

 

Partindo da superfície, da epiderme de sua época, ele atribui à fisiognomia 

das cidades, à cultura do cotidiano, às imagens do desejo e fantasmagorias, 

aos resíduos e materiais aparentemente insignificantes a mesma importância 

que às ‘grandes ideias’ e às obras de arte consagradas. Decifrar todas aquelas 

imagens e expressá-las em imagens ‘dialéticas’ coincide, para ele, com a 

produção de conhecimento da história” (BOLLE, 2000, pp. 42-43). 

 

Nesta simbiose indivíduo-espaço, é importante notarmos por fim que nos quatro 

videoclipes, imagens que comunicam esta relação são mais perceptíveis caso observemos 

algumas nuances que por vezes podem passar despercebidas, mas que julgamos relevantes 

nesta análise, como os olhares e ações dos membros da banda durante cada videoclipe, o que 

demonstra, mais que uma relação com sua visibilidade – isto é, a(s) câmera(s) – sua relação 

com o lócus, cenário dos vídeos. Em “Devorados”, por exemplo, os olhares são aleatórios, 

cada um parece envolvido somente com seu ato de tocar ou cantar, como uma apresentação 

musical ao vivo “comum”, enquanto em “Vela”, “Respira” e “Até o fim” as ações são 

relacionadas aos contextos que apresentam. Em todos, as interações sujeito x sujeito e sujeito 

x espaço são carregadas de certa angústia e ligação com hábitos e práticas amazônicas, 

reveladas pelas lentes das câmeras e apresentadas nos vídeos. 

 

Considerações finais 

Como vimos neste ensaio, os quatro videoclipes aqui analisados apresentam 

situações e mesmo lugares comuns na fisionomia de Belém e da Amazônia para “abordar 

temas” não necessariamente ligados somente aos espaços, mas a condição dos indivíduos no 

período contemporâneo. Ao longo do texto, buscamos compreender como ocorre esta 

apresentação e o suas possíveis motivações. 

Assim, foram analisados problemas estruturais que a cidade possui, como a grande 

presença de regiões periféricas, como a Vila da Barca; sua relação à natureza (“real” ou 

imagética), evidenciadas na ligação com rios, igarapés e floresta e, por fim, sua marcante 

religiosidade que tem como principal ícone o Círio de Nazaré. 
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Seguindo Geertz, procuramos analisar esta “teia” de significados buscando 

justamente desvendar seus significados, estabelecendo relações entre si, de forma a ensejar 

uma interpretação semiótica do objeto analisado (1989, p. 30). E tudo isso sem deixar de lado 

que, “como gênero televisual pós-moderno que é, o videoclipe agrega conceitos que regem a 

teoria do cinema, abordagens da própria natureza televisiva, ecos da retórica publicitária e dos 

sistemas de consumo da música popular massiva” (SOARES, 2004, p.1). O videoclipe é, 

então, uma forma de unir as percepções sonoras e visuais, a fim de torná-los um só produto, 

indissociáveis naquele contexto. 

Sem deixar de lado alguns estereótipos (“externos” ou mesmo reproduzidos por 

alguns cidadãos que nela vivem), notamos ainda que escolha pela natureza mais evidente foi 

justamente dos diretores estrangeiros P. R. Brown e Jaron Presant, enquanto Priscilla Brasil 

tratou da periferia e do religioso/citadino. Nota-se então a escolha do videoclipe enquanto 

produto que não somente transpõe as identidades de uma banda, mas pode ir além, deixando 

transparecer também a identidade do local do qual se fala ou se é originário. 

Cientes das transformações do cenário audiovisual em Belém, acreditamos que, dada 

a crescente das produções audiovisuais locais, cada vez mais estas outras “Beléns” sejam 

revisitadas a partir de propostas que demonstrem que, ainda que alguns clichês se amontoem 

repetidamente, pode-se ter um diferencial quanto aos olhares dos criadores, (re)descobrindo a 

cidade e a região amazônica. 
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