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Resumo 
 
A produção audiovisual na América Latina tem se tornado mais frequente nas últimas 
décadas. Enquanto meio de expressão cultural, os vídeos vêm sendo desenvolvidos 
também sob a perspectiva de quem convive nos espaços representados. Considerando o 
olhar estrangeiro, que por muito tempo registrou a Amazônia (e ainda a registra) e 
difundiu uma imagem superficial de florestas e natureza, coloca-se em discussão, pelo 
viés pós-colonialista, o olhar do dominador em detrimento de um dominado/subalterno. 
Deste modo, pretende-se observar, a partir do que vem sendo produzido, a 
representação das ruas de Belém do Pará pelas pessoas que nelas convivem, formando-
as e por elas sendo formadas.  
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O pós-colonial e o audiovisual 

Olhar Belém do Pará no decorrer dos anos por meio das artes é também observar 

as modificações ocorridas na cidade, tanto no que tange seus aspectos físicos, quanto os 

diferentes modos de representá-la. A formação histórica do continente latino-americano 

contribui para estas diferentes fases, sendo a colonização uma delas, presente até hoje 

nas sociedades que são reflexo das trocas concretizadas na época. Ella Shohat e Robert 

Stam (2006) discutem as consequências da dominação ocidental até a 

contemporaneidade: 
 

O eurocentrismo situa-se de modo tão inexorável no centro de nossas vidas 
cotidianas, que mal percebemos sua presença. Os traços residuais de séculos de 
dominação europeia axiomática dão forma à cultura comum, à linguagem do 
dia-a-dia e aos meios de comunicação, engendrando um sentimento fictício de 
superioridade nata das culturas e dos povos europeus (SHOHAT, STAM, 2006, 
pg.20). 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º 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. Mestranda de Antropologia Social do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará – PPGA-UFPa. 
victoriaetcosta@gmail.com  
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Esta influência é tão presente que faz com que desconheçamos a nós mesmos, 

atitude sobre a qual Paes Loureiro (1985) afirma que somos transformados em “outros” 

pelo nosso próprio sistema escolar, não há um “nós”, tornamo-nos “colonizadores de 

nós mesmos” (1985, pg.117). Fragmentados, nós, latinos, carregamos características 

advindas de várias partes do mundo, perpetuadas pela colonização, nossas raízes e, mais 

recentemente, o processo de globalização, que torna as trocas e o acesso a outras 

realidades uma ação mais fluida. As percepções que temos de nós mesmos segundo esse 

histórico e do nosso entorno são, portanto, influenciadas por esses fatores e perpassadas 

para os hábitos, atividades cotidianas e produções artísticas, explicando a variedade de 

representações de si e do outro. 

Levando em conta a imagem mais conhecida da Amazônia, a baseada no 

eurocentrismo, existem poucas tentativas forâneas de documentar imageticamente as 

diversas realidades coexistentes na região3. Os ribeirinhos, as florestas, além de serem 

mais usuais, por vezes ainda são caricaturados, que Michael Rogin chama de “excesso 

de valor simbólico”4, tornando as identidades rasas. A Amazônia urbana é pouco 

explorada e, abordá-la, por vezes, é preterido em relação ao diferencial (ou “exótico”) 

oferecido pelas matas e rios. Seja pelo passado ainda existente em ruas e imóveis das 

capitais, seja pelo crescimento desordenado de algumas metrópoles, a cidade, a partir de 

suas estruturas específicas, também registra trechos da história da região. Segundo 

Magnani (1996, pg. 03), estudar este urbano, ainda que se faça parte dele, possibilita o 

encontro de uma “uma imensa diversidade de personagens, comportamentos, hábitos, 

crenças, valores”.   

A produção cultural é reflexo do que é vivido e experienciado em sociedade. 

Segundo Deepika Bahri (2013) a posição do sujeito é construída no discurso, não é 

preexistente, o que abre precedentes para observarmos os conceitos debatidos diante dos 

discursos criados e de que forma a Amazônia e seus sujeitos são vistos a partir da sua 

produção cultural. Canclini diz 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. 
(CANCLÍNI, 1998, p.151)  

 
                                                
3 Recentemente, temos dois produtos que mostram “Beléns” urbanas por meio do documentário, o “Fisionomia 
Belém” (2015), de Yasmin Pires e Relivaldo Oliveira e “A Batalha de São Bráz (2016), de Adrianna Oliveira. 
4 Michael Rogin comenta sobre em “Blackface, White Noise”, 1992, em “Crítica da Imagem Eurocêntrica”, Ella 
Shohat e Robert Stam, 2006.  
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A partir disto, destaca-se aqui o vídeo enquanto material através do qual 

chegaremos à discussão pretendida, ao observar questões estéticas, mas indo além, 

alcançando elementos que nos dizem muito sobre a formação e convivência social em 

questão. Os países da América Latina, nos idos das décadas de 1960 e 1970, após 

assistir e participar de guerrilhas e movimentos políticos, reagiram de modo 

revolucionário através da veiculação de ideologias, pensamentos políticos e filosóficos 

nos cinemas5.  

A tomada de “poder” da representação artística é importante enquanto a criação e 

legitimação de voz própria, desvinculada (em sua teoria) do olhar de grupos 

dominantes, abrindo caminhos para a liberdade estética, mais explorada a partir de 

então, não mais com os traços colonialistas e eurocêntricos de outrora. Por isso, 

tornaram-se mais presentes enredos com histórias e cenários mais próximos das 

realidades das cidades latinoamericanas, sendo comuns espaços que mostrem 

localidades da margem, questões sociais e até personagens cujos traços fogem aos das 

indústrias cinematográficas já estabelecidas. Mostrar sua cidade latinoamericana hoje 

vem ser, portanto, um modo de sinalizar o seu pertencimento e suas histórias. 

Ritmo e montagem, música e imagem: o videoclipe 

O videoclipe, configurado enquanto uma categoria do audiovisual, não tem o 

prévio interesse de se fazer didático ou facilmente apreensível por parte de quem o 

consome (como o gênero jornalístico) possui foco na estética da imagem e/ou na letra 

da canção. Sobre estes dois elementos juntos, Soares (2006) ressalta que devem ser 

igualmente observados, tratando-se de um videoclipe em que, de modo geral, ambos 

importam da mesma forma. Criado com objetivo de divulgação da música e da imagem 

de artistas, o videoclipe passou por fases em que era o registro de uma apresentação ou 

mesmo peça promocional, sendo a montagem e o ritmo as peças-chave para este tipo de 

vídeo6. O diferencial do videoclipe deve ser respeitado e atentamente observado desde a 

produção até sua divulgação, segundo Bryan: 

 
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 

                                                
5 Para aprofundamentos, consultar “Do Terceiro Cinema ao cinema periférico: Estéticas contemporâneas e cultura 
mundial”, de Angela Prysthon, 2009. 
6 Mais sobre a história, o desenvolvimento e a estética dos videoclipes em “Videoclipe: o elogio da desarmonia”, de 
Thiago Soares, 2012. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 4 

segundos. Ou seja, é possível ver um videoclipe em qualquer lugar sem que isso 
implique em muita perda de qualidade. (BRYAN, 2009)7 

 

O processo de consumo implica também em dados como a popularidade do 

músico/banda, formas de divulgação, até mesmo o ritmo em questão. Já o processo de 

criação é muito mais variável, indo desde formação de equipe, locações e roteiros até 

questões financeiras, que implicam diretamente no modo como o projeto será colocado 

em prática. A produção audiovisual contém aspectos sociais, políticos, tecnológicos, 

estéticos, culturais e mesmo institucionais de uma sociedade. Estas particularidades 

mostram-se desde o momento da produção, passando pelo modo de torná-la real, as 

pessoas e espaços envolvidos, até a mensagem transmitida. As características desse 

conjunto de fatores é que molda o cenário audiovisual e suas produções. 

 

Através das lentes: Belém nas ruas 

Smith (2014) diz que as paisagens são entidades físicas e culturais resultantes da 

ação humana e, simultaneamente, são agentes. As paisagens, sejam internas, sejam 

externas, são marcadas pelas diferentes sociedades, climas, atividades executadas, 

dentre tantos outros fatores que criam as particularidades de cada uma. O estudo do 

espaço possibilita, então, o conhecimento dos comportamentos dos indivíduos que por 

eles passaram, a partir de seus rastros deixados. Monica Smith discorre sobre as 

diferentes funções que as paisagens contemporâneas podem ter: ritual, política, 

econômica e social. Cada um apropria-se do espaço e nele intervém de formas 

diferentes, em ocasiões diferentes, permitindo construções diversificadas de si e da 

paisagem. O comportamento social, a partir de regras e costumes estabelecem também 

estruturas, como comentado por Smith: 
 

For both wealthy and poor people, cities’ inner landscapes structure daily and 
life-cycle experiences as individuals move from their dwellings through 
neighborhoods, public spaces, and special-purpose venues. Movement is 
constrained by physical passageways and barriers as well as by the invisible 
delimitations that shunt people into distinct locales on the basis of ethnicity, 
gender, age, and social status. (SMITH, 2014, p. 308)8 

 

                                                
7 Entrevista de Guilherme Bryan disponível em: < http://revistapontocom.org.br/edicoes-anteriores-entrevistas/a-
linguagem-do-videoclipe > Acesso em 25 de junho de 2016. 
8 Para as pessoas ricas e pobres, as paisagens internas das cidades estruturam as experiências diárias e do ciclo de 
vida à medida que os indivíduos se deslocam de suas habitações através de bairros, espaços públicos e locais 
especiais. O movimento é constrangido por passagens físicas e barreiras, bem como pelas delimitações invisíveis que 
reúnem pessoas em locais distintos com base em etnia, gênero, idade e status social. (SMITH, 2014, p. 308) 
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Como o acesso ao espaço não se dá do mesmo modo, formam-se diferentes 

percepções deste de acordo com as experiências de cada um. Nesta circunstância aplica-

se a influência de cada contexto histórico, como o período colonial, anteriormente 

citado, que agrega significativos fatores para estas formações, sejam elementos físicos, 

simbólicos ou comportamentais que inferem sobre a convivência do espaço, como por 

exemplo, a influência portuguesa na arquitetura de imóveis em Belém, o lócus dessa 

pesquisa, que objetiva o olhar para a representação dessa paisagem urbana de modo a 

entender as pessoas que formam e são formadas por ela.  
 
O fato é que tempo e espaço constroem e, ao mesmo tempo, são construídos 
pela sociedade dos homens. Sobretudo o tempo que é e simultaneamente passa, 
confundindo a nossa sensibilidade e, ao mesmo tempo, obrigando a sua 
elaboração sociológica. Por tudo isso, não há sistema social onde não exista 
uma noção de tempo e outra de espaço. E mais: em muitas sociedades, os dois 
conceitos se confundem e operam dentro de uma gradação complexa. 
(DAMATTA, 1997, p.30) 

 

O que torna importante afirmar que “Aqueles para quem as heranças coloniais são 

reais (ou seja, aqueles a quem elas prejudicam) são mais inclinados (lógica, histórica e 

emocionalmente) que outros a teorizar o passado em termos de colonialidade” 

(MIGNOLO, 2003, p. 165-166). Ainda que desconheçam as teorias pós-coloniais, são 

os passantes que transformam e são transformados pelo espaço que podem falar sobre o 

que os representa ou faz parte da sua cotidianidade, pois a vivem também ao ligar a 

televisão, ao abrir um jornal, ao ouvir uma rádio que perpetue discursos que podem 

convergir entre si. 

No caso do campo do audiovisual, em que a escolha do local em que será feita a 

filmagem é resultado de escolhas conjuntas entre a direção geral, a direção de arte e a 

direção de fotografia, que pensam a organização do que estará dentro do quadro. O 

espaço apresentado é construído de algum modo, seja para acomodar uma série de 

objetos, novas disposições de paredes ou auxiliar no desenvolvimento de uma cena, 

comportando personagens e suas ações. Elizabeth Jacob fala sobre o lugar-paisagem: 

 

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 
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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, p. 14) 

 

A experiência da cidade de Belém é formada por relações sociais características. 

No espaço citadino ocorrem desde trocas religiosas, como na época do Círio de Nossa 

Senhora de Nazaré, trocas econômicas, como as vendas de alguns objetos pelas 

calçadas, o Arrastão do Pavulagem, que toma as ruas com músicas e danças, ou o hábito 

de alimentar-se na rua, seja café da manhã, almoço ou jantar. As intersubjetividades 

ocorrem nestes espaços comuns, onde podem ser ressignificados dependendo da época 

ou de quem neles interagem. Em um âmbito local, observa-se em produtos audiovisuais 

dos últimos anos recessivas referencialidades ao espaço. Seria uma forma de afirmar um 

pertencimento mostrando seu ambiente, o cenário cotidiano, o lugar de trânsito? É 

reconhecível sua “vizinhança” na tela? Percebendo a frequência com que as ruas de 

Belém vêm sendo mostradas e suas diferentes facetas, observamos alguns dos aspectos, 

exemplificando com vídeos musicais, dada a motivação para tal anteriormente citada. 

 

As Beléns 

Neste momento serão apresentados alguns dos videoclipes produzidos entre os 

anos de 2009 e 2016, mostrando um cenário contemporâneo em que a rua se coloca 

enquanto categoria intensamente presente. Diferentes atividades e diferentes cenários de 

Belém do Pará foram representados nestes vídeos de músicos, bandas e grupos 

paraenses e também dirigidos por produtores locais, especificando o escopo de 

observação. Dadas as características anteriormente postas, acredito ser uma maneira de 

reafirmar a busca pela compreensão do olhar conferido à produção, saber se a visão do 

“estrangeiro”, aquele que forma conceitos a partir de conhecimentos superficiais do 

local, difere da visão do habitante/transeunte que hoje se expressa com maior 

frequência.  

Na música “Mestre de Capoeira”9 (2014), do grupo de rap paraense Cronistas da 

Rua, a cidade é notada nos versos da canção e como cenário do videoclipe, dirigido por 

Roger Elarrat. Por vezes, em uma visão mais ampla da cidade, outras, como plano de 

fundo das atividades do dito mestre de capoeira e seus aprendizes.  

 

                                                
9 Videoclipe “Mestre de capoeira”, do grupo Cronistas da Rua, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=FEPcVKSCfjU> Acesso em 01 de julho de 2017.  
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Imagem 01: Frames do videoclipe “Mestre de Capoeira” 

 

Em um lado do enredo mostrado, alguns personagens treinam capoeira no que 

parece ser o terraço de um prédio, a partir do qual se vê vários outros prédios ao fundo. 

Por outro, os músicos cantam por entre palafitas e outras construções de madeira, casas 

de alvenaria, em cujos muros se encontram grafites diversos, também apresentam uma 

vista do rio com barcos ancorados, também equilibram-se sobre um canal, 

demonstrando visual e sonoramente (“Salve, salve aqui é rua. Rua é fonte de inspiração, 

ação, ação”, diz o refrão da canção) essa presença da rua, ainda que precária, com suas 

características. 

Em “Velocidade do Eletro”10 (2013), do grupo de tecnomelody/eletromelody 

Gang do Eletro, dirigido por Brunno Regis e Carolina Matos, o cenário é o centro 

comercial de Belém. Os integrantes (Waldo Squash, Maderito, Keila Gentil e William 

Love) andam pelas estreitas ruas, tomadas por barracas e vendedores ambulantes. 

Cantam, dançam e interagem com os passantes e vendedores, alguns que parecem 

surpresos, outros registram, alguns acompanham fazendo o passo característico da 

música. 

 

 
Imagem 02: Frames do videoclipe “Velocidade do Eletro” 

 

                                                
10 Videoclipe “Velocidade do Eletro, do grupo Gang do Eletro, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=AGTZ5CBBLso> Acesso em 01 de julho de 2017. 
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As cores das placas e produtos do comércio misturam-se com a agitação do ritmo, 

da batida e da dança dos músicos. O excesso de informações presentes no cenário 

demonstra a profusão de elementos visuais típicos deste espaço, que podemos comparar 

ao que Andrey Faro de Lima cita sobre as aparelhagens e os artifícios que a 

caracterizam: 
 
O vestuário, as gírias, os cortes de cabelo, os trejeitos corporais; tudo que eu até 
então reconhecia como característicos dos protagonistas deste fenômeno me 
pareciam uma sucessão de exageros e bricolagens que flutuavam entre o vulgar 
e o caricato. Não posso deixar de destacar a concepção que cultivava, pois para 
mim se tratava de uma “cultura” perniciosa, alienante e, obviamente, de péssima 
qualidade. (LIMA, 2008, pp.57-58)  

 

Em “Vela”11 (2009), do grupo de heavy metal Madame Saatan, dirigido por 

Priscilla Brasil, a paisagem ritual dita por Smith (2014) se mostra. As cenas se passam 

durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a maior festividade religiosa da cidade, em 

que, por homenagem à santa padroeira, milhares de devotos acompanham as procissões 

principais e os acontecimentos paralelos.  

 

 
Imagem 03: Frames do videoclipe “Vela” 

 

Em meio aos festejos religiosos que acontecem no segundo fim de semana de 

outubro a vocalista Sammliz encontra-se como mais uma fiel. No sábado à noite, a 

Trasladação acontece, com velas (dando nome ao videoclipe), fogos de artifício e a reza 

dos fieis caminhando e levando a berlinda de Nossa Senhora, paralelamente, ocorrem 

comemorações profanas, como a Festa da Chiquita12, cujas cenas são mostradas com 

rapidez. Na procissão diurna, no domingo pela manhã, a chuva de papeis e de balões 

                                                
11 Videoclipe “Vela”, da banda Madame Saatan, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MjF9zax5d40> 
Acesso em 06 de março de 2017. 
12 Evento organizado pelo público LGBT que ocorre após a passagem da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré na 
noite de sábado. Desde 1978 ocorrem shows na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz. Para saber mais, 
assistir ao documentário “As Filhas da Chiquita”, de Priscilla Brasil (2006), disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=7Cu_mt2SXBc>. Acesso em 21 de junho de 2017.  
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(mostradas no vídeo) são comuns, jogados por quem acompanha das janelas dos 

prédios. 

Por entre as ruas da Cidade Velha se desvelam os pequenos enredos de “Oswald 

Canibal”13 (2014), do músico Henry Burnett, dirigido por Rodolfo Pereira. Histórias 

que acontecem cotidianamente na área que, apesar de central na cidade, é palco de 

diversos personagens. Jovens que consomem drogas, bêbados, drag queens, prostitutas, 

todos se encontram nas cruzadas de uma Belém decadente que não só imageticamente 

mas também segundo a letra da música, vai mal. 

 

 
Imagem 04: Frames do videoclipe “Oswald Canibal” 

 

O lixo nas ruas, as paredes desgastadas por mato, anúncios e pichações ilustram o 

“Por aqui tudo roda, roda e não vira. O mundo murchou e o chá da baronesa está 

morto”, que Burnett canta. Seus sujeitos em situações decadentes fogem da paisagem de 

uma Belém turística, da imagem natural, apresentando mazelas típicas da urbanicidade 

de muitas das metrópoles brasileiras, de uma forma saudosista mas que não se deixa 

enganar pelas imagens pretéritas. 

Em “Guamá Sound System”14 (2016), do grupo Lauvaite Penoso, dirigido por 

Alexandre Nogueira, a música e o vídeo falam do bairro do Guamá, um dos mais 

populosos de Belém. Ao andar pelo que é considerado periferia da cidade, o videoclipe 

acompanha seu personagem principal em um dia de atividades cotidianas, saindo de 

casa e indo até o ponto de ônibus.  

 

                                                
13 Videoclipe “Oswald Canibal”, de Henry Burnett, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=zMfiV0RnY68> Acesso em 6 de março de 2017.  
14 Videoclipe “Guamá Sound System”, da banda Lauvaite Penoso, disponível em: 
 <https://www.youtube.com/watch?v=znfyllzuLZc> Acesso em 6 de março de 2017. 
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Imagem 05: Frames do videoclipe “Guamá Sound System” 

 

Enquanto percorre seu caminho, elementos que vão particularizando o local vêm à 

tona: ruas sem asfalto ou saneamento básico, casas de madeira, uma ponte pela qual 

passa, da qual se vê barcos ancorados e muito lixo, pessoas as quais cumprimenta na 

rua, bike som, animais domésticos. Uma profusão de elementos dos quais o protagonista 

se mostra familiar. Simultaneamente, os integrantes da banda cantam e também se 

deslocam pelas ruas dessa paisagem, com vistas mais amplas desta periferia já 

caracterizada.  

Dirigido pela belemense Priscilla Brasil em parceria com o francês Vincent Moon, 

“Live in Jurunas”15 (2013) foi um show da cantora Gaby Amarantos em uma rua do 

bairro do Jurunas, considerado periferia da cidade, em frente à casa de sua família. O 

vídeo chama atenção por ser, na época, uma forma de reafirmar o tão falado 

pertencimento da cantora ao bairro, que mostrou o entorno do lugar onde viveu por 

muito tempo. O cenário é a rua, ornamentada para um show, mas que não deixa de lado 

suas características latentes. No início do vídeo, uma espécie de documentação do 

cotidiano da cantora é mostrado. Cômodos de sua casa, fotografias antigas, sua mãe, seu 

filho e a sua própria aparência, como uma forma de mostrar sua origem e criação. 

 

 
Imagem 06: Frames do show “Live in Jurunas” 

                                                
15 Show “Live in Jurunas”, de Gaby Amarantos disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=xZurp_HAcP4&t> Acesso em 10 de julho de 2017. 
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No decorrer do vídeo são mostradas diversas atividades cotidianas do bairro, 

assim como o registro de pessoas que passam perto do local do show, mostrando as 

casas, estruturas e agitação locais. Um fato importante sobre este produto audiovisual é 

que se trata de um show que dura cerca de 30 minutos mas, para uma divulgação mais 

facilitada, suas músicas foram divididas em vídeos menores, criando vários videoclipes 

a partir deste vídeo maior, em formato de show. O que contribui para o consumo mais 

numeroso, visto que, em 2013, quando foi lançado, a cantora já tinha projeção a nível 

nacional, podendo ser vista por um público mais amplo se facilitado o acesso, como dito 

por Guilherme Bryan (2009), anteriormente citado.  

A partir destes exemplos, então, confirma-se a crescente de representações das 

ruas belemenses em produções locais. Destaca-se a importância da variedade 

apresentada, visto que é uma mostra também da diversidade de “Beléns” que coexistem 

cotidianamente. Voltando-nos para um contexto macro anteriormente citado em que a 

América Latina está falando mais de si, temos o “o imaginário local dialogando com o 

imaginário cósmico” (PAES LOUREIRO, 2011, p. 67), dentro desta perspectiva de 

expressar o que anteriormente era subalterno, promovendo espaços em que as histórias 

de cada local possam ser reconstruídas a partir de um viés que fora silenciado, deixando 

de lado as “identidades nacionais forjadas” criadas pelo que Spivak (1994) chama de 

elite pós-colonial, com discurso privilegiado historicamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O colocar-se diante do outro, representar a si e ao seu entorno sem decair nas em 

no discurso comum e estrangeiro requer um olhar atento não somente dos músicos 

como dos produtores audiovisuais. Os diferentes ritmos também conferem, ao seu 

modo, distintas abordagens da rua, seja no modo de colocar-se nela, seja a partir da sua 

proximidade, pertencimento ou por questões sociais, por exemplo.  

Deste modo, ao observar os videoclipes apresentados, nota-se como a produção 

cultural pode falar muito sobre um espaço e suas cotidianidades, as experiências 

identitárias que, ainda que divergentes, convergem quanto ao espaço de performance: as 

ruas. O poder de moldar a própria história, distorcida pelo pós-colonialismo, encontra 

no audiovisual uma ferramenta para a criação destes novos discursos e, no espaço 

urbano, um lócus para observação destas interpessoalidades. 
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