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Resumo 
 
Partindo de um levantamento bibliográfico, o presente artigo faz um ensaio teórico sobre 
o vaporwave, gênero de música eletrônica criado por artistas amadores e que se baseia no 
uso de samples de músicas pejorativamente classificadas como “de elevador”. Efetua-se 
uma reconstrução histórica em busca de outras formas de se lidar com a música similares 
ao vaporwave, como a música de mobília de Satie e a Muzak. Investiga-se o objeto 
partindo de discussões referentes à agenciamentos de baixa definição, à arqueologia da 
mídia, à nostalgia e à retromania. É reconhecido nas obras do vaporwave uma crítica ao 
capitalismo tardio e ao antropoceno, e, com isto, pôde-se aproximá-lo à hauntology de 
Jaques Derrida como expressão do fim da história causada pelo sampleamento e 
re(a)presentação de imagens sonoras do passado, assombrando o tempo presente e o 
futuro incerto da humanidade. 
 
Palavras-chave: Vaporwave; Música Pop; Fonografia; Comunicação; Lo-fi. 
 
 

Ser assombrado por um fantasma é lembrar-
se de algo que você nunca viveu, pois a 
memória é o passado que nunca tomou a 
forma do presente. 
Jaques Derrida (Ghost Dance, 1983) 

 
1) Música: como mobília; como narcótico; como nuvem 

 

 Latente no desejo de Erik Satie de produzir a “música de mobília” na aurora do 

século XX – uma composição com dinâmicas baixas, suave, sem tensões ou grandes 

mudanças tonais, elaborada para que os espectadores não prestassem atenção, servindo 

de pano de fundo para interações sociais – estava a possibilidade de se pensar em espaços 

públicos onde a música de fundo nunca para de soar.  

 Foi o que ocorreu, algumas décadas depois, com o surgimento da empresa Muzak. 

Podendo contar com as tecnologias de reprodução do pós-Segunda Guerra Mundial, a 

marca desenvolveu o conceito de stimulus progression (progressão de estímulos). Ela 

vendia discos com blocos de música que duravam em torno de 15 minutos, e ao longo 

desse tempo as peças tornavam-se mais rápidas e mais complexas em termos de 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Prof. Dr. do IFRS, campus Alvorada. Email: marcelo.conter@alvorada.ifrs.edu.br 
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quantidade de instrumentos e de intensidade sonora. O objetivo era utilizar tais discos em 

fábricas, escritórios e demais espaços de trabalho, interferindo psicologicamente na 

concentração dos trabalhadores, que tornar-se-iam mais produtivos tendo essas peças 

soando ao fundo. Menos como mobília e mais como um relógio-ponto se esforçando para 

soar amigável, a música passaria a fazer um de seus papeis mais insossos e ao mesmo 

tempo mais opressores em sua história moderna.  

Desse modo, a Muzak provém um microcosmo sônico daquilo que 
Deleuze descreveu como a mudança de sociedades disciplinares para 
sociedades de controle. [...] Muzak, como arquitetura sonora, ajuda a 
mascarar a Babélia de consumo das superfícies polidas pós-modernas 
de shopping centers, aeroportos e outros “não-lugares”. (GOODMAN, 
2012, p. 144, tradução minha) 
 

 Com a proliferação de alto-falantes, rádios, televisores e demais máquinas 

reprodutoras de som, desde então a sociedade urbana tem sido cercada cada vez mais por 

peças musicais compostas e elaboradas para tentar chamar nossa atenção em meio ao caos 

urbano, seja para nos fazer votar em um político ou para tentar disfarçar o temido som da 

broca do dentista. 

 Exceto em contextos como esses três previamente mencionados (Satie, Muzak, 

jingles), a relação do consumidor com a música registrada fonograficamente tem sido 

bastante física, “sólida” (a fragilidade do vinil diante de arranhões, a instabilidade do 

cassete diante de longa reprodução, até mesmo a falsa assepsia do CD evidenciada por 

falhas de leitura). Isso mudou drasticamente com o advento do MP3. Mas, quero aqui 

precisar, isto não ocorreu de imediato. Como uma das máximas de McLuhan (2007) já 

previa, por pelo menos uma década tentamos simular com o MP3 o que fazíamos com o 

vinil, o cassete e o CD. Através do gerenciador de arquivos do Windows ou do Finder 

dos Macintoshs, catalogávamos os arquivos de áudio em pastas por gêneros, artistas, 

álbuns; ou criávamos pastas com nossas canções preferidas, exportando CDs com horas 

e horas de música; precisávamos carregar os arquivos em discos rígidos, depois em 

reprodutores portáteis, depois em pendrives. 

 Finalmente, chegamos em um estágio em que esses arquivos passaram a ser 

armazenados “na nuvem”. Isto é, há um banco de dados gigantesco em algum lugar do 

mundo onde diversos cabos de fibra ótica a ele conectados enviam frações dos arquivos 

a computadores remotos, que os convertem em pulsos elétricos, que, enfim, afetam alto 

falantes que geram ondas sonoras. Para suportar a redução de resolução, consequência 

das dimensões diminutas do arquivo MP3 em termos de dados, mas também dos alto-



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

	

 3 

falantes portáteis que costumamos utilizar no dia-a-dia, gravações contemporâneas 

sofrem processos de compressão, reduzindo a dinâmica sonora, e o mesmo ocorre com 

remasterizações de peças musicais antigas: ao invés de grandes contrastes de volume 

intenso e silêncio, a música foi achatada para estar presente o tempo todo. Como Reynolds 

(2011) propõe em seu livro sobre a retromania da cultura pop nos anos 2000, a música 

sempre foi sólida, enquanto que na década passada (2001-2010) tornou-se líquida, 

movimento talvez antecipado pelo projeto da Muzak. 
Muzak é música que passou por uma máquina de lavar. Foi banhada; e 
toda sua paixão foi por ralo abaixo. Está presente; mas não produz uma 
onda. É apenas um tipo de fluido amniótico que nos cerca; e nunca nos 
alarma, se não está muito alta, tampouco está muito silenciosa; está 
sempre lá... (GUMPERT apud TANNER, 2016, tradução minha) 
 

 Tanner (2016) pega carona nesse percurso histórico e declara em seu livro 

Babbling corpse: vaporwave and the commodification of ghosts (Cadáver balbuciante: 

vaporwave e a comodificação de fantasmas) que, recentemente (2011-2016), em um 

terceiro estágio, a música vaporizou-se.  

 Realizando de forma deturpada o sonho de Satie, hoje podemos ouvir música em 

qualquer lugar: qualquer música. Melhor do que a Muzak propunha, agora podemos criar 

nossas próprias playlists ou, ainda melhor, deixar que os algoritmos montem uma playlist 

baseados em nossas preferências. Melhor do que a publicidade, a rádio e a TV ensaiaram 

fazer, a música que ouvimos é, a um tempo, a própria publicidade e a commodity em 

questão, como a MTV ensaiou fazer (pois além dos tradicionais reclames comerciais, os 

videoclipes eram anúncios para incentivar a compra de discos, ingressos para shows e 

roupas da moda). Hoje, estar conectado ao Spotify é se deixar ser banhado por anúncios 

comerciais 100% do tempo: os grandes artistas estão tentando lhe convencer a ir a seus 

shows e comprar seus discos; os pequenos a serem notados e ter um espaço maior; e, se 

você não paga o serviço (como "pecador" que é) receberá como punimento anúncios 

comerciais irritantes com locutores lhe informando como seria bom sua experiência no 

Spotify caso você pagasse pelo serviço. É claro que tal situação se repete, de maneiras 

ligeiramente diferentes, no YouTube, na NetFlix, no SoundCloud, no Bandcamp e assim 

por diante. 

 Isto não ocorre apenas com artistas novos. Acontece com toda a história da música 

registrada fonograficamente, pois (também não há novidade alguma em apontar) quase 

tudo o que foi registrado oficialmente, e boa parte do que foi registrado de forma 

independente, pode ser facilmente encontrado na internet. Assim, artistas mortos 
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continuam a brigar por cliques, agora pelas mãos de seus entes queridos, advogados ou 

agentes que assumiram o controle de seus direitos autorais. 

 O assunto de interesse deste texto são algumas tendências da música eletrônica 

contemporânea que se colocam em uma posição crítica diante dessa vaporização da 

música. 
A música se transforma de uma “coisa” para uma corrente [stream] e 
então finalmente em uma nuvem amorfa que infiltra nosso cotidiano. 
Isto é diferente da Muzak canalizada de décadas passadas. Música 
vaporizada é a música das Relações Públicas, o som da música efêmera 
e vazia. É música com que você se depara, não música que você escuta 
– em anúncios na internet, em clubes, bares, mercados e shopping 
centers (TANNER, 2016, tradução minha). 
 

 O gênero musical que talvez melhor expresse esse estágio de vaporização leva tal 

qualidade em seu próprio nome, o vaporwave. Há um intervalo de tempo bem específico 

aqui, que parte de 2011 e chega em 2016, a primeira metade da década de dez. Matérias 

jornalísticas, críticas musicais, trabalhos acadêmicos e até livros podem ser encontrados 

sobre o assunto, tamanha a relevância que o gênero tomou recentemente3. Mas antes de 

descrevê-lo, torna-se necessário apresentar os três eixos teóricos através dos quais o 

gênero será analisado. 

 

2) Baixa definição; arqueologia da mídia; retromania 

 

 O vaporwave é um gênero musical que surge a partir de compositores 

independentes e amadores, que produziram seus discos sem intenções financeiras, e em 

sua grande maioria no conforto de seus quartos ou no exílio de seus notebooks e 

headphones. O material base são samples baixados de bancos de dados online, e o produto 

final tem uma baixa definição sonora, se comparado com produtos do mainstream. 

Baseando-me em pesquisas anteriores, reconheço aí três dimensões teóricas importantes 

para que se possa problematizar tal produção: 

1º) Em LO-FI: música pop em baixa definição (CONTER, 2016), observei a ação 

do lo-fi na música pop, compreendendo-o como agenciamentos de baixa definição. Não 

estava interessado em reconhecê-lo como um gênero, e sim como uma virtualidade que 

                                                
3 Além do artigo de Arruda e Mello (2015) e o livro de Tanner (2016) citados nas referências, também 
recomendo as seguintes matérias: Comment: Vaporwave and the pop-art of the virtual plaza, de Adam Harper, 
disponível em <http://www.dummymag.com/Features/adam-harper-vaporwave>; e Como o Tumblr e a MTV 
mataram o vaporwave, de Jordan Pearson, disponível em <http://motherboard.vice.com/pt_br/read/como-o-tumblr-e-
a-mtv-mataram-o-vaporwave>. 
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age na matéria não-formada, atravessando diversos territórios da música pop, 

ressignificando-os. Desse modo, foi possível ultrapassar a noção tecno determinista de 

que o lo-fi seria apenas um efeito estético (como, por exemplo, optar por usar uma mídia 

obsoleta apenas pelo fetiche por sua sonoridade). Para além disso, o lo-fi foi 

compreendido como uma máquina abstrata, autônoma, e que age desestabilizando os 

contratos sociais, políticos, estéticos, tecnológicos e de linguagem instituídos dentro da 

música pop.  

 Considerando essas máquinas, percebi que os processos de criação, os modos de 

funcionamento do lo-fi não dependem apenas de sujeitos, tampouco ficavam à mercê da 

tecnologia. Elas necessitam é de um amálgama sociotécnico – acoplamentos singulares 

entre sociedade e aparatos tecnológicos – e de regimes de signos – que politizam o uso 

da linguagem, gerando, por exemplo, expressões que visam a criar modos de 

inclusão/exclusão dentro da esfera semiótica da música pop. 

 Assim, entendo que tal modo de observar e compreender o lo-fi pode ser produtivo 

para pensar o vaporwave para além de um determinismo tecnológico. 

2º) A arqueologia da mídia, proposta por Zielinski, propõe abordar as mídias 

aproximando-as da ideia de um tempo profundo. Ao invés de reconhecê-las partindo da 

reprodutibilidade técnica, sua “[...] arqueologia apela no sentido de manter o conceito de 

mídia tão aberto quanto possível” (2006, p. 51). Partindo deste princípio, o recorte 

histórico do presente texto parte do período da popularização do fonógrafo, da máquina 

fotográfica e do cinema (contemporâneos à música de mobília de Satie) e chega na 

contemporaneidade. Me apoio menos em Zielinski, e mais em autores como Kittler 

(1999), Sterne4 (2003), Felinto (2011) e Parikka (2012), pois estes visam repensar a 

relação da sociedade com as mídias atuais partindo de aparelhos, instrumentos musicais 

e demais equipamentos que foram esquecidos, tornados obsoletos, sucateados. São 

recortes menos amplos do que os praticados por Zielinski, mas que ainda permitem que 

nos aventuremos um pouco além das mídias tradicionalmente compreendidas como 

tipicamente comunicacionais, coisa que faço no tópico final deste texto. Trata-se, enfim, 

de um método capaz de esclarecer os regimes de visibilidade e dizibilidade dos 

amálgamas sociotécnicos através de uma leitura arqueológica similar a que Foucalt faz 

em Arqueologia do Saber (1995), mas voltada para a materialidade do aparato midiático. 

                                                
4 O autor não chega a reconhecer seu livro, The audible past: cultural origins of sound reproduction, como 
um trabalho de arqueologia da mídia, mas só pelo título já podemos perceber como há diálogos possíveis entre sua 
obra e a proposta de Zielinski. 
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A seguinte provocação de Parikka é central para a compreensão do que está em jogo na 

arqueologia da mídia: 
 
O poder não mais é circulado e reproduzido apenas através de espaços físicos 
e instituições – como a clinica ou a prisão analisadas por Foucault – ou práticas 
de linguagem, mas ocorre nos interruptores e relés, software e hardware, 
protocolos e circuitos dos quais nossos sistemas técnicos de mídias são feitos. 
(2012, p. 70, tradução minha). 
 

Demonstrarei a seguir que o modo como os artistas resgatam e ressignificam 

samples obscuros modifica a história a partir de rastros esquecidos produzidos por nossa 

cultura da música pop, tal qual um arqueólogo o faz. 

3º) A terceira linha teórica envolve o conceito de retromania proposto em livro 

homônimo por Reynolds (2011). Seis anos se passaram desde sua publicação e sete desde 

que a década de zero (de 2001 a 2010) encerrou. Mas teriam as propostas estéticas de 

revisitação da memória da cultura pop – nas esferas da música, arte visual e audiovisual, 

moda e comportamento – se encerrado na virada para a década de dez? Teria tal 

movimento, resultado do acesso total às imagens e textos do passado pop via internet, se 

esgotado? Ou teria ele encontrado outros modos de ressignificação deste passado? 

Entendo que o vaporwave, em conjunto com outros gêneros musicais a ele periféricos, 

apresenta características suficientes para enfrentar os desafios artísticos e políticos do 

tempo presente. 

 

3) Vaporwave e sua condição crítica ao capitalismo tardio 

 

O vaporwave, em síntese, trata-se de uma manifestação artística que baseia-se no 

rearranjo do arquivo audiovisual e sonoro da era da web 1.0, durante a década de 1990 – 

com todas as suas promessas futurísticas, gráficos assépticos, sons de operacionalização 

de sistemas operacionais como Windows 95 etc. – sendo colocados em justaposição com 

imagens visuais e sonoras relacionadas simbolicamente ao capitalismo financeiro dos 

anos 1980 – comerciais de TV de multinacionais; Muzak; smooth jazz e outros estilos 

musicais típicos de spas, resorts e saguões de hotéis cinco estrelas –. O gênero, que deu 

seus primeiros passos em torno de 2011, também apresenta graus de deterioração sonora 

ou visual: imagens retiradas de fitas VHS mofadas, por exemplo (cf. ARRUDA; MELLO, 

2015). Tudo isso, em geral, com velocidade reduzida, remetendo a subgêneros da música 

eletrônica como o chillwave. As capas dos discos também apresentam imagens que se 
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repetem e que acompanham a estética sonora: gráficos que simulam efeitos vetoriais e 

3D das décadas de 1980 e 1990; tons e temas pasteis, náuticos e tropicais; esculturas 

greco-romanas do período clássico; e arte pop japonesa (anime, mangá, videogames 8 e 

16 bits...). 

 Apesar da disparidade que todos esses elementos parecem ter, é fácil perceber 

como cada uma dessas tendências que são atualizadas pelo vaporwave tem um ponto em 

comum: são expressões do capitalismo tardio, cuja principal característica manifesta no 

gênero é a descartabilidade. As peças musicais por ele sampleadas foram criadas não para 

serem percebidas conscientemente, mas para ambientar um espaço acústico, abafando 

ruídos indesejados e criando uma paisagem reconfortante, luxuosa e asséptica. Quando 

elas são remixadas pelo vaporwave, tais propósitos são ressignificados. É o que se percebe 

na obra Far Side Virtual (2011) de James Ferraro, que antecipou a tendência: de acordo 

com o próprio artista, ele esperava que todas as peças musicais do disco fossem 

convertidas pelos seus ouvintes para o formato ringtone5. Assim como o urinol de 

Duchamp era deveras parecido com o urinol do lavabo do museu onde foi exposto, os 

ringtones potenciais de Ferraro são composições cuja matéria prima são arquivos de áudio 

da função demo de teclados amadores, arquivos midi de baixa qualidade e releituras 

digitais da estética new age típicas do futurismo sugerido pela publicidade de empresas 

de informática e do início dos anos 1990. Reconhecemos o tipo de abordagem efetuada 

por Ferraro em diversos discos posteriores, o que se convencionou denominar vaporwave. 

Para os artistas digitais de hoje, o modo como se imaginava como seria o tempo presente 

entre 1980 e 1990 lhes fascina a ponto de fazer com que eles sejam atualizados e 

confrontados com as lógicas de sua versão concreta. 

 Só que mais do que apropriar-se ou fazer um comentário crítico do escapismo da 

música para ambientes corporativos, o vaporwave parece tentar esvaziar os significados 

‘oficiais’ (luxo, futurismo, alta tecnologia, cutting edge...) e ‘oficiosos’ (consumismo 

desenfreado, descartabilidade, poluição, escapismo...) das artes. Ao invés de estas 

composições ocuparem o espaço como background, no vaporwave elas são achatadas e 

forçadas a se chocar umas com as outras, em uma perspectiva imanente. Apesar de não 

se saber ao certo quem cunhou e porque denominou o gênero de vaporwave, é muito 

provável que derive do termo vaporware, empregado pela indústria informática para 

                                                
5 Cf. <http://pitchfork.com/reviews/albums/15992-james-ferraro-far-side-virtual/>. Acesso em 29 fev. 2016.. 
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denominar hardwares e softwares que deram errado, seja por terem sido um fracasso de 

vendas, ou por sequer terem saído do papel.  

 O vaporwave ressignifica o passado sonoro e visual relacionado à popularização 

e alfabetização informática através do imenso arquivo digital da web e faz isto de forma 

irônica, não só na música, mas também nas artes visuais, efetuando acoplamentos entre 

imagens que pouco têm em comum, como esculturas greco-romanas, logomarcas de 

multinacionais e arte digital, como já visto. 

 Justamente por isso torna-se difícil apontar no vaporwave se estamos diante de 

um elogio, uma crítica ou um pastiche. O vaporwave coloca-se nessa zona de 

indiscernibilidade. Um dos métodos que melhor evidencia isto é o uso do sampling. No 

vaporwave, ele é a célula geradora, a força motriz de onde tudo parte e onde tudo termina. 

Não há mais autores, apenas “arte feita por anônimos para pessoas anônimas”6. Não há 

mais música original, apenas fitas de fitas, e fitas de fitas de fitas (cf. FLUSSER, 2008). 

Não há a grande obra do vaporwave: todos os álbuns adotam práticas mais ou menos 

parecidas. “Nada de fotos exibicionistas para a imprensa, nada de campanhas extensivas 

de Relações Públicas, nada de publicidade, pouco reconhecimento da crítica mainstream 

– o vaporwave talvez seja o primeiro gênero “pós-cena-musical” (TANNER, 2016, 

tradução minha). Importa mais vaguear pela web infinitamente em busca de mais e mais 

obras, esquecendo-se por completo das que foram recém ouvidas. Descartabilidade 

máxima: “Eu adoro navegar pelo SoundCloud e ouvir o streaming, sabendo que eu talvez 

nunca mais vou ouvir essas músicas novamente, e que elas simplesmente vão desaparecer 

ao vento”7. Esta frase é atribuída à/ao dono/a e fundador/a do selo DREAM Catalogue, 

que lança discos de vaporwave na web. Ele/a concedeu a entrevista de forma anônima, 

mais uma característica do gênero: um modo de potencializar as imagens empregadas, 

desconectando-as de qualquer possível leitura de que haveria, por trás das obras 

vaporwave, uma subjetividade. Ao contrário, um dos principais esforços dos produtores 

é justamente o de se tornarem opacos, fazendo com que o gênero soe como música feita 

por e para computadores. Ocorre uma semiose afetiva, uma série de dobras (DELEUZE, 

1991) que potencializam o poder de afecção da descartabilidade. Se as imagens visuais e 

sonoras de anúncios publicitários dos anos 1980 e 1990, assim como os softwares e 

hardwares do mesmo período, foram feitos para durar muito pouco e serem rapidamente 

                                                
6  Anônimo, tradução minha. Disponível em: <http://daily.redbullmusicacademy.com/2014/09/dream-
catalogue-interview>. Acesso em 17 ago. 2015. 
7 Idem. 
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superados por novos produtos, a passagem dessas imagens (a sensação de 

descartabilidade, no caso), pelo vaporwave, é potencializada pela descartabilidade do 

gênero na web. O modo como o/a fundador/a da DREAM Catalogue consume música, 

deixando o Soundcloud em uma espécie de piloto automático, buscando automaticamente 

por peças musicais com a etiqueta vaporwave é mais uma expressão da tendência de 

música como pano de fundo da vida social que parte de Satie, passa pela Muzak e chega 

agora no gênero em questão. 

 Mas ao contrário de uma composição voltada para tornar os momentos silenciosos 

que ocorrem durante conversas em festas menos constrangedoras (Satie) ou para servir 

de narcótico para operários trabalharem mais e consumidores gastarem mais dinheiro 

(Muzak), o vaporwave se posiciona criticamente em relação aos não-lugares, conceito 

evocado por Marc Augé (1994) para referir-se a espaços coletivos que não possuem uma 

identidade local. Curiosamente, se considerado como tal, o vaporwave talvez seja um dos 

primeiros gêneros musicais que surge simultaneamente em vários lugares do globo8, 

enquanto que o que acontece normalmente é primeiro uma cena em um espaço geográfico 

(como o grunge nos arredores de Seattle e o heavy metal em Birmingham). A cena do 

vaporwave emerge do não-lugar (mais um índice da vaporização da música), e 

ressignifica sons provindos deste mesmo alhures.  

 Devido a sua particular forma de reterritorializar imagens do passado midiático 

desgastadas, obsoletas, “empoeiradas”, ele se apresenta como uma máquina menor, uma 

linha de variação contínua do lo-fi, efetuando desterritorializações dos contratos 

institucionalizados na esfera semiótica da cultura pop ao incorporar, no processo 

composicional e na fruição musical, visual e audiovisual, imagens que antes pertenciam 

a esferas corporativas (logomarcas de empresas de televisão e distribuidores de fitas VHS, 

por exemplo) e de publicidade. Como na cena do filme O Demolidor (1993), em que 

policiais vivendo em 2032 se divertem cantando jingles dos anos 1990 sendo executados 

pela rádio local como se fossem pop hits do passado, o vaporwave incorpora como 

matéria prima os então irritantes anúncios publicitários que interrompiam a corrente de 

música pop que soava nos rádios e na MTV durante os anos 1980 e 1990. Então, de saída, 

ele efetua agenciamentos de baixa definição por duas vias. A primeira, mais óbvia, pela 

recuperação do arquivo imagético deteriorado do passado; a segunda, pelo rompimento 

                                                
8 Tal alegação também é feita pelo usuário Wolfenstein OSX, em seu documentário Vapourwave: A Brief 
History. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=PdpP0mXOlWM>. Acesso em 5 abr. 2016. 
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do contrato que diferenciava anúncio comercial e corporativo de música. Desse modo, ele 

“borra” as linhas fronteiriças entre ambas9. O território de significação por ele 

estabelecido é instável, irregular e difícil de ser capturado pelas lógicas mercantilistas das 

esferas conservadoras da música pop (a indústria fonográfica, no caso).  

 O que estamos chamando de vaporização da música consiste, em especial, não 

apenas no fato dela estar arquivada em milhões de pequenos pedaços invisíveis a olho nu 

(os bits) e podendo ser acessada remotamente, mas também porque tais pedaços podem 

ser drasticamente modulados por softwares de edição de áudio digital. Assim como 

elementos no estado gasoso, a música quando vaporizada pelo vaporwave adquire a forma 

do espaço no qual ela está contida. Todos os gêneros musicais, quando sampleados, 

neutralizam suas diferenças e passam a se confundir através de remixes, paródias e 

pastiches.  

 O gênero trata, portanto, de produzir música contemporânea partindo de uma 

arqueologia pragmática da mídia, escavando o recente passado tecnocultural e os fazendo 

servir para uma crítica sociocultural do estado da arte do capitalismo e da música pop, 

hoje uma commodity bastante desvalorizada devido à sua desmaterialização provocada 

pelas tecnologias digitais. Podemos ouvir qualquer música onde e quando quisermos, 

basta baixá-la. 

 

4) Ectoplasmas tecnoculturais; fim da história; nostalgia 

 

 Falando em “baixar”, o vaporwave agencia os sons reconfortantes do passado para 

reterritorializá-los em um terreno que será por eles assombrado. A resolução e a fidelidade 

desses sons são reduzidas e/ou deformadas, o que os aproximam do que estamos aqui 

compreendendo como lo-fi. Como ocorre com os espíritos materializados em ectoplasma 

no imaginário cinematográfico, os samples se confundem uns nos outros, deteriorados, 

com movimentos vagarosos, arrastados, vozes soam mais graves de que o normal e 

ecoam, podem surgir e desaparecer a qualquer momento, aparecem às partes, 

transparecendo resquícios de outros samples por detrás de si.  

 O ectoplasma trata-se de um composto de energia espiritual disforme que alguns 

humanos seriam capazes de expelir de seus orifícios (narizes, bocas, ouvidos, vaginas...) 

                                                
9 Por isso, agenciamentos de baixa definição – uma das principais contribuições de minha tese (CONTER, 
2016) ao ampliar o conceito de lo-fi para além de um efeito estético, em direção a um conceito que serve para 
explicar fenômenos comunicacionais desterritorializantes. 
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durante sessões espíritas. O interesse em forçar tal expulsão está no fato de que espíritos 

daqueles que já foram, ao serem “baixados” pelos médiuns, seriam capazes de moldar o 

ectoplasma, fazendo com que este tomasse inclusive a forma do próprio espírito. Entre as 

décadas de 1910 e 1920, houve uma onda de produção de ectoplasma por todo o mundo. 

Muitas dessas sessões espíritas foram registradas em fotografias. Na figura abaixo, de 

1912, vemos a médium francesa Eva Carriére extraindo ectoplasma (aparentemente de 

seu ouvido), já adquirindo formas nítidas para  humanos – no caso, um rosto. 

 

 
Figura 310 

 

 As sessões ocorriam em ambientes escuros e os participantes deveriam se manter 

uma certa distância dos médiuns. O famoso mágico Harry Houdini denunciou a fraude, 

ao demonstrar que o material do ectoplasma não era nada além de faixas de gaze, voal, 

gordura animal e pedaços de fotografias e jornais que os médiuns escondiam na boca ou 

onde pudessem. Terminada a sessão, eles os recolhiam ou os engoliam antes que 

pudessem ser desmascarados. 

 A denúncia e as acusações de charlatanismo alinham-se com o pensamento 

positivista da ciência ocidental daquela época. Hoje, sob o regime da desconstrução, 

desantropomorfização e tantos outros “des”, talvez a leitura fosse outra. Pois vejamos. 

 Para o presente estudo, interessa reconhecer como o ectoplasma apresenta-se 

como um território para sampleamento de objetos através dos quais um arquivo (a 

memória daqueles que se foram compartilhada socialmente) é remixado pela mídia 

                                                
10 Autor da fotografia: Prof. Schrenck-Notzing. Disponível em: 
<http://www.autoresespiritasclassicos.com/Autores%20Espiritas%20Classicos%20%20Diversos/Mediuns/Eva%20C
arriere/04%20-%20Eva%20Carri%C3%A9re.JPG>. Acesso em 21 ago. 2016. 
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médium para “parecer” novo, enformado enquanto texto cultural. Um médium charlatão 

provavelmente age da seguinte forma: ele lança uma frase provocativa, mas genérica 

“você não irá conseguir as repostas que procura sobre seu parente”, ao que seu cliente, 

eufórico, responde: “papai nunca quis falar de negócios”. Com isto, o charlatão já tem 

“samples” o suficiente para manter o cliente entretido: problemas financeiros, falta de 

diálogo, inventário da família, etc, e ele vai gerando mais samples conforme o cliente vai 

dando mais pistas. Como um arqueólogo, ele investiga por informações importantes não 

para produzir História, mas para criar novas versões menores da História. Não haveria 

comunicação do além, mas uma reconfiguração sui generis do arquivo. “Sobreviveremos 

na memória de outros”, já dizia o falecido Flusser11. E, como Reynolds bem aponta, 

“[t]ecido por loops que agem como portais para tempos e lugares remotos, a colagem de 

samples cria um evento musical que nunca ocorreu; uma mistura de viagem no tempo e 

sessão espírita” (2011, p. 313, tradução minha). 

 No mesmo período em que Satie propunha a música de mobília, o ectoplasma 

aparecia como uma resposta para produzir uma atualização dos mortos em três estágios: 

primeiro, o espírito, invisível (vapor), condensa-se no ectoplasma disforme (líquido) e 

imprime-lhe formas humanamente cognoscíveis através de arquivos como pedaços de 

fotos (sólido). Hoje, o vaporwave, uma mídia arqueológica assim como o médium, é o 

território por onde cacos de músicas e jingles do passado, arquivados em cacos de bits 

ainda menores e espraiados pelo alhures da internet (vapor), são condensados e remixados 

em softwares de edição não-linear (líquido) para enfim tomarem a forma de novas peças 

musicais e álbuns temáticos (sólido). Materializações do passado. 

 Com o advento do cinema no fim do Século XIX e sua popularização no início do 

XX, as novas tecnologias de ver e ouvir através de mediações que fragmentam o tempo e 

o espaço passaram a fazer com que o passado nos assombrasse. Não é à toa que fotografias 

– já populares mas ainda uma tecnologia avançada e impressionante para os habitantes de 

1912 – faziam parte do material de sampleamento de espíritos dos médiuns. Mais do que 

aparelhos para ver, ouvir e imaginar os avanços tecnológicos do porvir, o fonógrafo, o 

cinema e a máquina fotográfica servem para rever e ouvir novamente imagens do passado, 

inclusive as ponderações ficcionais sobre como seriam tempos futuros (é como assistir O 

Demolidor nos dias de hoje, 23 anos após seu lançamento). É o que o Derrida chama de 

                                                
11 A frase, cunhada pelo filósofo tcheco, virou título de um documentário sobre sua obra, lançado em 2010 e 
produzido por Miklos Peternak, Siegfried Zielinski e Marcel Rene Marburger.  
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hauntology, termo que funde assombro com ontologia, “[...] é o modo artístico de 

perceber o fracasso de um futuro que foi prometido no passado. É o desmonte de 

definições do passado, presente e futuro e é absolutamente político em sua crítica ao 

capitalismo” (TANNER, 2016, tradução minha). Tanner complementa demonstrando que 

a hauntology difere do pós-modernismo de Jameson:  
Enquanto o pós-modernismo brinca com a história através de um 
ceticismo crescente em realmente “conhecer” o passado, a hauntology 
postula que noções passadas do futuro em algum momento falharam, 
causando uma ruptura com o tempo como uma sequência ordenada de 
passado, presente e futuro. Muito dessa discussão do fracasso do futuro 
vem da crítica ao triunfo da  democracia liberal após a queda do muro 
de Berlim feita por Derrida. (TANNER, 2016, tradução minha). 

 

 Fica evidente nas características acima evidenciadas uma perspectiva gerada pelo 

vaporwave que é cara para os desafios contemporâneos dos estudos de mídia: a 

esteticização do Antropoceno12. Impossível não aproximar os efeitos da hauntology aos 

do vaporwave para aquele que encara o último como expressão cultural dotado de 

dimensões políticas. Talvez o fim da História, ensaiado com a queda do muro de Berlim 

em 1989 e com a cultura do sampling no âmbito da música enfim esteja tomando formas 

nítidas, mesmo que isso custe nossa sobrevivência na superfície terrestre. O vaporwave 

parece tentar tornar evidente, de um modo niilista, a vaporização de nossa experiência 

carnal para com a terra. 

 No que concerne às tendências da música pop (2000-2017), no entanto, os ouvidos 

parecem querer se voltar para escutar o passado. Parece que perdemos mesmo nossa 

conexão com a Terra, com o chão, as vibrações primárias, o senso de antecipação, em 

favorecimento da ação reconfortante de golden ages particulares (“bom mesmo era viver 

na época X”) revividas midiaticamente. As memórias afetivas da cultura pop que 

experienciamos através da nostalgia, conforme Pickering e Keightley, “não 

necessariamente operam com o dicotômico cenário do antes/depois que vemos associado 

à sociologia clássica e à teoria crítica. Usualmente, ela é manifesta em uma relação 

ambígua entre passado e presente [...]” (2006, p. 936). Se na retromania de Reynolds a 

imagem que sintetiza a ressignificação dos estilos musicais de sucesso entre 1950 a 1990 

nos anos 2000 é a do achatamento, na nostalgia pós-humana e sociológica de Pickering 

                                                
12 “O Antropoceno é a era na qual o impacto do Homem na Terra se tornou a força primária de mudanças no 
planeta, aplicando novas formas à natureza, modificando mares, o clima, e causando o desaparecimento de inúmeras 
espécies, colocando até mesmo a humanidade na beira de extinção” (EMMELHAINZ apud TANNER, 2016, 
tradução nossa). 
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e Keightley a imagem é a da ambiguidade. Se os anos 2000 reterritorializaram o passado 

recente da cultura pop, os anos de 2010 dão um passo além ao revirar e confundir os 

estratos temporais do passado (arquivo digital da web), do presente (o território de 

significação onde o arquivo é trabalhado: a web como um espaço de arqueologia, 

composição e distribuição de obras) e o futuro (tanto as imagens de arquivo assombradas 

de um futuro imaginado pelo passado como as tendências que são geradas pelas linhas de 

fuga das obras produzidas no tempo presente). É sabido que tal tensionamento está 

ocorrendo em diversas formas de expressão – moda, artes plásticas, audiovisual... –, mas 

a música, que aqui interessa em especial, tem modos de potencializar as semioses afetivas 

entre a memória e o ouvinte, como propõe Flinn: 

Visto que pode produzir uma forte carga afetiva ou sensual, a música pode agir 
como catalizadora de deslocamentos de memória. Por extensão, também tem 
associação com um passado perdido e idealizado. Alega-se que ela é ‘capaz de 
trazer para diante as qualidades perdidas e bens associados a este passado’ 
(FLINN, 1992, apud PICKERING; KEIGHTLEY, 2006, p. 935, tradução minha). 
 

 Assim como quem frequenta sessões espíritas deseja encontrar explicações sobre 

o falecimento de seus entes queridos, a forma cultural que a nostalgia tomou nos últimos 

cinco anos busca satisfazer um desejo similar dos apaixonados por música pop. Através 

do vaporwave e subgêneros similares como retrowave, synthwave, future funk, vhs pop, 

ou até nem tão similares como hypnagogic pop, dream pop, witch house e tantos outros, 

não só revivemos o passado, mas revivemos um estrato do passado que imaginava como 

seria o tempo presente: etéreo, angular, arrojado, asséptico, confortável, progressista. Não 

foi esta a principal tendência a se manifestar, com exceção de não-lugares como arenas 

esportivas, shopping centers, aeroportos e consultórios médicos. Graças ao sampling, a 

música atual agora pode materializar os fantasmas futuristas do passado, nos 

assombrando não só nos não-lugares físicos implicitamente como o Muzak o faz, mas 

também no maior não-lugar do mundo contemporâneo: a rede telemática, e dessa vez, 

explicitamente, jogando na nossa cara a degradação do planeta devido ao consumismo e 

progresso desenfreado. Todos os futuros possíveis estão se realizando, ao menos 

artisticamente, antes que seja tarde. Derrida estava certo: “creio que fantasmas são parte 

do futuro. E que tecnologias modernas de imagens, como a cinematografia e a 

telecomunicação intensificam o poder que os fantasmas tem de nos assombrar”, dizia o 

falecido filósofo em cena do filme Ghost dance (Ken McMullen, 1983). Não se 

recomenda encerrar textos acadêmicos com citações, mas me parece adequado à temática 

e ao caráter ensaístico do presente texto insistir no fantasma de Derrida, o fantasma do 
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fantasma, melhor dizendo, pois ele fez papel de si próprio no filme e hoje está morto: “Se 

eu acredito ou não em fantasmas, eu digo: vivam os fantasmas!”  
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