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Resumo 
 

O artigo propõe a discussão acerca dos mecanismos de produção, circulação e 
consumo do formato álbum-visual nas esferas industriais da sociedade pós-moderna. Tem 
como objetivo geral refletir sobre a possibilidade da existência de um campo autônomo 
do álbum-visual. Para tanto, utiliza-se de um arcabouço teórico que esboça um resgate 
histórico acerca das principais experimentações audiovisuais que se aproximam do 
formato proposto. O artigo dá enfoque também aos principais álbuns visuais 
contemporâneos e de que forma estes produtos congregam diferentes esferas da indústria 
fonográfica, cinematográfica, televisiva e videoclíptica e se hibridizam em um novo 
produto audiovisual. 
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1) Antecedentes do Formato 
 

De uma maneira geral, o álbum visual se caracteriza por ser um produto híbrido, 

que nasce da intersecção entre as indústrias fonográfica e cinematográfica e que culmina 

com a circulação/consumo na indústria do entretenimento, apontando um novo caminho 

para formas de se produzir e consumir produtos que podem ser consumidos 

separadamente. A convergência da música com imagens já se consolidou no que 

conhecemos como o campo do videoclipe (BARRETO, 2005), mas hoje se reencontra 

com uma perspectiva oriunda de experimentações em torno do que se chamou álbum 

visual, lá pelas décadas de 60, 70 e 80. Tal perspectiva, diferentemente do videoclipe, 

engloba não apenas uma música promocional, mas o álbum fonográfico inteiro, 

permitindo que o consumo de um disco de aproximadamente 12 faixas sonoras se 

constitua numa experiência imersiva e expansiva audiovisualmente. 

                                                   
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Bacharel em Cinema pela Universidade Federal de Santa Catarina, recém-graduado, e-mail: 
leonamvecchia@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Cinema da UFSC, e-mail: patiuva@yahoo.com.br 
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Carregando ecos temporais com o videoclipe, o álbum visual é um produto que se 

assemelha de muitas maneiras às marcas estéticas videoclípticas, tanto no berço de sua 

história de surgimento quanto na maioria de seus elementos estruturais e de linguagem. 

A história do videoclipe, de certa maneira, foi o terreno para as primeiras experimentações 

na esfera do álbum-visual; e, portanto, ambos compartilham muitas similaridades. No 

entanto, aspectos cruciais diferenciam um produto cultural do outro, e para isso ficar claro 

será necessário falar rapidamente sobre como o videoclipe surgiu e se consolidou 

enquanto campo autônomo de estudo na indústria cultural. 

O videoclipe é de extrema relevância para a cultura pop por ser parte ativa de 

importantes transformações no seio da indústria de consumo e entretenimento cultural; 

transformações estas que mudaram radicalmente a esfera da produção e realização 

audiovisual, bem como a esfera da recepção e consumo dos produtos audiovisuais. Como 

diz Thiago Soares (2012, p. 11): 

 
Nos seus mais variados aspectos, o videoclipe sintetiza o contemporâneo na 
sua aproximação da indústria cultural com a vanguarda, na diluição da 
radicalidade inovadora a partir de claras intenções comerciais, na sua 
fragmentação imagética, na sua despreocupação narrativa ou no apelo das 
narrativa mais básicas e simples, na sua inclinação parodística, na sua rapidez, 
no excesso neobarroco de alguns de seus estilos, nas suas conexões com as 
tecnologias de ponta, na sua recuperação displicente e desatenta do passado, 
nas suas superposições de espacialidades e temporalidades, no fascínio de uma 
superficialidade hiper real. Vemos, assim, que suas principais características 
se aproximam enormemente das definições mais gerais associadas ao pós-
modernismo. (...) Assim, se o pós-modernismo é a lógica cultural do 
capitalismo tardio, o videoclipe seria a forma cultural pós-moderna que melhor 
ilustraria o funcionamento dessa lógica do ponto de vista estético. 
 
 

Se o videoclipe é a forma estética que melhor representa o pós-modernismo, o 

álbum visual carregaria em seu próprio nascimento e estrutura resquícios dessa mesma 

estética. O álbum visual seria, portanto, a estética cultural de um pós-modernismo digital, 

em que as indústrias - tanto a fonográfica quanto a cinematográfica - passam por 

profundas mudanças em suas estruturas comerciais; em suas relações intrínsecas de 

produção e consumo; e nas suas relações com as plataformas da internet. 

A história do álbum visual - que compartilha pontos semelhantes à história do 

videoclipe - remonta ao início do século XX, quando as projeções de cinema da época 

ainda eram acompanhadas por bandas de música que tocavam ao vivo enquanto o filme 

era projetado na tela de exibição. Depois de inúmeras incursões da música na indústria 

cinematográfica, filmes musicais passaram a se estabelecer como produto rentável, 
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tornando-se um gênero cinematográfico relevante para a história do cinema, tendo 

consagrado inúmeros filmes e artistas ao estrelato da época. A partir de 1949, a música 

conquistaria aos poucos o seu espaço na grande e conservadora sociedade norte-

americana, também pela televisão, através de programas como o Paul Whiteman's Teen 

Club, da rede ABC. A partir de então, não só o cinema, mas também a televisão passou a 

exercer um importante papel na disseminação dos números musicais, alimentando, assim, 

a indústria fonográfica. Vale lembrar aqui a importância do filme A Hard Day's Night 

(1964), dirigido por Richard Lester e estrelando a banda The Beatles. O filme, “veio dar 

forma ao que Durá-Grimalt chamou de “um antecedente próximo do videoclipe” 

(SOARES, 2012, p. 23). Alguns elementos identificáveis na estrutura dos videoclipes 

como articulação da montagem da imagem com a canção, o sistema de fotomontagem, a 

mescla de elementos ficcionais com documentais, fragmentação e dinamismo, são marcas 

estéticas de A Hard Day's Night (2012, p. 23). 

Ainda que a estrutura narrativa seja mais próxima do universo cinematográfico, A 

Hard Day's Night carrega traços estilísticos importantes que o coloca em um patamar 

diferente dos filmes clássicos. Podemos dizer que ele se localiza em um universo do entre: 

é um produto cultural que gravita em torno das indústrias fonográfica e cinematográfica, 

concebido para  um fim específico e bem delimitado, tornando-se um ponto de referência 

para a indústria do entretenimento de modo geral e sendo uma das primeiras vezes em 

que um formato semelhante ao formato de álbum visual - como visto nos dias atuais - foi 

vislumbrado nos horizontes de uma cultura pop, sendo também um marco para a história 

deste produto cultural que viria, posteriormente, iniciar a sua consolidação no capitalismo 

tardio: 

 
Como em muitos outros aspectos da música, o início dos álbuns visuais pode 
ser rastreado até chegarmos aos Beatles. Durante a melhor parte dos anos 1960 
o quarteto aventurou-se na realização de filmes para acompanhar os – ou serem 
acompanhados – pelos seus álbuns. (...) O primeiro – e mais icônico – foi A 
Hard Day's Night. Lançado ao sabor dos elogios da crítica no auge da 
Beatlemania, a obra é uma comédia na qual a banda atua em versões 
ficcionalizadas de si mesmos. O segmento “Can't Buy Me Love” foi 
particularmente importante ao pavimentar o caminho para as modernas 
técnicas videoclípticas, como o ritmo da montagem em consonância com as 
batidas da música e o estilo narrativo de se contar as desventuras da banda. 
(ESTRELLA, 2016, tradução nossa)4 
 

                                                   
4 http://cnnphilippines.com/life/entertainment/music/2016/04/26/visual-albums.html 
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A Hard Day's Night apresentava uma linguagem de difícil categorização para a 

época. Mesmo com características semelhantes às do videoclipe, ele ainda carregava 

traços narrativos e estilísticos díspares, que encontra mais eco no modelo de álbum visual 

do que em qualquer outro formato preexistente. Sendo um produto essencialmente desse 

entre-lugar, ele se caracteriza por ser uma mescla de: (1) elementos da indústria 

fonográfica - com o álbum de músicas de estúdio sendo o amálgama principal das cenas, 

personagens e situações vividas pelos Beatles no filme; (2) elementos da indústria 

cinematográfica, pois - apresenta uma narrativa cuja estrutura é coerente com o conceito 

musical do álbum e se aproxima de aspectos da narrativa fílmica; (3) elementos da 

linguagem videoclíptica, como planos modernos, montagem fragmentada, personagens 

no limiar da realidade versus ficção e certa artificialidade mercadológica essencialmente 

pop. Esse amálgama de conjunções faz com que A Hard Day's Night seja um dos 

“primeiros primos” distantes do que hoje podemos chamar de um formato - ainda em 

processo de consolidação na indústria - de álbum visual. 

Fruto de estratégias de marketing e vendas, o filme A Hard Day's Night estabelece 

um paradigma importante para a transformação no modo como as relações de produção e 

circulação de bens culturais simbólicos eram estabelecidas entre indústria e público 

consumidor, tornando o filme uma ferramenta mercadológica e promocional de um álbum 

e uma banda de rock. As relações entre as indústrias fonográfica, cinematográfica e 

televisiva estreitaram laços e diluíram barreiras importantes que redefiniram de forma 

radical o modo como as pessoas passaram a consumir música e vídeo a partir daquela 

época. Soares (2012, p. 24) salienta que, 

  
O final dos anos 60 foi marcado pelo início da disseminação do sistema portátil 
de captação de imagem e do uso, cada vez mais frequente, do vídeo-tape pelas 
emissoras de televisão. De acordo com Juan Anselmo Leguizamón, a vídeo-
experimentação serviu para que, enfim, o vídeo pudesse traçar uma trajetória 
que o distanciasse da gramática visual do cinema. O vídeo foi utilizado como 
campo de investigação formal e expressiva, assumindo um forte caráter 
reflexivo, problematizando o conceito de interação entre planos e rompendo 
com a pretensa unicidade de uma narrativa audiovisual. Leguizamón defende, 
ainda, que tais experimentações foram relevantes para a formação de um novo 
hábito perceptual no campo do audiovisual, criando novos paradigmas para se 
falar numa poética do audiovisual. 
 

Durante os anos seguintes o vídeo-arte-experimental continuou quebrando barreiras 

na indústria, distanciando-se do formato engessado e demasiado formal do cinema 

clássico. O vídeo trouxe novas percepções e reflexões acerca do campo do audiovisual, e 



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

	

 5 

a crescente hibridização entre as indústrias culturais passaram a impactar de forma 

significativa e radical a forma como a população se engajava no consumo de música e 

audiovisual.  

Em 1971, o artista francês Serge Gainsbourg lançou um dos primeiros álbuns 

visuais tal como o conhecemos atualmente. Apesar de ter um pouco menos de 30 minutos 

de duração, e, portanto, estar em um lugar mais parecido com os videoclipes mais longos 

produzidos por Michael Jackson na década de 80, é inegável o vanguardismo de 

Gainsbourg para com este formato audiovisual, principalmente em um mercado pouco 

reconhecido mundialmente e arriscado mercadologicamente como o mercado pop 

francês. 
 

Melhor descrito como “obscenamente elegante”, o álbum visual de Sergei 
Gainsbourg é, indiscutivelmente, o primeiro da sua espécie. Parte 
autobiográfico, parte Nabokov – Histoire de Melody Nelson é um álbum sobre 
um francês que colide com uma jovem garota andando de bicicleta, e o caso 
de amor que se segue entre ambos. (...) Acompanhado de um exuberante 
arranjo de cordas escrito pelo compositor Jean-Claude Vannier e estrelando a 
sua então esposa, Jane Birkin, Histoire de Melody Nelson é um álbum 
conceitual altamente influente, que ainda irá desafiar muitos ouvintes 
modernos. (VOGLER, 2016, tradução nossa)5 
 

Banhado em sobreposições imagéticas e grafismos provavelmente realizados a 

partir de chroma key, Histoire de Melody Nelson se configura como um dos primeiros 

produtos híbridos e que encontra os ecos mais similares aos do formato álbum visual. 

Vanguardista e ousado artisticamente, Serge Gainsbourg abriu as portas da indústria para 

um formato inovador e arriscado, mas que trazia consigo a pulsação de um conceito 

original. É a partir daí que a cultura pop começou a experimentar os primeiros 

movimentos ao encontro do álbum visual - movimentos estes que foram ficando cada vez 

mais fortes e proeminentes com o passar dos anos. 

 Em 1982, o "filme" The Wall – baseado no álbum homônimo da banda britânica 

de rock Pink Floyd – veio consolidar um dos principais antecessores do álbum visual 

como produto audiovisual no início da década de 80. Dirigido por Alan Parker e escrito 

pelo vocalista e baixista da banda Roger Waters – o "filme" possui pouquíssimos 

diálogos, sendo bastante metafórico e, essencialmente, movido pelas músicas de fundo 

que acompanham a narrativa. O filme - bastante conceitual - narra a história de ascensão 

e derrocada do roqueiro Pink através de momentos importantes e decisivos em sua vida, 

                                                   
5 https://medium.com/cuepoint/the-history-and-evolution-of-visual-albums-77592e14304#.7yyhwmxv5 
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nos quais o personagem é confrontado por questões morais, éticas, psicológicas e 

emocionais afim de ascender ao estrelato do rock. 

Com uma estética fortemente influenciada pelo videoclipe - cores, desenhos 

gráficos e sobreposições imagéticas que “dançam” na tela ao som das músicas gravadas 

em estúdio - o "filme" The Wall carrega características que o legitimam também como 

um produto do entre-lugar. Apesar de esteticamente influenciado pela linguagem 

videoclíptica, a estrutura possui um esqueleto narrativo mais proeminente, aproximando-

o sutilmente de um longa-metragem. No entanto, sua classificação enquanto filme 

também pode ser problemática, pois até mesmo na estrutura narrativa da obra há recursos 

diferenciados: blocos narrativos independentes um do outro, que se misturam através das 

esferas musicais; a montagem fragmentada e disforme - que justapõe passado e presente 

em planos extremamente simbólicos - ora em planos alargados, quase pintados à óleo, ora 

em planos rápidos e esquizofrênicos, semelhantes aos planos de um videoclipe; escassez 

de diálogos, substituídos por paisagens sonoras que conversam mais intimamente com o 

álbum de estúdio da banda britânica do que com uma narrativa cinematográfica clássica. 

The Wall, portanto, se torna um produto fundamentalmente híbrido, com marcas estético-

narrativas de diferentes produtos, o que o torna um tanto quanto próximo dos álbuns 

visuais modernos. 

O filme não pode ser encarado como um musical, pois apenas duas músicas são 

realmente cantadas: "Stop" e "In The Flesh" enquanto as outras são apenas versões de 

estúdio das músicas do álbum homônimo. Além disso, praticamente não há diálogos no 

filme, o que corrobora a sua aproximação ao formato álbum visual do que propriamente 

a de um filme narrativo e do gênero musical. Trazendo, novamente, ecos da linguagem 

videoclíptica, este "filme" é fortemente influenciado, na realidade, pelas mudanças que 

ocorriam no cenário pop fonográfico da época. Pink Floyd assumiu, portanto, um papel 

de vanguarda visionária ao arriscar-se em um formato ainda não consolidado e em pleno 

nascimento. Num cenário em que o videoclipe despontava no horizonte como uma 

ferramenta mercadológica e estética em plena ascensão, fazer um filme tendo como ponto 

de partida um álbum musical inteiro foi um movimento ousado promovido pela banda 

britânica. Pink Floyd se importou mais em realizar um grande trabalho conceitual do que 

promover sua obra em fragmentos videoclípticos. Nesse sentido, o que Pink Floyd fez - 

abrindo profundos precedentes para o álbum visual - foi promover e vender um conceito 

expansivo, muito mais do que promover, nos moldes clássicos, um álbum fonográfico 
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clássico e unicamente sonoro. A banda britânica quebrou barreiras, ressignificou o seu 

álbum de músicas e construiu as bases de um formato inovador, interessante e pulsante, 

que não demoraria a inserir-se nas indústrias do entretenimento pós-moderno. 

Outra proposta audiovisual que surpreendeu a massa consumidora da década de 80 

foi o sexto álbum de estúdio do cantor e compositor norte-americano Prince, intitulado 

Purple Rain6. No mesmo ano de lançamento do álbum fonográfico, um filme homônimo 

foi lançado através da Warner Bros Pictures. Escrito por Magnoli e William Blinn, e 

dirigido por Albert Magnoli, o filme foi desenvolvido basicamente para mostrar os 

talentos musicais de Prince, que figura no papel de protagonista do longa-metragem. 

Apesar de ser considerado um marco importante para a história dos álbuns visuais, Purple 

Rain possui a estrutura de um filme musical narrativo – diferindo, portanto, da proposta 

conceitual de The Wall. 

As marcas estético-narrativas são essencialmente cinematográficas, o que o 

aproxima de um diálogo maior com o gênero musical na indústria do cinema. No entanto, 

é importante frisar que o filme estreou no mesmo ano em que o álbum de estúdio foi 

lançado, aproximadamente um mês depois. Isso significa que o filme baseado no álbum 

fora pensado, desde sempre, como uma coisa só: um filme-álbum-conceitual baseado 

biograficamente na vida do cantor - uma vez que seria impossível a produção de um filme 

musical inteiro em menos de um mês. Portanto, esta característica específica possibilita 

pensarmos uma aproximação conceitual à ideia do álbum visual, tendo em vista que o 

filme fora concebido como uma expansão estética do álbum fonográfico produzido 

concomitantemente. 

 
No ano de 1983, Prince, sua banda e sua equipe montaram e organizaram toda 
a produção do filme, ao mesmo tempo em que o álbum homônimo era 
finalizado em estúdio. (...) Purple Rain não foi apenas uma viagem widescreen 
do um ego artístico; foi o espetáculo de um famoso artista consciente de sua 
imagem, introduzindo-se ao mainstream como um homem frágil e 
ocasionalmente cruel – e isso poderia ter matado a sua carreira em ascensão. 
(RAFTERY, 2016, p. 01, tradução nossa)7 

 

Purple Rain acaba sendo, por excelência, um filme criado conceitualmente por 

Prince e sua banda - parte de uma expansão do universo criado a partir do álbum de 

                                                   
6 Considerado um dos melhores álbuns pop da história da música, sendo legitimado pela revista Times como o décimo 
quinto melhor álbum da história em 1993 e pela revista Rolling Stone como o segundo melhor álbum dos anos oitenta.  
7 http://www.spin.com/2016/04/prince-the-oral-history-of-purple-rain-brian-raftery/ 
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estúdio homônimo - e que, juntamente com os produtos culturais anteriormente lançados, 

tais como A Hard Day's Night e The Wall, ampliam conceitos pré-estabelecidos na cultura 

pop e jogam com a própria lógica da indústria do entretenimento, afim de executarem 

projetos revolucionários e transformadores para a cultura pop da época. 

 No decorrer da década de 80, a televisão passou a exercer um papel fundamental 

na ascensão dos vídeos musicais ao mainstream e possibilitou a sua posterior 

consolidação no mercado do entretenimento. Videoclipes foram, portanto, produtos 

intimamente conectados com a lógica de promoção e venda de álbuns fonográficos, 

singles e artistas como ídolos pop, cuja imagem também foi se tornando cada vez mais 

comercializável. A MTV (Music Television) foi um dos mais importantes meios de 

consolidação da cultura pop e se consolidou como o principal palco midiático para a 

circulação de videoclipes. 

 Portanto, a MTV estabeleceu importantes paradigmas para a época e remodelou a 

forma como as pessoas passaram a consumir música e audiovisual. As relações de 

produção, promoção e circulação desses produtos passaram por definitivas 

transformações durante a década de 80: os produtos culturais pop tornavam-se cada vez 

mais híbridos à medida em que se diversificavam os modelos nas esferas produtivas. Um 

álbum fonográfico acabava por circular entre as esferas cinematográficas, televisivas e 

videoclípticas, redefinindo o próprio conceito de música e transformando os modos de 

consumo de entretenimento. Os artistas começavam a prezar por uma experiência 

conceitual-musical-visual, quebrando as barreiras dos formatos pré-estabelecidos e 

produzindo obras cujo objetivo era também refletir sobre o papel do artista na indústria 

pop. De acordo com Barreto (2009, p. 23): 

  
Sem dúvida, tal estreitamento da relação entre a indústria musical e os canais 
televisivos preparou terreno para firmar a televisão como o espaço privilegiado 
de veiculação dos formatos audiovisuais promocionais das gravadoras. 
Esteticamente, como afirmou John Mundy, esses produtos audiovisuais 
ampliaram o “limitado conjunto de códigos e convenções que a televisão tinha 
desenvolvido em sua tentativa de oferecer representação visual à música 
popular e seus performers” (MUNDY, 1999: 208). Uma motivação econômica 
adicional favoreceu ainda mais as diferenças estéticas com relação à 
convencional performance televisiva ao vivo, estimulando, 
surpreendentemente, o viés artístico desses produtos. Trata-se da substituição 
economicamente vantajosa da película pelo vídeo como suporte para esse tipo 
de estratégia promocional. 
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Um dos artistas mais importantes para este momento transformador na indústria da 

música e pioneiro na reconfiguração dos formatos pré-existentes na esfera audiovisual foi 

Michael Jackson. Seus videoclipes - conhecidos por serem mais longos do que a duração 

da música - caracterizaram-se pelas marcas fortemente narrativas e por funcionarem 

quase como curtas-metragens temáticos baseados nas músicas lançadas. Uma das suas 

obras mais relevantes para a época foi Thriller – seu sexto álbum de estúdio – lançado em 

1982. Aclamado pelo público e pela crítica, Michael Jackson quebrou preconceitos e 

barreiras raciais na música pop com suas apresentações na MTV: o disco foi o primeiro 

a ter vídeos musicais como materiais de divulgação bem-sucedidos. Nelson George 

(2004, p. 24), autor, crítico musical e jornalista, escreveu: "É difícil ouvir as músicas de 

Thriller e esquecer de seus vídeos. Para a maioria de nós, as imagens definem as músicas. 

Na verdade, pode-se argumentar que Michael é o primeiro artista da era da MTV a ter um 

álbum inteiro intimamente ligado à imaginação do público com à sua própria." 

 Michael Jackson revolucionou a forma como a sociedade da época consumia 

música pop - entregando uma obra conceitualmente potente, repleta com vídeos musicais 

longos e que dialogavam esteticamente com a temática do disco. Visionário, Michael 

Jackson apostou em uma nova forma de se vender ao mundo, conquistando, através do 

seu movimento vanguardista, um legado transformador para a indústria fonográfica e 

audiovisual contemporânea.  

 

 

2) Contemporaneidade do Formato 

 

Podendo ser caracterizado enquanto um produto híbrido, que habita um entre-

lugar, o álbum visual ainda é, nos dias atuais, um conceito de difícil definição, 

principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de parâmetros estruturais, 

narrativos, estéticos, estilísticos, linguísticos e sensitivos. A maioria dos álbuns visuais 

existentes na contemporaneidade são produtos assim definidos pelos próprios artistas que 

os produzem, tornando a tarefa de “catalogação” do formato ainda mais intrincada e 

complexa, dificultando o encontro de instâncias que legitimem o formato como produto 

cultural possuidor de um campo autônomo na indústria do entretenimento, em suas mais 

variadas relações de produção e consumo. 
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No entanto, através da observação empírica da cultura pop contemporânea, 

identificamos uma crescente adoção por este formato artístico alternativo. Com a 

popularização da internet e o aumento de plataformas de redes sociais, os álbuns visuais 

e a web estabeleceram entre si profundas relações de produção, circulação e consumo, 

uma vez que a cultura cibernética modifica os modos de interação e de intermediações 

entre público consumidor e produtores. O álbum visual é compreendido, portanto, 

enquanto um produto híbrido, produzido pelo artista para o seu grupo de fãs de forma 

direta, sem intermediações externas à relação artista/consumidor, presente em outras 

relações na indústria cultural. 

 
A visualização de um álbum inteiro, então, é um empreendimento criativo 
desafiador. Que narrativa amarra o todo? Que imagens são consistentes e 
esteticamente apropriadas para a música? É uma chance para os músicos e 
cantores provarem as suas visões criativas, explorarem as suas próprias 
profundidades, se conectarem com as pessoas e assumirem um completo 
controle sobre o que estão produzindo. (ESTRELLA, 2016, p. 01, tradução 
nossa)8 

 

O álbum visual assume um caráter de possibilidade de experimentação, de conexão 

entre o artista e o seu público; uma forma de levar a experiência de um álbum a outros 

níveis de exploração artística, articulando formas estético-narrativas próprias. De diversas 

maneiras e em formatos um tanto quanto variados, os álbuns visuais estabelecem-se como 

extensões de um universo em expansão, criado pelos próprios artistas e compartilhado 

através da internet como forma de vínculo profundo entre artista e público. O álbum visual 

se torna um conceito complementar à experiência musical: o que antes era captado através 

de uma experiência unidimensional (através do som), agora estimula a captação dos 

conceitos auditivos imaginados pelo artista e reinterpretados através de símbolos 

imagéticos, de modo que a experiência sinestésica dos sons e imagens oferece uma 

experiência bidimensional. Landon Palmer (2012, p. 01, tradução nossa)9 traz uma 

contribuição nesse sentido, afirmando que: 

 
Nos últimos anos, um novo híbrido de música e video tornou-se cada vez mais 
prevalecente. O "álbum visual" continua a emergir como um meio criativo de 
expressão visual e (muitas vezes) como uma forma de promoção cruzada. Ao 
contrário dos videoclipes, um álbum visual apresenta - às vezes com 

                                                   
8 http://cnnphilippines.com/life/entertainment/music/2016/04/26/visual-albums.html 
9 https://filmschoolrejects.com/how-visual-albums-are-changing-the-way-we-think-of-movies-and-music-videos-
db2620501765#.du2ef6wta 
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interrupções - a maior parte de (senão todo) um álbum. (…) Mesmo que este 
formato pareça projetado para existir exclusivamente através da distribuição 
na web (álbuns visuais podem, ocasionalmente, ser muito longos, 
interconectados e narrativa ou estilisticamente coesos para serem analisados 
como um curta-metragem ou como o videoclipe de uma música individual; 
mas não longos o suficiente para serem longas-metragens), o álbum visual é 
uma declaração arriscada na era do iTunes, proclamando que álbuns são obras 
coesivas de arte musical ao invés de serem partes convenientemente divisíveis 
de áudio-informações.  

 

 Um dos primeiros álbuns visuais contemporâneos a ser lançado remonta à banda 

norte-americana de pop experimental Animal Collective. 

 
O álbum visual ODDSAC teve sua estreia mundial no Sundance Film Festival 
em Janeiro de 2010 e foi oficialmente lançado em DVD em Agosto do mesmo 
ano. O álbum visual, dirigido e editado por Danny Perez, é composto por 
visuais psicodélicos e por uma montagem descontínua, sem a presença de uma 
estrutura narrativa definida. Os membros da banda e o diretor Danny Perez 
chamaram a combinação dos 53 minutos do filme feito por Perez e da música 
da banda Animal Collective de um "álbum visual", no qual os visuais foram 
criados para refletir a música e a música fora criada para refletir as imagens. 
(SOLARSKI, 2008, p. 01, tradução nossa)10 

 

Outro trabalho experimental que carrega semelhanças com o formato álbum visual 

diz respeito ao álbum de estúdio My Beautiful Dark Twisted Fantasy, produzido pelo 

artista Kanye West. Lançado também em 2010, o curta-metragem Runaway, com 

aproximadamente 35 minutos de duração, foi postado diretamente na conta oficial do 

artista na plataforma de vídeos YouTube e traz consigo quase a totalidade das músicas do 

álbum de estúdio lançado pelo artista, tornando-o um álbum visual fortemente 

influenciado por artistas como Michael Jackson e Prince. 

 
O vídeo é uma compilação de um total de 9 músicas que estão presentes no 
álbum My Beautiful Dark Twisted Fantasy, com 10 dos 35 minutos do seu 
tempo dedicada à sequência da música "Runway". West buscou inspiração em 
outros videoclipes de longo formato e em videoclipes relacionados ao cinema, 
tais quais Purple Rain, The Wall e Thriller. West também dirigiu o filme, 
usando como referência o diretor norte-americano Stanley Kubrick. 
(KAUFMAN, 2010, p. 01, tradução nossa)11 

 

                                                   
10 http://pitchfork.com/news/34189-hey-its-an-animal-collective-film-project-quasi-update/ 
11 http://www.mtv.com/news/1649493/kanye-west-screens-runaway-in-london/ 
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Com inúmeras peças de dança, efeitos especiais de pós-produção, recursos 

estilísticos de alargamento do tempo tais como o slow-motion e uma forte influência que 

encontra ecos na estética dos videoclipes, Runaway é uma obra conceitual, musical e 

visual significativa para a consolidação do formato álbum visual na cultura pop 

contemporânea. 

Fazendo companhia à ODDSAC e à Runway, encontramos também o trabalho 

conceitual-visual da banda inglesa Noah and the Whale que, em 2009, lançou o seu 

segundo álbum de estúdio - também um álbum visual - denominado The First Days of 

Spring. O álbum difere notadamente do primeiro disco da banda, "Peaceful, the World 

Lays Me Down" pela presença de uma narrativa descrevendo o término de um 

relacionamento e pela ausência de vocais femininos. Em 2013, o grupo inglês lançou 

outro álbum visual (o que também foi o último trabalho da banda), no qual os músicos 

criaram uma temática distópica e estabeleceram um cenário misantropo para falar sobre 

assuntos profundos, tais como a passagem do tempo e a perda da inocência.  

Em 2012, a banda norte-americana Dirty Projectors, lançou o álbum visual Hi 

Custodian, diretamente no canal oficial do grupo no YouTube. O filme – o qual traz 

músicas do seu mais recente álbum, Swing Lo Magellan – indica que o álbum visual está 

se tornando um formato sólido no que diz respeito a uma nova forma de se fundir músicas 

com imagens. David Longstreth, líder da banda, escutou/viu Purple Rain e Runway e os 

utilizou como inspiração para buscar a sua música dentro deste formato: parte narrativo, 

parte videoclíptico, parte filme-arte: um híbrido de conceitos visuais e performances 

musicais. 

Já em 2016, uma das maiores instâncias de legitimação da indústria do 

entretenimento ascendeu o álbum-visual a um dos patamares mais altos já alcançados 

pelo formato nas esferas da cultura pop e da indústria fonográfica: O MTV Video Music 

Awards - cerimônia que premia os melhores videoclipes de cada categoria musical 

inserida na indústria fonográfica. No ano de 2016, pela primeira vez na história da 

premiação, tivemos a categoria "Breakthrough Long Form Video" (Inovador Vídeo em 

Longo Formato, em tradução livre). Esta categoria criada em uma premiação de tamanha 

envergadura na cultura pop como o VMA representa uma instância de consagração 

extremamente relevante para a quebra de barreiras na indústria e para a consolidação 

definitiva do álbum visual como um formato categorizado e com parâmetros específicos 
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que o definem como uma obra caracterizada pelas suas próprias estruturas de construção, 

descolados do formato videoclíptico ou do formato longa-metragem. 

 
Embora álbuns visuais tenham existido conceitualmente desde a metade do 
século passado, nós nunca definimos do que estes álbuns consistiam realmente. 
A nova categoria criada pelo VMA - "Breakthrough Long Form Video” –  é 
um testamento do impacto cultural do álbum Lemonade, e nos dá uma 
oportunidade de entender e apreciar como os álbuns visuais evoluíram ao longo 
do tempo. (VOGLER, 2016, p. 01, tradução nossa)12 

 

Dentre os indicados na categoria em 2016, estavam quatro álbuns visuais e um 

curta-metragem realizado a partir de três músicas do álbum de estúdio Blue 

Neighborhood, do cantor australiano Troye Sivan. Os quatro álbuns visuais que estavam 

concorrendo: Purpose: The Movement, do cantor canadense Justin Bieber; Royalty, do 

rapper Chris Brown; The Odyssey, da banda norte-americana Florence + The Machine e 

o álbum visual ganhador da categoria em 2016, Lemonade, da cantora norte-americana 

Beyoncé Knowles. 

Lançado em Abril de 2016, Lemonade é o sexto álbum de estúdio e o segundo 

álbum visual da carreira de Beyoncé. A cantora nos narra - através de diferentes atos - as 

fases de luto por conta de um relacionamento em declínio. O motivo deste declínio é uma 

traição que vai sendo descoberta aos poucos, em cada ato, na medida em que caminhamos 

junto com a artista pelos meandros das sensações e sentimentos de decepção, ira e apatia. 

Entendido como um dos trabalhos mais pessoais e conceitualmente dramáticos de 

Beyoncé - cantora conhecida na indústria por ser uma mulher no controle de todos os 

aspectos de sua vida - Lemonade nos entrega uma espécie de epopéia conceitual, visual e 

sonora; uma obra constituída para um consumo na sua integralidade (e não em partes), 

característica essencial do álbum visual. 

Assim sendo, ainda é demasiado complexo definir se o álbum visual possui, de fato, 

um campo autônomo na esfera da indústria cultural. O formato carrega marcas próprias 

de constituição, produção e estruturas mais ou menos consolidadas em algumas instâncias 

de reconhecimento e legitimação, bem como traços estilísticos e estéticos próprios que os 

diferenciam de outras obras. Há que se ter em mente que estamos pensando o campo 

autônomo segundo os pressupostos teóricos de Pierre Bourdieu, para quem compreende 

que: 

                                                   
12 https://medium.com/cuepoint/the-history-and-evolution-of-visual-albums-77592e14304#.7yyhwmxv5 
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"Microcosmos sociais" (BOURDIEU, 2005: 60) (que) têm suas 
particularidades reveladas pelo conjunto de temas, noções ou objetos neles 
disputados e ainda pela definição - historicamente variável - dos recursos, 
habilidades e estratégias necessários para a maior desenvoltura possível de 
atuação de seus participantes. Agentes, grupos e instituições interagem - 
associando-se ou concorrendo entre si - em espaços “relativamente 
autônomos” (BOURDIEU, 2005: 85), cuja denominação costuma seguir os 
aspectos conceituais e/ou profissionais neles prevalentes, daí, campo 
econômico, político, religioso, esportivo, jornalístico, literário, artístico etc (...) 
Para Bourdieu, o campo – por meio da instituição de leis específicas – refrata 
(como um prisma), isto é, redireciona ou recontextualiza a influência da 
sociedade e de outros campos sociais (BOURDIEU, 2005: 61). (BARRETO, 
2009, p. 28) 

 

Nesse sentido, podemos dizer que o álbum visual possui um campo que está em 

constante construção. Trata-se de um tipo de obra em plena ascensão no cenário 

contemporâneo e que congrega dimensões estruturais complexas que ainda estão sendo 

delineadas. Podemos pensar, portanto, que o conjunto de álbuns visuais lançados até hoje, 

como vimos anteriormente neste trabalho, compartilham de noções conceituais 

sinestésicas semelhantes, estruturas narrativas que dialogam com as propostas das 

músicas do álbum, linguagens visuais específicas que transitam pelo cinema, pela 

televisão, pelo vídeo, e modos de circulação e consumo específicos e intrínsecos ao 

formato que encontra no fã a figura ideal. O formato refrata, redireciona, recontextualiza 

e reconfigura a sociedade na qual está inserida a partir do momento em que se torna peça 

fundamental de uma cultura pop em que o espaço dos fãs aumenta exponencialmente. Os 

álbuns visuais estão transformando as relações de produção nas indústrias culturais, 

miscigenando estruturas e hibridizando formas de expressão artística em conceitos 

estéticos de projetos visuais, ressignificando as camadas dimensionais das obras 

audiovisuais na cultura pop. 
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