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RESUMO 
 

O videoclipe, enquanto produção audiovisual, sempre esteve ligado a contextos de forte 
influência das novas tecnologias de imagem e som, incorporando procedimentos do 
fazer artístico, mas, ao mesmo tempo, dentro de um ambiente de mídia de massa com 
forte presença da lógica de mercado e venda de produtos. Com isso, problematizamos o 
videoclipe na era digital, abordando seu panorama histórico, as experiências 
inauguradoras, o gênero videoclipe no contexto estético, as correntes de pensamento e 
posições teóricas, a televisão musical e a indústria fonográfica, experiências 
inauguradoras e as influências das tecnologias digitais na (re) definição de sua 
linguagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: videoclipe; convergência midiática; audiovisual; interatividade; 
comunicação. 
 
 
UMA BREVE HISTÓRIA 

Quando se fala de videoclipe, não é errado afirmar que no imaginário coletivo, 

as pessoas o descrevam como imagens rápidas que ilustram uma determinada música. 

No próprio dicionário sua definição é agregada a “apresentação de música, em que se 

editam imagens de excepcional interesse visual, embora estas não se liguem, 

frequentemente, à execução da música em si” (AURÉLIO, 2004). No entanto, o 

videoclipe ultrapassa essa definição. Alguns estudos o abordam a partir da arte, outros 

no âmbito mercadológico, uns pela performance e autoria, etc. Nossa finalidade porém, 

é problematizar o videoclipe a partir da sua linguagem, em uma nova ecologia midiática 

onde as formas de produção e fruição são pautadas pelos conteúdos interativos. 

O nascimento do videoclipe está agregado ao desenvolvimento tecnológico dos 

dispositivos de sincronismo de som e imagem, tanto no cinema, como na televisão e no 

vídeo. Segundo Thiago Soares (2004) a ideia de sincronização da música e da imagem é 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 5 – Rádio, TV e Internet do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Sudeste, realizado de 3 a 5 de julho de 2013. 
2 Graduado em Comunicação Social/Publicidade e Propaganda pela Universidade Paulista (Unip), especialista em 
Arte Educação pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), mestrando do Curso de Comunicação Midiática da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) e membro do Grupo de Estudos Audiovisuais (GEA). E-mail: 
carlossabinocaldas@gmail.com. 
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um princípio basilar do que “veio a se chamar videoclipe” e necessário para elencar o 

início de sua trajetória. Nas projeções cinematográficas do início do século XX, a 

música acompanhava as exibições, sendo que até “a escolha da partitura estava 

relacionada ao teor das imagens apresentadas” (p. 14). Ao longo da trajetória do cinema, 

até o surgimento da televisão, na década de 40, o som sempre foi uma questão central, 

não somente uma complementação, como aparentemente ocorria no cinema mudo, mas 

algo importante na obra cinematográfica. De acordo com Soares (2009), foi a partir do 

desenvolvimento das tecnologias de gravação do som que o gênero musical no cinema 

pode ser desenvolvido (p. 46). Dessa maneira o cinema musical pode registrar 

apresentações “musicais que não estivessem inseridas, necessariamente, numa narrativa 

cinematográfica”. Como exemplo, temos o primeiro filme com imagem e som 

sincronizados através da tecnologia do sistema sonoro Vitaphone, Singer Jazz de 1927, 

um marco na história do cinema.   

Para Matt Hanson (2006), a obra Motion Painting No.1 de Oskar Fischinger de 

1949, é o primeiro protótipo de videoclipe. Já o filme dos Beatles, A Hard Day’s Night 

de 1964, de Richard Lester, é considerado por ele um referencial nas experiências 

estéticas que se aproximam a esse gênero colaborando para a definição de sua gramática 

visual. Em concordância com Hanson, Carvalho (2006) contempla essa produção como 

um demarcador da linguagem do clipe, pois apresenta elementos como “movimentos de 

câmera, efeitos de transição de imagens, iluminação especial, takes rápidos e o corte na 

batida” (p.12).  

Segundo Carvalho (2006), os aparelhos de gravação e armazenamento de áudio 

e vídeo, ajudaram a exercitar a arte do vídeo, especialmente quando a televisão 

percebeu o potencial de divulgação dos sons e ritmos em meio às novas gerações 

consumidoras do rock e do pop. Partindo dessa lógica, os programas de auditório nos 

vários canais de TV se instalaram como padrões de apresentação de novos “artistas” 

musicais. Estes foram fundamentais para a consolidação e divulgação do jovem formato 

audiovisual (p. 12). Nessa perspectiva, Barreto (2009) afirma que 
[...] nessa época, novidades na estratégia de divulgação das gravadoras 
musicais e desenvolvimentos na área da videoarte – ocorrências a 
princípio não inter-relacionadas – fomentaram as pré-condições para o 
surgimento, poucos anos mais tarde, do videoclipe. Desde então, 
anunciava-se a interdependência entre fatores comerciais e criativos 
que passariam a animar o formato e que interessam particularmente 
como origens das atribuições e possibilidades de investimento 
artístico-expressivo para os realizadores a serem aqui considerados. 
(p. 22-23) 
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Logo a indústria fonográfica, em meados da década de 1970, apropriou-se desse 

alfabeto e o adaptou para a imagem televisiva, substituindo as apresentações dos 

artistas/bandas, um tanto estáticas em playback, nos programas de auditório por 

imagens movimentadas, contando histórias relacionadas com as letras ou simplesmente 

exercitando a criatividade do diretor/músicos, utilizando a música apenas como um 

elemento colaborador (CARVALHO, 2006, p.16). O videoclipe “Bohemian Rhapsody”, 

do grupo Queen de 1975, segundo Soares (2009), é reconhecido por sua relevância 

dentro do mercado musical, sendo considerado “como uma das primeiras e mais 

celebradas experiências do videoclipe” na cultura do entretenimento (p.61). 

Rodrigo Barreto (2005) considera que a junção do plano criativo e do plano 

econômico trazida pelo vídeo impulsionou a entrada do videoclipe na televisão. Por 

exemplo, em 1979, estreou na Inglaterra o primeiro programa semanal de exibição de 

videoclipes, The Kenny Everett Video Show. Um ano antes, no Brasil, o programa 

Fantástico, da Rede Globo, exibido aos domingos, chegou a ter um bloco exclusivo 

para a produção e exibição de videoclipes nacionais, partindo de experimentos, como 

Gita, de Raul Seixas, e América do Sul, de Ney Matogrosso.3 

Tal autonomia da linguagem do videoclipe incentivou o surgimento de canais 

especializados, como a emissora mais conhecida do gênero, a MTV (Music Television). 

Em 1º de agosto de 1981 ela iniciou sua transmissão exibindo o videoclipe, Video Killed 

the Radio Star, do The Buggles4. Holzbach (2010) destaca que “com o crescimento da 

MTV ao redor do mundo e surgimento de clipes de grandes artistas como Michael 

Jackson e Madonna, (…) esse gênero finalmente se torna adulto”. Um exemplo é o 

videoclipe Thriller de 1984 que deu início a fase blockbuster, considerado uma das 

produções mais caras da história pois segue os moldes dos videoclipes 

cinematográficos. 

No Brasil, a MTV iniciou seus trabalhos em 1990, com sede em São Paulo. No 

caso brasileiro, a emissora procurou trabalhar com a “vanguarda musical”, afirmando-se 

                                                
3 O videoclipe América do Sul de Ney Matogrosso é considerado a primeira produção com gravações fora 
de studio, utilizando equipamentos portáteis de captação. 
4 O título da música Video Killed the Radio Star (tradução livre: O vídeo destruiu a estrela do rádio), do 
The Buggles, refere-se à mudança que ocorreu com o rádio no final da década de 70, pois antes as estrelas 
da música o tinham como veículo principal de divulgação da sua obra, passando a depender, agora, da 
imagem televisiva, daí a grande concentração de novos talentos musicais que precisam ter uma imagem 
vendável, sexy e atraente ao consumidor. 
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como porta-voz de novos estilos e novas tendências musicais. O primeiro clipe exibido 

foi Garota de Ipanema, de Marina Lima, em 1990 (BRANDINI, 2006, p. 5).  

Podemos considerar as décadas de 1980 e 1990 a era de ouro dos videoclipes, 

por conta da grande quantidade de produções, e da utilização desse gênero como peça 

promocional pela indústria fonográfica. O final da década de 1990 e início de 2000, foi 

repleto de mudanças, principalmente no que se refere ao advento e fortalecimento das 

tecnologias da informação, juntamente com o nascimento em 1989 da World Wide 

Web. Surgia um mundo em rede, que tomaria forma a partir do ano 2000 com a Web 

2.0 e o Youtube. Um fato muito importante nesse período foi a criação da Napster em 

1999. De um lado, os usuários podiam compartilhar músicas, fotos e vídeos com o 

mundo inteiro, sem barreiras, mas, por outro lado, consistiu em um duro golpe nas 

gravadoras, com quedas gigantescas em seus rendimentos. Nesse contexto, a discussão 

sobre o gênero videoclipe ganha força na medida em que a produção audiovisual se 

conjuga com as novas possibilidades de produção para internet e mídias digitais. 

 

PENSANDO O VIDEOCLIPE 

Apresentamos anteriormente a parte cronológica do advento do videoclipe e suas 

nuances, e prosseguiremos agora discutindo esse gênero no contexto da 

linguagem/estética e a influência das tecnologias digitais na (re)definição de sua 

linguagem. Para refletir sobre esses aspectos, tomamos por base os estudos de, 

Holzbach (2010), Machado (2000) e Soares (2008-2009).  

Holzbach (2010), faz um levantamento das pesquisas que tratam o videoclipe 

como objeto, e considera que boa parte delas apenas descrevem suas origens e poucas o 

problematizam. A autora, aborda a história social do surgimento do videoclipe, 

apontando três principais características estruturais: “a veia televisiva, a sincronização 

bastante específica entre som e imagem e o desenvolvimento de sua narrativa 

particular” (p. 01). Na primeira característica, ela aborda o videoclipe num contexto 

anterior a década de 1980, quando ele se torna um produto de massa, trazendo a ideia de 

excesso de novas sensorialidades com a chegada de aparatos tecnológicos como o 

bonde, a energia elétrica e o telefone. Embasada nos estudos de Richard Sennett sobre 

novos paradigmas sociais, Holzbach acredita que “as tecnologias de comunicação como 

cinema, rádio e televisão vão intensificar essas novas experiências e ajudar a modificar 

a relação dos indivíduos com ambiente e auxiliá-los, simultaneamente, a encarar esse 

novo mundo”. Segunda a autora, a televisão supre “parte dessa necessidade social de 
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individualização” pois proporciona entretenimento e informação “no interior das 

residências, ou seja, longe do caos urbano”. Para ela, esse excesso, tanto de 

informações, como de experiências sensoriais e de consumo individualizado pela 

televisão, estruturaram o videoclipe, considerando-o mais que a estética da montagem 

(edição rápida e fragmentada com cortes bruscos). É fundamental para a concepção 

desse excesso imagético a apropriação dos atributos musicais, pois na veia televisiva a 

lógica da imagem é sujeita à música (p.6-7). 

A segunda característica apontada por Holzbach (2010), é a sincronização entre 

som e imagem. Nela a autora busca entender porque começou-se a “descrever 

determinados tipos de música através das imagens” no século XX. Ela enfatiza que as 

tecnologias de reprodução visual (fotografia e cinema) e sonora (fonógrafo, gramofone 

e o vinil) foram desenvolvidas separadamente, porém, em pouco tempo passaram a ser 

utilizadas em conjunto, música e imagem, “transformando-se em elementos 

complementares no audiovisual”. Essa intensa união, presente desde o início do cinema, 

“não é um uso a partir das possibilidades da tecnologia, e sim um uso transformado 

pelas necessidades sociais”. Ela cita como base o teatro (inspirador da estrutura física do 

cinema), onde a necessidade de contar histórias empregando música com imagem é 

milenar. A autora assinala que o videoclipe é “devoto da sincronização inventada no 

cinema”, mas ressalta que na maioria das produções cinematográficas a música tem 

papel secundário. O videoclipe não pode idealizado sem música, afirma Holzbach “até 

porque ela necessariamente o precede” sendo que a imagem e a música “são 

necessariamente interdependentes” (p. 8). Ela menciona o trabalho de Oskar Fischinger, 

criador de experiências que visavam transformar músicas instrumentais em imagens 

concretas. Esse tipo de obra, que em 1960 encontra amplo espaço na videoarte, 

evidencia “uma das principais características do videoclipe: a despreocupação em seguir 

a narrativa clássica” (p. 9).  

A terceira e última característica estrutural do videoclipe segundo Holzbach 

(2010) é a narrativa particular. Para a autora, a não-linearidade é uma característica 

importante possuindo três fatores principais. O primeiro é encontrado nas experiências 

dos short films na década de 1930, caracterizados por pequenos filmes gravados em 

estúdio com a imagem do cantor. O segundo fator é o “soundies”, uma espécie de 

dispositivo no qual a pessoa depositava dinheiro e assistia a “performance simples do 

cantor ambientada em cenários com poucos detalhes”. Nessa experiência,  
[…] a maior parte dos vídeos narra a canção e o artista aparece 
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dublando e interpretando o que a letra diz, um elemento extremamente 
comum das narrativas dos videoclipes contemporâneos. Nas soundies, 
o artista é o foco da câmera e não há necessidade de seguir a narrativa 
clássica. Com isso, o ouvinte podia ter uma experiência ampliada em 
relação ao que as rádios e os vinis ofereciam, visto que o artista 
aparecia em ação (p. 11). 

 
O terceiro fator que Holzbach (2010) considera para discussão da narrativa é a 

instauração dos programas de auditório na televisão. Para ela, o “sucesso da união entre 

televisão e rock firmou um pacto simbólico entre as gravadoras e as emissoras de 

televisão”, pois essas apresentações contribuíram para que o “público se acostumasse a 

consumir música pela televisão”, sendo assim um ponto essencial para a “consolidação 

do videoclipe anos mais tarde” (p. 12). Nesse modelo de programas de auditório, 

Holzbach destaca outro elemento que pode ser adicionado à linguagem do videoclipe5: 
O close de câmera com destaque para o vocalista e para os demais 
integrantes das bandas. Coates afirma que quando Elvis começou a se 
apresentar na televisão, Ed Sullivan ficou tão chocado com o excesso 
de rebolado do cantor que obrigou seus cinegrafistas a filmarem sua 
performance apenas da cintura para cima, numa tentativa de 
“proteger” as famílias norte-americanas do apelo sexual de Elvis. Com 
isso, percebe-se que em várias apresentações, as câmeras focam 
demoradamente o rosto do vocalista ou a performance de bateristas e 
guitarristas, recurso que se tornou comum não apenas nas 
apresentações de músicos na televisão, mas principalmente nos 
videoclipes (p. 12). 

 

Nessa mesma linha de reflexão sobre as características da linguagem do 

videoclipe, Arlindo Machado (2000) considera essencial “prestar mais atenção aos 

videoclipes”. Para ele “já se foi o tempo em que esse pequeno formato audiovisual era 

constituído apenas de peças promocionais, produzidas por estrategistas de marketing 

para vender discos”. O autor, aborda o videoclipe como uma forma de expressão 

artística “um caminho estratégico para a revigoração do espírito inventivo no plano do 

audiovisual”, desconsiderando os videoclipes dos modelos comerciais padronizados das 

redes televisuais do tipo MTV que tem como característica básica ser um “formato 

enxuto e concentrado, de curta duração, de custos relativamente modestos (...) e com um 

amplo potencial de distribuição” (p. 172).  

                                                
5 Holzbach (2010) destaca que ela “não está afirmando que os programas de auditório são os únicos 
responsáveis pela utilização desses recursos de câmera. Contudo, levando em conta a harmonia entre rock 
e televisão que está sendo descrita, é possível sugerir que o uso desses recursos na televisão ajudou de 
forma mais significativa a impulsionar o seu uso nos videoclipes” (p. 12). 



Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XVIII	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Sudeste	  –	  Bauru	  -‐	  SP	  –	  03	  a	  05/07/2013	  

 

Segundo Machado (2000), graças ao videoclipe, financiamento e recursos 

tecnológicos estão sendo alocados para produções experimentais, seguimento que era 

custeado pelos próprios idealizadores. O autor afirma ainda que por causa da cultura 

pop, onde o videoclipe está associado estruturalmente, talvez “certas atitudes 

transgressivas no plano da invenção audiovisual” encontrem um público de massa” (p. 

173). 

Arlindo Machado, nos convoca a pensar o videoclipe a partir da videoarte e do 

vídeo em sua essência. O pioneirismo herdado da videoarte tem como precursor o 

coreano Nam June Paik, que ajudou a consolidar essa estética. Nam June Paik pode ser 

considerado o “guru da nova geração, que virou a televisão de pernas para o ar, criando 

a videoarte”, adotando uma “postura bastante crítica em relação à tevê”, “pois de 

diferentes formas e utilizando-se de infinitas possibilidades de construção (e 

desconstrução), trouxe para o campo da experimentação da imagem as tecnologias 

digitais, a televisão, o vídeo, as instalações” (YOSHIURA, 2007, p. 17). Para Arlindo 

Machado (2012),  
[...] Nam June Paik, de todos os criadores de vídeo, é o mais atual. 
Nam June Paik foi o sujeito que eletrificou a imagem. Ele que 
introduziu o corte rápido, o corte seco, a velocidade da edição, o 
processamento da imagem, um certo tipo de vinculação da imagem 
com a música, isso tudo a gente vê cada vez mais nos videoclipes, na 
cena da música eletrônica, etc (p. 1). 

 

A respeito do vídeo como essência, Machado (2012) acredita que este 

generalizou-se no começo dos anos 1980, transformando-se em uma atividade quase 

que marginal pois, “o forte era o cinema, a fotografia e a televisão. O vídeo era um meio 

que estava surgindo, as primeiras pessoas começaram a experimentar” mas poucos 

ousavam experimentar e buscar entender essa novidade. Outro aspecto ressaltado por 

ele é que “o sistema digital dá o modelo estrutural para o videoclipe” (MACHADO, 

1997, p.169). Partindo dessa premissa, Machado percebe o videoclipe liberando-se “dos 

modelos narrativos ou jornalísticos que constituem a substância da programação 

habitual de TV, de modo a situá-lo como um espaço de experimentação e descoberta no 

seio da televisão” (MACHADO, 2000, p.169). Para ele, o videoclipe é um gênero 

“genuinamente televisual” (MACHADO, 2000, p. 173); o gênero videoclipe, 

juntamente com as “formas fundadas no diálogo, narrativas seriadas, telejornal, 

transmissão ao vivo, poesia televisual” são as “exemplares e melhores testemunhas da 



Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XVIII	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Sudeste	  –	  Bauru	  -‐	  SP	  –	  03	  a	  05/07/2013	  

 

diversidade esfuziante dos gêneros” (MACHADO, 2000, p. 71). Machado considera 

que: 
de todas as teorias do gênero em circulação, a de Mikhail Bakhtin nos 
parece a mais aberta e a mais adequada às obras de nosso tempo. Para 
o pensador russo, gênero é uma força aglutinadora e estabilizadora 
dentro de uma determinada linguagem, um certo modo de organizar 
ideias, meios e recursos expressivos, suficientemente estratificado 
numa cultura, de modo a garantir a comunicabilidade dos produtos e a 
continuidade dessa forma junto às comunidades futuras. (p. 68). 

Para Machado (2000) três tendências “estão contribuindo para a redefinição do 

gênero videoclipe”. A primeira é a não necessidade da “presença física dos intérpretes 

na cena, em troca de uma maior liberdade de manejo plástico do quadro”. A segunda é a 

“utilização de animação no lugar de imagens naturalistas obtidas por câmeras”, e a 

terceira, considerada por ele a mais importante, “é o abandono ou a rejeição total das 

regras do ‘bem fazer’ herdadas da publicidade e do cinema comercial” (p. 176-177).  

Outro assunto abordado por Arlindo Machado são os grandes grupos de 

realizadores de videoclipes. Ele classifica três grupos, sendo o primeiro e considerado o 

mais primitivo, o grupo que elabora videoclipes promocionais, caracterizados apenas 

por ilustrar a música. O segundo, trata-se de uma comunidade de realizadores nativa do 

cinema ou do vídeo juntamente com compositores e interpretes que tinham como 

objetivo a experimentação no âmbito da reinvenção do audiovisual. O terceiro grupo é 

caracterizado por idealizadores que consideram o clipe como uma forma audiovisual 

plena e autossuficiente, “capaz de dar uma resposta mais moderna à busca secular de 

uma perfeita síntese da imagem e do som”. Esse último grupo é formado pelo próprios 

músicos que, além de compor e interpretar, também concebem o visual do videoclipe. 

Machado acredita que esse grupo está introduzindo “mudanças fundamentais no 

conceito de clipe”, pois o videoclipe não é idealizado necessariamente após a concepção 

da música, mas faz parte integral do processo de criação transformando o “clipe em uma 

forma autônoma” (MACHADO, 2000, p. 178). 

Nesse contexto de configuração do videoclipe, Thiago Soares (2008), discutindo 

os novos rumos da televisão musical, afirma que o “compartilhamento de vídeos através 

de plataformas digitais mudou a dinâmica de circulação dos videoclipes”. Para ele, 

discutir o futuro do videoclipe está ligado a um debate sobre as novas configurações da 

televisão musical. Nesse princípio, o autor evidencia dois campos considerados por ele, 

em tensão; a televisão e a música popular massiva, de onde o videoclipe herda dois 

aspectos. O primeiro “ligado na televisão comercial e aos números musicais televisivos 
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e todas as suas características ligadas à performance do artista protagonista”, e o 

segundo ligado a “elementos que caracterizariam um uso mais experimental dos 

recursos audiovisuais apontando para o universo de práticas próximos da videoarte” (p. 

1).  

Soares (2008) delimita três eixos que operam na forma de circulação televisiva e 

que agem na configuração de circulação do videoclipe. No primeiro o videoclipe é 

produzido por meio de verba e contratos com gravadora. Nesse eixo há uma negociação 

entre o artista e a gravadora para produção do videoclipe com a possibilidade de 

divulgação televisiva. No segundo eixo, o videoclipe é produzido fora da gravadora, 

mas é apropriado como material de divulgação pela indústria fonográfica através de 

uma posterior mediação das gravadoras também a com possibilidade de divulgação 

televisiva. O terceiro eixo apresentado por Soares, é onde o videoclipe é produzido fora 

das gravadoras, sem negociação com a indústria fonográfica e sem possibilidade de 

inserção em circulação televisiva.  

Na conjuntura apresentada por Soares (2008), chama-se a atenção para a 

“entrada das plataformas online de compartilhamento de vídeos”, consideradas uma via 

capaz de “problematizar as dinâmicas massivas de circulação destes audiovisuais”. Para 

ele, atualmente  
[...] videoclipe não é mais um produto somente televisivo. Passa a 
integrar as dinâmicas de consumo da “cibercultura” e precisa ser 
compreendido também através desta lógica. Circunscreve-se um 
debate que atravessa uma problemática acerca do papel da televisão 
musical na circulação deste audiovisual e das novas formas de 
apropriação do videoclipe que passa a ser inserido em gadgets (Ipods, 
reprodutores de MP3 com vídeo), celulares, videologs, blogs e sites 
específicos (p.1). 

 

Nesse ambiente apresentado por Soares, Burgess e Green (2009) observa como o 

Youtube conquistou seu espaço na vida das pessoas até chegar às grandes corporações. 

Fundado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawes Karim, o Youtube 

transformou-se no maior site de uploads de vídeos que já existiu, oferecendo “funções 

básicas de comunidade, tais como a possibilidade de se conectar a outros usuários como 

amigos, e gerava URLS e códigos HTML que permitiam que os vídeos pudessem ser 

facilmente incorporados em outros sites”. Nesse intenso crescimento, a Google se 

adiantou e “pagou 1,65 bilhão de dólares” pelo site (p. 18). Vale ressaltar que “a cada 

minuto é feito upload de mais de 20 horas de vídeo; e cerca de 81,9% dos vídeos 
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inseridos em blogs são do YouTube” (PORTO, 2010), aumentando esta estatística agora 

mesmo, sendo que seus 
[...] colaboradores constituem um grupo diversificado de participantes 
– de grandes produtores de mídia e detentores de direitos autorais 
como canais de televisão, empresas esportivas e grandes anunciantes, 
a pequenas e médias empresas em busca de meios de distribuição mais 
baratos ou de alternativas aos sistemas de veiculação em massa, 
instituições culturais, artistas, ativistas, fãs letrados de mídia, leigos e 
produtores amadores de conteúdo (BURGESS e GREEN, 2009, p. 
14). 

 

Como exemplo dessa força, destacamos que dentre os dez vídeos mais vistos 

na plataforma YouTube, desde a sua criação em 2005, os seis primeiros são 

videoclipes6. Porém, tais videoclipes foram produzidos para televisão e exibidos em 

plataformas de vídeos, sem aproveitar as possibilidades e as potencialidades do meio 

digital.  

 

EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS 

Devemos lembrar que nenhuma gravadora ou artista vende um videoclipe, e, na 

maioria dos casos, quem investe em sua produção é a própria gravadora. Nesse quadro, 

a indústria fonográfica tem passado por um momento de tensão e ajuste. As gravadoras 

não conseguiam mais vender cópias na escala do consumo massivo e passaram a 

oferecer música associada a outros produtos e serviços, de modo a dividir rendimentos 

com provedores, empresas de internet, de telecomunicações, em franco combate 

também à pirataria.  

Nesse ambiente, ocorre uma mudança significativa nas estratégias de promoção 

do consumo. Essas práticas estão potencializadas, pois, se observarmos um adolescente 

em seu cotidiano, ele pode “navegar na internet, ouvir e baixar arquivos MP3, bater 

papo com amigos, digitar um trabalho e responder e-mails, alternando rapidamente as 

tarefas”. O mesmo pode ser visto em fãs de seriados televisivos, pois eles:  
podem capturar amostras de diálogos no vídeo, resumir episódios, 
discutir sobre roteiros, criar fan fiction (ficção de fã), gravar suas 
próprias trilhas sonoras, fazer seus próprios filmes – e distribuir tudo 
isso ao mundo inteiro pela internet (JENKINS, 2008, p. 42). 

Essa interação acontece dentro de um todo, o universo do consumidor, 

denominado lovemark, pois o  
                                                
6 Informação disponível em: 
<http://www.readwriteweb.com/archives/top_10_youtube_videos_of_all_time.php>. Acesso em: 15 jun. 
2012. 
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[...] consumidor ideal é ativo, comprometido emocionalmente e parte 
de uma rede social. Ver o anúncio ou comprar o produto já não basta; 
a empresa convida o público para entrar na comunidade da marca. No 
entanto, se tais afiliações incentivam um consumo mais ativo, essas 
mesmas comunidades podem também tornar-se protetoras da 
integridade das marcas e, portanto, críticas das empresas que solicitam 
sua fidelidade. Surpreendentemente, em ambos os casos, as relações 
entre produtores e consumidores estão sendo rompidas à medida que 
os consumidores procuram agir ao serem convidados a participar da 
vida das franquias (JENKINS, 2008, p. 47). 

 

 Nesse contexto, a gravadora precisa resgatar os investimentos aplicados e a 

marca é quem se torna mais valorizada nesse processo. É nesse âmbito que a 

participação dos fãs colabora com a divulgação e a promoção, tanto de maneira positiva 

como negativa. Desse modo, pensamos o videoclipe no âmbito da convergência, como 

se ele caminhasse por uma estrada da participação dos fãs e dos consumidores.  

Giselle Beiguelman (2013) destaca que são despejados quaquilhões de bytes por 

segundo de vídeos na internet sendo que por mês “o YouTube recebe mais vídeos do 

que as três principais emissoras de tevê dos EUA produziram em 60 anos”. Para ela, a 

produção audiovisual transcende as noções tradicionais de que a imagem nos 

permitia perceber com clareza os limites entre a fotografia, o vídeo e o cinema, 

afetando toda uma cadeia de produção, aumentando sensivelmente a capacidade 

de capturar imagens. A autora afirma que “não seria exagero dizer que a 

miniaturização das câmeras tem nos colocado diante da emergência de um 

terceiro olho na palma da mão”. Ela adverte que  
[…] mais do que isso, as imagens tornam-se táteis, reativas aos nossos 
gestos, temperatura e presença e participam de uma nova linhagem do 
design. Wiis, Ipads, Xboxs e toda uma gama de novas telas são 
exemplos quase autoexplicativos dessa linhagem de produção. Tudo 
indica que adentramos a época dos equipamentos de exercícios de 
sinestesia para as massas, em que as coisas parecem ser feitas para 
explorar a combinação de sentidos, como a visão e o tato, e converter 
as imagens que nos rodeiam, antes meras superfícies clicáveis, em 
interfaces com as quais nos relacionamos e dentro das quais passamos 
também a existir, em situações cada vez mais interconectadas e 
mediadas (p. 1). 

 

Nessa perspectiva, vemos projetos pensados para os suportes digitais, 

possibilitando a criação de conteúdos inovadores. Esses experimentos denominados 

interativos, são os mais variados possíveis tanto na concepção, como no suporte e 

linguagem. Como exemplo, temos a produção do clipe The Time/DirtyBit do grupo 
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Black Eyed Peas. Dirigido por Rich Lee, o videoclipe foi pensado como uma peça 

audiovisual para os diferentes suportes que podem ser fruídos para TV, internet, 

celulares e tablets. A maior inovação foi a captação das imagens em 360 graus. Além do 

clipe televisivo, temos o aplicativo BEP 360 (Figura 1) onde o usuário interage com seu 

aparelho com as seguintes possibilidades: 

-  Videoclipe em 360 graus; 

-  Realidade aumentada (ao operar o dispositivo móvel quando se assiste ao 

videoclipe e ao direcionar o dispositivo para a arte da capa do CD gerando 

avatares do Black Eyed Peas dançando com um balão contendo o último tweet 

postado na rede); 

-  Sessão fotográfica (por meio de imagens da banda carregadas no aplicativo, 

o usuário enquadra e bate uma foto e compartilha nas redes sociais); 

-  Game (no formato de puzzle com a temática do Black Eyed Peas); 

-  Planeta virtual (área exclusiva na qual os usuários do BEP 360 postam fotos 

e comentários). 

 
Figura 1 – Imagens do anúncio no iTunes e da utilização do BEP 360 no iPhone. 

 

Outro exemplo inovador é o da banda Cold War Kid7 (Figura 2). Utilizando a 

música I’ve Seen Enough, o diretor Sam Jones cria um ambiente que possibilita 

combinar estilos musicais para a canção dependendo das cores combinadas. Nessa 

experiência, temos a possibilidade da escolha de mais de 250 versões diferentes em que 

cada componente da banda executa a música com um instrumento diferente, além de 

ativar e desativar qualquer componente da banda.  

                                                
7Disponível em: <http://www.coldwarkids.com/iveseenenough/>. Acesso em: 2 jun. 2012. 
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Figura 2 – Imagem do Navegador do clipe Cold War Kid. 

Um exemplo brasileiro é o projeto criado pela Banda Skank, o skankplay8 

(Figura 3) e pela DonTryThis9, que tem o apoio da MTV Brasil, que pode ser 

considerado um videoclipe interativo/participativo no qual o usuário colabora e 

participa tocando ou cantando virtualmente com a banda através de um aplicativo, com 

a possibilidade de criar inúmeras versões da música De Repente em forma de 

videoclipe, as quais podem ser, posteriormente, disponibilizadas na plataforma 

YouTube. O sucesso desse projeto lhes renderam o Leão de ouro na categoria PR 

(Public Relations) no Festival de Cannes de 2011, com mais de 30 mil versões geradas e 

postadas na plataforma Youtube no ano de 2012.  

                                                
8 Disponível em: <http://www.skankplay.com.br/>. Acesso em: 2 jun. 2012 
9 “Criada pelos publicitários Caio Mattoso, Pedro Gravena e Rodrigo Mendes, o coletivo DonTryThis 
surgiu para colocar em prática aquelas ideias que, por algum motivo, não costumam sair do papel. 
"Quando acreditamos numa ideia, mas ouvimos as pessoas dizendo ‘isso não vai dar certo’, ‘é 
impossível’, ‘não vai funcionar’, pensamos: é exatamente nesta ideia que devemos investir”, explica 
Rodrigo Mendes”. Link: http://divirta-ce.blogspot.com/2011/03/literatura_01.html e 
http://www.dontrythis.com/. Acesso em: 12 jul. 2011.  
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Figura 3 – Interface do site www.skankplay.com.br 
 

Os exemplos acima seguem a linha de raciocínio de Arlindo Machado (2000) no 

texto a “Reinvenção do videoclipe”, na qual ele considera o videoclipe como uma forma 

autônoma, principalmente nas práticas de exercícios audiovisuais mais ousados. Nesse 

entendimento, podemos definir três categorias de experimentos de “videoclipes 

interativos”. O primeiro contempla a visão multiplataforma (televisão, internet, 

dispositivos móveis), o segundo considera o navegador de internet o meio principal, e o 

terceiro trata-se do tipo desenvolvido para dispositivos móveis em forma de aplicativos.  

Várias questões podem ser convocadas após a explanação desse panorama 

histórico e da linguagem/experimentação do videoclipe. Será que essas experiências 

interativas podem ser consideradas videoclipes? Esses experimentos são pensados para 

os veículos de massa? O videoclipe continua sendo apenas a promoção da música como 

um produto? Nesse âmbito a discussão sobre o gênero videoclipe ganha força a medida 

em que a produção audiovisual se conjuga com as novas possibilidades de produção 

para internet e mídias digitais, pois, como já dito anteriormente, o videoclipe tem 

caminhado em um processo evolutivo ao ponto de, atualmente, perder o status 

unicamente televisivo, evoluindo para as novas mídias num processo convergente. 
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