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RESUMO

Este estudo aborda o panorama dos produtos audiovisuais confeccionados por Visual Jockey
sobre as gramáticas dos gêneros musicais House e Techno na cena de música eletrônica
contidos no DVD VJBR#1. As noções de gênero mediático e cena musical, sinestesia e
videoclipe, fundamentam as análises, que envolvem configurações sonoras e visuais destes
produtos na música popular massiva e em suas dinâmicas de produção, circulação e consumo.
As marcas percebidas na materialidade discursiva dos videoclipes são relacionadas às formas
peculiares de consumo destes produtos na cena de música eletrônica como forma de destacar
a importância do Visual Jockey nesse processo da comunicação contemporânea.
Palavras-chave: Visual Jockey; Sinestesia; Videoclipe; Gênero Musical; Cena Musical
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ABSTRACT

This study approaches the panorama of audiovisuals products confectioned by Visual Jockeys
about the grammars os the music genres House e Techno in the scene of electronic music
contained in the DVD VJBR#1. The concepts of mediated genre and musical scene,
kinesthesia and video-clip, base the analyses, which involves sonorous and visual
configurations of these products in massive popular music and in its dynamics of production,
circulation and consuption. The marks perceived in the discursive materiality of video-clip are
related to the peculiar forms of consumption of these produts in the scene of electrponic music
as a way to detach the importance os Visual Jockeys in this process of contemporany
communication.
Key words: Visual Jockey; Kinesthesia; Video-clip; Musical Genre; Music Scene.
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1 INTRODUÇÃO

Os anos 90 foram um importante marco na distribuição global de culturas 1 musicais de
nicho, por meio das tecnologias de informação e comunicação (TICs)2. Essas tecnologias
fomentaram estruturas de produção/distribuição/consumo transnacionais de produtos que
tinham seu ambiente cultural restrito a limitações geográficas. Num prazo de menos de quatro
anos (1990-1994), com a popularização da internet, foi possível manter elos físicos de dupla
articulação entre as cenas3 musicais de Londres e capitais culturais nacionais, como São Paulo
e Rio de Janeiro. Dessa forma, por meio de um aparato midiático multifacetado (rádio,
televisão, jornais, revistas e internet), o Brasil tornou-se um dos pontos de emissão/recepção
da cultura de consumo internacional da música eletrônica: a Cultura Club (CC).
O termo CC é proveniente do trabalho pioneiro da pesquisadora Sarah Thornton
(1996) sobre a dimensão comunicativa das mídias na construção de grupos sociais reunidos
em torno do consumo da música eletrônica. Para Thornton, esse tipo de cultura juvenil tem
como centro social de atividade as pistas de dança e tem o respaldo dos meios de
comunicação como rede crucial na definição e distribuição do conhecimento cultural. Ou seja,
a diferença entre estar dentro ou fora da cena de música eletrônica depende de complexos
graus de cobertura, criação e exposição proporcionados pelo aparato midiático.
Mais do que meros instrumentos de atualização e publicização da cultura da música
eletrônica, as mídias são agentes importantes na configuração da identidade de um
estilo musical, uma vez que, de várias maneiras, atuam na agregação, discussão,

1

Seguimos aqui nesta pesquisa o conceito de cultura defendido por Clifford Geertz: “o conceito de cultura que
eu defendo [...] é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal
amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias *...+”
(1989:15).
2
Por motivo de economia textual iremos utilizar uma série de siglas para designar alguns termos durante este
trabalho. As siglas serão sinalizadas entre parênteses por um acrônimo em letras maiúsculas logo após o termo
na primeira vez que aparecerem no corpo do texto.
3
Cena musical é “aquele espaço cultural em que uma série de práticas musicais coexistem, interagindo umas
com as outras em uma variedade de processos de diferenciação, e de acordo com trajetórias variadas de
mudança e inter-fecundação” (Straw, 1991).
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estabelecimento de códigos e regras de sons e comportamentos que, enfim, ajudam
a construir o que conhecemos por música eletrônica (Sá & De Marchi, 2003:9).

Foi esse poder dos meios de comunicação na formação de cenas musicais que nos
levou a ingressar nessa cultura, ainda estudante de comunicação social, atuando como
produtor executivo do coletivo Pragatecno4, responsável pelo desenvolvimento da cena de
música eletrônica no norte e nordeste do País. Junto com Claudio Manoel Duarte de Souza,
líder do coletivo e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura
Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, fundamos, em 2000, um núcleo na cidade
de Salvador (BA). Durante o período no Pragatecno, pudemos desenvolver uma série de
pesquisas empíricas sobre os modos de produção/consumo/distribuição de produtos musicais
na cena de música eletrônica.
Essas pesquisas nos levaram a perceber a importância que a música eletrônica vinha
adquirindo na cultura contemporânea e no Brasil. Em menos de cinco anos (1995-2000), os
nichos de produção/consumo da CC nacional já haviam-se alastrado para fora de centros
cultuais como São Paulo e Rio de Janeiro. Parte considerável desse desenvolvimento da CC
nacional estava centrada na autonomia que as tecnologias de produção sonora
proporcionavam ao Disc Jockey (DJ). Um dos princípios básicos para a replicação de nichos
de consumo da cena de música eletrônica desenvolvidos no Pragatecno, por exemplo, era a
capacitação técnica e cultural do DJ. A figura desse agente cultural é central na CC desde a
sua pré-formação, nos anos 50, com o início da indústria do Rock and Roll. Trabalhando junto
a rádios, gravadoras, programas musicais de TV, o DJ atua como mediador entre o público e
as novidades da indústria fonográfica. “Pois, se por um lado, ele é um consumidor bem
informado, que faz da sua paixão por música uma forma de ganhar dinheiro, do outro, ele é
um formador de opinião, provocando, através de suas preferências musicais, uma cadeia de

4

www.pragatecno.com.br
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consumo” (Sá, 2003:11). Além de mediador de consumo, o DJ pode facilmente, mesmo sem
perícias técnicas específicas, tornar-se um produtor musical.
Dessa forma, boa parte dos valores estéticos da música eletrônica se baseia no
emprego de tecnologias na busca de um “estranhamento” à tradicional percepção
musical e, conseqüentemente, ampliação dos seus valores. Esses artistas encontram
nas tecnologias digitais artefatos altamente eficazes para apropriação e alteração de
sons (sampling5), reorganização de sonoridades (remixagem), formas de gravação
musical (estúdios virtuais) entre outras técnicas. Ao mesmo tempo, a música
eletrônica está completamente relacionada à cultura do DJ, que se caracteriza por
retomar e transformar “antigas” tecnologias – como os toca-discos, o vinil,
sintetizadores6 e aparelhos de gravação – em poderosas ferramentas de composição
musical, configurando alta e baixa tecnologia numa música com ares futuristas (Sá
& De Marchi, 2003:9).

As novas técnicas composicionais utilizadas pelos DJs não somente criam novas
sonoridades como também resgatam heranças das composições acadêmicas dos anos 50, na
música concreta (Pierre Schaeffer) e na música eletrônica (Karlheinz Stockhausen). A
principal delas é encarar a música como um processo e não um produto final. Essas
influências também são revertidas para as formas de consumo na CC: “a música deve
funcionar em termos de timbres, texturas, espacialidade, ritmo e repetição como um
componente de um sistema que tem na pista de dança, nas drogas, na efemeridade, no
anonimato dos autores, no utilitarismo e na vibe – a energia trocada entre o DJ e o público elementos cruciais” (Sá, 2004:10). Ou seja, o que é consumido na música eletrônica é
necessariamente a performance (Cohen, 2004; Glusberg, 2005) do DJ em uma determinada
ambiência (a pista de dança).
A peculiaridade de consumo de uma ambiência na CC, em prol de um produto, no
sentido estrito, como um álbum7, nos levou a buscar novas questões sobre como se dava esse

5

Ato de gravar e modificar amostras (sampler) de sons por meio de aparelhos eletrônicos ou computadores.
Aparelhos que sintetizam sons. Entendemos por síntese qualquer tipo de trabalho de geração de sons por
meios eletrônicos. A síntese pode ser desenvolvida por diversos procedimentos: aditivo, subtrativo, freqüência
modulada, amplitude modulada, moldagem da onda, granulação, etc. (Dodge & Jerse 1985).
7
Uma das principais estratégias de articulação dos aspectos plásticos e midiáticos se configura na idéia de
álbum. Este é um produto musical com mais de quarenta minutos que possui uma ligação entre suas diversas
faixas, é composto por capa e encarte e apresenta-se como uma espécie de obra musical. O surgimento desse
suporte está diretamente relacionado ao Long-Play, um disco de vinil, de 12 polegadas, com 33 1/3 rotações
6
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processo de consumo midiático. Em outras culturas de consumo musical, como o Rock, a
ambiência midiática de consumo geralmente é construída por meio de uma densa teia de
aparatos imagéticos (capas dos álbuns; encartes e propagandas em revistas e jornais; cartazes
e flyers de shows e eventos; outdoors nas vias públicas; propagandas e vinhetas televisivas e,
por fim, sites e blogs na internet) que auxiliam no cerceamento das barreiras entre os
consumidores de determinado gênero musical. Assim, é possível pensar que esses aparatos
constroem paisagens diferentes para gêneros diferentes: garagens, porões, ambientes escuros
relacionam-se ao Rock ou ao Heavy Metal; o grafite, o muro, o asfalto, ao Hiphop; ou ainda,
no caso da CC, são privilegiadas as luzes coloridas, estroboscópicas, os sintetizadores, as
mesas de discotecagem (Soares, 2005b).
A questão central na cena de música eletrônica parecia ser, então, descobrir como essa
ambiência de consumo imagético se dava em uma cultura que privilegiava de tal maneira a
experiência na pista de dança. Em busca de respostas, fomos para São Paulo em 2004, com o
intuito de ingressar na VisualFarm (Centro de Desenvolvimento de Novas Linguagens
Visuais)8, pioneira no desenvolvimento de produtos imagéticos para a CC nacional. O diretor
da organização, Alexis Anastasiou, tinha trazido para o Brasil, em 1999, uma série de
experiências videográficas voltadas para pista de dança, conhecidas na Europa como vjing –
termo desenvolvido pela similaridade ao ato do DJ ao tocar, ou discotecagem (djing) – que
tinham como pivô a figura do Visual Jockey (VJ). Essas experiências videográficas consistiam
em instalações de projeção de vídeo digital montadas na pista de dança, onde os vídeos eram
manipulados em tempo real pelos VJs, como forma de produzir com o DJ uma sinestesia9
entre som e imagem.

por minuto que permitia aumentar a quantidade de dados armazenados, alterando assim parte das relações de
consumo com a música popular massiva (Cardoso Filho & Janotti Junior, 2006:4).
8
www.visualfarm.com.br
9
A palavra sinestesia vem da junção do prefixo grego syn (junto), em conjunção com aisthesis (sentido ou
sensação), entendida como a intersecção ou o diálogo entre duas ou mais modalidades sensoriais (Basbaum,
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Os DJs antecedem aos VJs temporalmente, surgiram primeiro mas, hoje, quando os
dois tocam juntos, há um diálogo dos dois ritmos. Pode haver complementaridade,
quando os dois funcionam em ritmos semelhantes ou, ao contrário, cada um dos
dois segue caminho próprio e em alguns momentos se unem. É a “estrutura
motovisual”10, sincronia ou assincronia sincopadas. Som e imagem não podem ser
pensados separadamente, são simultâneos e interligados, são audiovisão11. Se
imagem e som forem entendidos como partes de uma partitura, o ponto de fuga
pode estar ora em um, ora em outro. Como as manipulações da imagem e do som
se dão ao vivo, é a partir do jogo entre os dois que acontece a montagem, que se
define o ritmo como um todo.

Dessa forma, podemos perceber que o VJ era responsável pela manutenção do aparato
de consumo imagético da CC, além de dividir espaço de importância na pista de dança com o
DJ, agente central da música eletrônica, como vimos anteriormente. Dando continuidade a
nossa pesquisa, percebemos que não existia nenhuma bibliografia sobre as interferências dos
VJ nos processos de consumo da CC. A maioria das matérias jornalísticas e os raros artigos
sobre o tema desenvolviam somente o aspecto sinestésico desse tipo de artista na cena de
música eletrônica. Isso nos pareceu bastante intrigante, já que na época (2004) os DJs e o
espaço da CC na cultura musical contemporânea tinham conquistado uma parcela
significativa de importância, inclusive equiparando-se, em termos de volume de negócios,
com culturas musicais clássicas como o Rock.
Durante o período na VisualFarm, já como produtor executivo da organização,
levantamos, por meio de pesquisas etnográficas, que a Cultura dos VJs era bem extensa e
perpassava influências variadas que provinham da videoarte e

de outras experiências

sinestésicas. Todas essas referências apareciam durante as apresentações performáticas dos
VJs que pudemos acompanhar em eventos de música eletrônica. Dessa forma, os VJs criavam

2002). Para esta pesquisa, empregamos o termo sinestesia no sentido de intersecção entre os sentidos da visão
e da audição.
10
Termo utilizado por Arlindo Machado para definir a sinestesia no videoclipe. “As imagens do clipe têm sido
tão esmagadoramente contaminadas pelas suas trilhas musicais, que acaba sendo inevitável sua conversão em
música, isto é, numa calculada, rítmica e energética evolução de formas no tempo. Nesse sentido, pode ser
muito útil observar como o clipe está evoluindo de um mero adendo figurativo da música para uma estrutura
motovisual que é, ela também, em essência, de natureza musical” (2000:178, grifo nosso).
11
A autora quis fazer referência ao livro do Michael Chion (1994), pesquisador francês do design sonoro no
cinema.
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complexas ligações midiáticas entre esses circuitos culturais, como a videoarte e o cinema,
para compor o ambiente de consumo imagético da CC.
Esse panorama, quase totalmente inexplorado, da produção simbólica dos VJs na CC,
nos levou a propor um projeto de pesquisa para uma dissertação de mestrado sob a tutela da
linha de pesquisa Análise de Linguagens e Produtos da Cultura Mediática do Programa de
Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da Universidade Federal da Bahia.
A proposta inicial do projeto foi elaborada sob o ponto de vista metodológico etnográfico.
Seria acompanhado, por um prazo de dois anos, o circuito cultural nacional dos VJs, por meio
de entrevistas, sites, blogs e análise de material audiovisual disponível na internet e/ou outro
suporte. O objetivo central da pesquisa seria determinar o limite de interferência e
representatividade imagética que os VJs possuíam dentro da CC nacional.
Entretanto, por motivo de adequação à linha de pesquisa do programa, foi necessário o
abandono do método etnográfico em prol de uma adaptação à metodologia de análise dos
produtos da Música Popular Massiva (MPM) desenvolvida pelo grupo de pesquisa em Mídia
e Música Popular Massiva da Universidade Federal da Bahia (M&MPM). Nesse sentido,
devíamos partir em busca de um produto audiovisual que fosse representativo no circuito
cultural dos VJs. A escolha recaiu sobre a única coletânea nacional de trabalhos audiovisuais
dos VJs: o DVD VJBR#1. Porém, esta virada metodológica trouxe à tona uma questão sobre o
suporte do produto escolhido: como analisar uma performance do VJ que se esvanece no
momento da sua atuação, em um formato como um videoclipe?
A resposta foi dada num artigo de Daniela Tordino, que desenvolvia pesquisa de
Mestrado em Artes Visuais na Universidade de São Paulo sobre o tema do vjing na época: “A
integração de som, imagem, espaço e público em tempo real faz com que o momento da
apresentação seja único, impossível de reviver em toda a sua profundidade. Vistas em outro
momento, as imagens perdem o caráter essencial que as compõem. [...] Sendo assim, qualquer
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tipo de registro resultará em uma tentativa frustrada de exibição da obra” (2005:4). Ou seja,
nossa alteração metodológica também solicitava uma mudança de objeto. Não poderíamos
tratar da performance dos VJs por meio do formato videoclipe, pois ele não tinha o poder de
representar tal ato.
Partimos, então, para um novo objeto: a relação do vjing com o gênero musical na
cena de música eletrônica. Por meio dessa relação poderíamos averiguar no produto
(videoclipe) a dimensão de importância da construção do imaginário dos gêneros musicais
consumidos na CC e, a partir daí, ponderar sobre reverberações maiores da atuação do VJ na
cena de música eletrônica. Dessa forma, munidos de uma metodologia propícia, um novo
corpus de análise (videoclipes produzidos por VJs) e um novo objeto, partimos para as
suposições das duas hipóteses que guiaram esta pesquisa: 1) os VJs utilizam processos
técnicos e formais para criação de produtos culturais de maneira similar aos DJs da cena de
música eletrônica; 2) os VJs criam diferentes cenários visuais nos videoclipes sob a influência
de distintas gramáticas dos gêneros musicais da cena de música eletrônica. Partindo desses
pressupostos, distribuímos gradualmente a pesquisa nos capítulos descritos abaixo.
O primeiro capítulo tem como objetivo a delimitação do nosso horizonte conceitual,
sobre o qual analisaremos as relações dos gêneros midiáticos da música eletrônica e o tipo de
videoclipe produzido pelos VJs. Antes de adentrar pormenorizadamente nas questões
relacionadas à produção de imagens dos VJs, achamos necessário desenvolver uma
aproximação entre o conceito de gênero midiático e o universo de consumo da música
eletrônica, para que fique clara a importância das comunidades de gosto musical na formação
do imaginário dos gêneros midiáticos na CC.
No segundo capítulo aprofundamos alguns aspectos da construção dos dois gêneros
midiáticos analisados nesta pesquisa: a House e o Techno. Foram levantadas as principais
iniciativas históricas de alguns agentes culturais (DJs, produtores, donos de casas noturnas,
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etc.) responsáveis pela definição sociológica de ambos os gêneros na CC. Foram, também,
apontados alguns elementos técnicos e plásticos que caracterizam a House e o Techno em
relação a outros gêneros musicais na cena de música eletrônica. Esse percurso permitiu a
exemplificação, em termos práticos, dos pontos fundamentais do gênero midiático (horizontes
de expectativa, comunidades de gosto, etc.) aplicados ao universo da CC.
No terceiro capítulo, apresentamos os principais pontos de encontro entre os domínios
sociais, econômicos e técnicos dos VJs e as dinâmicas dos gêneros midiáticos na CC. Foi
desenvolvido um pequeno histórico de formação da Cultura do VJ para que, posteriormente,
fosse possível entender como os circuitos culturais dos VJs dialogam e interferem na
formação do imaginário da cena de música eletrônica.
O quarto capítulo teve por objetivo apresentar uma visão ampla da metodologia de
análise do videoclipe vinculada ao conceito de gênero midiático desenvolvida pelo grupo
M&MPM. Com base nessa metodologia, aplicamos algumas adaptações conceituais para a
análise dos videoclipes produzidos sob os formatos típicos de consumo musical na CC.
Por fim, no quinto capítulo, aplicamos nossa metodologia de análise dos videoclipes
em alguns produtos contidos na coletânea VJBR#1, com o objetivo de verificar como os
efeitos de sentido desses produtos compunham as paisagens imagéticas dos gêneros House e
Techno.

21

2 ASPECTOS DO GÊNERO MUSICAL NA CULTURA CLUB

Este capítulo tem como objetivo a delimitação do nosso horizonte conceitual, sobre o
qual analisaremos as relações dos gêneros midiáticos da música eletrônica e o tipo de
videoclipe produzido pelos VJs. Antes de adentramos pormenorizadamente nas questões
relacionadas à produção de imagens dos VJs, achamos necessário desenvolver uma
aproximação entre o conceito de gênero midiático desenvolvido pelo grupo Mídia e Música
Popular Massiva (M&MPM) e o universo de consumo da música eletrônica para que fique
clara a importância das comunidades de gosto musical na formação do imaginário dos gêneros
midiáticos na CC.

2.1. Gênero midiático e consumo da música na pista de dança

As classificações genéricas fazem parte de qualquer nicho dentro do ambiente de
consumo musical. Fácil identificar o fenômeno nas prateleiras de lojas de discos, onde o
consumidor é direcionado a determinada estante onde estão agrupados os discos com o gênero
musical que lhe interessa no momento: Rock, Heavy Metal, Country, Jazz, etc. As constrições
genéricas constituem, dessa forma, o principal viés de análise para entender os processos
comunicacionais a que estão sujeitos os produtos midiáticos12 da indústria fonográfica.
O gênero musical, assim como outros gêneros, remete à idéia de agrupamento de
determinados elementos ou eventos que seguem um padrão. Dentro do campo
comunicacional, buscamos a generalização dos produtos culturais como textos (modelos
textuais ou padrões discursivos) que, juntos, delimitem um sentido. Segundo Eliseo Verón:
12

Os produtos aqui tratados estão obrigatoriamente envoltos no aparato midiático, sendo impossível abordar a
noção de gênero sem essa relação. “Assim, se por um lado a noção de gênero remete à idéia de um modelo
textual, paradigma de determinadas expressões discursivas, por outro, não se pode deixar de lado o papel que
os aspectos materiais das diversas mídias ocupam na própria denominação de gênero no campo
comunicacional” (Janotti Junior 2005a).

22

Toda produção de sentido, com efeito, tem uma manifestação material. Essa
materialidade do sentido define a condição essencial, o ponto de partida necessário
de todo estudo empírico da produção de sentido. Sempre partimos de „pacotes‟ de
materiais sensíveis investidos de sentidos que são produtos; em outras palavras,
partimos sempre de configurações de sentido identificadas sobre um material (texto
lingüístico, imagem, sistema de ação cujo suporte é o corpo, etc.) que são
fragmentos da semiosis (1996:126).

Dessa forma, Verón propõe uma abordagem dos objetos culturais por meio da análise
semiótica dos vestígios materiais dos discursos sociais. Qualquer objeto cultural propõe
“condições materiais e simbólicas necessárias à confecção e à partilha dos valores por parte
dos atores envolvidos nos processos de produção e consumo desses objetos” (Janotti Junior,
2005a).
Parte fundamental para entender a noção da teoria comunicacional dos discursos
sociais de Verón reside no fato da interdependência entre os processos de recepção e os
produtos culturais, na produção de sentido. Entender os modelos textuais do gênero em
determinado produto significa estar atento aos limites propostos pelo ambiente social de
produção desses produtos, assim como às instâncias coercitivas ligadas à recepção, intrínsecas
ao próprio produto. Entretanto, devemos estar atentos que as considerações de Verón sobre os
discursos sociais não abarcavam os produtos musicais ou música num sentido amplo. Para
fins deste trabalho, entendemos a música como um discurso socialmente construído, portanto
adequável à teoria dos discursos sociais (Janotti Junior, 2005b).
Essa noção de gênero – baseada numa adaptação das teorias de Verón aos discursos
sociais da música – visa propor ao analista “uma teoria que não oponha de maneira radical as
análises imanentes às analises contextuais” (Cardoso Filho, 2006:41) dos produtos culturais.
Dessa forma, o gênero musical funciona como uma série de estratégias comunicacionais
compartilhadas culturalmente que imbricam reciprocamente os elementos semióticos
imanentes ao produto cultural e seus contextos sociais produtivos.
Sobre o panorama sociológico dos Estudos Culturais, particularmente pela articulação
de Simon Frith, podemos levantar outras considerações importantes sobre o gênero musical.
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Segundo o autor, cada gênero determina um tipo específico de ideologia13 da audição.
Depende das comunidades de consumo musical a categorização dos produtos midiáticos em
determinado gênero.
Gêneros musicais são construídos – e devem ser entendidos – como processos
culturais/comerciais; eles não são resultado da identificação das análises
acadêmicas ou histórias formais musicológicas. Para as pessoas que vivem o
gênero, há perguntas contínuas a serem respondidas sobre novas ações: isto se
enquadra na minha lista? nas minhas críticas? e na minha coleção? (1996:88).

Nessa perspectiva, “os gêneros são, antes de tudo, modelos (paradigmas) dinâmicos e
não fórmulas ossificadas” (Janotti Junior, 2005a). As constrições de um gênero estão, o tempo
todo, em negociação negativa ou comparativa com outros gêneros sobre a ideologia das
comunidades de consumo. Mesmo uma vez aceito, o produto midiático sobre a ideologia
genérica da comunidade ainda tem que disputar espaços de discurso “com expressões
canônicas ou similares dentro do mesmo paradigma” (Janotti Junior, 2005a). As
complexidades em delimitar um gênero ocorrem, ainda, porque cada produto midiático, ao
mesmo tempo em que afirma características do gênero no qual se inscreve, também alarga as
fronteiras desse gênero, por mobilizar elementos semióticos singulares àquele produto (Lima,
2007:53). A dinâmica do gênero surge, então, do processo de adaptação às pressões exercidas
pelas instâncias dos modos de produção/circulação/consumo dos produtos midiáticos. Os
atores dessas pressões são caracterizados pela atuação de agentes como: a indústria
fonográfica, as lojas de discos (dentro e fora da internet), a imprensa especializada e os
consumidores musicais. No caso específico da música eletrônica, ainda exercem influência: os
DJs, os promoters e os donos das casas noturnas como agentes locais para a construção dos
gêneros musicais.
Numa releitura dos conceitos de gênero musical de Frith e sobre a visão dos discursos
sociais de Verón, o pesquisador Jeder Janotti Junior, juntamente com o grupo de pesquisa
13

Ideologia é aqui definida “como uma visão, uma concepção de mundo de uma determinada comunidade
social numa determinada circunstância histórica” (Brandão, 2004:30).
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M&MPM, desenvolve atualmente o conceito de gênero midiático. Esse conceito tem a
finalidade de analisar um tipo de música desenvolvida, distribuída e consumida atrelada aos
meios de comunicação de massa: a Música Popular Massiva (MPM). “É uma música que
valoriza não só os elementos técnicos da gravação (timbres e reverberação, por exemplo)
como, também, os da circulação em diferentes meios de comunicação (como cinema, rádio,
TV ou Internet)” (Cardoso Filho, 2006:21). A MPM surge na primeira metade do século XX,
em manifestações musicais, como o Rock, que utilizam o aparato das mídias no trinômio
produção/circulação/consumo para a geração de seus produtos culturais.
Num artigo recente, Janotti Junior amplia a tipologia MPM para a noção de campo.
Segundo o autor, o intuito de ampliar o conceito para a teoria da sociologia do campo de
Pierre Bourdieu (1984 e 1996) visa à caracterização da linguagem própria da MPM, com o
“acúmulo de capital simbólico por parte dos atores envolvidos nas práticas musicais,
utilização específica das tecnologias de gravação/reprodução/circulação, manipulação dos
elementos plásticos dos sons e apropriações culturais ligadas às afirmações de autonomia das
expressões musicais” (2007:3).
Outro aspecto da caracterização do campo da MPM, bem como em outras indústrias
culturais, está na existência de uma “autonomia criativa relativa” dos músicos e produtores
musicais na indústria cultural, criando uma interface permanente entre os aspectos plásticos
dos produtos musicais e as lógicas econômicas nas quais estão inseridos. Devem-se derrubar
dessa maneira as dicotomias entre as análises dos produtos pelo viés da arte versus indústria
do entretenimento. Nesse sentido, as dinâmicas do campo da MPM constroem-se pelo
entrelaçamento das seguintes estratégias discursivas14:

14

De acordo com Elizabeth Duarte, “as estratégias discursivas correspondem a um projeto concreto que
obedece a determinados critérios de seleção e relevância, dizendo respeito a decisões tomadas no processo de
produção, responsáveis também pela escolha de mecanismos de expressão adequados à manifestação dos
conteúdos desejados” (2006:42).
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1) Expressões plásticas que englobam desde as produções ligadas à indústria
fonográfica, em sentido tradicional, até as “produções caseiras” que circulam na
internet.
2) Tecnologias que possibilitam a produção, circulação e consumo dos produtos
musicais por parte de músicos, produtores, críticos e ouvintes. Nesse sentido, o
termo massivo não se refere apenas ao número de ouvintes/consumidores
envolvidos mas, também, às sensibilidades ligadas às configurações técnica e
institucional, forjadas ao longo do último século.
3) Formatos, constrições econômicas, rotinas produtivas, culturas organizacionais,
práticas
musicais,
críticas
e
de
audição
voltadas
para
a
produção/circulação/apropriação das diversas expressões musicais que compõem a
música popular massiva (Janotti Junior, 2007:8).

É preciso estar atento, entretanto, a que a tentativa de estabelecer um diálogo entre a
MPM e a noção de campo de Bourdieu ainda é um projeto em aberto no grupo de M&MPM,
sujeito a modificações e ratificações. Nesse sentido, mesmo estando atento aos apontamentos
de Janotti Junior sobre a proximidade das teorias de Bourdieu e as dinâmicas da MPM,
acreditamos que a noção de CC (também baseada em Bourdieu) desenvolvida pela
pesquisadora Sarah Thornton (1996) seja uma abordagem contumaz para um panorama dos
agentes sociológicos responsáveis pela construção dos gêneros midiáticos da música
eletrônica. Ou seja, não iremos considerar nesta pesquisa a MPM como um campo.
Entretanto, acreditamos que as noções sociológicas desenvolvidas por Bourdieu

e

apropriadas por Thornton são de vital importância para o entendimento da CC, como veremos
adiante nesta pesquisa.
Podemos perceber (pelas estratégias discursivas listadas anteriormente) que o gênero
midiático é composto por uma trama complexa de elementos textuais, econômicos, sociais e
ideológicos que permeiam todos os aspectos de produção/circulação/consumo dos produtos
midiáticos. Na MPM, o gênero midiático se configura “através do encontro entre música e
ouvinte, uma interação que está relacionada aos aspectos históricos e contextuais do processo
de recepção, bem como aos seus elementos semióticos” (Janotti Junior, 2005a). Por meio da
gramática virtual dos gêneros musicais, é possível identificar as possibilidades de significação
de um tipo de música para um público alvo. Gramáticas são regras, certos modos de
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compartilhar experiência e conhecimento musical (Janotti Junior, 2005a). Essas regras devem
perfazer, ou não, o horizonte de expectativa15 que a comunidade musical constrói sobre
determinado gênero.
Janotti Junior, com base numa classificação prévia de Simon Frith, estabelece três
principais regras do gênero midiático: 1) regras econômicas que envolvem as relações de
consumo (e os endereçamentos presentes nesse circuito) nos processos de produção, difusão e
audição do produto musical nas instâncias dos direitos autorais, relação entre os músicos e as
gravadoras e esquemas promocionais de vendas; 2) regras semióticas que abarcam as
estratégias de produção de sentido e as expressões comunicacionais do texto musical e como
as expressões musicais referem-se a outras músicas e gêneros; 3) regras técnicas e formais,
como as convenções e habilidades que cada gênero pressupõe dos músicos: volume sonoro,
timbres, ritmos, tom de voz e inclusão, ou não, de determinado instrumento (2003c:36). O
autor esclarece, ainda, que essas regras não são fixas, pois os gêneros estão em constante
mutação.
Apresentado o horizonte conceitual de gênero midiático, iremos agora nos debruçar
sobre a sua aproximação aos gêneros da música eletrônica. Deve-se deixar claro, logo num
primeiro momento, que a música eletrônica não será considerada como gênero nesta pesquisa.
Sua função pode ser similar ao rótulo musical do Rock, que agrega uma grande quantidade de
gêneros e subgêneros díspares sobre uma suposta conjunção de estratégias discursivas
similares. Ao analisarmos com maior acurácia, tanto a música eletrônica quanto o Rock,
percebemos um emaranhado complexo de gêneros disputando espaços de sentido, por vezes
15

“O termo ‘horizonte de expectativas’ deriva dos estudos da Hermenêutica e da Teoria da Literatura que
propunham perceber de que forma se operavam os princípios da interpretação, sobretudo de textos poéticos,
tendo como base a identificação de alguns conceitos pré-existentes que orientavam e condicionavam a leitura
de alguns destes textos. Teóricos do Formalismo Russo como Roman Jakobson, passando por Michael Rifaterre
e chegando aos estudiosos da Estética da Recepção como Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser e Hans Ulrich
Gumbrecht trabalharam os conceitos de ‘horizonte de leitura’ ou ‘horizonte de expectativas’ relacionando-o ao
que chamaram de efeito estético. No campo da Comunicação, o termo ‘horizonte de expectativas’ é articulado
a estudos de Recepção, bem como a noções de gêneros nos Estudos Culturais e na perspectiva de uma Estética
da Comunicação, entre outros” (Soares, 2005b:3).
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até antagônicos. Por outro lado, o termo música eletrônica às vezes, apresenta certas
características de uma espécie de arquigênero, onde podem ser identificadas certas
similaridades plásticas entre os gêneros que a compõem (assim como o Rock), bem como a
identificação de padrões de consumo por parte das suas comunidades musicais. Entretanto,
acreditamos que ambas as acepções não perfazem resultados tão claros quanto as análises
feitas diretamente sobre os gêneros propriamente ditos, quanto aos elementos imagéticos
relevantes nos videoclipes produzidos pelos VJs. Nesse sentido, utilizaremos o termo música
eletrônica somente no sentido de aglutinador de gêneros musicais presentes na CC e não
como um articulador analítico.
O termo música eletrônica foi eleito pela crítica musical nacional para referir-se a um
tipo de música consumida em clubes noturnos ou raves16 no início dos anos 90. Sob esse
rótulo, disputavam espaços os gêneros: Ambient17, House (tópico 3.1), Techno (tópico 3.2),
Drum‟n‟Bass18, Trance19 entre outros20. Todos esses gêneros congregavam-se sobre a égide
do que Sarah Thornton chama de Cultura Club (CC).
„Cultura Club‟ é a expressão coloquial dada às culturas juvenis para quem os dance
clubs e suas ramificações dos anos 80, as raves, são o eixo simbólico e centro
social de atividade. O sentido de lugar proporcionado por esses eventos é tanto que
freqüentadores regulares assumem o nome desses espaços que freqüentam,
tornando-se „clubbers‟ e „ravers‟ [...] Participar da cultura club é construir, por sua
16

raves são eventos que reúnem milhares de pessoas ao ar livre, em locais afastados do perímetro urbano,
como sítios, galpões e praias. Surgem na Grã-Bretanha, no final dos anos 80 e início dos anos 90, onde
adquirem caráter ilegal por determinação governamental, espalhando-se posteriormente por outros países da
Europa e Estados Unidos (Feitosa, 2003b).
17
Seu crescimento acontece no início dos anos 90, mas suas origens remetem a Brian Eno, nos anos 70, com
sua música minimalista. Gênero musical composto basicamente de texturas, sem batidas, com notas longas e
etéreas e melodia lenta (quando aparece algum ritmo está desaceleradíssimo), não voltada para as pistas de
dança (Souza, 2003).
18
Saído dos guetos negros de Londres (1991/92) esse gênero musical, antes chamado de Hardcore quando
saído da cena Hip Hop, associa os baixos potentes com batidas sincopadas. Pode se associar a formas plásticas
de outros gêneros musicais, como o Jazz, fazendo surgir o jazzy drum and bass, ou no caso brasileiro à MPB,
com os DJs e produtores Marky, Xerxes e Patife (Souza, 2003).
19
Criado na Alemanha, já é uma derivação do Techno. Texturas se sobrepõem às batidas. Som viajante. Menos
Groove. O Hard Trance acelera as batidas para até 150 BPM e o Psy Trance (em torno de 138/150 bpms)
aumenta as camadas de texturas e efeitos sonoros e mistura com trechos de sons étnicos indianos (Goa
Trance). O Trance usa a estrutura e BPM da House ou do Techno (Souza, 2003).
20
Uma cartografia bem extensa dos gêneros e subgêneros da música eletrônica pode ser encontrada no
Wikipédia [en.wikipedia.org/wiki/List_of_electronic_music_genres].
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vez, afinidades maiores, sociabilizar os participantes a partir de um conhecimento
dos (e, freqüentemente, uma crença em) gostos e de suas aversões, significados e
valores da cultura. Clubes e raves, então, alojam comunidades ad hoc com
fronteiras fluidas que podem se juntar e se dissolver em um único verão ou resistir
por alguns anos (1996:3).

Ou seja, os elementos básicos constituintes (e inter-relacionados) da CC são as
comunidades de gostos musicais e os espaços freqüentados por elas. “Os públicos Club
geralmente estão congregados na base de seu gosto musical comum, no consumo de uma
mídia comum e, mais importante, suas preferências por pessoas com gostos semelhantes aos
deles” (Thornton, 1996:3). Nesse sentido, as comunidades musicais da CC não diferem de
outras comunidades de consumo da MPM e compartilham as mesmas dinâmicas. Entretanto,
diferente de comunidades de consumo do Rock e do Heavy Metal, que recebem suas
denominações baseados no gênero musical (roqueiros e metaleiros, respectivamente), os
clubbers e ravers recebem suas alcunhas pelo espaço de consumo da música. Existe na CC
uma grande valorização do espaço onde é consumida a música. Esse espaço é construído , não
somente pelo ambiente físico (algum clube específico ou sítio), mas, também, pelo tipo de
pessoas que o freqüentam (identificados pelas roupas e assessórios que vestem) e pelos
aparatos técnicos utilizados para compor esse ambiente (tipos de caixas de som, decoração,
iluminação, etc). Além de diferirem de outras comunidades de consumo da MPM, os clubbers
e ravers também diferem entre si, com ambientes, pessoas e aparatos técnicos específicos para
suas respectivas comunidades de consumo.
Os VJs adentram nesses espaços de consumo da CC com um dos elementos
articuladores de valor dos aparatos técnicos. Em clubes noturnos, por exemplo, geralmente as
estruturas de projeção de vídeo já estão montadas, cabendo ao VJ desenvolver e manipular
somente o conteúdo videográfico. Já em raves, os VJs têm mais liberdade de compor o
ambiente com design de projeção, aproveitando os elementos naturais do local (cachoeiras,
rochedos, etc). Além de auxiliar na construção da identidade espacial específica para clubes
noturnos e raves pelo design de projeção, os VJs, por meio do conteúdo videográfico, também
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reforçam essa identidade distintiva na construção de imaginários que reflitam os costumes de
consumo de clubbers e ravers (tópico 4.2).
Os códigos compartilhados pela comunidade musical de clubbers e ravers são
fundamentais para definirmos, como vimos anteriormente, os horizontes de expectativas que
eles nutrem em relação aos gêneros. Em sentido geral, a CC está embrenhada nas mesmas
estratégias discursivas da MPM e os seus gêneros são guiados pelos seus ditames. Entretanto,
essa cultura nos apresenta dois complexificadores no processo de consumo dos seus produtos:
o papel de mediação do Disc Jockey (DJ) e o formato track21 dos discos de vinil.
Sarah Thornton argumenta que a noção de autenticidade é um dos principais valores
na música popular (1996:26). Grande parte dessa autenticidade estava ligada ao que ela
chama de “aura do ao vivo”22, onde a verdadeira essência musical estava localizada na
performance do músico em frente à platéia. O surgimento e a proliferação de gravações de
performances em discos de vinil aumentam as disputas por autenticidade, enfatizando, ainda
mais, as especificidades da presença, visibilidade e espontaneidade do músico na performance
ao vivo.
Entretanto, com o desenvolvimento de novas estratégias de endereçamento de
consumo da indústria fonográfica, formam-se novas autenticidades específicas desse tipo de
indústria do entretenimento. Depois da segunda guerra mundial, com o aumento de
tecnologias específicas dos estúdios de gravação (como a fita magnética), as gravações em
vinil deixam de ser representações explícitas das performances ao vivo dos músicos. A fita
magnética possibilitou o advento da gravação multipista das canções, com procedimentos de
overdubbing (gravação isolada de cada uma das partes instrumentais) e mixdown
(combinação, realce e balanço entre essas partes e a voz). Essas técnicas específicas não

21

Preferimos manter o termo em inglês, pois acreditamos que a tradução para faixa cria certos equívocos
dentro da CC por aproximar o sentido ao tratamento técnico dedicado à canção na composição de
determinado álbum (seqüência lógica das músicas num disco).
22
Tradução nossa para o neologismo liveness, cunhado pela autora.
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podiam ser reproduzidas, em sua maioria, pelos músicos, ao vivo. Dessa forma, surge a idéia
de álbum como produto autêntico na MPM:
Uma das principais estratégias de articulação dos aspectos plásticos e midiáticos se
configura na idéia de álbum. Esse é um produto musical com mais de quarenta
minutos que possui uma ligação entre suas diversas faixas, é composto por capa e
encarte e apresenta-se como uma espécie de obra musical. O surgimento desse
suporte está diretamente relacionado ao Long-Play, um disco de vinil, de 12
polegadas, com 33 1/3 rotações por minuto que permitia aumentar a quantidade de
dados armazenados, alterando assim parte das relações de consumo com a música
popular massiva (Cardoso Filho & Janotti Junior, 2006:4).

A especialização e o desenvolvimento de tecnologias de gravação dentro dos estúdios
da indústria fonográfica fizeram surgir um tipo específico de profissional que deveria adaptar
os desígnios criativos de artistas e intérpretes ao novo formato do álbum: o produtor musical.
No decorrer das décadas subseqüentes, o produtor musical adquire um papel fundamental na
indústria fonográfica. A demanda de uma melhor qualidade sonora por parte dos
consumidores de álbuns leva ao desenvolvimento do padrão de alta definição (Hi-Fi) no final
dos anos 60. A produção de um disco envolvia uma profunda interação com os recursos
eletrônicos e o produtor deixou de ser um ajudante para tornar-se mediador e fornecedor de
critérios que alteravam de forma plástica o produto. As técnicas desenvolvidas pelos
produtores foram incorporadas por alguns músicos. A concepção de um álbum passou a ser
um trabalho conjunto entre músico e produtor, realizado em estúdio (Arango, 2005:61-65).
A assimilação do álbum, e suas tecnologias agregadas, aconteceu paliativamente nas
comunidades musicais. Até a década de 70, os produtos gravados ainda eram considerados
como uma forma inferior a uma apresentação ao vivo. Somente com a popularização de
instrumentos como sintetizadores23 e samplers24, em meados da década de 70, os produtores
musicais quebram a referência semântica do ao vivo na composição das canções. Com o
23

Aparelhos que sintetizam sons. Entendemos por síntese qualquer tipo de trabalho de geração de sons por
meios eletrônicos. A síntese pode ser desenvolvida por diversos procedimentos: aditivo, subtrativo, freqüência
modulada, amplitude modulada, moldagem da onda, granulação etc (Dodge & Jerse 1985).
24
Instrumento eletrônico capaz de armazenar sons em memória digital e reproduzi-los posteriormente. Os
sons são reproduzidos em loop (ciclos repetitivos) e modificados em vários parâmetros (volume, efeito etc).
Estes samplers (amostras de sons) deram nome ao instrumento.
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auxílio desses instrumentos eletrônicos, criar uma música em estúdio não dependia mais da
gravação de uma performance musical: os sons eram sintetizados e manipulados por
máquinas. Dessa forma, “a gravação muda de uma forma derivada ou secundária para a
primária, a original” (Thornton, 1996:27). O álbum adquire uma “aura” de autenticidade
própria. As tecnologias de gravação reprocessam a autenticidade da performance ao vivo em
novos graus de autenticidade impregnados na mídia dos discos de vinil. Segundo Thornton, os
discos na música eletrônica possuem 3 categorias de autenticidade: álbuns novos
(lançamentos recentes do mercado), álbuns exclusivos (direcionados a pequenos segmentos de
mercado) e álbuns raros (fora de catálogo) (Thornton, 1996). A indústria fonográfica passa a
desenvolver gradativamente novas estratégias de marketing direcionadas a todas essas
categorias.
A idéia do álbum também desperta relações complexas sob o prisma do gênero
midiático. No ambiente de consumo da MPM, o álbum ainda é considerado como suporte ou
mediação de consumo entre uma banda e seu público. Dependendo do gênero ao qual está
associado, o álbum pode ser considerado melhor ou pior, quanto à sua autenticidade, que a
performance ao vivo da banda. Entretanto, a banda continua sendo a fonte primária para a
baliza sobre a autenticidade.
Mais do que ampliar mercados, a idéia do álbum tensiona também outras convenções
clássicas no processo de consumo da música popular. O gênero da Disco (tópico 3.1.2),
desenvolvido nos anos 70, sobre o esteio dos novos instrumentos eletrônicos, aos poucos foi
desmerecendo a polaridade de autenticidade da banda em prol do consumo exclusivo do
material gravado em discotecas. Como aponta Thornton, o DJ (na CC) surge como principal
articulador dessa mudança. “O que autentica as culturas dançantes contemporâneas é uma
excitação ou energia que resulta da interação entre os discos, o DJ e a multidão. A „aura do ao
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vivo‟ é deslocada do palco para a pista de dança, da adoração do músico para a „atmosfera‟ ou
a vibe” (1996:29).
Equivocado pensar que o DJ, em certo sentido, substitua a banda ou o músico, no
processo de consumo da música, como é o caso das bandas covers. O DJ aproveita os espaços
abertos pelas tecnologias de gravação e o valor de culto dos discos de vinil para explorar
novas formas de autenticidade agregadas à idéia do álbum. Isto se torna mais explícito no
final dos anos 80 quando gêneros, como a House e o Techno, têm suas músicas compostas em
estúdio (somente com sintetizadores e samplers) e são consumidas por intermédio dos DJ em
clubes noturnos ou raves. Nesses gêneros não existe o papel da banda ou músico, no processo
de consumo musical. O disco de vinil é a fonte autêntica e primária do processo. Cabe ao DJ
criar a ponte entre o produtor musical e a multidão, como um mediador ou orquestrador, sem
corporificar a autenticidade do que seria a performance ao vivo de um músico ou uma banda
(Thornton, 1996:30).
Esse papel de mediação do DJ na CC, em todo caso, não é extremamente rígido e
merece alguns apontamentos. O DJ pode, por exemplo, também ser um produtor musical.
Geralmente, DJs/produtores adquirem capital simbólico (Bourdieu, 1996) por aproximaremse da noção de autenticidade comuns às bandas. Outra modalidade de intermediação de
consumo é o Personal Appearance (PA), onde as músicas são construídas ao vivo com o
auxílio de instrumentos eletrônicos e computadores. Esse tipo de performance elimina
completamente a mediação do DJ com o público e restaura a “aura do ao vivo” dentro da CC.
Outro elemento conseqüente da mediação do DJ com a pista de dança é a
reconfiguração da própria idéia de álbum na MPM. O DJ, como ator-mediador do consumo
musical, tem o poder de fragmentar e recompor a estrutura narrativa de um álbum. O sentido
original da idéia do álbum como produto cultural midiático constitui-se, além dos elementos
imagéticos (capa, encarte e estampa), também pela ordem de suas músicas. Dentro da
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estratégia de marketing de um disco, é de suma importância para o sucesso da campanha, o
posicionamento do hit (canção de trabalho) na ordem de escuta do álbum. O DJ, ao selecionar
as músicas que vai tocar, subverte o sentido original do álbum. Essa reestruturação de sentido
dá poder ao DJ de modificar as estratégias originais da indústria fonográfica para alguns
produtos musicais. O DJ escolhe onde deve posicionar o hit do momento no seu set25, dando
visibilidade para algumas músicas em detrimento de outras. Importante, ao analisarmos a
montagem de um set, percebermos que o DJ constrói uma nova narrativa onde as músicas
disputam: 1) as estratégias discursivas iniciais dos seus álbuns de origem; 2) o
posicionamento em relação a outras músicas (quanto à ordem, o gênero, etc.); 3) a construção
da vibe na pista de dança.
A noção de vibe é de extrema importância dentro da CC, comumente utilizada para
construir a noção de valor de algum ambiente musical. Para determinar a vibe de um lugar,
são avaliados outros elementos além dos musicais, como a quantidade e o tipo de pessoas
presentes, a decoração e a iluminação. A noção de vibe está diretamente relacionada ao
conceito de “aura do ao vivo” da Thornton. A noção de ao vivo dentro da CC
imprescindivelmente relativiza com o ambiente onde ocorre a atuação do músico ou DJ.
Dessa forma, qualquer especulação sobre o horizonte de expectativa dos gêneros da
música eletrônica deve passar pelas complexidades apontadas no papel de mediação do DJ.
No Drum‟n‟Bass, por exemplo, uma das principais características distintivas do gênero dá-se
pela presença constante de uma série de técnicas de manipulação dos toca-discos conhecida
como scratching. Essas técnicas foram desenvolvidas pelos DJs de Hiphop de New York,
Grand Wizard Theodore e Grandmaster Flash. Os discos de vinil eram manipulados
ritmicamente para frente e para trás, produzindo barulhos como se “arranhasse” o disco (daí o
termo scratch). Entre as técnicas estão: “punch phasing (reproduzir dois discos diferentes ao

25

Lista de músicas tocadas por um DJ num prazo de tempo estipulado. Geralmente de uma ou duas horas.
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mesmo tempo), back spinning (retroceder manualmente o disco, buscando um trecho
específico sem alterar o pulso), loud squequing (usar a sonoridade que aparece no contato
entre o disco e a agulha como efeito sonoro)” (Arango, 2005:118). Já no Trance, o papel de
autenticidade da técnica do DJ é obliterado em prol da construção de ambientes sonoros que
valorizem a comunhão com elementos naturais nas raves: flora, fauna, nascentes fluviais, etc.
Esses exemplos apontam, também, como deveríamos pensar a relação entre VJs e os
gêneros da música eletrônica nesta pesquisa. Partindo do fato de que os VJs são um dos
elementos técnicos responsáveis pela construção do espaço de consumo dos gêneros na CC,
podemos especular que eles mantêm algum tipo de influência durante esse processo. Dada a
importância do espaço no processo de consumo musical na CC, como vimos anteriormente,
podemos especular, também, o alto grau de relevância do papel dos VJs no mesmo. O papel
de mediação dos VJs estaria para a imagem, na música eletrônica, assim como os DJs para a
música. O VJ participa dessa maneira como um agente coadjuvante de influência no horizonte
de expectativa dos gêneros na CC. Esse ponto será desenvolvido um pouco mais à frente nesta
pesquisa (tópicos 4.2).
Outra conseqüência da mediação dos DJs na CC é a adaptação do formato canção para
pista de dança. “A noção de canção popular massiva está ligada aos encontros entre a cultura
popular e os artefatos mediáticos” (Janotti Junior & Soares, 2006:3), ou seja, o formato
canção está diretamente ligado ao surgimento do gramofone e da mediação de suporte (disco
de vinil) entre o ouvinte e a execução da música ao vivo. O disco de vinil imputa a
necessidade de um tipo de estrutura musical de fácil assimilação, cuja regularidade rítmica e
melódica favoreça o refrão e os temas recorrentes.
O refrão pode ser definido como um modelo melódico de fácil assimilação que tem
como objetivos principais sua memorização por parte do ouvinte e a participação
(“cantar junto”) do receptor no ato de audição. Ele é uma frase musical que se
repete ao longo da canção, servindo de baliza para os outros elementos da música
massiva (as estrofes, as pontes e os solos), podendo valorizar tanto o ritmo, bem
como a rima e os aspectos semânticos da letra (Janotti Junior & Soares, 2006:3).
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Os primeiros DJs da Disco, como Francis Grasso, desenvolveram uma série de
técnicas de mixagem26 para montar um set com várias canções. O principal problema
encontrado pelos DJs no formato canção era o arranjo, nem sempre convidativo à dança. Com
o advento e a popularização dos instrumentos eletrônicos nesta década, era então possível aos
DJs criarem novos arranjos para as canções que fossem mais adequados ao consumo nas
pistas de dança. Os DJs/Produtores da Disco estabeleceram um tipo de arranjo chamado fouron-the-flour: “consiste em um ritmo estável e mecânico de 4/4, que convida a dançar”
(Arango, 2005:107). A versão do formato canção para pista de dança ficou conhecida como
remix.
Esse novo formato para a música facilitava e promovia formas inusitadas de mixagem
para o DJ. Nas versões remix eram alteradas, também, as letras das canções, dando
preferência e destaque ao refrão (momento onde a pista podia cantar e dançar junto). Com o
surgimento do suporte maxisingle27, também era possível aumentar o início ou o fim das
canções somente com base instrumental para melhorar o tempo de passagem entre uma
música e outra.
O formato remix representa o meio do caminho entre a canção e o formato que
caracteriza os gêneros modernos de música eletrônica, como a House e o Techno. O formato
track aparece na CC em meados da década de 80, em decorrência da miniaturização cada vez
maior do refrão nas músicas e o desenvolvimento de outras formas de escuta direcionadas ao
beat28. A noção de beat aproxima-se bastante do que Frith considera como ritmo: “dar conta
do ritmo de uma canção (que é, afinal, ouvi-la) significa participar ativamente de seu
26

Processo pelo qual o DJ mistura duas ou mais músicas por meio de um aparelho eletrônico chamado Mixer. O
principal objetivo da mixagem é a misturas das músicas de uma forma que não se possa determinar o início
nem o fim das mesmas. Como conseqüência, um set bem mixado parece ser uma única e extensa música.
27
Disco de vinil de 12 polegadas e 45 rotações por minuto. “O maxisingle abrangia uma única faixa de 12 a 15
minutos *...+. O aumento de tamanho, de 7” para 12”, representava também um anseio por volume nas
freqüências baixas e por maior definição nos médios e altos” (Arango, 2005:116).
28
A noção de beat é diferente da sua tradução literal – batida –, dentro da CC. A batida é o andamento da
música. “Indicativo de tempo e/ou de caráter, determina como a peça ou trecho devem ser executados”
(Dourado, 2004:26).
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desdobramento e, ao mesmo tempo, confiar que esse desdobramento tem sido, ou será,
definido, que nos levará a algum lugar” (1996:153). No formato track prevalece uma escuta
engajada do corpo num movimento repetitivo de dançar. O refrão é reduzido a frases muito
pequenas para que não interfiram na mixagem do DJ. Na maioria das músicas no formato
track não existe a voz, ou uma narrativa das letras, como elemento condutor de sentido. Só a
marcação da batida e a repetição de samplers ou sons sintetizados direcionam o
compartilhamento de sentido entre a música e o ouvinte.
Tracks são ferramentas para que os DJs possam incrementar suas performances.
[...] elas consistiam basicamente de uma faixa rítmica gerada numa drum machine,
uma simples e poderosa linha de baixo, alguns teclados baseados em ritmos latinoamericanos (basicamente salsa) e, quando lançados comercialmente, talvez fosse
incluído um vocal esparso com base gospel. A drum machine foi especialmente
útil, pois era possível variar o tempo sem mudar a velocidade ou a necessidade de
uma pausa, como seria necessário para um baterista real. Usar a drum machine
num disco tornou a tarefa de mixar muito mais fácil [...] (Rietveld, 1997:112)29.

O formato track consolidou-se no mercado da CC como formato direcionado ao
consumo do DJ, para mixagem na pista de dança. Existem tracks produzidas para consumo
doméstico, inclusive sob a idéia de álbum. Entretanto, nesta pesquisa iremos analisar apenas
tracks direcionadas à pista de dança, pois são esses tipos de tracks que caracterizam a
identidade da CC.
O track reforça o papel mediador do DJ como principal articulador dos horizontes de
expectativas dos gêneros da música eletrônica. Além disso, o novo formato traz elementos na
construção das dinâmicas de consumo da própria MPM. A grande contribuição da música
eletrônica e do formato track é relativizar a noção de que a MPM estrutura-se exclusivamente
sobre o consumo do formato canção. As instâncias de consumo próprias da música eletrônica
criam, inclusive, sérias dicotomias com os circuitos culturais de consumo da canção. Depois
da década de 70, cria-se literalmente um fosso entre os consumidores dos dois tipos de
29

Preferimos aqui manter o termo drum machine sem tradução pela convenção no Brasil por usar o termo em
inglês. Drum machines são instrumentos eletrônicos que organizam sons pré-gravados de bateria (Rietveld,
1997:116).
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formato. É exatamente nesse ponto de ruptura que são criados os gêneros próprios da música
eletrônica.
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3 OS GÊNEROS DA MÚSICA ELETRÔNICA

Neste capítulo iremos aprofundar alguns aspectos da construção dos dois gêneros
midiáticos analisados nesta pesquisa: a House e o Techno. Serão levantadas as principais
iniciativas históricas de alguns agentes culturais (DJs, produtores, donos de casas noturnas,
etc.) responsáveis pela definição sociológica de ambos os gêneros na CC. Serão, também,
apontados alguns elementos técnicos e plásticos que caracterizam a House e o Techno em
relação a outros gêneros musicais na cena de música eletrônica.

3.1. House

3.1.1. Elementos técnicos e plásticos

Uma série de elementos técnicos são convencionados pelos consumidores da House
para identificar o gênero. O arranjo four-on-the-flour (4/4) estipulado pela Disco influencia na
composição de músicas para esse gênero. Entretanto, o tempo da House fica um pouco mais
rápido, estabilizando em velocidades médias entre 110 e 130 BPM. A sonoridade de
instrumentos eletrônicos como drum machines (Roland TR-909, Roland TR-808, Roland TR707 e Roland TR-727) e a Roland TB-303 bass machine30, é marca indelével do gênero.
Esses instrumentos e técnicas de composição trazem um reprocessamento de
elementos desenvolvidos pela Disco na década de 70, como veremos adiante no histórico da
House. Influências de Funk e ritmos latinos proeminentes na Disco são sampleados31 por
produtores da House no intuito de manter uma certa organicidade em suas músicas. A
utilização cada vez mais freqüente de instrumentos eletrônicos na composição da música
30

Preferimos aqui manter o termo bass machine sem tradução pela convenção no Brasil por usar o termo em
inglês. Bass machines são instrumentos eletrônicos que organizam sons pré-gravados de baixo.
31
Ato de gravar e modificar amostras (sampler) de sons por meio de aparelhos eletrônicos ou computadores.
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eletrônica depois de meados da década de 80, imputou uma sonoridade cada vez mais
sintética aos ambientes da CC. Os produtores de House seguem na tendência contrária,
buscando uma sonoridade que reforce a timbragem original de instrumentos como baixo,
bateria, saxofone, etc.
Ainda no intuito de manter o fator “orgânico” na música, a House é um dos poucos
gêneros da música eletrônica a manter a voz sem distorções eletrônicas como o vocoder32.
Entretanto, diferente dos remixes da Disco, na House “a voz é utilizada como um elemento
que contribui para o propósito da dança, em detrimento de uma abordagem que utiliza a voz
para criar melodias” (Arango, 2005:127). Ou seja, a voz deixa de fazer uma tríade com a letra
e o arranjo, (como no formato canção), e passa a ser um sampler que os produtores utilizam
para dar mais funcionalidade às suas tracks. A insistência na manutenção de vocais quase
inalterados na House tem como objetivo criar um contraste com as bases sintéticas dos
instrumentos eletrônicos.

3.1.2. Elementos sociais e históricos

O termo House era uma gíria utilizada na cidade de Chicago, nos EUA, para atribuir
valor positivo ao ambiente musical em clubes noturnos. No começo dos anos 80, o termo foi
apropriado por alguns produtores musicais da cidade para designar um tipo de música
eletrônica tocada por DJs em alguns clubes, particularmente The Warehouse (Brewster &
Broughton, 1999:317). O clube foi inaugurado em 1977, sob a direção de Robert Williams,
tendo como foco o entretenimento especificamente direcionado a jovens homossexuais,
masculinos e femininos, na sua maioria de descendência negra ou latino-americana. Essa

32

O vocoder (voice enconder) é um aparelho eletrônico inventado por Homer Dudley em 1928 para sintetizar a
voz humana. O timbre sintético da voz simulada por este aparelho explicita o binarismo homem/máquina, e
tornou-se um dos componentes fundamentais na plástica composicional da música eletrônica.
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estratégia administrativa de congregação inter-racial despontou como principal diferencial no
comércio noturno da cidade (Rietveld, 1997:108).
O DJ Frankie Knuckles foi convidado para ser o residente33 no Warehouse. Knuckles
ficou famoso na cena34 Disco em New York pela sua parceria com o DJ Larry Levan no clube
gay Continental Baths. Foi no Baths que Knuckles começou a montar seu repertório musical e
técnico inspirado em DJs clássicos da Disco como David Mancuso e Nicky Siano. Ao mudarse para Chicago, Knuckles montou seus sets com músicas de selos famosos da Disco como
Salsoul, West End e Prelude (Brewster & Broughton, 1999:318). Isto garantiu sucesso
imediato a Knuckles em Chicago, por permitir montar uma ponte direta com a cena Disco de
New York.
Mesmo depois do incidente Disco Sucks35 e da derrocada progressiva do gênero Disco
nos anos subseqüentes, Knuckles manteve seu capital simbólico na CC underground gay de
Chicago, pela insistência de hits antigos de R&B, Disco e Soul no clube Warehouse. No
começo dos anos 80, Knuckles atualiza seus sets com remixes de Italo Disco36 e produções
tardias da Disco americana, como Peech Boys e D Train. “[...] Frankie pegava melodias
estranhas, como Walk The Night, do Skatt Brothers, ou gravações de jazzy disco, como A
Little Bit Of Jazz, de Nick Straker ou Double Journey de Powerline, e as reeditava,
estendendo introduções e paradas, adicionando novas batidas e sons, para que funcionassem
melhor para seus dançarinos (Brewster & Broughton, 1999:319). Os experimentos de
Knuckles construíram as bases plásticas e técnicas para o desenvolvimento do gênero House.
33

Residência é um termo utilizado para caracterizar um período de contrato de um DJ para com um clube
noturno ou evento.
34
Cena musical é “aquele espaço cultural em que uma série de práticas musicais coexistem, interagindo umas
com as outras em uma variedade de processos de diferenciação, e de acordo com trajetórias variadas de
mudança e inter-fecundação” (Straw, 1991) (tópico 4.2).
35
Em 12 de julho de 1979, o DJ de rádio Steve Dahl promoveu a destruição pública de 10.000 álbuns de Disco
no intervalo de dois jogos de baseball no Chicago Comiskey Park, alegando a repetitividade e acefalia
promovida pelo gênero nas rádios americanas (Kooijman, 2005).
36
Italo Disco é um termo utilizado para definir a música eletrônica de pista italiana da década de 1980, mas em
muitos casos era empregado como sinônimo para Euro Disco. Essencialmente, eram músicas produzidas com
sintetizadores e cantadas em inglês pelos artistas italianos (Brewster & Broughton, 1999).
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Em 1982, Knuckles abandona o Warehouse para montar o seu próprio clube em outra
parte da cidade, o Power Plant. Os donos do Warehouse decidem remontar o clube e batizá-lo
de Music Box. Para comandar a residência do Music Box, os administradores convidaram um
DJ veterano da cidade: Ron Hardy. Famoso por sets e remixes no Den One (antigo clube
Disco da cidade), Hardy estabelece um diferencial na jovem cena de House de Chicago.
Enquanto Knuckles mantinha a BPM37 baixo dos seus sets, preocupado com a qualidade da
equalização das músicas, Hardy forçava a pista de dança ao seu limite, elevando a BPM e
aplicando mixagens mais cruas e enérgicas. As músicas nos seus sets eram bem parecidas: Let
No Man Put Asunder, do First Choice, I Can‟t Turn Around, do Isaac Hayes, There But For
The Grace of God, do Machine, The Love I Lost, do Harold Melvin & Bluenotes, I‟m Here
Again, da Thelma Houson, Frequency 7, do Visage, Dirty Talk, do Klein & MBO e Optimo,
do Liquid Liquid eram cruciais nas noites gays da cidade. Hardy, entretanto, sempre tocava
mais rápido do que Knuckles e incluía, também, hits comerciais no seu set como It´s My Life,
do Talk Talk e Sweet Dreams, do Eurythmics (Brewster & Broughton, 1999:324). A dinâmica
entre esses dois DJs e, conseqüentemente, entre os dois clubes onde mantinham residência,
forma os primeiros lastros sociais do que viria a ser a cena de House em Chicago.
O rádio foi outro importante agente social no desenvolvimento da cena de House.
Entre 1981-86, o programa Hot Mix 5, da estação WBMX, modificou o gosto para música
eletrônica na cidade de Chicago. Coordenado pelos DJs Kenny “Jammin” Jason, Ralphi
Rosario, Steve “Silk” Hurley, Mickey “Mixin” Oliver e Farley Jackmaster Funk, o programa
foi pioneiro em trazer as principais novidades do Synthpop38 europeu da época: Depeche
Mode, Human League e Gary Numan, bem como alguns hits de hi-NRG39, como Divine.

37

Batidas por minuto. Andamento musical que mede a quantidade de batidas na composição ou remix de uma
música eletrônica.
38
O Synthpop é um subgênero da New Wave no qual o principal instrumento na banda é o sintetizador.
Kraftwerk e Yellow Magic Orchestra são consideradas bandas pioneiras do gênero (Arango, 2005).
39
“Na passagem do disco ao house surge o hi-NRG, que se constituiu numa expressão radical do disco. O hiNRG caracteriza-se pela sonoridade artificial: baixos subsônicos elaborados com sintetizadores e um pulso
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“Essa dieta musical teve profunda influência no gosto da cidade, formando a espinha dorsal
dos playlists da maioria dos clubes comerciais” (Brewster & Broughton, 1999:327). O
sucesso do programa de rádio rendeu a Farley Jackmaster Funk a residência no Playground. O
clube ficou famoso pelas P.A. que Farley fazia mixando discos com uma Roland TR-808
drum machine. Com base nos experimentos de Farley, Knuckles padronizou, posteriormente,
a sonoridade da Roland TR-909 drum machine como componente fundamental das tracks de
House em Chicago.
O início dos anos 80 marcou, também, a popularização das produções caseiras de
House. A estrutura comercial e plástica construída pela Disco na década anterior, e
administrada por majors40, agora era diluída e reprocessada por produtores nos primeiros anos
da cena em Chicago. “House era Disco feita por amadores. Era a essência da Disco – o ritmo,
as linhas de baixo, o espírito – recriada por máquinas muito mais próximas de brinquedos do
que instrumentos musicais, feita por crianças que eram mais clubbers do que músicos”
(Brewster & Broughton, 1999:329).
Em 1983, o Jesse Saunders lança a primeira gravação de House: On And On. Saunders
havia adquirido popularidade como DJ em Chicago pelos seus longos sets (às vezes, com 12
horas de duração) utilizando uma Roland TR-808 drum machine para montar a base rítmica
de suas mixagens. Segundo Saunders, foi daí que veio o título de sua track: “Eu passava
muito tempo com a drum machine no clube, a deixava tocando a mesma batida o tempo todo
e só ia mixando coisas [...]” (apud Brewster & Broughton, 1999:330). Para cruzar as

rítmico (four-on-the-flour), construído por baterias eletrônicas. A velocidade da pulsação costuma ser maior no
hi-NRG que no disco. A base estrutural acompanha uma intervenção humana: linhas vocais de grande
virtuosismo (provenientes do soul, funk e gospel) e líricas com um claro propósito de provocação sexual”
(Arango, 2005:127).
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“O termo major (maior ou principal, em inglês) é comumente utilizado pela crítica musical para se referir às
gravadoras transnacionais com braços corporativos em outros ramos da indústria da comunicação e do
entretenimento, como cinema, televisão aberta e a cabo, internet, fabricação de equipamentos etc. Podem-se
citar como majors da atualidade as gravadoras: Universal, BMG, EMI, Sony e Warner” (Lima, 2007:24).
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mixagens, Saunders usava um bootleg41 do Mach chamado On And On. “Então eu deixava a
drum machine funcionando, On And On tocando em um toca disco, enquanto eu colocava
outro disco, como Planet Rock, para tocar no outro [toca disco]” (Brewster & Broughton,
1999:330). Fora das pistas, Saunders usava, ainda, um teclado Korg Poly 61 e um gravador de
fita cassete de quatro faixas para produzir suas músicas. Com o auxílio de Vince Lawrence,
Saunders lança o vinil On And On, pelo seu selo independente Jes Say em janeiro de 1984. On
And On colocou Saunders entre as estrelas da cena de House em Chicago, como Frankie
Knuckles e Ron Hardy. A popularidade de Saunders saiu das pistas e estendeu-se, também, ao
rádio, inspirando uma série de outros produtores amadores a seguirem o seu caminho.
A proliferação de produções de tracks de House, no final de 1984 e começo de 1985,
atraiu a atenção de dois empreendedores locais da cidade: Rocky Jones e Larry Sherman.
Ambos abriram selos independentes especializados em House, respectivamente DJ
Internacional e Trax. Esses selos foram responsáveis pela divulgação da House fora da cidade
de Chicago, principalmente Detroit e New York. O Selo DJ Internacional lançou, em agosto
de 1985, o primeiro grande hit de House: Music Is the Key, de Steve “Silk” Hurley e do
vocalista Keith Nunally (formavam o projeto42 JM Silk). Somente em Chicago, Music Is the
Key vendeu 2000 cópias no primeiro dia de lançamento. No mesmo ano, a DJ Internacional
ainda emplacou os hits: Like This, do Chip E e Mystery Of Love, do Fingers Inc..
Já o selo Trax lançou apenas um hit em 1985, Jack The Bass And Funkin With The
Drums Again, do veterano Farley Jackmaster Funk. Apesar de não ter feito muito sucesso no
início, o selo Trax foi o responsável pela solidificação de padrões plásticos da House nos anos
seguintes. Em 1986, o selo lançou as tracks No Way Back, do Adonis e Can You Feel It, do
Larry Heard que são considerados o núcleo duro (Calabrese, 1999) da House de Chicago. O
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selo Trax também internacionalizou a House com o hit Move Your Body, de Marshall
Jefferson, principalmente no Reino Unido nesse ano.
Dois anos depois, a House chega ao Brasil seguindo a trilha das danceterias43 em São
Paulo, particularmente no Madame Satã e pelo seu DJ, Marquinhos MS, que ganhou essa
alcunha pelas iniciais do clube. O Madame Satã ficava na rua Conselheiro Ramalho, numa
zona inóspita do bairro do Bexiga. Entre 1984 e 1986, o clube tinha sido o principal local para
o desenvolvimento da cena de música eletrônica underground da cidade. Durante esse
período, Marquinhos MS e seu parceiro de cabine44 DJ Magal introduziram as grandes bandas
de Synthpop da época, como Kraftwerk e New Order, ao público paulistano. Entretanto, o
clube era bastante eclético, como cita Magal: “Marquinhos tinha um estilo mais melódico,
gostava de Smiths, Everthing But The Girl, New Order. Eu tocava coisas mais agressivas, já
comecei a me interessar por rock industrial” (apud Assef, 2003:106).
O gênero House propriamente dito ainda não aparece no Madame Satã. Porém,
Marquinhos MS e Magal foram os fomentadores das sonoridades sintéticas da música
eletrônicas que preparam terreno para o gênero em São Paulo. Em 1986, Marquinhos MS e
Magal deixam o Madame Satã e o DJ Renato Lopes é convidado para assumir a residência no
clube. Lopes, que havia trabalhado na Rádio Eldorado, passou pelo menos um ano no clube,
aperfeiçoando técnicas e atualizando o repertório dos dois DJs. “No Satã, Lopes tocava rock
industrial, pop dançante e hits dos góticos, como The Cure e Smiths” (Assef, 2003:136). Em
1988, o Lopes foi convidado para a residência do Nation, um novo conceito de clube para as
noites paulistanas.
Uma casa noturna nos fundos de uma galeria comercial, em plena rua Augusta, nos
Jardins, estabeleceria em São Paulo, entre 1988 e 1991, os fundamentos de tudo o
que hoje entendemos como cultura club. Personagens extravagantes e carismáticos;
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Danceterias foram clubes idealizados durante a década de 80 para se dançar uma variedade de gêneros
musicais como Disco, New Wave e Rock. Este modelo de clube foi inspirado no Danceteria de New York,
famoso por ter iniciado a carreira da Madonna.
44
Espaço reservado para o DJ na pista de dança.
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um tipo de música diferente e original que surgia para o mundo com alegria e
jovialidade; uma moda colorida e divertida e a luz estrobo mais intensa da cidade
colocaram o Nation na rota da modernidade (Palomino, 1999:18).

O nome do clube teria sido escolhido com inspiração na música Nation do Colorbox,
para dar o sentido de uma nova turma ou grupo que estava para se formar. O proprietário do
lugar, Chiquinho (José Francisco Tenório de Albuquerque), conhecido pelas suas casas de
show de travesti, convocou Paulo Santana, Eloy W. e os DJs Renato Lopes e Mauro Borges,
para formar o núcleo administrativo do Nation. A decoração do clube ficou sob a
responsabilidade do estilista Walter Rodrigues que também trazia os discos de vinil do
exterior, pelo menos duas vezes ao ano, para os DJs.
Assim como no Madame Satã, Lopes e Borges faziam questão de manter os seus sets
diferenciados e facilmente identificáveis aos seus respectivos públicos. “Fan incondicional de
Madonna, a pista de Borges sacudia ao som da rainha e de outros ícones do pop dançante,
como Prince, Depeche Mode e New Order, permeados por um ou outro hit da disco dos anos
70, como Frenéticas” (Assef, 2003:136). Em outra direção, Lopes foi buscar o que havia de
mais novo em termos de música eletrônica na Europa: a House. “O Nation representa a
entrada dos clubes paulistanos na house music que despontava no mundo” (Palomino,
1999:21). O contraste dos sets de Lopes e Borges auxiliara na construção de uma série de
elementos da CC nacional.
Escolher entre dançar o som de fulano ou de sicrano? Sim, Nascia no Nation o
esboço do culto ao DJ. Na seqüência, brotariam ali os primeiros traços de culto ao
clube, com a impressão de flyers trazendo em destaque a programação da casa,
além de desenhos e piadas cifradas. Aliás, foi no Nation que a palavra clube
começou a ser usada, em substituição ao termo danceteria (Palomino, 1999:138).

Depois do Nation, a House foi distribuída uniformemente por toda a cidade de São
Paulo em vários clubes noturnos que aproveitaram o sucesso da nova sonoridade eletrônica.
Entre eles – o Senhora Krawitz, o Massivo e o Latino – merecem referência como pontos
importantes de desenvolvimento da cena. O carioca Luiz Pareto e o alagoano Marcos Morcerf
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compõem a segunda geração de DJs que solidificaram definitivamente o gênero House em
território nacional.

3.2. Techno

3.2.1. Elementos técnicos e plásticos

O gênero Techno é um dos descendentes diretos da House de Chicago e ambos
comungam até hoje algumas similaridades técnicas e convenções composicionais. A primeira
delas é o arranjo four-on-the-flour (4/4) que a House já havia herdado da Disco. Esse arranjo
governa, em ambos os gêneros, o posicionamento de entrada e saída dos samplers na música:
sempre em grupos de 8, 16 e 32 compassos. Esse método composicional também facilita a
mixagem do DJ ao estipular uma posição correta para a entrada de outra música no set. Outra
similaridade são os instrumentos utilizados na composição das tracks: ambos os gêneros
utilizam bases sonoras de instrumentos eletrônicos como drum machines (Roland TR-909,
Roland TR-808 e Roland TR-707) e a Roland TB-303 bass machine.
Entre as peculiaridades distintivas do Techno em relação à House. podemos destacar
três pontos chaves: o tempo, a voz e os samples. Como vimos anteriormente, a BPM da House
situa-se entre 110 e 130. Já o Techno posiciona-se entre 130 e 140 BMP, podendo chegar a
velocidades maiores, dependendo da mixagem. Esse limite distintivo não chega a ser uma
regra categórica dentro da CC, mas convenciona-se que velocidades acima de 130 BPM estão
além do campo da House, podendo ser enquadrado como Techno ou Trance, a depender de
outros elementos contidos na track em questão. A velocidade da música também pode
tencionar a formação de subgêneros como o Techouse, onde as velocidades transitam entre
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130 e 135 (campo do Techno), entretanto os samples utilizados na composição das músicas
desse subgênero são, em sua maioria, provenientes da House.
A voz é outro elemento claro de distinção do Techno em relação a House. Enquanto na
House preza-se a manutenção quase intocável da timbragem original da gravação da voz
humana, no Techno a “voz é manipulada até camuflar totalmente o caráter humano; os
floreados são criados com sons artificiais e efeitos de processamento, a estrutura responde a
padrões formais de repetição [...]” (Arango, 2005:132). O epítome da voz no Techno
assemelha-se ao máximo com as bases sonoras dos sintetizadores com o intuito de simular um
binarismo homem/máquina, um dos componentes fundamentais para a plástica composicional
desse gênero. Outro recurso para reforçar as sonoridades sintéticas do Techno é a eliminação
completa da voz nas tracks.
Na House também existem tracks sem voz, entretanto ainda permanece a organicidade
dos seus samplers que diminui o estranhamento em comparação com o Rock, por exemplo. Já
no Techno, e perfazendo o último elemento de diferenciação do gênero, os samplers não
possuem referencial em instrumentos convencionais (guitarra, baixo, bateria, etc.), são, em
sentidos opostos, absolutamente sintéticos, exacerbando a sonoridade própria das drum
machines e bass machines da Roland (ou outros sintetizadores).

3.2.2. Elementos sociais e históricos

O início da cena de Techno, assim como na House, deve muito ao trabalho de
desenvolvimento de gosto musical promovido pelos DJs de rádios locais. Em verdade, esse
papel data das primeiras execuções de MPM via rádio no começo do século XX (Assef,
2003:111-114). Isso não foi diferente em Detroit (EUA), a cidade berço do gênero Techno. O
programa The Midnight Funk Association, do DJ Charles “The Electrifying Mojo” Jonhson,
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transitou numa série de emissoras (entre elas a WCHB, a WGPR e a WJLB), entre 1977 e
1985, com a função de fomentar a sonoridade dos sintetizadores nos ouvidos da cidade.
Johnson foi o grande interlocutor da Disco e do Synthpop europeu nos ouvidos de Detroit
antes da popularização da House nos EUA. Os hits de Prince, Giorgio Moroder, Kraftwerk,
Parliament-Funkadelic, Yellow Magic Orchestra, B-52 e Tangerine Dream eram constantes
na programação selecionada por Electrifying Mojo.
Em ordem cronológica, o segundo elemento de influência nos anos que antecederam o
desenvolvimento da cena de Techno em Detroit foi da banda de Juan Atkins: Cybotron.
Atkins tinha passado sua adolescência tocando baixo e bateria em bandas de garagem nos
subúrbios de Detroit. Ao tomar contato com os elementos sintéticos das bandas Kraftwerk e
Parliament-Funkadelic, via Midnight Funk Association, investiu num teclado Korg MS10 e,
em parceria com Rick Davis (conhecido como 3070), montou a primeira formação do
Cybotron em 1980. A primeira música da banda, Alleys Of Your Mind, saiu em 1981 pelo selo
independente de Atkins, Deep Space, no suporte de vinil de 7”. Alleys Of Your Mind seguia a
mesma linha de Funk eletrônico da canção Planet Rock do Afrika Bambaataa lançado um ano
depois. Ambas popularizaram-se muito em Detroit, novamente pela pressão do programa de
Electrifying Mojo no gosto musical da cidade (Brewster & Broughton, 1999:348-349). Alleys
Of Your Mind vendeu cerca de 10 a 15 mil cópias somente em Detroit (Shapiro, 2000). O
sucesso do disco culminou na gravação do álbum Enter (em parceria com o guitarrista John
Howesley), pelo selo Fantasy na Califórnia em 1984. A banda termina nesse mesmo ano, por
discordâncias entre Davis e Atkins sobre o seu direcionamento. Davis queria seguir por uma
linha mais orientada ao Rock, enquanto Atkins preferia continuar com suas produções
voltadas para pista de dança.
De volta a Detroit em 1984, Atkins pode continuar seus experimentos musicais junto
com seus colegas de ginásio, Derrick May e Kevin Saunderson, conhecidos com o “Trio de
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Belleville”. Atkins tinha conhecido primeiro May, por meio do seu irmão mais velho, Aaron.
Saunderson uniu-se mais tarde à trupe. O trio tinha começado a produzir músicas, gravado e
remixado trechos da programação de Midnight Funk Association, pouco tempo antes de
Atkins formar o Cybotron, num subúrbio de Belleville. Um pouco diferente dos produtores de
House de Chicago, como explica Derrick May:
[...] Belleville era uma cidade rural, nós percebíamos a música um pouco do que se
você ouvi-la em clubes noturnos ou vendo outras pessoas dançando. Nós
sentávamos com as luzes desligadas e ouvíamos discos de Kraftwerk, Funkadelic e
Parliament, Bootsy e Yellow Magic Orchestra e tentávamos entender o que eles
estavam pensando quando compuseram aquilo. Nós nunca pensamos nisso como
entretenimento, nos considerávamos isso como uma filosofia séria (apud Brewster
& Broughton, 1999:350).

Apesar de uma característica mais contemplativa das produções iniciais do Trio de
Belleville, a dependência e inspiração com a cena de House sempre foi marcante. “Detroit
ficava apenas a 480 quilômetros de Chicago. Pode-se dirigir entre elas em quatro ou cinco
horas. E, durante a metade dos anos oitenta, Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson,
faziam exatamente isso, viajavam algumas vezes na semana para vender discos [...] e visitar o
Music Box de Ron Hardy” (Brewster & Broughton, 1999:344).
O trio de Belleville perpetuou a tradição da cena de House – reativar o circuito cultural
já desenvolvido pela Disco – em Detroit. A cidade tinha uma pequena cena de danceterias –
entre elas: Snobbs, Hardwear, Brats, Comrades, Weekends, Rumours e Shari Vari –, mantidas
à custa de eventos direcionados a estudantes do segundo grau e universitários. Esses eventos
ficaram conhecidos como Prep Parties, e foi o principal público consumidor dos primeiros
hits pré-Techno, como Alleys Of Your Mind. Nessa cena de danceterias, Atkins e May
iniciaram suas carreiras de DJ, posteriormente seguidos por Saunderson em 1984. Em
parceria com Eddie “Flashin” Fowlkes montaram o coletivo45 Deep Space Soundworks em
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1981, tornando-se o agente cultural disseminador das músicas do Midnight Funk Association
nas danceterias de Detroit.
Ao retornar da Califórnia, Atkins lança a primeira track de Techno em 1985 pelo seu
selo independente Metroplex. No UFO‟s foi um “sombrio desafio para a pista de dança,
construído sobre crescentes camadas de baixo e percussão robóticos, com linhas dissonantes
de melodia encobertas por vozes desencanadas” (Brewster & Broughton, 1999:349). Atkins
assina No UFO‟s pelo projeto Model 500, para diferenciar da proposta musical do trabalho
anterior com a banda Cybotron voltada na direção do Rock. Durante os anos de 1985 e 1986,
o selo Metroplex lança, ainda, as tracks Goodbye Kiss, de Eddie Fowlkes e Let´s Go, de
Derrick May (em parceria com Atkins). Durante o mesmo período, Kevin Saunderson
inaugura seu selo independente KMS (Kevin Maurice Saunderson). Sobre o projeto Kreem,
Saunderson lança o primeiro hit da KMS: Triangle of Love. Pouco tempo depois, Derrick
May lança, também, um selo próprio, o Transmat. Com a alcunha de Rhythim Is Rhythim,
produz as tracks Nude Photo e Strings Of Love (conhecida por usar samplers da orquestra
sinfônica de Detroit).
Entretanto, apesar do desenvolvimento de selos locais e sonoridades próprias da cena
de música eletrônica de Detroit, ainda não era utilizado o termo Techno para definir o gênero.
O sucesso internacional da House depois de 1986 incentivou os produtores de eventos do
Reino Unido a importar muitos discos dos selos independentes de Chicago e New York. Com
o desenvolvimento comercial da cena de Detroit, os selos locais aproveitam esse trânsito de
importação da House para distribuir suas tracks também no exterior. Ou seja, todos os
lançamentos dos primeiros anos dos selos independentes de Detroit saiam nos Estados Unidos
e na Europa como se fossem House, como indicia o repórter Simon Witter, da revista londrina
NME (New Music Express), ao descrever o Trio de Belleville, numa matéria de agosto de
1987, como “o obsessivo trio de House de Detroit” (apud Brewster & Broughton, 1999:355).
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O termo Techno passa a ser usado como distintivo para o gênero de Detroit apenas em
1988, depois de uma estratégia de marketing da major Virgin Records. Até esse ano, a House
já havia se tornado um negócio bastante lucrativo no Reino Unido, principalmente para os
produtores independentes. O DJ Neil Rushton aproveitou uma brecha de mercado para
licenciar as novidades dos selos Transmat, KMS e Metroplex no país, cerca de um ano antes.
Em menos de um ano, Rushton juntou material suficiente para lançar um álbum e propôs à
subsidiária da Virgin em Londres o título The House Sound Of Detroit. Entretanto, apesar das
similaridades com a música eletrônica produzida em Chicago, as músicas tinham uma
sonoridade diferente, como comenta Rushton:
Nós chegamos à conclusão que o título de trabalho seria inapropriado porque a
música era muito diferente e „techno‟ foi um termo que se sobressaiu obviamente.
[...] Nós não aparecemos com o termo, foram os próprios caras de Detroit. Mas eles
não usavam o termo para descrever os discos que eles produziam. Era somente um
termo que eles usavam (apud Brewster & Broughton, 1999:356).

Em parceria com os produtores da Virgin, Rushton montou uma campanha de
marketing para o novo álbum de música eletrônica da major: Techno! The New Dance Sound
Of Detroit. Como parte da campanha, Rushton mandou os jornalistas Stuart Cosgrove e John
McCready para Detroit para escreverem matérias sobre o novo álbum para The Face e NME,
respectivamente. Foi a matéria de Cosgrove que celebrizou o epíteto de Derrick May para o
Techno: “Essa música é exatamente como Detroit, um erro completo. É como George Clinton
e Kraftwerk presos num elevador” (Brewster & Broughton, 1999:356). “Voila! Techno havia
nascido. Agora com um novo nome, não somente como uma forma musical distinta, mas com
uma excitante filosofia por detrás dele, claramente conectando a cidade com o seu som”
(Brewster & Broughton 1999: 356).
Techno! The New Dance Sound Of Detroit não teve grande retorno de vendas,
entretanto, serviu como base de lançamento do seu hit: Big Fun. Apesar de constar na
coletânea Techno!, Big Fun vendeu muito mais, cerca de seis milhões de cópias, como uma
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track separada produzida pelo selo KMS. A track assinada pelo projeto Inner City (Kevin
Saunderson e a vocalista Paris Grey) alcançou o UK Top 10 em setembro de 1988, firmando
definitivamente o gênero Techno nas pistas de dança em New York e Londres (Brewster &
Broughton, 1999:356).
Somente três anos após o sucesso internacional do Techno, pudemos sentir suas
reverberações aqui no Brasil. Parte da resistência local às novas sonoridades do Techno estava
na solidificação de mercado que a House havia instaurado na cena de música eletrônica em
São Paulo. Depois do fim do clube Nation, o clube Massivo foi eleito a nova epopéia do
gênero House em território nacional. Fundado em 7 de novembro de 1991, pelos DJs Mauro
Borges e Bebete Indarte em sociedade com os bicheiros Paulo e Walmir Santos, o clube
ficava situado no bairro dos Jardins, no número 1548 da alameda Itu. Borges escolheu o nome
do clube baseado na grife Nation, famosa em revistas internacionais de música populares na
cena de House, como The Face e i-D. A posposta do Massivo era ser um clube popular que
ampliasse o público consumidor da House sem investir em novas experimentações musicais,
como afirma Borges:
Os freqüentadores deverão ser aqueles que querem apenas se divertir, sem se
perder na ditadura do dinheiro. [...] Vamos apenas tocar boa música, de qualquer
época e gênero, sem nos prender às play-lists de FM. Não haverá lugar para a
segmentação, típica dos anos 80, nem para pretensão modernosa e provinciana de
tocar apenas as últimas novidades de Londres, o que acaba assustando as pessoas
(apud Palomino, 1999:36).

As músicas do Massivo seguiam a tradição já consagrada de Borges no Madame Satã:
qualquer hit pop que fizesse a pista dançar. Gonna Make You Sweat, do C+C Music Factory,
Get Off, do Prince, Saturday, do De La Soul, Comin‟ On Strong, do Desiya, This Is Your Life,
do Banderas, I´m Too Sexy, do Right Said Fred e Everybody, da Madonna estavam sempre
presentes no set do Borges no primeiro ano do clube (Palomino, 1999:39).
O sucesso do Massivo impulsionou outros empresários a investirem em clubes
noturnos na cidade de São Paulo. Num período de 12 meses (novembro de 1991 a novembro
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de 1992) foram abertas cerca de 14 clubes na cidade (Palomino, 1999:42). O desenvolvimento
da cena de música eletrônica nesse período gerou uma série de matérias no caderno Ilustrada,
da Folha de São Paulo. Com o intuito de sintetizar essas matérias numa coluna semanal, foi
convidada a jornalista Erika Palomino para fazer algo semelhante à coluna do jornalista
americano Michael Musto no Village Voice de New York. A primeira edição da coluna Noite
Ilustrada saiu em 22 de maio de 1992, reforçando as imagens de caráter informal do texto,
“como se registradas por pessoas que estivessem nas festas – e não por profissionais”
(Palomino, 1999:41). Em pouco tempo, Noite Ilustrada tornou-se leitura obrigatória para os
consumidores de música eletrônica em São Paulo. Palomino foi responsável pela
popularização de noções internacionais da CC (moda, culto ao DJ, jargões, etc.), e fundou a
única festa de premiação da CC nacional: Melhores da Noite Ilustrada. “Tratava-se da votação
dos leitores da coluna, que ganhavam voz, ao sair do anonimato das pistas, escolhendo os
destaques do ano, em categorias como DJ, pista de dança, festa, bem como o pior banheiro
dos clubes” (Palomino, 1999:42).
A diversificação de mercado de entretenimento noturno na cidade de São Paulo abriu
espaço para a entrada do gênero Techno nos pequenos clubes, como o Senhora Krawitz.
Inaugurado em setembro de 1992, o clube ficava no número 32 da rua Fortunato, no bairro de
Santa Cecília, no lugar de uma antiga oficina mecânica. O proprietário, Frederich Paul,
convidou o promoter46 Nenê (Rosival Ribeiro Barbosa) para idealizar o projeto do novo
clube. Nenê contratou o veterano DJ de House, Renato Lopes, e o estreante DJ Maurício para
serem residentes. “Em termos de som, o Krawitz tinha a proposta de não tocar FM. Era uma
mistura mais voltada para coisas novas, o que o pessoal absorveu desde o início. Era uma
salada só, feita 70 por cento de coisas desconhecidas” (DJ Maurício apud Palomino,
1999:61). Maurício, discípulo do DJ Marquinhos MS, já tinha no seu currículo as residências
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de clubes como Madame Satã e Malícia (ambos sob a supervisão de Marquinhos). Com a
entrada no Krawitz, Maurício passou a desenvolver uma identidade própria dos seus sets, e
mudou o seu nome para DJ Mau Mau. Com o novo nome, o DJ migrou do Rock inglês e do
EBM (Eletronic Body Music), recorrentes nos sets do DJ Marquinhos MS, para sons voltados
para elementos sintéticos, com vocais mínimos e batida pesada, como Altern 8, TC1922 e
Underworld. “Foi o momento que o techno se estabeleceu, o conceito se firmou ali” (DJ
Renato Lopes apud Palomino, 1999:62). A atuação de Mau Mau no Krawitz também
estabeleceu a cisão clara dos públicos consumidores entre os gêneros House e Techno. Na
pista de Mau Mau começavam a se formar os primeiros elementos da cena nacional de
Techno, com gírias, roupas e sonoridades próprias. Entretanto, o Krawitz não ficou conhecido
como um clube de Techno, e sim pela mistura inusitada dos dois gêneros, como se pode ver
pela lista dos hits do primeiro ano do clube: “Felix, Don‟t you want me; Ally-us, Follow me;
Nightmare on Wax, Set me Free; Funky Green Dogs from Outerspace, Reach for me; Inner
City, Pennies from heaven; Shut Up and Dance, Ravin‟ I‟m ravin‟ e The Green man;
Sunscreem, Love U more; TC1922, Funky guitar; Sound Factory, Understand this groove”
(Palomino, 1999:62).
A solidificação de um local exclusivo do Techno só ocorre com a inauguração do
after-hours47 Velvet Underground no clube Columbia em maio de 1994. O nome foi copiado
do clube londrino onde tocava a maior referência internacional do Techno na época: o DJ Carl
Cox. O Columbia ficava na rua Augusta e abrigava até as quatro horas da madrugada o Sub
Club, projeto dedicado à música Black. Depois, eram fechadas as postas e reabertas em pouco
menos de uma hora como Velvet Underground. Inicialmente, o proprietário do clube, Angelo
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“Essa idéia de fazer festas depois do funcionamento oficial dos clubes começou em Londres, nos anos 60.
Músicos e artistas se reuniam para relaxar e beber quando fechavam os lugares que estavam trabalhando. Já
relacionado à cultura club, em Nova York, um dos mais famosos after-hours da história rolava em 1970, loft do
DJ David Mancuso na Broadway, decorado com balões de gás e elementos infantis. Era praticamente um clube
fechado – batizado apropriadamente de Loft –, onde era necessário convite e só serviam frutas e sucos. Sem
álcool, mas com muitas drogas, as esbórnias do Loft avançavam domingo adentro” (Palomino, 1999:70).
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Leuzzi, convidou o promoter Rubens Perterlongo para organizar o evento e os DJs Mark
Tabberner e Gil Bárbara para serem residentes.
O Velvet durou apenas alguns meses. Logo após, o promoter Pil Margues propõe a
Leuzzi a abertura de um novo after-hours no mesmo local, entretanto, com o
comprometimento exclusivo com o gênero Techno, o que não ocorria com o Velvet
Underground. Em 9 de junho de 1994, é inaugurado o Hell‟s Club, dessa vez com a residência
do DJ Mau Mau. Em pouco tempo, o clube tornou-se não só uma referência para o gênero
Techno mas, também, o símbolo do ápice da CC no Brasil. “Para muita gente, a música para
dançar se divide em aH/dH – antes de depois do Hell‟s. [...] No Hell‟s, o culto ao DJ chegou
perto de virar uma religião” (Assef, 2003:210).
No começo do Hell‟s, Mau Mau ainda não era considerado um DJ de Techno, apesar
da quantidade maciça de tracks do gênero nos seus sets. Somente após perder a premiação de
dezembro de 1994 do Noite Ilustrada para o DJ Renato Lopes é que Mau Mau define-se
exclusivamente como um DJ de Techno, como comenta o DJ Gil Barbara: “Nos primeiros
anos, o som de Maurício era tudo! Ia desde o techno massacrante da Axix/ Jess Mills até as
faixas antigas do Dead can Dance, passando por todo o resto... Nessa época, todo mundo e eu
achávamos o Mau Mau um dos melhores DJs do mundo, comparável a Laurent Garnier e
Sasha” (apud Palomino, 1999:78). Como conseqüência, Mau Mau ganhou consecutivamente
as premiações posteriores do Noite Ilustrada dos anos de 1995 a 1998. A popularização do
Hell‟s e do DJ Mau Mau na mídia fomentou definitivamente o mercado consumidor de
música eletrônica em todo território nacional.
Similar ao ocorrido com a House, a distribuição internacional de tracks de Techno da
cidade de Detroit possibilitou a hibridização com sons locais, como o Hardcore48 inglês,
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Hardcore refere-se à cena musical surgida internacionalmente através da "segunda onda" do gênero Punk,
no começo da década de 1980 e, mais comumente, a um gênero de Punk Rock caracterizado inicialmente por
tempos extremamente acelerados, canções curtas, letras baseadas no protesto político e social, revolta e
frustrações individuais, cantadas de forma agressiva (Reynolds, 199).
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proliferando numa grande quantidade de subgêneros e fomentando, também, o surgimento de
novos gêneros como o Trance.
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4 APROXIMAÇÕES ENTRE O VISUAL JOCKEY E A MÚSICA
ELETRÔNICA

Neste capítulo apresentaremos os principais pontos de encontro entre os domínios
sociais, econômicos e técnicos dos VJs e as dinâmicas dos gêneros midiáticos na CC. Será
desenvolvido um pequeno histórico de formação da Cultura do VJ para que, posteriormente,
possamos entender como os circuitos culturais dos VJs dialogam e interferem na formação do
imaginário da cena de música eletrônica.

4.1 A Cultura do VJ

Parte considerável dos pesquisadores sobre a formação de uma Cultura do VJ (Dekker,
2003; Makela, 2006; Spinrad, 2005) seguem linhas históricas similares: todos retomam, como
princípio fundamental, as experiências sinestésicas49 entre cores e música no século 18.
Pioneiro nesse campo, o padre jesuíta e matemático Louis-Bertrand Castel concretizou os
primeiros instrumentos que possibilitaram “tocar cores” (provavelmente, inspirado nas teorias
óticas de Newton). O Cravo Ocular, primeiro protótipo funcional dos instrumentos de Castel,
consistia num quadrado de 1,80m de altura com 60 janelas de vidro colorido conectado a um
cravo comum, por engrenagens. Ao tocar determinada tecla, era aberta uma janela que
permitia à luz de uma vela atravessar o vidro e acionar a cor correspondente à nota musical
tocada. Podemos notar no Cravo Ocular a reapropriação técnica de um mecanismo (o órgão)
em prol da criação de uma nova linguagem plástica para esse instrumento, similar à
reestruturação dos toca-discos como instrumentos musicais, promovida pelos DJs.

49

A palavra sinestesia vem da junção do prefixo grego syn (junto), em conjunção com aisthesis (sentido ou
sensação), entendida como a intersecção ou o diálogo entre duas ou mais modalidades sensoriais (Basbaum,
2002). Para este trabalho, empregamos o termo sinestesia no sentido de intersecção entre os sentidos da visão
e da audição.
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O projeto original de Castel foi melhorado com o advento das tecnologias da era
vitoriana. Quando surge um novo meio de produção de linguagem, “observa-se uma
interessante transição: primeiro, o novo meio provoca um impacto sobre a forma e meios mais
antigos. Num segundo momento, o meio e a linguagem que podem nascer dentro dele são
tomados pelos artistas como objeto de experimentação” (Kac apud Santaella, 2003:156).
Dessa forma, os novos artistas, músicos e cientistas que elaboraram performances com
instrumentos modificados, como o Cravo Ocular, aglutinaram descobertas científicas (a
energia a vapor e elétrica e, posteriormente o computador), como maneira de potencializar ou
criar novos sentidos plásticos para esses instrumentos.
Em 1870, Frederick Kastner constrói o seu Pyrophone. Eram treze tubos compridos de
cristal conectados a um órgão. Ao acionar alguma tecla, uma corrente elétrica explodia gás
colorido num determinado tubo. Alexander Rimington constrói em 1893 o Colour-Organ.
Esse instrumento consistia num órgão que não produzia nenhum som, conectado
eletronicamente a 14 orifícios num quadro de madeira de 3 metros de altura. Um complexo
mecanismo controlava a relação da nota tocada no órgão e a cor – e intensidade – de luz que
surgia nos orifícios. O termo color-organ torna-se, a partir daí, genérico para esse tipo de
instrumento.
A virada do século 20 e os movimentos modernistas demoliram os modelos visuais
tradicionais nas artes. Os vanguardistas trouxeram grandes avanços para as performances
visuais, principalmente teóricos. Thomas Wilfred foi o primeiro performático a quebrar
radicalmente com as teorias de correspondência direta entre luz e som que vigorava nas
apresentações sinestésicas dos color-organs nos séculos passados. Em 1922, Wilfred cria o
famoso instrumento Clavilux (composto por 6 projetores regulados por um teclado conectado
a um banco de slides) e começa a construir argumentos sobre a sua nova forma de
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manipulação ótica, a Lumia. Segundo Wilfred, o termo color music era apenas uma metáfora.
Para ele, a arte de “tocar cores” incluía fatores como tempo e ritmo, como na música.
Para além da falácia direta de correspondência, percebemos na evolução técnica e
teórica da color music a tentativa de criar uma nova estrutura semiótica para simular a
sinestesia entre os sentidos. Talvez, “se essa tradutibilidade fosse tão exata com uma figura
verbal, não haveria necessidade de unir música e imagem com a intenção de uma intensificar
o sentido da outra, já que ambas estariam apenas se repetindo” (Schneider, 2001). As
tendências de novos experimentos sinestésicos, depois dos anos 20, seguiam convenções
sintagmáticas dinâmicas ou “dominantes”, segundo a conceituação de Roman Jakobson (apud
Stam, 2003:70). Nessa convenção formalista , um elemento da obra, como o ritmo, regularia
todas as instâncias de relações de códigos de um determinado sistema artístico ou, para
motivos deste trabalho, os produtos culturais. Para além dos processos regulatórios, segundo a
noção de Frith (1996:123-157), o ritmo também propõe um engajamento ativo do consumidor
nos desdobramentos do produto cultural. A tendência, instaurada por Wilfred, de enxergar o
ritmo como componente determinante do produto abre todo um novo campo de possibilidades
sinestésicas entre som/imagem. Os artistas da color music estavam cada vez mais atentos a
propor produtos que despertassem outras instâncias de participação ativa do público baseadas
no ritmo musical.
Paralelamente às experiências com color music, teóricos e artistas dos movimentos
modernistas delinearam novas formas de imputar o ritmo musical em seus processos
produtivos. Nos anos 20, Naum Gabo e Anton Pevsner conceituam assim a arte cinética no
manifesto realista: "Renunciamos aos mil anos de desilusão na arte que sustentou o ritmo
estático como único elemento das artes plásticas. Para nós, na arte, surge um novo elemento
rítmico, como forma básica da percepção do tempo real, o elemento cinético" (apud
Perissimotto, 2000). Novamente, voltamos a nos deparar com o ritmo formatando outro
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gênero artístico, nesse caso, o cinema. Ezra Pound disse: “Creio num „ritmo absoluto‟, isto é,
num ritmo que, em poesia, corresponde exatamente à emoção ou nuança de emoção a ser
expressa” (1976:16). O conceito da visual music, criado por Oskar Fischinger no começo dos
anos 20, surge sob essa égide poundiana. Todas as idéias desse artista plástico e animador
experimental alemão giravam em torno da busca desse “ritmo absoluto” e universal, criando
filmes que fossem a perfeita união entre o movimento das imagens e a música. Fischinger
fazia filmes mudos inspirados em música (jazz ou erudita, sincronizados em performances ao
vivo), até os anos 30, quando foi possível sonorizar diretamente sobre a película.
Contemporâneos de Fischinger, os teóricos russos da montagem cinematográfica
também faziam freqüentes analogias musicais para explicar o seu método de produção
cinematográfica. Para Kuleshov, fundador da primeira escola de cinema, “o que distingue o
cinema de outras artes é a capacidade da montagem para organizar fragmentos dispersos em
uma seqüência rítmica e com sentido” (apud Stam, 2003:55). Eisenstein consagrou a relação
dos conceitos musicais com o cinema. Para ele, existiam vários tipos de montagens (métrica,
rítmica, tonal e harmônica), cada uma delas com efeitos específicos sobre os espectadores.
Apesar de não ter relação direta com a visual music, Eiseinstein teria dito: “não podemos
negar o fato de que a impressão mais surpreendente e imediata será obtida, é claro, a partir de
uma coincidência do movimento da música com o movimento do contorno visual - com a
composição gráfica do quadro [...]; „enfatizador‟ da própria idéia de movimento” (1990:106).
Porém, a proposta da visual music não era apenas construir obras plásticas em sincronia com a
música, mas construir a dimensão absoluta da imagem e da música na sua mais universal
acepção. William Moritz, biógrafo de Fischinger, nos explica melhor:
[...] mesmo antes do filme sonorizado ficar disponível, Oskar sincronizou seus
filmes abstratos com gravações fonográficas e acompanhamentos ao vivo, pois ele
achou que a analogia com música (som abstrato, uma forma de arte não objetiva,
bem desenvolvida e amplamente aceita) ajudava o público a apreender e aceitar a
natureza e significado do seu absoluto e „universal‟ imaginário. Oskar nunca teve a
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intenção de ilustrar a música e frequentemente projetava seus filmes „sonoros‟ em
silêncio para platéias previamente simpatizantes com o gênero (Moritz, 1977).

Os filmes da visual music eram o epítome das rupturas de linguagem artística pregadas
pelas vanguardas modernistas, onde a obra libertava-se cada vez mais da obrigação figurativa
de representar algo. Peças de animação experimental, produzidas por Fischinger, exploravam
as qualidades sensíveis de novos materiais em termos de cor, volume, movimento e tempo,
“nitidamente indo ao encontro dos princípios constitutivos da música” (Santaella & Nöth,
2005:92).
Em meados da década de 50, os experimentos com imagens musicais migram para a
recém criada tecnologia do videotape (1952) dentro de “estúdios de emissoras de televisão
como a WGBH, de Boston, a KQED, de San Francisco e a WNET, de Nova York, ou em
laboratórios experimentais de televisão em universidades européias e americanas” (Machado,
1988:9). Entretanto, assim como ocorreu com a música concreta (Pierre Schaeffer), que foi
criada e desenvolveu-se em estúdios de rádio, os experimentos com vídeo musical não
encontraram na televisão o seu meio inicial de difusão. Os primeiros indícios desses
experimentos só começam a aparecer com a videoarte, quase uma década depois.
Inicialmente, engajados em demonstrar o potencial nocivo alcançado pela difusão da televisão
nos anos 60, esses videoartistas elaboraram várias instalações ou peças artísticas que
interferiam de maneira política no sinal de transmissão das principais emissoras da época,
como comenta o coreano Nan June Paik, um dos pais fundadores do movimento: “A televisão
tem nos atacado, e às nossas vidas; agora nós podemos atacar de volta” (apud Almeida,
1985:44). Em 1965, o Sony Portapak, primeiro sistema portátil de gravação em vídeo, abriu
uma variedade de possibilidades para os videoartistas, para além da interferência no sinal das
emissoras, como a hibridização com outros campos artísticos. A vídeo-performance e o vídeoteatro são alguns exemplos dessas hibridizações.
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A vídeoarte também comungou experiências com o cinema durante os anos 60.
Principal fruto desse diálogo foi o movimento artístico conhecido como Cinema Expandido
(Youngbood, 1970), capitaneado pelo arquiteto e cineasta Jeffrey Shaw. O movimento
pretendia aumentar a participação do público na experiência fílmica, utilizando alguns
elementos da arte performática (Cohen, 2004; Glusberg, 2005) e do teatro, como fumaça e
canhões de luz. O “cinema expandido englobava qualquer tentativa de ativar, em adição à
visão e à audição, sentidos de olfato, gustação e tato” (Makela, 2006:18) como forma de criar
novos espaços sinestésicos para o cinema.
Na década de 70, são criados os sintetizadores de vídeo, pelo trabalho conjunto de
cientistas e músicos, que ampliam de forma ontológica o poder de atuação da videoarte. O
projeto de Laurie Spiegel com o GROOVE (Generated Real-time Output Operations on
Voltage-controlled Equipment) e o VAMPIRE (Video And Music Program for Interactive
Realtime Experimentation) retoma a manipulação plástica-musical que tinha se consagrado há
mais de um século com a color music. Com o VAMPIRE, Spiegel podia transformar as
modulações elétricas geradas pelo GROOVE (sintetizador de som) em imagens. “Eu podia
girar a imagem, mudar seu tamanho, cor, textura e outros parâmetros em tempo real [...]. Com
uma mão eu desenhava, manipulando vários parâmetros visuais, enquanto que com a outra
mão, usava manches de controle 3D, chaves, apertava botões e puxadores” (1998). O
sintetizador de vídeo trabalha como o sintetizador de som, modulando correntes elétricas.
Dessa forma, era possível a troca de informações entre os dois meios, tornando mais estreita a
relação entre imagem e som.
A novidade introduzida pelo sintetizador está no fato de ele poder dispensar o
referente, essa entidade fundadora da figuração e, nesse sentido, ele se desvia de
uma vez por todas da linha evolutiva dos sistemas figurativos. [...] As imagens
geradas por um sintetizador de vídeo não são índices de coisa alguma. Quando o
são – admitindo-se a hipótese de o aparelho estar sendo utilizado para distorcer ou
alterar imagens previamente codificadas por uma câmera de vídeo -, ainda assim o
que se visa é apagar todos os laços de parentesco da imagem com o referente
(Machado, 1988:122-123).
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Os experimentos com sintetizadores concretizam a relação indissolúvel entre imagem
e música. Nesse momento, tanto a imagem quanto a música são formados sobre o mesmo
ambiente analógico-digital, “ambos dependem de programas, valores numéricos e de
procedimentos específicos, algoritmos de simulação [...], para serem transmitidos nos
terminais específicos de efeito para o olho e o ouvido” (Santaella & Nöth, 2005:91). Som e
imagem, agora transformados em números, dialogam sem barreiras constituintes, num
processo de hibridação que culminaria no vídeo digital, como o conhecemos hoje. “Na
verdade, trata-se de algo mais que um simples parentesco com a música. O vídeo é
verdadeiramente música com imagens” (Machado, 1993:57).
No final da década de 70, com o suporte tecnológico propício (sintetizadores, câmeras
portáteis, videocassete, etc.), a videoarte tinha proliferado como o símbolo da arte de
vanguarda nos principais centros urbanos dos Estados Unidos e da Europa. A formação de um
circuito cultural das live images50 está, inicialmente, atrelada aos experimentos de vídeoarte
em clubes noturnos, nesse período, em New York. Com o barateamento das tecnologias de
vídeo, os clubes investiram em instalações com monitores de vídeo como parte dos
mirabolantes projetos de decoração, muito comuns nas discotecas da época. Tanto os projetos
excessivos quanto as constantes mudanças na decoração eram estratégias dos clubes para
compensar a falta de bandas nesses espaços (Thornton, 1996:56). A tecnologia do vídeo
oferecia uma opção razoavelmente barata para manter a decoração sempre em movimento.
A demanda de vídeos exclusivos para clubes noturnos gerou, em pouco tempo, uma
nova onda de profissionais dedicados exclusivamente a essa função. A maioria deles,
amadores que compravam equipamentos usados e reprocessavam como acessórios nas
instalações dos clubes noturnos. Um grupo desses vídeoartistas adotou um clube em
Manhattan, The Peppermint Lounge, com o intuito de ter mais autonomia sobre o design das
50

Apesar de não existir um consenso internacional sobre a nomenclatura utilizada pelos VJs para identificar as
trocas no seu circuito cultural, nacionalmente, o termo live images é utilizado de maneira recursiva pela
imprensa nesse sentido (tópico 4.2).
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instalações e o conteúdo dos vídeos transmitidos. O Peppermint tornou-se uma espécie de
centro de pesquisa de linguagem do vídeo voltada para clubes noturnos (Spinrad,
2005:21).Esse grupo de artistas, com o intuito de estabelecer um novo tipo de linguagem na
videoarte, cunhou o termo Video Jockey (variante de Disc Jockey) em detrimento do genérico
videoartista. “A denominação „vídeo-jockey‟ para o profissional da pista relaciona-se aos
„disk-jockeys‟. Enquanto os vjs tocam imagens previamente ordenadas em seqüências no
computador, os djs se organizam a partir de discos e cds” (Moran, 2005).
O termo VJ foi apropriado por Bob Pittman e popularizado alguns anos depois com a
MTV (Music Television) e a linguagem do videoclipe. Em 1973, Nan June Paik declara que
Global Groove “é um vislumbre do panorama do vídeo do amanhã quando você será capaz de
sintonizar qualquer canal de TV da Terra e os guias de TV serão tão gordos quanto a lista
telefônica de Manhattan” (1973). Segundo Paik, se fosse possível compilar num vídeo música
e dança de vários países e distribuir esse produto pelo mercado de vídeo convencional, seria
um grande fenômeno educacional e de entretenimento. Global Groove é considerado um
ancestral da linguagem do videoclipe e o sonho de Paik seria concretizado – pelo menos no
que concerne ao entretenimento – alguns anos mais tarde com a MTV.
Essa rede de TV a cabo foi fundada em 1981 em Nova York com o investimento da
Warner Communications e da American Express, numa proposta de revolucionar o mercado
do entretenimento para os adolescentes. A programação da MTV combinava várias horas de
videoclipes intercaladas por apresentadores jovens e irreverentes (VJs) que ditavam as
notícias sobre o universo da música popular americana. Em pouco mais de uma década, a
MTV já tinha transformado o videoclipe e a sinestesia entre som e imagem num fenômeno da
cultura popular mundial.
Durante os anos 80, a MTV tem a função de injetar as conquistas plásticas VJs nas
dinâmicas do campo da MPM. Como novas saídas para o circuito cultural da live images, os
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VJs passaram a explorar, cada vez mais, os processos de controle em tempo real da imagem,
na tentativa de superar a deficiência do liveness (Thornton, 1996) na CC. Similar aos
processos de distinção que ocorreram entre os DJs de rádio e os DJs da CC (Brewster &
Broughton 1999: 25-79), os VJs da MTV e os VJs de clubes noturnos seguiram caminhos
opostos: na MTV os VJs tornaram-se apresentadores de TV, enquanto os VJs na CC seguiram
como artistas performáticos multimídia.
Durante os anos desse desenlace entre os VJs, outro importante circuito audiovisual dá
os seus primeiros passos na Europa: a demoscene51. Diferente dos VJs e das experiências com
as tecnologias do vídeo, os sceners estavam interessados nas potencialidades gráficas das
novas plataformas computacionais domésticas, como o Commodore 64, na produção de
demos (apresentações audiovisuais não-interativas, que são executadas em tempo-real em um
computador). O objetivo principal de uma demo é demonstrar as habilidades de programação,
nos campo das artes gráficas e da música eletrônica, entre os grupos de sceners. As demos são
uma evolução das telas de assinatura (crack intros) dos crackers52 aplicadas a softwares que
tiveram sua proteção anticópia removida. As primeiras telas eram apenas textos simples com
créditos ao cracker ou seu grupo de atividade. Gradativamente, essas telas estáticas
desenvolveram-se em introduções com níveis crescentes de efeitos animados por computação
gráfica e música eletrônica, e passaram a ser distribuídas em BBS53 sem estar associadas a
nenhum software. Essas animações gráficas deram origem às demos. Em 1986, são
produzidas as primeiras demoparties (festas para apresentação pública de demos) nos Países
Baixos, para a demonstração das animações dos grupos 1001 Crew e The Judges.
Posteriormente, a cena desenvolveu-se em outros países da Europa.

51

Termo comumente utilizado para denominar esse circuito cultural de arte-informática [www.scene.org].
Cracker é o termo usado para designar programadores que quebram (cracking) o sistema de segurança de
determinados softwares ou sistemas, de forma ilegal ou sem ética (Bruni, 2005).
53
Um BBS (bulletin board system) é um sistema informático que permite a conexão via telefone entre
computadores.
52
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O período de expansão da demoscene coincide com a solidificação da CC na Europa.
Entre os anos de 1987 e 1989, ocorreu uma série de raves no Reino Unido (Reynolds,
1999:56-79) que ficaram conhecidas como o segundo Summer of Love, em referência ao
encontro hippie de 1967 em San Francisco. Embalados pelo sucesso da House, os agentes
culturais da CC buscavam novos elementos (estéticos e comportamentais) que
fundamentassem sua identidade como uma cultura musical, similar ao que havia ocorrido com
o Rock Psicodélico e com os hippies. Os ravers elegem como pilares da sua cultura: o
consumo de ecstasy54, a música eletrônica e todo tipo de novidade tecnológica (celulares,
jogos eletrônicos, computadores, sintetizadores, etc.). É durante esse período que o circuito
cultural da live images toma verdadeiramente suas formas. Artistas dos campos do cinema, do
vídeo e dos computadores vêem as raves como o local propício para suas experiências com
manipulação de imagens em tempo real em sincronia com a música tocada pelos DJs. Essas
experiências foram agrupadas sob o termo vjing, em relação ao processo similar do ato do DJ
ao tocar, ou discotecagem (djing).
No Brasil, diferente do que ocorreu na Europa e nos EUA, as experiências com vídeo
ao vivo em raves tiveram um marco inicial bastante preciso. Alexis Anastasiou, mais
conhecido como VJ Alexis55, havia regressado ao Brasil em 1999 depois de um período de
estudos pela Europa, onde havia entrado em contato com o circuito cultural da live images
dentro da CC. Nesse mesmo ano, munido apenas com um par de videocassetes e um seletor
de canais, Alexis faria a primeira apresentação de VJ na rave undergroove-underground em
Brasília.
As experiências geradas no campo da música visual por Alexis Anastasiou, a partir
do ano de 1999, nas performances de vídeo ao vivo, são disseminadas no contexto
brasileiro ao longo da virada para o século 21. Do decorrer dos anos de 2000 e
2001 até a explosão da cultura dos VJs no Brasil, no ano de 2002, surge uma série
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A metilenodioximetanfetamina (MDMA), mais conhecida por ecstasy, é uma droga sintética que causa
euforia, sensação de bem-estar, alterações da percepção sensorial.
55
www.visualfarm.com.br
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de outros criadores, provenientes ou não do ambiente criativo videográfico, que
passam a desenvolver trabalhos nesse campo. Entre eles, destacam-se os VJs Luiz
Duva, Palumbo e Spetto, bem como os grupos Embolex, Bijari, Feitoamãos, Azóia,
Nudesordem e Apavoramento (Mello, 2004).

Ângelo Palumbo, que havia feito experiências videográficas com a banda de Rock
P.U.S. nos anos 90, foi um dos articuladores do circuito cultural da live images em território
nacional. Junto com o coletivo BijaRi56, Palumbo organizou a primeira grande apresentação
de VJs em 2001, na rave Ecosystem 1.0 em Manaus. Durante esse ano, os focos da live
images estabeleceram-se: em São Paulo, com os VJs Alexis, Palumbo, Spetto57 (Ricardo
Lara) e os coletivos BijaRi e Embolex58 (do qual fazia parte o VJ DuVa59) e no Rio de
Janeiro, com Jodele Larcher60 e seu coletivo AzOia Lab. O estabelecimento definitivo do
circuito no Brasil, inclusive a popularização do termo live images na imprensa especializada,
ocorre em 2002, durante o Festival Red Bull Live Images. O evento foi organizado por Luís
Duva, Fabiana Prado e Tatiana Lohmann e contou com a participação dos VJs Alexis, Spetto,
Jodele, Lucas Margutti, Raimo, Palumbo e dos coletivos Feitoamãos/FAQ, BijaRi e Embolex.
O Red Bull Live Images estendeu o campo de atuação da live images para outras capitais,
como no caso de Belo Horizonte, com o coletivo Feitoamãos/FAQ. Em 2003, VJ pixel61
(Ângelo Moscoso) funda a lista de discussão VJBR62, tornando-se, em pouco tempo, o
principal mecanismo de comunicação e foco motriz de ampliação do circuito para outros
pontos do Brasil, além das capitais já citadas.

4.2 Diálogos entre a CC e o circuito cultural da Live Images
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www.embolex.com.br
59
www.liveimages.com.br
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O conceito de cena musical, bem como o de CC, desenvolvido durante este trabalho,
surge nos anos 90 numa tentativa de revisar e atualizar a noção de subcultura configurada na
década de 70 pelo Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de
Birmingham (CCCS):
A proposta do CCCS era, em síntese, desconstruir e destronar o conceito
mercadológico de cultura juvenil e, em seu lugar, erigir um retrato mais meticuloso
das raízes sociais, econômicas e culturais das variadas subculturas juvenis e de
suas vinculações com a divisão de trabalho e as relações de produção, sem
negligenciar as especificidades de seu conteúdo e de sua posição etária e geracional
[...]. Não se tratava meramente, pois, de produzir inventários de padrões de
consumo e estilos de vida subculturais; era impreterível avaliar que função o uso
(criativo, insólito, espetacular) de artefatos da cultura de consumo, do tempo e de
espaços territoriais assumia perante as instituições dominantes hegemônicas da
sociedade (Freire Filho & Fernandes, 2005:2).

Durante os anos 90, o conceito de subcultura foi questionado em uma série de pontos
basilares na sua teoria, como: a negligência das práticas culturais femininas; a teorização
precária da presença e influência dos jovens negros; a indicação das condições de classe como o
aspecto central da definição dos estilos juvenis e a celebração romântica e ingênua da

autenticidade, do poder de resistência e do desafio político das subculturas (para citar somente
alguns exemplos). Como conseqüências dessas críticas surgiu uma série de novos conceitos
que tentavam perfazer a relação entre os jovens, a música e o desenvolvimento de uma
identidade própria no âmbito social.
Dentre essas novas terminologias, nos interessa neste trabalho o conceito de cena
musical. O termo é comumente utilizado dentro da comunidade musical para descrever as
relações de consumo musical em determinado espaço, na sua maioria, urbano. Essa metáfora
espacial foi, posteriormente, sistematizada por sociólogos e antropólogos “interessados em
descrever e analisar espaços localizados de produção e consumo cultural (notadamente,
musical), sinalizando a possibilidade de construção de alianças que escapam às disputas
tradicionais pela hegemonia” (Freire Filho & Fernandes, 2005:4).
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Entre os pesquisadores dedicados a esmiuçar a idéia de cena musical, destaca-se o
professor canadense Will Straw, do Departamento de Comunicação e História da Arte da
Universidade McGill. O primeiro passo teórico de Straw foi estabelecer a diferença entre
comunidade musical e cena musical no seu artigo Systems of articulation, logics of change:
communities and scenes in popular music (1991). Segundo o autor, uma comunidade musical
está associada a “um grupo populacional de composição relativamente estável – segundo
variáveis sociológicas abrangentes – cujo envolvimento com a música toma forma de uma
contínua exploração de uma ou mais linguagens musicais, supostamente enraizadas numa
herança histórica geograficamente específica” (Freire Filho & Fernandes, 2005:4).
Já as cenas musicais são definidas como espaços culturais nos quais diversas práticas
musicais coexistem, interagindo por meio de processos de diferenciação, de acordo com
trajetórias variantes de mudança e fertilização mútua (Freire Filho & Fernandes, 2005:5).
Importante salientar a relação direta entre a noção de cena musical e o conceito de gênero
midiático. Ao analisarmos uma cena, assim com um gênero, não podemos nos ater apenas aos
aspectos estritamente sociais. As cenas e os gêneros surgem de uma intensa relação entre os
aspectos locais de música (atores sociais e espaços culturais) e as influências das estratégias
de marketing da indústria fonográfica e da mídia especializada em música.
Dentro de um constructo maior que seria a MPM, as cenas e os gêneros mantém,
ainda, relações complementares. As cenas aproveitam-se da gramática virtual do gênero para
reposicionar elementos musicais locais para o desenvolvimento de outras cenas similares
distantes do seu local de origem. Isso pode ser notado no capítulo anterior, quando a cena de
Techno em Detroit estipula uma nova gramática genérica no circuito internacional de música
eletrônica. Aproveitando-se desse novo gênero, a indústria fonográfica faz pressão na cena de
música eletrônica em Londres para o estabelecimento de uma nova cena musical que abriria
grandes oportunidades para produtos segmentados. A resposta da cena local é a assimilação e
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o reprocessamento dessa gramática para os padrões de consumo local, gerando subgêneros
específicos do Techno londrino (fusão com o Hardcore).
Por outro lado, a gramática virtual do gênero encontra sua materialização ou
atualização nas cenas musicais, não somente em produtos diretos (shows, álbuns, DVDs, etc.)
como, também, em todo tipo de código cultural (moda, dialetos, etc.) que possa dar identidade
aos gêneros. Nos primeiros anos da House em Chicago, por exemplo, as referências da Disco
não estavam somente nos samplers de música latina. A cena de House também tinha
incorporado o forte apelo sexual e hedonista pregado nas músicas da Disco, identificado no
glamour da decoração dos clubes e nas roupas mínimas ou muito apertadas utilizadas para
dançar com corpos mais atraentes.
O conceito de cena “pode fornecer, também, uma cartografia mais rica das relações
das cenas musicais com outras cenas (a teatral, a literária, a cinematográfica), enfatizando
tanto seu caráter heterogêneo quanto seus elementos unificadores [...]” (Freire Filho &
Fernandes, 2005:6). Nesse sentido, o conceito de cena nos oferece um ponto de ligação
conceitual entre o universo da música eletrônica e o circuito cultural VJs. Como vimos, a
Cultura do VJ é bem mais abrangente do que o universo da CC. Acreditamos que, por meio da
característica cambiante de cross-fertilization63 das cenas musicais, o VJ absorva e propague
elementos e técnicas de outros circuitos culturais, como o cinema e a videoarte. Essa troca de
influências promove o surgimento dos produtos audiovisuais que iremos analisar nesta
pesquisa.

4.2.1 Vjing: mediação de imagens entre os circuitos do audiovisual
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A noção de cross-fertilization enfatiza o fato de que diferentes artefatos tecnológicos jamais se desenvolvem
isoladamente mas, antes, afetam-se mutuamente; e que desenvolvimentos num campo a princípio alheio à
discussão – como os aparelhos de audição médica – irrigam uma série de novos desenvolvimentos em outros
campos (Sá, 2006c).
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O vjing, ao estabelecer-se como uma prática comum na CC dos anos 90, constrói
novas regras de compartilhamento de sentido imagético entre a cena de música eletrônica e os
consumidores. O vjing dividia espaço, na construção da imagem dos gêneros da música
eletrônica, como a House e o Techno, com outras fontes de influência – a moda e as
micromídias64 (panfletos, cartazes e fanzines) – que adentravam diretamente o espaço físico
dos clubes noturnos e raves. Diferente dessas outras mídias, entretanto, o vjing utiliza
estruturas sinestésicas multimídia para estabelecer a mediação de imagens com o consumidor.
Para entendermos com funciona essa mediação de imagens, devemos, antes, revisar alguns
pontos sobre sinestesia65 e instalações multimídia.
Parte fundamental do sucesso da simulação da sinestesia nas artes provém do
desenvolvimento de tecnologias que capacitaram a intersecção entre as modalidades sensórias
da visão e da audição dentro de uma mesma mídia – o cinema para a visual music e o vídeo
para o videoclipe – ou pelo conjunto de várias mídias, nos aparatos mecânicos da color music
e nas instalações projetivas digitais no caso do vjing.
Nas instalações multimídia, as várias linguagens utilizadas trabalham num processo
de colagem. Imagens em telas eletrônicas de vídeo ou de computador, imagens em
hard copies ou sobre um suporte como papel, tela, fotografias, pinturas, desenhos,
sons de imagens ou de diferentes fontes sonoras, bem como o uso dos dispositivos
eletrônicos em várias formas de apresentação são somados na apropriação que se
faz do espaço. O todo composto por elementos matéricos em suas características
como dimensões, cores, formas dos objetos, permanência, localização são atributos
próprios do mundo da matéria se conectam a fluxos de imagens e sons vindos dos
dispositivos eletrônicos. [...] Durante a apreensão do todo, o visitante de uma
instalação, numa relação de inputs, realiza diversas associações das partes jogando
informações nos processadores centrais da mente, onde os dados se integram e se
transformam em perceptos. Os sentidos captam os sinais das diferentes linguagens,
as processam e a mente as interpreta. As atividades perceptivas desencadeiam a
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Conceito desenvolvido por Sarah Thornton para categorizar os vários tipos de mídia consumidos na CC
(1996:122-160).
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A idéia de sinestesia é um tema bastante complexo, perpassa campos teóricos diversificados como a história
da arte, semiótica, psicologia, fisiologia e neurologia. As acepções da sinestesia podem ser agrupadas em
quatro categorias: a sinestesia fenômeno-neurológica, diz respeito à percepção sinestésica, distinguindo-se em
sinestesias: constitutiva (ou de nascença), adquirida (por lesões no aparelho neurológico) e induzida (pelo uso
de drogas); a sinestesia na arte, propostas e/ou realizações artísticas que buscam de alguma forma a fusão de
dois ou mais sentidos; a sinestesia subjetiva, baseada em depoimentos de pessoas fora da categoria da
sinestesia neurológica, e por fim, as metáforas sinestésicas, provenientes do domínio da linguagem verbal
(Basbaum, 2002:25-28).
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cognição pelos outputs da mente em atos de interpretação, onde os sinais de cada
meio são associados e decodificados em conexões que variam conforme o aparato
biológico e as circunstâncias sociais e culturais (Domingues, 1998).

Nesse sentido, as instalações multimídia dos VJs na CC são espaços de apropriação e
experimentação artística dentro de um ambiente criado para o consumo musical. As bases
sociais e culturais para a decodificação da sinestesia no vjing são necessariamente musicais e
direcionadas pelos DJs. O VJ, assim como Light Jockey66 (LJ), funciona como adendo
sinestésico às mixagens promovidas pelo DJ na pista de dança. “Fumaça, luzes, projeções e
sons criam o ambiente da festa, ambiente que envolve e estimula o espectador, reduz o espaço
ao restringir o campo de visão, cria um ambiente circunscrito, mesmo que haja no local
centenas de outras pessoas, e produz, assim, uma espécie de cortina de fumaça” (Moran,
2005). Dentro do ambiente circunscrito da pista de dança, comungam e se entrelaçam os
sentidos de audição, visão e tato pela sincronia rítmica entre todos os elementos da pista de
dança: a música do DJ; as imagens do VJ; as luzes e efeitos de fumaça do LJ e a dança das
pessoas. O vjing entra na cena de música eletrônica para compor mais um dos estímulos
sensórios. O fluxo de imagens não-narrativas promove um diálogo sinestésico com todos os
aparatos ali já existentes.
As videoinstalações e diversos trabalhos com performance são manifestações
artísticas que têm um pacto próximo ao que os VJs promovem. Esses pactos
passam pela inclusão do espaço extra campo da tela na poética. Não se trata de uma
inclusão em termos narrativos, ou seja, acontecimentos de ordem diegética não são
solicitados. Trata-se do espaço material temporalizado que cria uma situação para o
senciente e constitui assim dois aspectos cruciais da poética, a disposição das telas,
a quantidade de pessoas ali presentes em pé e a quantidade de luzes e sons
constituem o objeto diante desta formalização espacial do acontecimento (Moran,
2005).

Outro ponto importante é entender quais as peculiaridades tecnológicas das instalações
multimídias dos VJs enquanto mídia e suas implicações ao estabelecerem-se na CC. Nesse
sentido iremos resgatar alguns conceitos defendidos pelo pesquisador canadense Marshall
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Profissional responsável por coordenar os dispositivos tecnológicos de iluminação e efeitos em uma pista de
dança. Diferente do VJ, o LJ, não adquire o status de artista dentro da CC.
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McLuhan. O primeiro deles é o entendimento de uma dinâmica tecnológica contida na frase
“o meio é a mensagem” ou conteúdo de um meio é outro meio. Nela, o autor referia-se à
percepção de que uma nova tecnologia se apropria da forma de sua antecessora para construir
uma significação própria, sublinhando que um meio está em contínuo diálogo com os padrões
(sociais e cognitivos) anteriores a ele. Além disso, McLuhan entendia que toda tecnologia
constrói (e faz parte de) um “ambiente de serviços” (environment services). Nesse sentido,
independentemente do conteúdo, quando uma tecnologia é adotada na sociedade, não afeta
apenas aqueles que estão diretamente expostos, mas acaba propiciando a existência de um
sistema (ambiente) de tecnologias (serviços), estruturando toda a vida social ao redor (De
Marchi, 2005). Todo o cerne da CC está baseado nesse princípio de ambientação e
reestruturação proporcionado pelas tecnologias de escuta:
Dessa forma, boa parte dos valores estéticos da música eletrônica se baseia no
emprego de tecnologias na busca de um “estranhamento” à tradicional percepção
musical e conseqüente ampliação dos seus valores. Esses artistas encontraram nas
tecnologias digitais artefatos altamente eficazes para aproximação e alteração de
sons (sampling), reorganização de sonoridades pré-gravadas (remixagem), formas
de gravação musical (estúdios virtuais) entre outras técnicas. Ao mesmo tempo, a
música eletrônica está completamente relacionada à cultura do DJ, que se
caracteriza por retornar e transformar “antigas” tecnologias – como os toca-discos,
o vinil, sintetizadores e aparelhos de gravação analógicos – em poderosas
ferramentas de composição musical, conjugando alta e baixa tecnologia numa
música de ares futuristas (Sá, 2002).

Nesse sentido, o vjing, ao institucionalizar-se como um fenômeno da cena de música
eletrônica, reproduz de maneira similar os processos de reapropriação de tecnologias visuais.
O “ambiente de serviços” de tecnologia computacional das instalações multimídia projetadas
por VJs, para raves e clubes noturnos, funciona como porta de entrada para as
experimentações desenvolvidas na color music, na visual music e na videoarte. A tecnologia,
assim como a música eletrônica, cria um fio condutor de dupla articulação, por meio dos
artefatos, com as culturas desenvolvidas por essas tecnologias em outros momentos históricos.
Utilizando a noção de cross-fertilization em comunhão com o conceito de cena, podemos
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especular que o circuito cultural da live images forma-se, atualmente, no diálogo de
influências com outros circuitos culturais do audiovisual, como a videoarte e o cinema.
Exemplos dessas influências são, respectivamente, o scratch vídeo e live cinema.
O scratch video inaugura, historicamente, a primeira convergência entre a cena de
música eletrônica e a cena de videoarte. O scratching foi uma técnica desenvolvida pelos DJs
de Hiphop de New York Grand Wizard Theodore e Grandmaster Flash. Os discos de vinil
eram manipulados ritmicamente para frente e para trás, produzindo barulhos como se
“arranhasse” o disco (daí o termo scratch). A cultura do Hiphop apropriou o scratching como
uma das formas de determinar a habilidade do DJ durante sua performance. No scratch video,
os discos de vinil eram substituídos por pequenos trechos de vídeo e o scratching era feito em
sofisticadas ilhas de edição. Diferente do virtuosismo manual dos DJs, a habilidade dos
videoartistas era testada na capacidade de reeditar, com efeitos e montagens, as imagens
pirateadas da televisão broadcasting. Os primeiros grupos de scratch video surgiram em
Londres na década de 80, com claros objetivos políticos: fazer uma caricatura cômica da vida
pública retratada na televisão. Seus alvos variavam entre autoridades, militares, empresários e
a ex-primeira ministra Margaret Thatcher.
O scratch video acabou consolidando um circuito de exibição bastante específico,
constituído basicamente de casas noturnas, danceterias e bares, locais onde, não
apenas deve conviver lado a lado com os videoclipes mas que, também, com eles
muitas vezes se confunde. Ao optar por esse canal de difusão, os círculos de
scratching visavam, sobretudo, escapar ao circuito elitista dos museus e galerias de
arte (Machado, 1993:156).

Com exceção das similaridades técnicas e dos espaços de distribuição, o scratch video
não mantinha outras características em comum com a cena de música eletrônica. A diferença
radical entre os dois fenômenos era a performance: o scratch video era tocado em playback.
Já o segundo exemplo citado, o live cinema, congrega perfeitamente os elementos
performáticos do vjing com o suporte tecnológico do cinema digital. No live cinema tanto o
áudio quanto o vídeo são construídos em tempo real com ajuda de computadores e
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sintetizadores (gráficos e sonoros). Os artistas responsáveis por esse tipo de performance
elaboram todas as etapas, softwares e hardwares envolvidos na instalação multimídia –
diferente do vjing que, na sua maioria, remixa material videográfico pré-existente de outros
artistas. O live cinema, também em um sentido inverso ao vjing, expande sua área de atuação
para fora da cena de música eletrônica, como galerias de arte e espaços culturais. Um exemplo
internacional de live cinema é a performance Tulse Luper67, do cineasta britânico Peter
Greenaway, que foi apresentada no 16º Videobrasil68 em 30 de setembro de 2007. O projeto
de Greenaway consistia em uma trilogia cinematográfica, uma exposição e uma performance:
a trilogia conta a vida de Tulse Luper, escritor e projetista que nasceu em 1911, em Newport,
South Wales, e desapareceu em 1989, depois de passar anos encarcerado em algumas prisões;
a exposição é composta por 92 maletas que contém os objetos que Lupe deixou espalhados ao
redor do mundo; já na performance, Greenaway usa uma interface touch screen69 para
reprocessar os filmes da trilogia e histórias que envolvem o personagem Tulse Luper e suas
maletas, numa instalação multimídia com 3 telas.
Os exemplos do live cinema e do scratch video fornecem elementos para sustentar a
suposição da autonomia do circuito cultual da live images em relação à cena de música
eletrônica. Apesar de, historicamente, ter surgido sob a égide da CC, hoje, as ramificações da
live images ultrapassa suas fronteiras. Sob esse ponto de vista, podemos vislumbrar mais
claramente o papel de mediação imagética do VJ. Como discorremos anteriormente, o cerne
da CC baseia-se nas possibilidades tecnológicas proporcionadas pela Cultura do Remix
(Lemos, 2006; Manovich, 2005 e 2007), durante a década de 70. O VJ atua na CC como um
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69
Uma tela de plasma sensível ao toque.
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re-processador de produtos culturais do cinema, da videoarte, da MTV e dos games70 para os
padrões de consumo sinestésicos próprios da pista de dança.
DJs não produzem seu próprio material, eles mixam música, da mesma maneira
que os VJs mixam material [videográfico] pré-existente. Isso não quer dizer que
um VJ não possa produzir seus próprios videoclipes, mas existem muitos que não
consideram a produção de material necessária para a atividade de VJ. [...] Também
existe um mercado de compra e venda de videoclipes. Isso quer dizer que muitos
VJs podem usar o mesmo clipe. Nesses casos, o conteúdo é menos importante que
a usabilidade durante a mixagem. O ato de mixar e selecionar [material visual]
torna-se o trabalho para um VJ. DJs fazem o mesmo, eles escolhem certo tipo de
música e sampler, batida e estilo, como techno, house ou drum‟n‟bass (Maleka,
2006:23).

Podemos aqui, também, traçar um paralelo entre o reprocessamento narrativo que o DJ
faz dos álbuns musicais (detalhado no capítulo anterior) e a atividade do VJ na CC. Assim
como os álbuns musicais, os filmes (no ambiente cinematográfico) e os videoclipes (no
contexto televisivo) são criados, pela indústria do entretenimento, como produtos de leitura
linear. Ao samplear imagens pontuais desses produtos, e reorganizá-los ritmicamente na pista
de dança, o VJ subverte seu sentido original imputado pelas estratégias de marketing da
indústria do audiovisual, ou pelas próprias dinâmicas imanentes de leituras dos produtos. O
papel de mediação do VJ cria novas formas de agenciamento da imagem, a partir dessas
amostras videográficas, com o objetivo de conduzir o efeito sinestésico na pista de dança.
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Devido ao primeiro contato com o campo dos jogos eletrônicos na década de 80 por meio da demoscene, o
vjing ainda mantém elos de ligação com esse circuito cultural. Entretanto, diferente do que ocorreu com os
campos do cinema e da videoarte, o vjing não influenciou de nenhuma forma a indústria de entretenimento
dos games.
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5 METODOLOGIA DE ANÁLISE DO VIDEOCLIPE NA CULTURA
CLUB

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma visão ampla da metodologia de análise
do videoclipe vinculada ao conceito de gênero midiático desenvolvida pelo grupo M&MPM.
Com base nessa metodologia, pretendemos aplicar algumas adaptações conceituais para a
análise dos videoclipes produzidos sob o formato típico de consumo musical na CC: o track.

5.1. Análise do videoclipe na MPM

A pesquisa e a análise dos videoclipes na MPM devem estar atentas às dinâmicas
próprias da indústria fonográfica e sua relação com o formato canção (tópico 2.1). Ou seja, ao
investigar um videoclipe, devemos identificar uma série de forças de influência que
perpassam esse produto audiovisual, que vão além de uma cartilha de modos de operação e
composições plásticas, como por exemplo, os planos, os efeitos de estúdio ou as simples
relações dadas entre as letras das canções e os formatos de edição. “É preciso [...] tensionar as
relações existentes entre os tecidos sonoro e visual de forma que possamos realizar inferências
acerca do videoclipe enquanto um constituinte dos circuitos de produção, disseminação e
reconhecimento da música popular massiva” (Soares, 2005b). Nesse sentido, o videoclipe
relaciona-se, também, às dinâmicas midiáticas dos gêneros musicais ao abarcar os horizontes
de expectativas dos seus públicos consumidores. A metodologia de análise do videoclipe na
MPM visa, então, articular o sentido da conversão das regras genéricas (ou gramáticas
virtuais) em panoramas imagético-musicais na indústria fonográfica.
Para entender melhor como funciona a construção imagética na MPM, devemos voltar
a todos os aparatos midiático-imagéticos que compõem a caracterização de um gênero
musical: capas dos álbuns; encartes e propagandas em revistas e jornais; cartazes e flyers de
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shows e eventos; outdoors e empenas71 nas vias públicas; propagandas e vinhetas televisivas
e, por fim, sites e blogs na internet. Todos esses elementos imagéticos são utilizados como
parte das estratégias de marketing da indústria fonográfica para construir um imaginário
comum entre os consumidores de determinado gênero musical.
Os “ambientes” futuristas presentes em flyers de festas de música eletrônica, o
design de elementos retrôs nos eventos saudosistas de décadas como 70 ou 80, bem
como a visualização de elementos satânicos nos cartazes sobre eventos de heavy
metal vão construindo uma imagética associativa que, na maioria das vezes, vai
“habitar” álbuns, cartazes e todo aparato de divulgação do artista [...]. Essa
visualização dá indícios da construção dos cenários onde acontecem os eventos
ligados aos gêneros musicais, de forma que é possível, por exemplo, apontar elos
entre garagens, porões, ambientes escuros e de pouca iluminação com algumas
matrizes da cultura do rock e do heavy metal; o grafite, o muro, o asfalto com
certas matrizes do hiphop mais engajado; ou o universo das luzes coloridas,
estroboscópicas, os sintetizadores, as mesas de discotecagem como ligados a uma
imagética da eletrônica (Soares, 2005b).

Dessa forma, é evidente que a produção de um videoclipe, baseada em determinado
álbum dentro dessa estrutura imagética citada, seja circunscrita pelas pressões exercidas pela
gramática virtual do gênero e pelo aparato sócio-econômico dos interesses de mercado da
MPM. O videoclipe surge como um novo produto desse jogo de forças comerciais em busca
da fidelização dos consumidores de um gênero musical. Os fãs esperam ver nos clipes da
MTV, ou em outro programa de videoclipes, as mesmas estratégias de discurso dos outros
aparatos midiáticos que constroem a narrativa imagética de determinado artista da música
pop:
No percurso da canção ao videoclipe, o reforço dos aspectos comerciais é
capitaneado por uma tentativa de legitimar uma imagética o mais universal
possível no audiovisual, gerando, nos videoclipes produzidos no centro da indústria
fonográfica, um "padrão" que vai estar presente, por exemplo, em vídeos que
tenham seus artistas-protagonistas pertencentes a gêneros musicais distintos, como
o hip hop, o heavy metal ou o rock. Esse "padrão" a que nos referimos integra uma
máxima presente nas instâncias produtivas da indústria fonográfica que via criar
um circuito cada vez mais transnacional de circulação do videoclipe (Janotti Junior
& Soares, 2006).
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Grandes outdoors instalados verticalmente na lateral de prédios próximos de vias urbanas.
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Entretanto, a metodologia de análise do videoclipe na MPM não pretende abordar
esses produtos audiovisuais somente pelo viés das pressões econômicas da indústria do
entretenimento. Da mesma forma que o conceito de gênero midiático desenvolvido pelo grupo
M&MPM, o viés das pressões e negociações com a semiótica da canção constitui um fator
importante na construção da imagética do gênero musical nos videoclipes. Nesse sentido,
deve ficar claro que o videoclipe é um “objeto de criação” sobre a canção (Valente, 2003:47),
ou seja, as influências da semiótica da canção sobre o videoclipe não provêem apenas das
letras, mas de todo o aparato de configurações sonoras da canção na MPM. “É nesse esteio
que a nossa perspectiva se constrói: levando em consideração que, para além de uma análise
que estabeleça a relação entre letra e imagem, é preciso pensar que a letra é performatizada
por um artista, dotada de uma voz culturalmente reconhecida e de uma imagética prévia e
inscrita num gênero musical” (Soares, 2006).
A metodologia de análise do videoclipe na MPM, dessa forma, está intrinsecamente
atrelada ao reflexo das regras econômicas, semióticas, técnicas e formais que constroem o
gênero midiático nos clipes da indústria fonográfica (Janotti Junior, 2003c:36). As regras
econômicas dos gêneros podem determinar no videoclipe o uso de suportes fílmicos ou
videográficos, a visualidade de elementos condicionantes de ordem artística (direção de arte,
decoração de set, uso de aparatos de direção de fotografia, figurino, maquiagem) bem como as
estratégias de pós-produção (interferências gráficas, uso de filtros e elementos plásticos, entre
outros) dependendo da localização do clipe na cadeia produtiva da MPM. As regras
semióticas são visualizadas nos videoclipes através de estratégias de produção de sentido e
expressões comunicacionais do texto musical, na medida em que, através da investigação de
elementos componentes da canção da qual o videoclipe se origina, é possível perceber certos
juízos de valor em relação às noções de autenticidade e cooptação na música popular massiva.
Por fim, as regras técnicas e formais podem ser auferidas na forma como o andamento da
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canção e do ritmo trazem uma série de implicações no clipe que podem ser de ordem técnica,
propriamente dita, (através de recursos de edição ou de movimentação de câmeras que
sugiram ritmo no quadro televisual, efeitos de pós-produção que gerem uma noção de
continuidade ou ruptura nos quadros, entre outros aspectos) ou de ordem dramática (através
da ênfase de determinadas ações de códigos narrativos específicos ou do percurso de narração
de uma história relatada no videoclipe através de uma referência rítmica) (Soares, 2005b).
Todas essas regras genéricas concentram-se num diálogo do formato canção e seus
consumidores na música popular massiva. A canção é calcada no refrão e nos temas
recorrentes como ponto chave para o seu formato de consumo (tópico 2.1). Ao especularmos
sobre a visualidade da canção no videoclipe, não podemos deixar de pensar o refrão como
“ponto de referência” na construção da imagética dos gêneros musicais. “O refrão, um dos
principais elementos constitutivos da canção popular massiva e gancho narrativo para uma
boa parte dos videoclipes, tem como propriedade marcar o momento em que a canção
convoca o ouvinte a um „cantar junto‟ de maneira mais evidente” (Janotti Junior & Soares,
2006). No momento do refrão de uma canção, é possível notar alterações visuais e de
montagem no videoclipe que marcam aquela passagem: um olhar direto para a câmera, o
clímax dramático de uma seqüência narrativa, a aparição do grupo ou do artista,
propriamente, tocando, efeitos videográfico e/ou cortes precisos de edição, entre outros.
Entretanto, o que ocorre na maioria dos clipes é a não adequação aos trechos impostos pelo
refrão. Editores renomados por seus videoclipes, como Michel Gondry, criam suas formas
próprias de convocação do espectador. Mesmo dessa forma, esses estilos de convocação
visual seguem padrões repetitivos como um refrão, uma espécie de “gancho visual” 72. O
momento desse gancho no videoclipe está articulado à convocação de um "estar junto" (um
desdobramento do "cantar junto" da canção), traduzindo tal efeito em marcações visuais que
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A idéia de gancho visual é baseada na idéia inicial de refrão visual (Janotti Junior & Soares, 2006).
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acentuam o estreitamento e a projeção da imagética do clipe em direção a seu espectador.
Assim, o gancho visual, em geral, está determinado por uma procura retórica da imagem em
pertencer ao espectador, em estar em consonância com as satisfações do horizonte de
expectativas desse espectador no âmbito da música popular massiva.
Entretanto, é preciso relativizar a técnica do gancho visual. Em primeiro lugar, não é
uma técnica universal para todos os videoclipes. Em alguns casos, como que para estabelecer
um antagonismo proposital de valores, os diretores de clipes podem escolher outra técnica de
edição. Em segundo lugar, ponto fundamental a esta pesquisa, formatos como o remix e o
track na musica eletrônica convencionam novas técnicas que convoquem a participação dos
espectadores. Essas novas técnicas demandam adequações na metodologia de análise do
videoclipe desenvolvida no grupo M&MPM para os produtos confeccionados no ambiente da
CC.

5.2. Análise do videoclipe na CC

5.2.1. Formato remix

Assim como as canções da MPM passaram a ganhar adaptações no seu formato para
uma melhor adequação às pistas de dança nos anos 70, com o gênero Disco (tópico 2.1),
alguns videoclipes também estariam sofrendo certas adaptações no processo de agenciamento
de suas imagens, com o intuito de estender seu consumo aos horizontes de expectativa da CC
(Soares, 2005c). Esse fenômeno nos serve como porta de entrada para entender as primeiras
especulações metodológicas para a análise da adaptação imagética do formato canção ao
primeiro padrão de consumo institucionalizado na música eletrônica: o remix.
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A idéia inicial do remix musical, estabelecida pelos DJs da CC nos anos 70, foi
adquirindo respaldo em outros campos da produção cultural graças à popularização das
tecnologias digitais. Remix, hoje, adquire uma conotação bem mais ampla e refere-se a
qualquer atividade de extrair amostras de qualquer material pré-existente e recombiná-lo em
outras formas de acordo com o gosto pessoal de cada produtor ou artista73.
No campo estritamente semântico, o remix traz, intrínseco, dois conceitos: o da
união de unidades formais aparentemente não dotadas de um princípio de junção e
da repetição dessa estrutura como uma possibilidade de elaboração de sentido a
partir do conteúdo repetido. Remetendo-nos a noções de espaço e de tempo,
estamos lidando com estruturas que detêm espacialidades relacionadas à
proximidade (união), bem como com uma certa dilatação ou compressão temporal
oriunda da necessidade de repetição (tempo) (Soares, 2005c).

Os entrelaçamentos da noção culturalmente estabelecia de remix com as suas
proposições no aspecto semântico tornam-se mais claros quando recuperamos a leitura de
Simon Frith (1996) sobre o tema. O autor considera que os horizontes de expectativa da CC
estão estritamente ligados à apreensão da MPM por meio das técnicas próprias que o remix
constrói sobre os conceitos de ritmo e tempo. Para o autor, o remix “ajuda a explicar a
obsessão da cultura disco com a tecnologia do tempo, com aqueles artefatos (o double-deck, o
extended mix, o single de 12 polegadas, a medida das batidas por minuto) que permite o
tempo ser alongado de maneira não-linear” (Frith, 1996:149). A proposta do remix, para Frith,
seria explorar a característica natural da música de nos fazer experienciar o tempo de
diferentes formas, com o intuito de estabelecer um “tempo alongado”, a simulação de uma
espécie de presente contínuo. O DJ, ao mixar uma música com a outra, pela sincronização das
BPM (tempo), propõe à pista de dança a experiência, ou a simulação, de que elas nunca
terminam. A técnica de alongar o tempo por meio da mixagem imperceptível entre duas
músicas é um dos fatores que desenvolvem o capital simbólico dos DJ na CC.
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Um grande banco de dados sobre a Cultura do Remix pode ser encontrado no site de Eduardo Navas
[remixtheory.net].
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A experiência de ouvir música eletrônica é quase idêntica à de criar música
eletrônica, pois requer concentração e foco para encarar música como um processo.
E requer, portanto, uma perspectiva um tanto quanto mais pessoal para as formas
de corporificação da música. As relações de espaço e tempo entendidas como
imanentes da estrutura do produto remixado ganham, então, uma variável (o
processo) capaz de articular (de maneira mais intensa ou extensa) as unidades
componentes. Estamos nos referindo ao fato de que é preciso levar em
consideração o processo de produção do remix para o entendimento e observação
de como suas unidades constituintes compõem um todo (Soares 2005c).

No intuito de compreender melhor a conceituação do contexto produtivo do remix,
iremos utilizar os princípios das novas mídias74 digitais estabelecidos por Lev Manovich
(2001) e suas contribuições para a teoria do remix (2005 e 2007). Manovich estabelece 5
princípios gerais para as mídias que, de alguma forma, passam pelos processos produtivos
utilizando meios digitais (Tavares & Plaza, 1998): 1º) Representação Numérica; 2º)
Modularidade; 3º) Automação; 4º) Variabilidade; 5º) Transcodificação. Esses princípios não
são leis fixas e apenas representam de maneira geral as funções das novas mídias (Manovich
2001:20).
A Representação Numérica é um dos princípios básicos das novas tecnologias digitais.
Seja pela conversão do analógico ou pela produção própria de mecanismos digitais, como os
sintetizadores, os produtos passam a ser compostos por códigos numéricos, portanto,
programáveis por meio de funções matemáticas pelos computadores. O processo de
digitalização considera que a informação analógica é contínua (continuous) e suas etapas
consistem em fazer pequenas amostras da informação (sampling) dividindo-a em pequenas
unidades distintas (discrete data), como fotogramas ou páginas num livro. Em seguida, cada
amostra é quantificada em valores numéricos a partir de uma grade de valores definida, como
a medida BPM na música eletrônica. O processo de amostragem não é o que caracteriza o
primeiro princípio, já que o cinema já fazia algo semelhante com os fotogramas, como foi
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Novas mídias é um termo utilizado comumente para designar o processo de digitalização nos quais passam
as mídias tradicionais (imagens, sons, textos etc) (Manovich, 2001:18-61).
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citado. A quantificação sobre valores programáveis ou a representação numérica é, sim, a
especificidade trazida pela digitalização.
O segundo princípio – da Modularidade – funciona como intermediário para os demais
princípios: diz que os produtos das mídias digitais são compostos por várias unidades
independentes e que essas unidades também são compostas por partes independentes, como
uma “estrutura fractal75” (Manovich 2001:30). Ou seja, os elementos das novas mídias
digitais (imagens, sons, vídeos, etc.) são representados como uma coleção de amostras (pixels,
polígonos, scripts, etc.). Essas novas mídias podem-se combinar em produtos cultuais ainda
maiores sem, entretanto, perderem sua independência. Um bom exemplo para modularidade é
um tipo de instalação no circuito cultural da videoarte conhecido como videowall. Nesse tipo
de instalação multimídia são organizados vários monitores, de maneira que formem uma tela
gigante. Conectados a um computador central, os monitores são programados para dividirem
uma imagem de vídeo em vários pedaços consecutivos. Mesmo enfileirados muito juntos, é
possível perceber como os monitores trabalham de forma independente para simular uma só
imagem em movimento. É importante perceber que, quanto à programação, os produtos não
seguem ilimitadamente o mesmo padrão de modularidade. Algumas mídias podem funcionar
sem alguns dos módulos que as compõem. Outras, com no caso do videowall, perdem a sua
funcionalidade caso algum deixe de funcionar: se um dos monitores desligar, a ilusão de uma
imagem só é fissurada por um perímetro negro, por exemplo.
Como estipulado por Manovich, o terceiro princípio – da Automação – só é permitido
pelo crivo dos dois anteriores. O autor acredita que a automação de certos procedimentos no
produto digital pode retirar a intencionalidade humana durante seu processo criativo. Existem
dois tipos de automação: baixo-nível (low-level) e alto-nível (high-level). O primeiro tipo de
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Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes ao
objeto original. Diz-se que os fractais têm infinitos detalhes, são geralmente auto-similares e independem de
escala. Em muitos casos, um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, tipicamente um processo
recorrente ou interativo.

85

automação diz respeito à possibilidade que o usuário do computador tem de criar ou modificar
objetos a partir de templates76 presentes em programas de computador acionados, muitas
vezes, automaticamente, por eles: editores de texto que, automaticamente, fazem correções,
oferecem ajuda e possibilitam a criação automática do layout de um documento. Já o segundo
tipo de automação refere-se à tentativa, bem mais complexa, do software entender a semântica
dos produtos que estão sendo criados por ele: a inteligência artificial dos inimigos em jogos
de computador que buscam melhorar sua performance durante uma partida. Enquanto na
música eletrônica, as drum machines, os sintetizadores e os seqüenciadores são os verdadeiros
executantes da música. O trabalho com esses dispositivos introduz um exercício de delegação
de procedimentos musicais aos equipamentos digitais. Existe uma impossibilidade de
distinguir quais procedimentos são realizados pela máquina e quais são realizados pelos
produtores (Goodwin, 1990:264). As operações que os aparelhos tornam possíveis solicitam
um tipo de trabalho que se afasta dos procedimentos tradicionais do músico (tocar as cordas
de um violão, por exemplo). As tracks são construídas na programação seqüencial de samples
num processo de automação gerado por programas de computador ou outros dispositivos
digitais.
O quarto princípio, Variabilidade, postula que os produtos das mídias digitais não são
fixos, mas podem existir em diferentes versões, potencialmente infinitas. Manovich acredita
que a lógica dos produtos digitais corresponde à mesma logística pós-industrial do Just in
time77, baseada na individualização do sistema produtivo, em contrapartida à produção em
massa da Indústria Cultural (Horkheimer & Adorno, 1997). Em vez de cópias idênticas, os
produtos digitais tendem a produzir uma variedade de formas. Graças ao princípio de
76

Template (ou "modelo de documento") é um documento sem conteúdo, com apenas a apresentação visual
(apenas cabeçalhos por exemplo) e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo deve entrar a cada parcela
da apresentação — por exemplo, conteúdos que podem aparecer no início e conteúdos que só podem
aparecer no final.
77
O conceito de Just in time está relacionado ao de produção por demanda onde, primeiramente, vende-se o
produto para depois comprar a matéria prima e, posteriormente, fabricá-lo ou montá-lo, principal pilar do
sistema japonês de produção da Toyota.
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automação, parte dessas transformações na forma original do objeto digital é conduzida pelos
softwares de computador. O princípio de variabilidade é o grande postulado do remix na
música eletrônica. Todo o raciocínio modular das novas mídias impele a recombinação das
peças já existentes. O produtor/DJ ao criar um sample – digitalizar – um disco de vinil, abre
possibilidades quase infinitas de recolocação e reestruturação dessa peça digitalizada na
produção de novas músicas.
Por último, e para Manovich, o mais significativo dos princípios, a Transcodificação.
O computador, ao transcodificar (digitalizar) as informações, altera a estrutura organizacional
original, adequando-a à sua própria. Para o autor, as novas mídias são compostas de duas
camadas: uma camada cultural (cultural layer), com categorias como estória e trama, mímese
e catarse, tragédia e comédia; e uma camada computacional (computer layer), com categorias
como linguagem computacional e estrutura de informação, função e variável, etc. Como os
produtos digitais são criados, distribuídos e armazenados por computadores, pode-se esperar
que a lógica computacional influencie, cada vez mais, a camada cultural dos objetos dessas
mídias. A camada computacional, no entanto, não é estática e muda rapidamente ao longo do
tempo, desenvolvendo-se a partir da própria relação com a camada cultural. As camadas
influenciam-se mutuamente compondo uma nova cultura computacional: “uma mistura de
significados humanos e computacionais, de modos tradicionais pelos quais a cultura humana
modela o mundo e os próprios meios do computador representá-lo” (Manovich, 2001:46). A
nova cultura computacional à qual se refere Manovich é a base para a formação da CC (tópico
4.1), uma cultura formada na relação dialógica entre os novos processos de composição
digital das tecnologias sonoras e as culturas de consumo juvenis do início da década de 90 na
Europa. Ao revisarmos os princípios das novas mídias digitais estabelecidos pelo autor,
pretendemos esclarecer o funcionamento das dinâmicas de consumo dos produtos
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audiovisuais digitais (videoclipes e DVDs) ao serem remixados para a adequação a esse
público consumidor.
É preciso estar atento aos princípios de Manovich para as novas mídias não foram
criados com fins analíticos. Para esta pesquisa, vamos nos apropriar de alguns elementos
lógicos desses princípios para desenvolver articuladores analíticos que estejam em comunhão
com o conceito de gênero midiático e suas reverberações na análise dos videoclipes. Nesse
sentido, utilizaremos um exemplo do pesquisador do grupo M&MPM, Thiago Soares, que
aponta algumas considerações sobre a adequação audiovisual do videoclipe Hollywood para o
Hollywood Remix da cantora Madonna (2005c). O trabalho de adaptação do videoclipe
original foi feito sobre a versão remix da canção Hollywood para que desse a impressão de um
tempo dilatado, matriz cultural da CC, como vimos anteriormente. “Assim, teríamos a matriz
da canção sendo „retrabalhada‟. O mesmo conceito abarca o videoclipe remixado. As imagens
do clipe „original‟ são „retrabalhadas‟ com efeitos que deixam claras as variáveis de tempo e
espaço diluídos.” (Soares, 2005c:11). Soares aponta uma série de recursos técnicos de edição
que corroboram a noção de “presente contínuo” de Frith (1996) na CC, inclusive o que ele
chama de “efeito cíclico da edição”, onde a narrativa seqüencial da ação no videoclipe é
interrompida por efeitos de edição e pós-produção, “o que gera uma perspectiva de percepção
do clipe remixado como gerador de um efeito cíclico, que parece não ter começo nem fim”
(Soares, 2005c:13).
Ao propormos o exemplo do videoclipe da Madonna, buscamos evidenciar como a
imagética dos produtos da MPM sofre significativas transformações ao ser adaptado para
outros formatos de consumo. Ao adentrar no universo da CC, ficam evidentes as
manifestações plásticas da nova cultura computacional apontada por Manovich nos produtos
audiovisuais. O remix audiovisual confirma, por exemplo, o princípio de variabilidade das
novas mídias digitais.
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Diferente da produção em série a partir de uma matriz única, os produtos culturais, ao
entrarem em ambientes de consumo que privilegiam a camada computacional da cultura,
sofrem transformações para adaptarem-se ao mercado da CC. O remix, apesar da sua vastidão
de sentido enquanto uma cultura própria, nesta pesquisa representa um formato de consumo
transitório entre o ambiente de consumo da canção e a CC, ambiente majoritário de consumo
do formato track.

5.2.2 Formato track e a construção audiovisual

O formato track representa a exclusiva identidade de consumo da CC. Baseado nas
estruturas plásticas do formato remix, o track articulou, ao máximo, as demandas para um
tempo musical estendido por meio das mixagens na pista de dança. Depois da metade dos
anos 80, os DJs/produtores da CC já tinham pleno acesso a ambientes digitais de criação. Ao
samplear, ou seja, digitalizar trechos de vinil e outras fontes de áudio analógico, o processo de
manipulação temporal da música fica infinitamente mais programável, de acordo com o
primeiro princípio da representação numérica de Manovich (2001:27-30). Os sintetizadores e
outros aparelhos digitais possibilitavam a manipulação dos samples musicais como programas
de computador, por precisos algorítmos matemáticos. Isso permitia aos DJs/produtores
construir músicas que fossem facilmente remontadas, por meio da mixagem, sobre outras
tracks na construção de um set. A construção de tracks, e sua posterior mixagem em sets, por
meio de elementos digitais isolados (sample), corrobora o segundo princípio de Manovich, a
modularidade (2001:30-31), bem como o quarto princípio, a variabilidade (2001:36-45) das
novas mídias.
Importante notar na averiguação da funcionalidade dos princípios de Manovich na CC
uma possível distensão metodológica para entender as dinâmicas de construção do
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audiovisual baseadas no formato track. O primeiro ponto de aproximação aos conceitos do
autor estaria na característica modular das tracks. Esse princípio foi o responsável pela
miniaturização

do

refrão

e

quebra

da

estrutura

clássica

da

canção

(introdução>estrofe>ponte>refrão>solo>estrofe>refrão) em prol de outras formas plásticas
que facilitassem o processo da mixagem. Nesse sentido, pode ser verificada a valorização
semântica das unidades individuais (sample) em relação à semântica clássica da canção. O
mesmo processo de valorização pode ser identificado na construção do audiovisual baseado
no formato track: a estrutura narrativa do clipe é obliterada em relação ao potencial
significante dos elementos individuais que a compõem.
Manovich afirma que essa tendência é recorrente, de forma geral, no audiovisual que
utiliza recursos digitais de composição, como o vídeo e o cinema digital. O autor afirma que a
utilização de meios digitais na confecção de produtos audiovisuais emprega a lógica de
sistemas de animação manual pré-cinematográfica do século 19. Esses sistemas, como o
Kinetoscópio, simulavam o movimento com uma técnica onde uma seqüência de imagens
retratava uma determinada ação que era repetida indefinidamente: “[...] um loop é uma das
formas mais minimalistas – dois elementos substituem um ao outro em sucessão” [grifo
nosso] (Manovich, 2001:297). Segundo Manovich, o loop digital é uma das principais formas
de se construir sentido das mídias digitais. Pela sua estrutura minimalista, o loop atravessa
uma série de suportes midiáticos (CDs, DVDs, páginas web e celulares) sem perder seu
potencial significante (simular movimento), pois consome o mínimo de recursos (largura de
banda, processamento e armazenamento) para esse fim. O loop também aproxima a camada
cultural e computacional em produtos digitais:
É relevante lembrar que o loop foi responsável pelo nascimento, não somente do
cinema, como, também, da programação de computadores. Programação envolve
alterar o fluxo linear de informação por meio de estruturas de controle, como
“if/them” e “repeat/while”; o loop é o mais elementar desses controles de
estruturas. A maioria dos programas de computador é baseada na repetição de uma
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série de passos; essas repetições são controladas pelo programa central de loop
(Manovich, 2001:317).

Como apontado por Thiago Soares (2005c) na adaptação audiovisual do remix, o
efeito cíclico é uma forma de criar “novas temporalidades” (Manovich, 2001:314) mais
adequadas ao consumo de produtos da CC. O loop visual instaura-se na cena de música
eletrônica como um sinônimo do sample musical nas tracks. Nesse sentido, a noção de
“gancho visual” sofre o mesmo processo de miniaturização que os refrões da MPM sofreram
na transição entre o formato remix e o track (tópico 2.1). A modularização do gancho visual
tem como objetivo criar novas formas de agenciamento da imagem no videoclipe para com o
espectador. O loop visual dá poder ao editor de programar uma reação em termos mais
pontuais com a música e, conseqüentemente, simular com acurácia a sinestesia da pista de
dança.
Em nossa metodologia de análise, acreditamos que o loop visual representa o sintagma
da formação de sentido dos videoclipes baseados em tracks. Por meio dele, podemos avaliar,
no produto audiovisual, as estratégias dos VJs em confirmar, ou não, os horizontes de
expectativa dos gêneros da música eletrônica. O loop visual nos fornece as cores e as texturas,
os tipos de imagens, os efeitos de edição e transição, além de outros elementos visuais que
irão implicar na comprovação de nossas hipóteses iniciais. Nesse intuito, iremos elaborar dois
articuladores de análise, inspirados nos princípios das novas mídias de Manovich, para
aplicação nos videoclipes analisados: Modularidade e Variabilidade.
Pelo articulador da modularidade poderíamos identificar de que forma os VJs utilizam
as estruturas cíclicas da edição para construir sentido por meio de loops visuais. Também por
meio desse articulador é possível fragmentar as estruturas cíclicas dos loops em uma série de
figuras estáticas (frames78) pelas quais poderíamos avaliar os eixos plásticos elementares da
imagem: as formas, as cores, a composição e a textura (Joly, 1996:65). Esse levantamento de
78

Frame (quadro) é o similar digital no vídeo do fotograma para a película. Geralmente capturado com algum
dispositivo digital ou programa de computador.
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dados das imagens estáticas pode identificar a adequação, ou não, dos elementos que
compõem o loop visual a determinada gramática virtual dos gêneros da música eletrônica.
O articulador da variabilidade permite avaliar a cadência das transformações cíclicas
dos loops visuais por meio de efeitos de edição e transição. Como os loops são estruturas
minimalistas, às vezes, pequenas alterações de efeito podem modificar completamente o seu
sentido. Esse articulador pode, ainda, indicar se as transformações dos loops visuais seguem a
cadência do ritmo da música, corroborando, com isso, a simulação da sinestesia entre som e
imagem para determinado gênero.
Esses articuladores permitem validar a nossa primeira hipótese – os VJs utilizam
processos técnicos e formais para criação de produtos culturais similares aos DJ da cena de
música eletrônica – pela verificação dos princípios de Manovich (modularidade e
variabilidade) também na composição visual dos videoclipes. O objetivo é verificar se os
loops visuais, assim como os samples, funcionam de maneira autônoma e se, também, de
forma similar aos samples na música, variam sua forma original para recriar outras
perspectivas visuais no decorrer do clipe.
Com relação à nossa segunda hipótese – os VJs criam diferentes cenários visuais nos
videoclipes sob a influência de distintas gramáticas dos gêneros musicais da cena de música
eletrônica – esses articuladores nos permitirão validar, ou não, os cenários visuais nos
videoclipes dos dois gêneros musicais selecionados para esta pesquisa: a House e o Techno.
Acreditamos que os videoclipes feitos por VJs sobre tracks de House tensionem imagens que
reforcem certo “hedonismo corporal” (Poschardt 1998: 253), pela insistência da House na
manutenção de vocais e certos elementos orgânicos na música (tópico 3.1.1). Já os
videoclipes feitos sobre tracks de Techno tensionam imagens artificiais pelo reforço de
elementos sintéticos na música (tópico 3.2.1), em decorrênca de uma visão distinta que os
produtores/DJs de Techno tinham sobre a relação entre tecnologia e música:
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Seus pontos de vista foram formados jogando vídeo games, assistindo a fantasia
andróide Blade Runner, de Ridley Scott, e pela idéia de um novo mundo
computadorizado substituindo a sociedade industrial retratado tanto nas gravações
do Kraftwerk como no livro futurologista A Terceira Onda, de Alvin Toffler. O
resultado foi uma música que soava, como comentou May uma vez, “George
Clinton e Kraftwerk presos em um elevador” [...] Na mente deles, eles eram
cibernautas atravessando a infosfera, gerando formas vivas eletrofônicas para uma
nova era; o que Alvin Toffler chamava de “techno rebeldes, o habitante da
sociedade do futuro (Collin, 1998:22-23).

Devemos esclarecer que esses articuladores metodológicos em nenhum momento têm
a pretensão de reconstruir a atuação performática dos VJs na pista de dança. Nosso intuito é
criar mecanismos de análise que permitam averiguar as dinâmicas dos gêneros midiáticos em
produtos audiovisuais confeccionados por VJs na cena de música eletrônica.
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6 ANÁLISE DOS VIDEOCLIPES NO DVD VJBR#1

6.1 Contexto

A idéia de produzir um DVD contendo exemplos dos produtos visuais dos VJs que
atuavam na cena de música eletrônica surge durante o evento VJBR I entre os dias 19 e 24 de
outubro de 2004. O evento ocorreu no MIS (Museu da Imagem e do Som) em São Paulo,
como um subprograma de um evento maior, o Digitofagia. “Repensar a prática antropofágica
na era dos computadores e das novas mídias através de uma antropofagia das práticas de
mídia tática atuais”79, era o mote do evento.
É preciso deixar claro que a iniciativa de produzir um DVD de videoclipes
confeccionados por VJs na cena de música eletrônica foi impulsionada pela absoluta
inexistência de qualquer outro projeto similar aqui no Brasil e no exterior. O formato final de
um DVD, inclusive, foi extremamente debatido durante o evento e nas etapas posteriores. A
questão central do debate problematizava o formato DVD como mídia capaz de comportar a
performance sinestésica do VJ na pista de dança. Por fim, o formato foi escolhido pela sua
facilidade de produção e distribuição.
Durante o evento VJBR I aconteceram palestras, debates, projeções, oficinas de
programas para vjing, mostra de trabalhos e exibição de vídeos feitos sob a ótica que se
formava sobre os produtos do circuito cultural da live images nacional. Esse era o segundo
grande evento de porte nacional desde o Red Bull Live Images em 2002 e pretendia
reivindicar novos espaços e idéias para os VJs, como afirma uma das produtoras do evento,
VJ BeteRum (Fabiana Bártholo):
Nunca os VJs brasileiros haviam feito tanto esforço para reunir-se e discutir temas
polêmicos sobre suas atividades, com orçamento zero. Artistas e pensadores vêm
79

www.midiaindependente.org/pt/blue/2004/10/292165.shtml (acesso em 10/10/2004).

94

para São Paulo de longe, bancando sua própria passagem, assumindo seus próprios
riscos em nome de sua arte. Mesmo porque o evento não é patrocinado por
nenhuma empresa de cerveja e nem de telefonia. A eles não interessa cultura, e sim
o inebriante entretenimento. O VJBR I é o "Fórum Social da Imagem".
[...] Debates em torno da questão do Visual Jóquei no Brasil começaram a aflorar
de maneira saudável e proporcional ao crescimento da cena. Reuniões de VJs pelo
Brasil já ocorreram em grandes festas de e-music80, mas com esse caráter ainda não
aconteceu nenhuma. O VJBR é a mobilização da "classe" da imagem ao vivo para
discussão de questões estéticas, técnicas, narrativas e outras mais. Sem dúvida
alguma, qualquer troca de experiências sobre esse assunto é muito bem-vinda, já
que começa a surgir uma legião de novos Visual Jóqueis brasileiros, com muitas
perguntas e poucas respostas81.

Depois do evento VJBR I, o palco de discussões e principal plataforma de
desenvolvimento do DVD VJBR#1 foi a lista de discussão VJBR. Por meio da lista, os VJs
articularam a maioria das etapas de pré-produção do DVD: discussões técnicas e teóricas;
arrecadação financeira; seleção de candidatos; design de produto, etc. Por fim, a organização
do produto ficou sob a responsabilidade de Lucas Margutti, Guilherme Albuquerque e Ruth
Slinger; a edição dos textos e assessoria de imprensa, com Fabiana Bártholo; o projeto
gráfico, com Milena Szafir; a autoração82 e a abertura com Guilherme Albuquerque e a
música de abertura, com o coletivo F.A.Q*//feitoamãos. Dentre os VJs e coletivos que
participavam da lista VJBR, entraram no projeto: 1mpar (MG)83, Albuk (SP)84, azOia Lab
(RJ), BeteRum (SP), Bijari (SP), cRazYmOnKeY (BA), Desconstrução (DF) 85, Eletro-I-Man
(MG), F.A.Q*//feitoamãos (MG e SP), KK (MG), Mauro (SP), Media Sana (PE)86, mm não é
confete (SP), Nirvana (RJ), Palumbo (SP), Ruth Slinger (SP), Rato (MT), Spetto (SP),
SUPERGAS (SP)87 e VV (SP)88. O encarte do DVD apresentava o projeto da seguinte
maneira:
80

Jargão para música eletrônica.
www.rraurl.uol.com.br/cena/1094/Primeiro_encontro_nacional_de_VJs_comeaa_dia_19 (acesso em
15/10/2004).
82
Processo de criação, edição, legendagem e dublagem de um filme ou vídeo para a mídia DVD. No processo
de autoração são criados os menus, a navegação e os acessos aos extras e demais conteúdo do DVD.
83
www.1mpar.com
84
www.guialbuk.com
85
www.desconstrucao.com.br
86
www.mediasana.org
87
www.supergas.art.br
81
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O DVD VJBR#1 – Visual Jockeys do Brasil celebra a cena de VJ brasileira e
apresenta ao público um novo jeito de fazer vídeo ao vivo.
A reunião de vinte artistas visuais de várias partes do país nesse DVD revela uma
gama de diferentes técnicas e linguagens e a riqueza contida no trabalho dos VJs,
requisitados em grandes festivais, casas noturnas, eventos corporativos, mostras de
arte, shows e premiações.
Na edição ao vivo, na mixagem em tempo real, as sensações musicais são
transmitidas em imagens, provocando a imersão do público numa experiência
totalmente nova.
Os sets do DVD VJBR#1 vêm acompanhados de trilhas sonoras, além de extras
que mostram mais como o trabalho do visual jóquei é feito.

A primeira exibição pública do DVD VJBR#1 aconteceu em 25 de novembro de 2005,
em Belo Horizonte, durante o Fórum Eletronika de Mídias Expandidas. Porém, o lançamento
oficial do DVD só ocorreu quase um mês depois (16 de dezembro de 2005) no evento
homônimo organizado na cidade do Rio de Janeiro no Instituto Cultural Telemar. O evento
VJBR#1 ofereceu palestras e oficinas organizadas pelos VJs, como por exemplo: introdução
ao After Effects (com DJ e VJ Robson Victor); introdução à projeção randômica,
improvisação e edição em tempo real (com VJ Spetto e VJ Nacho) e realidade virtual nas
pistas (com VJ Mauro).
Para representar o DVD, estiveram presentes no evento Jodele Larcher, do coletivo
azOia, VJ Nirvana, VJ BeteRum, Eduardo Fernandes, do coletivo Bijari, VJ Mauro, Ruth
Slinger, VJ Spetto, Rodrigo Dutra e Daniel Zanardi, do coletivo SUPERGAS, Roger Sodré,
do coletivo VV, André Amparo, do coletivo F.A.Q.*//feitoamaos, VJ KK, VJ Erms, do
coletivo Desconstrução. Além dos VJs e coletivos que participaram do DVD, foram
convidados para apresentar-se no evento o VJ Nuno, do coletivo videomorphose89, a VJ
Goodboy, o VJ Nacho, do coletivo telekommando90, o DJ e VJ Robson Victor e o VJ Alexis.
O DVD VJBR#1 ficou reconhecido mundialmente pelo seu pioneirismo em mapear o
circuito cultural da live images de um país. Foi sistematicamente apresentado em vários
88

www.vaivendo.com.br
www.videomorphose.com
90
www.telekommando.net
89
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festivais de vídeo e novas mídias aqui no Brasil e no exterior. A última apresentação do DVD
ocorreu recentemente em Estocolmo, durante o evento Fringe91, no Interactive Institute92,
considerado o MIT (Massachusetts Institute of Technology)93 da Suécia.

6.2 Seleção do corpus

Nosso primeiro passo para a análise dos videoclipes no DVD VJBR#1 foi o
mapeamento de conteúdo das faixas em dois pontos fundamentais: tipo de produção
videográfica e gênero musical da trilha sonora (tabela 1). O objetivo de relacionarmos as
faixas do DVD a essas duas variáveis iniciou nosso processo de seleção do corpus a ser
analisado nesta pesquisa pela função da exclusão de produções audiovisuais não-relevantes
para investigação das nossas hipóteses.

Faixa

Título

Tipo de Vídeo

Gênero

01

[Albuk - SP] + dj magic

Videoclipe

Breakbeat94

02

[azOia Lab - RJ] + Calbuque e JK

Videoclipe

Downtempo95

03

[Bete Rum VJ7 - SP] + Michel Palazzo & DJ Garcia

Videoclipe

House

04

[BijaRi - SP] + Fat Marley

Videoclipe

Drum and Bass

05

[cRazYmOnkeY - BA] + Som Peba

Videoclipe

IDM96

06

[Desconstrução - DF] + Nó de dar Dó e Quizzik

Videoclipe

IDM

07

[Eletro-I-Man - MG] + DJ Merije

Documentário

Indefinido

08

[F.A.Q. // feitoamãos - MG/SP]

Videoclipe

Downtempo

09

[1mpar - MG] + 3nity/ADDA

Videoclipe

Techno

10

[kk - MG] + Odesca

Vinheta

House

91

www.fringe.nu
www.tii.se
93
www.web.mit.edu
94
O Breakbeat (ou Breaks) é um termo genérico utilizado para descrever um conjunto de subgêneros da
música eletrônica que mistura samples de Hip-hop, Funk e Electro (Souza, 2003).
95
Downtempo é um termo genérico utilizado para descrever um conjunto de subgêneros da música eletrônica
que mistura samples de Dub, Jazz, Funk, Soul e Ambient (Souza, 2003).
96
Intelligent dance music é gênero musical criado nos anos 90 caracterizado pela utilização de texturas
experimentais e composta por ritmos que usam em grande quantidade os contratempos.
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11

[Mauro - SP]

Videoclipe

Indefinido

12

[Midia Sana - PE]

Videoclipe

IDM

13

[mm não é confete - SP] + Mau Sacht

Videoclipe

Downtempo

14

[Nirvana – RJ] + Fluorenzo, Penelope

Videoclipe

Trance

e Ricardinho NS
15

[Palumbo - SP] + DJ Mau Mau

Videoclipe

House

16

[Rato - MT] + DJ Tim Tim

Videoclipe

Techno

17

[Ruth Slinger - SP]

Videoclipe

Techno

18

[Spetto - SP]

Videoclipe

House

19

[SUPERGAS - SP] + DJ Max Blum

Videoclipe

House

20

[VV - SP] + Einstein On The Beach

Videoclipe

Techno

Tabela 1: conteúdo do DVD VJBR#1

Partindo da nossa primeira variável, podemos identificar três tipos básicos de
audiovisual presentes no DVD: 1) videoclipe, 2) documentário e 3) vinheta. Pelo
direcionamento investigativo da nossa pesquisa, foram discriminadas as faixas identificadas
com os tipos 2 e 3 (faixas 07 e 10).
Nossa segunda variável identificou um total de sete tipos diferentes de gêneros
musicais: 1) Breakbeat, 2) Downtempo, 3) House, 4) Drum and Bass, 5) IDM, 6) Techno e 7)
Trance. Foi identificada, também, nas faixas 07 e 11, uma mistura indefinida de vários
samples de diferentes gêneros musicais. Como para esta pesquisa interessam, principalmente,
os gêneros House e Techno, foram discriminadas as faixas 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12,
13 e 14.
Ao cruzarmos exclusivamente os resultados finais das duas variáveis, chegamos ao
total de oito faixas: 03, 09, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Esse parecia ser o nosso corpus final da
pesquisa. Entretanto, ao analisarmos com mais atenção, percebemos que os videoclipes das
faixas 17 e 18 não foram baseados em tracks de DJs/Produtores da cena de música eletrônica
(ponto fundamental nesta pesquisa). Por fim, chegamos às faixas finais do nosso corpus: 03)
[Bete Rum VJ7 - SP] + Michel Palazzo & DJ Garcia, 09) [1mpar - MG] + 3nity/ADDA, 15)
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[Palumbo - SP] + DJ Mau Mau, 16) [Rato - MT] + DJ Tim Tim, 19) [SUPERGAS - SP] + DJ
Max Blum, e 20) [VV - SP] + Einstein On The Beach. Por uma feliz coincidência, a seleção
final do nosso corpus nos levou a um resultado equânime entre videoclipes confeccionados
sobre faixas de House e Techno, promovendo, assim, um ambiente propício para análises
comparativas.

6.3 Análise dos videoclipes selecionados

Todos os videoclipes analisados serão, num primeiro momento, decupados numa
tabela padrão de 15 frames, selecionados em pontos chaves na edição. Essa forma de
apresentação permite visualizar tanto os elementos pontuais nos frames, quanto um panorama
geral dos cortes e efeitos de edição nos videoclipes. Essa forma de decupagem também vai
nos auxiliar na descrição e interpretação das imagens, loops e efeitos no que tange à
aproximação desses videoclipes com os panoramas imagéticos da cena de música eletrônica.
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6.3.1 [Bete Rum VJ7 - SP] + Michel Palazzo & DJ Garcia

frame 1

frame 2

frame 3

frame 4

frame 5

frame 6

frame 7

frame 8

frame 9

frame 10

frame 11

frame 12

frame 13

frame 14

frame 15

Tabela 2 – Decupagem do videoclipe [Bete Rum VJ7 - SP] + Michel Palazzo & DJ Garcia
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O videoclipe abre com uma composição tipográfica estática contendo o título do vídeo
(deutério), o nome da VJ (Bete Rum) e o DJ responsável pela trilha (Michel Palazzo) em
fundo preto (tabela 2 frame 1). O crédito ao DJ Garcia, que aparece no título da faixa 03 do
DVD (tabela 1), não aparece em nenhum momento do videoclipe. Dentro da composição,
destaca-se, pelo tamanho dos tipos, o título deutério – um dos isótopos estáveis do hidrogênio,
utilizado nos processos de fusão nuclear – o que nos dá os primeiros direcionamentos de
sentido para o videoclipe.
Do fundo preto da composição tipográfica inicial, surgem as primeiras formas
coloridas numa fusão97 que acompanha o desenvolvimento inicial da música. A fusão culmina
no que aparenta ser uma paisagem urbana distorcida, com fortes tons de amarelo e vermelho,
com contornos em preto (tabela 2 frame 2). A imagem inicia um travelling98 para a direita,
mas é abruptamente interrompida por um corte e retorna ao seu início, gerando o primeiro
loop visual identificável no videoclipe (3s).
A forma inicial da paisagem permanece razoavelmente fixa em movimentos cíclicos,
enquanto seus parâmetros de cor são alterados para o azul, o branco e o verde (tabela 2 frames
2-3). As mudanças de cores são acompanhadas de flashes intermitentes bastante semelhantes
às luzes estroboscópicas de uma pista de dança. O ritmo de mudança das cores é sincronizado
com a variação composicional dos samples da música que permanecem estáveis até o ponto
da virada99 (56s). Nesse momento, é aplicado ao loop visual inicial outro efeito de
transformação, além da variação de cores. O novo efeito expande a imagem, pixel a pixel, até
que ela deixe de ser identificável (tabela 2 frame 4). O efeito dura cerca de 2 segundos, tempo
suficiente para acomodação dos samples da música ao seu novo ritmo.

97

Transição gradual de uma cena para outra.
Movimentação lateral da câmera.
99
Virada é um jargão da música eletrônica para identificar uma mudança brusca no ritmo ou nos elementos
composicionais de uma track.
98
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As alterações no tamanho dos pixels da imagem original permanecem em menor grau
para marcar a nova fase da música (tabela 2 frames 5-7). Em dado momento (1m59s), o efeito
de aumento de pixels da imagem passa a atuar em apenas uma das camadas das várias
imagens que compõem o loop visual. O jogo cambiante entre os efeitos em movimento das
várias camadas é mesclado aos efeitos de flashes das trocas de cores, criando mais um
elemento de sinestesia com a variação dos novos samples musicais. Somam-se a esses efeitos,
ainda, a variação entre a forma original do loop visual, com silhueta definida, e suas novas
formas, com pixels extrapolados.
Até esse ponto do videoclipe, já é possível tecer algumas especulações sobre os
determinismos da gramática do gênero House nas variações de forma e transições do primeiro
loop visual. Nem a variação das cores, nem o vetor de repetição do movimento (cancelamento
abrupto tendendo para a esquerda) do loop parecem indicar elementos do corpo da House. As
cores não se estagnam em padrões considerados sensuais para uma pista de dança, como tons
de vermelho, amarelho, vinho e preto. A variação de cores tende a ser frenética e aleatória,
mais preocupada em simular os canhões de luzes estroboscópicas, como foi citado
anteriormente, do que com a afirmação da gramática do gênero. O mesmo ocorre com o vetor
de movimento do loop que não indica nenhum tipo de sensualidade. A quebra abrupta
aparenta certo erro de continuidade, um tanto incômodo ao fluxo sincopado dos novos
samples da música. Em determinado momento (2m23s), esse incômodo tende a se intensificar
com a aparência mais realista da imagem. Fica claro, pela indicação inicial do título e a
cadência da montagem, que se trata de uma paisagem urbana destruída em conseqüência de
algum desastre nuclear. Em alguns momentos, os efeitos de contraste figura/fundo
representam a destruição da paisagem por grandes labaredas de fogo vermelho: um dos
poucos instantes em que podemos perceber elementos de sensualidade no primeiro loop
visual.
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Acreditamos, também, que o primeiro loop, pelo fato de representar um apocalipse
nuclear, faça referência a uma gíria comum na cena de música eletrônica: “bombar”. Diz-se
que uma festa está bombando quando ela obtém o sucesso dentro do seu planejamento. Uma
bomba nuclear que arrasa uma paisagem transmitiria todo esse sucesso estrondoso que é
possível para uma pista de dança.
Decorridos 3 minutos, a música novamente sofre alterações para um ritmo mais
ameno, são retirados os samples percussivos e o volume decresce. Em consonância, a
velocidade cíclica do loop visual diminui e a mudança das cores fica mais espaçada, até a
dilatação indefinível de pixels (3m26s). Ao regressar para os padrões normais de tamanhos de
pixels, o videoclipe apresenta as imagens do segundo loop visual (tabela 2 frames 8-9). A
imagem representa um conjunto de chaminés de uma usina nuclear, certamente outra
referência concreta ao título deutério do videoclipe.
O segundo loop visual sofre as mesmas alterações de efeito de cores que o primeiro. A
palheta não muda muito, ficam, ainda, bem marcantes o vermelho, amarelo e azul. A variação
de movimento do loop joga as chaminés da direita para a esquerda como se estivessem
dançando. O tempo cíclico aumenta gradualmente seguindo o encaminhamento da música
para sua segunda virada (3m42s) com a inclusão de fortes samples percussivos. A partir dessa
etapa da música, o segundo loop visual entra num ritmo de variação similar ao primeiro,
aplicando-se o efeito de extensão dos pixels em apenas uma das camadas da imagem,
enquanto o contorno em preto mantém a forma das chaminés.
Nesse segundo loop, ficam mais explícitas as gramáticas do House, principalmente no
vetor de movimento. A forma como foi escolhido o momento de irrupção do loop permitiu
que as chaminés, literalmente, dançassem o ritmo imposto pela segunda virada na música. O
efeito adquire ainda mais intensidade pelo enquadramento, pelas formas das chaminés e as
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cores de fundo: parecem pessoas grandes dançando em grupo sobre labaredas de fogo (tabela
2 frame 9).
O segundo loop visual culmina num corte brusco para o aparecimento da composição
tipográfica inicial, com o título do videoclipe, em função com um novo loop visual. O terceiro
loop representa o que parece ser outro setor da usina de fusão nuclear citada no loop anterior,
porém, num enquadramento diferente, compondo uma instalação semicircular e uma chaminé
lateral (tabela 2 frame 11). Esse novo loop perde as características marcantes da House, bem
explícitas no loop anterior. As formas tendem somente a reforçar a nova localização do
ambiente da usina nuclear com tons muito escuros. O vetor de movimento do terceiro loop é
bem parecido com o primeiro, uma repetição tendendo para a esquerda, de forma estranha e
pouco articulada com o ritmo da música.
Novo corte brusco revela o quarto loop visual utilizado no clipe (tabela 2 frames 1213). Num movimento de cima para baixo, uma forma estilizada em preto ramifica-se da parte
superior para a inferior do quadro em vários tentáculos ou raízes. Aqui, similar ao vetor de
movimento do segundo loop, vemos a dança sincopada de corpos da House, só que, dessa vez,
de cima para baixo. Nesse loop, entretanto, a potência do efeito da gramática do gênero é
diminuída pela ausência de similaridade entre os corpos (a raiz é menos parecida com um
corpo humano do que a chaminé) e pelas cores de fundo (o vermelho dá lugar a uma paleta de
cores entre verde escuro e tons pastéis).
A imagem da raiz entra em fusão (5m37s) gradual e esporádica com o quinto loop
visual (tabela 2 frames 14), uma paisagem urbana em negativo100 e a imagem em zoom-in
(aproximação gradual da imagem) no que parece ser a visão estilizada do globo terrestre.
Essas novas imagens não parecem trazer nada da gramática da House, nem nas cores, nem nos

100

Fala-se em imagem em negativo em virtude do fato de as imagens escuras da cena ou loop emitirem pouca
ou nenhuma luz.
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formatos. Os efeitos frenéticos da fusão novamente parecem indicar luzes estroboscópicas
numa pista de dança.
Um corte brusco fecha a última animação do videoclipe, uma frase escrita da esquerda
para a direita: “All your beterum are belong to us”. A frase é uma paródia entre o nome da VJ
e um dos primeiros grandes fenômenos virais101 da internet o “All your base are belong to us”.
A frase é proveniente de uma tradução mal feita do jogo japonês de videogame Zero Wing102
que se popularizou em fóruns e animações na Internet entre 1998 e 2002. A música
permanece no mesmo ritmo e com os mesmo samples até o final do videoclipe. Apesar de não
se configurar como um loop, em termos de potência de significado para a análise desse
videoclipe, esse trecho aponta os laços de ligações dialógicas entre a camada computacional e
cultural na cena de música eletrônica (tópico 5.2.1).

***

O videoclipe [Bete Rum VJ7 - SP] + Michel Palazzo & DJ Garcia constrói paisagens
urbanas (cidade destruída, usina nuclear, etc.) com recursos simples de movimentação cíclica
proporcionada pelo loop, em contraposição, ou não, com a batida da trilha sonora. Não existe
uma narrativa mestra que segure o espectador para além de pontuações, por vezes plurisignificativas, entre elementos genéricos (fogo, prédios, etc.) e suas poucas relações com a
cena de música eletrônica.
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Um fenômeno viral refere-se à forma de distribuição exponencial de uma informação utilizando redes
sociais (físicas e virtuais) num processo similar à propagação de uma epidemia viral.
102
www.en.wikipedia.org/wiki/All_your_base_are_belong_to_us (acesso em 18/04/2008).

105

6.3.2 [1mpar - MG] + 3nity/ADDA

frame 1

frame 2

frame 3

frame 4

frame 5

frame 6

frame 7

frame 8

frame 9

frame 10

frame 11

frame 12

frame 13

frame 14

frame 15

Tabela 3 – Decupagem do videoclipe [1mpar - MG] + 3nity/ADDA
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Os primeiros segundos do videoclipe não configuram a formação de loops visuais
identificáveis. Figuras vetoriais – como o número um (tabela 3 frames 1) e o número três
(tabela 3 frames 2) – são animadas espacialmente para uma sincronia pontual com os samples
iniciais da música. O processo microscópico de sinestesia faz com que as figuras vetoriais
movam-se a qualquer alteração composicional na trilha. O processo imersivo da sinestesia é
intensificado pela prospecção espacial das imagens em consonância com samples
minimalistas. A distensão tridimensional do espaço audiovisual é uma estratégia discursiva no
sentido de deslocar o espectador para o espaço íntimo do texto do videoclipe. Uma vez
cercado pelo espaço do texto, o espectador segue pontualmente as mudanças sinestésicas
propostas pelo VJ.
Como havíamos especulado anteriormente (tópico 5.2.2), a gramática do gênero
Techno tensionaria imagens sintéticas e abstratas, o que parece se confirmar nos primeiros
segundos deste videoclipe. A composição minimalista da trilha reflete-se, ponto a ponto, na
variação bem definida dos contornos das figuras numéricas. Depois dos 8 segundos iniciais,
surge uma vibração que distorce as linhas definidas das imagens (tabela 3 frame 3). Ela surge
como único contraponto na sinestesia minimalista imagem/trilha e nos faz perceber uma
contradição com o tensionamento da gramática do gênero Techno: as cores de fundo. Como
havíamos identificado no videoclipe anterior (tópico 6.3.1), cores que denotariam certa
sensualidade corpórea (vermelho, vinho e preto) seriam tensionadas apenas pelo gênero
House, o que não procede ao averiguarmos a paleta de cores selecionada pelo VJ na
composição desse videoclipe (tabela 3 frames 1-15).
A vibração de contraponto também prepara o espectador para o corte brusco (14s) que
marca, tanto a introdução dos primeiros samples percussivos na trilha, quanto a formação do
primeiro loop visual identificável (tabela 3 frames 4-5). A imagem forma-se no movimento de
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construção espacial de vários retângulos unidos pelas suas extremidades. Enquanto os
retângulos vão formando linhas aleatórias, a câmera varia em seu ângulo e zoom, de acordo
com a marcação rítmica da música. Aos 23 segundos, é inserido um novo sample percussivo
na música, seguido da duplicação na trilha espacial criada pelos retângulos, decorrendo na
variação do primeiro loop (tabela 3 frame 5).
Logo em seguida (36s), o primeiro loop visual sofre um corte brusco para o retorno do
efeito de vibração (tabela 3 frame 6). Entretanto, diferente da sua primeira introdução no
videoclipe, o efeito entra em sincronia sinestésica com o beat da trilha. Um novo corte brusco
(43s) introduz uma sutil virada na música, o que reverbera numa nova mudança no loop,
agora projetado em várias camadas ao mesmo tempo com cores invertidas (tabela 3 frame 8).
A complexidade do loop é intensificada pela fusão dos números iniciais em tons de azulesverdeado, também sincronizado à variação de um dos samples da trilha (tabela 3 frame 7).
Nesse momento do videoclipe, pelo seu nível de complexidade, podemos visualizar a
sinestesia entre as imagens e o groove da música (o encontro de sons percussivos em
contratempo e os vários beats provenientes dos samples).
Outra sutil virada na trilha (1m6s) revela, em um corte brusco, o segundo loop visual
do clipe (tabela 3 frames 9-10). A câmera passeia por entre uma série de bonecos de plástico
enfileirados. Movimentos bruscos fazem com que a câmera oscile na sua trajetória e no
ângulo de visão. Essas variações de movimento reforçam a reverberação dos samples
percussivos da trilha, marcando seu ritmo, e coloca os bonecos engajados numa dança
estranha e sem molejo. A representação de corpos dançando, novamente põe em cheque a
nossa assunção de que a gramática do gênero Techno traria consigo somente imagens de
cunho sintético e abstrato. O efeito se intensifica com a escolha da paleta de cores citada
anteriormente.
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A primeira alteração no segundo loop (1m30s) ocorre pela variação e distanciamento
da câmera para o alto. Assim, é possível ver os bonecos de plástico enfileirados como um
pelotão do exército (tabela 3 frame 11). As variações do segundo loop não são acompanhadas
de mudanças na trilha e culminam no aparecimento do terceiro e do quarto loops visuais. O
terceiro loop faz menção a uma espécie de antena estilizada que reverbera ondas por sobre os
bonecos (tabela 3 frames 12-13). O quarto loop compõe a fusão com movimentos repetitivos
de palavras escritas em alfabeto cirílico103 (tabela 3 frame 14). Novamente, o recurso de
variação de loops pretende capturar e confundir o espectador. Enquanto o segundo loop insere
o espectador entre os corpos dos bonecos (a pista de dança), a variação no mesmo lhe dá uma
perspectiva de participação dupla (dentro e fora da pista). O terceiro loop insere o sentido de
reverberação sonora para manter o espectador preso no ritmo da trilha. Por último, o quarto
loop imputa outro elemento de confusão: um alfabeto sem sentido. Esse jogo de trocas
sucessivas de ângulos de visão e elementos molda o espectador as estratégias sinestésicas
propostas pelo VJ.
A composição do fluxo repetitivo dos três loops e a escolha de cores nos remete a uma
paisagem cujos elementos são extraídos da revolução russa104. Essas paisagens
revolucionárias comunistas, também com citações a Che Guevara e outras figuras centrais nos
movimentos de emancipação, tornaram-se muito populares no final da década de 90 entre
artistas e coletivos, em vários circuitos culturais: multimídia, videoarte, arte urbana105 , etc.

103

O alfabeto cirílico é atribuído a São Cirilo, missionário búlgaro, embora a versão que existe hoje seja
diferente do seu trabalho inicial. Utilizado por algumas das línguas eslavas (como o russo, o bielorrusso, o
ucraniano, o búlgaro, entre outros) e em línguas não-eslavas (como o mongol).
104
A Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia que, após a eliminação da
autocracia russa e depois do Governo Provisório (Duma), resultou no estabelecimento do poder soviético sob o
controle do partido bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União Soviética, que durou até
1991.
105
Arte Urbana é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções visuais
das grandes metrópoles. Inicialmente estruturado ao redor do Graffiti (ilustrações feitas com tinta spray), com
o passar dos anos aderiu a novas técnicas como o Estêncil (ilustrações delineadas com tinta por corte ou
perfuração em papel, papelão, metal etc) e o Sticker (ilustrações feitas sobre papel adesivo).
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Importante notar que essas paisagens não mantêm nenhuma relação particular com as
gramáticas do Techno.
Uma pequena aceleração no ritmo da trilha (1m53s) insere, no fluxo anterior de loops,
novamente, o primeiro loop sobre o efeito vibratório. O conjunto total de loops propõe que o
VJ tentará representar visualmente o groove, como havia feito anteriormente, no primeiro
minuto da música. Entretanto, assim que é estabelecida essa composição de loops, o
videoclipe sofre um corte brusco (1m58s) encerrando tanto a trilha como as imagens.
Podemos deduzir que o desenrolar completo da trilha, como nos videoclipes baseados em
outros formatos da MPM, não tem importância na composição do videoclipe.

***

O videoclipe [1mpar - MG] + 3nity/ADDA constrói estratégias sinestésicas complexas
e pontuais pela manipulação de elementos sintéticos gerados em softwares de renderização
em três dimensões (3D). A ampliação do espaço sinestésico para uma terceira dimensão
potencializa, sobremaneira, o efeito de captura do espectador para o jogo de manipulação
entre os loops e a trilha sonora.
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6.3.3 [Palumbo - SP] + DJ Mau Mau

frame 1

frame 2

frame 3

frame 4

frame 5

frame 6

frame 7

frame 8

frame 9

frame 10

frame 11

frame 12

frame 13

frame 14

frame 15

Tabela 4 – Decupagem do videoclipe [Palumbo - SP] + DJ Mau Mau
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O videoclipe começa com uma cena de arquivo sobre o lançamento de um foguete
(tabela 4 frames 1-3). A ascensão do foguete acompanha o desenvolvimento do primeiro
sample da trilha. Novamente, temos o elemento do fogo (tópico 6.3.1) associado ao House.
Inclui-se, ainda, nessa cena, a paisagem desse gênero musical, a óbvia representação fálica do
foguete em ebulição rumo ao clímax que promete vir em seguida: um corte brusco (22s)
revela uma miríade de imagens que singram pelo espaço. O VJ utiliza o recurso da montagem
para produzir sentido na relação entre a cena inicial e os loops que se apresentam
simultaneamente num efeito de fusão. Esse efeito de montagem simula o que parece ser um
orgasmo explosivo de imagens no espaço.
O recurso bombástico de utilizar uma série de efeitos, imagens estáticas e loops torna
difícil a visualização isolada desses elementos na nossa tabela de referência (tabela 4 frames
4-5). Entretanto, podemos identificar, de maneira descritiva no decorrer do texto, aqueles que
forem mais marcantes no processo. O primeiro loop e, certamente, o mais presente durante
todo o restante do videoclipe (tabela 4 frames 4-15) é uma animação de uma mulher nua e
careca dançando. Alguns círculos e traços que compõem a construção do loop dão a
impressão de tratar-se de uma festa de carnaval com confetes e serpentinas.
Por sobre o loop de mulher nua, o VJ aplica um efeito similar ao chromakey106.
Entretanto, ao invés de substituir a cor, o efeito mistura as imagens estáticas com as imagens
em movimento em espaços quadriculados variantes (tabela 4 frames 4-5). Podemos
identificar, ainda, a imagem estática de um capacete de astronauta que serve como localizador
no recurso de montagem. Dessa forma, temos, nos primeiros segundos do videoclipe, um
grande carnaval no espaço. Esse recurso utilizado pelo VJ, através da mudança constante de
composição de imagens, marca, ainda, semelhanças com os efeitos estroboscópicos
identificados no videoclipe anterior, também do gênero House (tópico 6.3.1).
106

Efeito que consiste em inserir uma imagem colorida no interior da outra. A imagem inserida ocupa os
espaços definidos por uma determinada cor na imagem continente (Machado 1988: 209).
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Diferente do videoclipe anterior (tópico 6.3.2), onde a variação e inserção de loops
seguiam, com sincronia perfeita, as mudanças composicionais na trilha, nesse clipe, a música
e a movimentação das imagens parecem não se encontrar de maneira pontual. A primeira
alteração decorrente da música acontece de maneira retardada, depois da inserção da primeira
vocalização (36s). Cerca de 10 segundos depois, o VJ retira o efeito de quadriculados
variantes para dar destaque somente ao primeiro loop da mulher nua (tabela 4 frame 8). O
efeito quadriculado volta (1m9s), também de forma retardada, cerca de quatro segundos
depois da repetição do mesmo vocal ter anunciado a introdução de fortes samples percussivos
na música.
O retorno do efeito quadriculado variante marca a aparição do segundo loop: a silhueta
de uma mulher dançando sobre um vórtice colorido e hipnótico (tabela 4 frames 9-10). Em
comunhão com o primeiro loop, temos o efeito de fusão e esfacelamento entre os corpos da
mulher nua e a silhueta. A variação freqüente de cores constrói o fluxo de hiper estímulos
sensoriais recorrentes na pista de dança. O somatório de vários pedaços de corpos
quadriculados também simula os flashes de visão que um dançarino tem na pista ao abrir e
fechar os olhos. A quantidade excessiva de estímulos e corpos convoca o espectador do
videoclipe a participar daquela ambiência típica dos clubes e eventos de música eletrônica.
Apesar do grande apelo à participação do espectador, a construção do clipe em si,
como citado anteriormente, não fornece efeitos sinestésicos pontuais como os anteriores. O
recurso inicial de múltipla estimulação permanece constante durante o clipe, com pequenas
variações, geralmente assíncronas, ao beat da trilha. Um pouco mais adiante no clipe (3m46s),
por exemplo, o VJ reforça a localização da montagem ao retornar com a imagem do capacete
de astronauta e imagens do globo terrestre.
Mesmo com a pouca variação sinestésica, esse videoclipe comprova, em toda sua
extensão, o hedonismo corporal característico da gramática do gênero House. Nesse clipe
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também podemos identificar, diferente do anterior (tópico 6.3.2), um cuidado maior com a
finalização da trilha. O recurso de montagem continua constante até a finalização da música
num processo de fade-out (diminuição gradual do volume).

***

O videoclipe [Palumbo - SP] + DJ Mau Mau, diferente dos anteriores, constrói uma
linha narrativa de acontecimentos seqüenciais que solicita a participação do espectador para
além dos efeitos sinestésicos. Isso é notório pela escolha do VJ em não explicitar nenhum
loop em particular em prol de uma miríade de efeitos sensórios, gradativamente arquitetados
para a imersão do espectador num ambiente similar a uma pista de dança.
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6.3.4 [Rato - MT] + DJ Tim Tim

frame 1

frame 2

frame 3

frame 4

frame 5

frame 6

frame 7

frame 8

frame 9

frame 10

frame 11

frame 12

frame 13

frame 14

frame 15

Tabela 5 – Decupagem do videoclipe [Rato - MT] + DJ Tim Tim
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O videoclipe inicia de maneira bem similar ao recurso frenético utilizado na segunda
metade do clipe que acabamos de comentar (tópico 6.3.3): uma profusão de loops, efeitos e
imagens estáticas interagindo, ao mesmo tempo, em várias camadas do vídeo. Assim como
fizemos no videoclipe anterior, iremos nos ater somente aos elementos imagéticos recorrentes
de maior representatividade. Primeiro elemento a se destacar é um gráfico de comprimento de
onda107 em loop, provavelmente, fazendo referência a uma onda sonora, pela fusão com a
imagem estática de um homem manipulando o que parece ser um sintetizador musical (tabela
5 frame 1). O cruzamento entre essas imagens constrói uma ponte, por meio da onda sonora,
onde o espectador passa a ser co-produtor da trilha e do vídeo. A onda bidirecional convida ao
fluxo sinestésico vibrante do Techno.
Na seqüência (4s), seguindo a inserção de um novo sample na trilha, aparece, em corte
brusco, o primeiro loop identificável de um papagaio que, pelo seu vetor de movimento,
dança e balbucia palavras (tabela 5 frame 2). A seqüência inicial com a imagem dupla do
papagaio dá lugar ao close visto de cima, com apenas um papagaio, que varia a posição em
um flip108 horizontal. A variação entre os loops do papagaio é intercalada com imagens de
vórtices que variam em tipos e cores. Como mais um ponto de efeito nesse trecho do clipe,
são inseridas, por fusões esporádicas, as imagens de uma ema em negativo cromado com tons
de cyan bem claro (tabela 5 frame 3). A inserção de imagens do papagaio, por sobre os fachos
de luz esverdeada, cria o ambiente de brasilidade necessário às estratégias de denúncia que o
VJ propõe em alguns momentos mais à frente no videoclipe. Novamente, vemos corpos que
dançam associados às gramáticas do Techno (tópico 6.3.2).

107

Uma onda, em física, é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no
tempo. A oscilação espacial é caracterizada pelo comprimento de onda e a periodicidade no tempo é medida
pela freqüência da onda, que é o inverso do seu período. Essas duas grandezas estão relacionadas pela
velocidade de propagação da onda.
108
O efeito de flip inverte os padrões de determinado frame por espelhamento. O efeito pode ser horizontal ou
vertical.
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A virada na música (21s), com a entrada de samples percussivos, não altera a cadência
de inserção de loops e imagens. Entretanto, o efeito sinestésico torna-se mais presente quando
acopla a variação constante na edição do clipe ao novo ritmo imposto na trilha nesse
momento. A virada na música apresenta o terceiro loop com o atual presidente Luis Inácio
Lula da Silva num plano médio. Assim como com o efeito do loop do papagaio, a inversão
variante do flip horizontal por sobre a trilha dá a impressão de que o presidente está dançando
(tabela 5 frame 4). O loop é bombardeado por texturas109 com efeito de caleidoscópio em tons
de cyan.
Com o recurso da montagem, o VJ situa temporalmente o videoclipe na fusão com a
imagem do deputado federal Roberto Jefferson (quarto loop) em close, indicando a têmpora
direita, dando o sentido de uma reflexão (tabela 5 frame 5). O encontro desses loops remete à
maior crise política sofrida pelo governo brasileiro entre 2005 e 2006: “escândalo do
mensalão”. O neologismo “mensalão”, popularizado por Jefferson em entrevista que deu
ressonância nacional ao evento, é uma variante da palavra "mensalidade", usada para referirse a uma suposta propina paga a deputados para votarem a favor de projetos de interesse do
Poder Executivo. Aqui, novamente, vemos tendência de ativismo político associados às
gramáticas do Techno (tópico 6.3.2) e utilizando corpos para representá-la. Isso nos faz pensar
que o Techno, visto sob a ótica dos VJ, pode subverter nossa premissa inicial de que os corpos
aparecem somente para comprovar a sensualidade do House. A recorrência do ativismo
político também constrói um ponto focal nas paisagens sonoras construídas por VJs com
tracks desse gênero. Essa montagem também nos permite perceber o sentido satírico do
pastiche nas imagens do Presidente Lula, que dança junto com o povo brasileiro e o deputado
Roberto Jefferson, no escândalo do mensalão.

109

Efeitos de sobreposição de imagens aplicadas de maneira uniforme para simular rugas, relevo e
profundidade no vídeo, como se solicitassem o tato, além da visão.
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O videoclipe permanece variando entre as imagens, loops e efeitos apresentados até
os 51 segundos, quando é inserido o quinto loop com uma paródia com salgadinho de milho
da Elma Chips, o Cheetos (tabela 5 frame 7). O loop mescla imagens da embalagem original
do Cheetos, imagens de uma embalagem ficcional “Fritos” e imagens da composição
tipográfica com o imperativo “Frite” (tabela 5 frame 6). As cores variam entre amarelo e
vermelho e os contornos tipográficos são dados pelo contraste com a cor preta. “Frito” é uma
gíria comum na cena de música eletrônica para referir-se a qualquer estado de entorpecimento
por drogas. O tom imperativo do loop funciona de maneira similar ao comprimento de onda
do início do videoclipe: convoca o espectador, por meio do efeito entorpecente da droga, a
participar da sinestesia entre som e imagem no Techno.
O processo de agregação de novos loops e imagens e a reutilização variável dos loops
e imagens antigos é o programa aplicado em todo o decorrer do videoclipe (tabela 5 frames 115). O próximo elemento apresentado é a animação pulsante de algumas figuras que se
assemelham a engrenagens e são utilizadas como efeito de textura por sobre os loops (tabela 5
frames 8-10). Outros elementos mecânicos, como colheitadeiras (tabela 5 frame 11) e
escavadeiras, (tabela 5 frame 13) auxiliam na construção da paisagem sintética do gênero
Techno. O videoclipe termina em fade-out com o loop do Jefferson (tabela 5 frame 15) em
preto e branco (sem efeitos) para afirmar os direcionamentos de conscientização cívica que
regem o sentido geral do clipe.

***

O videoclipe [Rato - MT] + DJ Tim Tim estrutura seus efeitos de sentido muito mais
sobre a premissa de ativismo político do que, necessariamente, sobre a construção de um
ambiente sinestésico. O espectador, próprio da cena de música eletrônica, é convidado a
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participar do clipe pelo hermetismo de seus jargões e outros elementos técnicos dessa cultura,
para daí partir para o esclarecimento sobre os conflitos da sociedade brasileira.
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6.3.5 [SUPERGAS - SP] + DJ Max Blum

frame 1

frame 2

frame 3

frame 4

frame 5

frame 6

frame 7

frame 8

frame 9

frame 10

frame 11

frame 12

frame 13

frame 14

frame 15

Tabela 6 – Decupagem do [SUPERGAS - SP] + DJ Max Blum
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O videoclipe inicia de maneira bem similar ao clipe do VJ Palumbo (tópico 6.3.3),
com uma cena em slow motion110 que prepara os desdobramentos da música e das imagens do
restante do vídeo. A cena consiste numa mulher que vaga por um local ermo com um vestido
de gala (tabela 6 frame 1), aparentemente, branco (a cena em preto e branco dificulta o
reconhecimento preciso dos detalhes da imagem). Assim como o videoclipe do Palumbo, a
cena inicial apresenta o espaço sobre o qual será construída a paisagem da House. A cena
indica um glamour/mulher desesperado para encontrar o seu caminho por meio da inserção na
pista de dança e sua música.
A cena vai gradativamente fundindo-se com a imagem de uma série de cabeças de
manequins enfileiradas (tabela 6 frame 2), devidamente maquiadas e com perucas pretas,
mostradas num movimento de câmera tremelicado para a esquerda em slow motion. Ao fundo,
é possível perceber, num efeito de fusão, a cena de pessoas caminhando numa via urbana. As
cenas parecem somente manter uma continuidade de fluxo dos corpos, em consonância com o
ritmo da trilha sonora. Nesse momento, os corpos da House não precisam dançar para estarem
presentes.
Aos 52 segundos de vídeo, o efeito de slow motion dá lugar à velocidade normal do
clipe, como introdução à virada percussiva e à inserção de novos samples na trilha. As
imagens acompanham a aceleração do ritmo da música com a fusão múltipla de vários loops
em camadas, recurso comum na maioria dos videoclipes analisados. São introduzidas no
contexto imagético, além da cena urbana citada anteriormente, pessoas dançando num
ambiente fechado e texturas com círculos que variam de cor (tabela 6 frame 3). Os círculos
dão lugar a quadrados (1m15s), numa mesma sintonia de composição, variando, apenas, as
cores: os quadrados mantêm um padrão de cor uniforme, enquanto os círculos variam a cor
em pontos localizados.

110

Aparente lentidão na ação de uma cena.
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Uma nova fusão (1m28s) revela o nome do coletivo responsável pela produção do
videoclipe. A tipografia estática da palavra “SUPERGAS” flui sobre barras coloridas que se
movem horizontalmente, formando o primeiro loop identificável do videoclipe (tabela 6
frame 4). A aparição do nome do coletivo tem uma função diferente do videoclipe da VJ Bete
Rum (tópico 6.3.1), que seria de apresentar somente a autoria do vídeo. A agência do
SUPERGAS é conhecida no mercado paulistano pela sua especialidade no mercado da moda.
O título, dessa forma, prepara o espectador para adentrar no ambiente dos desfiles e seus
modelos.
Das linhas horizontais do primeiro loop, surge o efeito de fusão para (1m42s) o
segundo loop: a silhueta de uma mulher dançando (tabela 6 frame5) de corpo inteiro. As
faixas horizontais dão lugar a pontos isolados de emissão de raios coloridos (rosa, amarelo e
vermelho) sobre um fundo preto. Logo em seguida (1m52), o segundo loop é substituído em
fusão por um loop similar (tabela 6 frames 6-7), só que num close diferente (cortando entre o
pescoço e as coxas). Os pontos de emissão de raios, antes estáticos, agora variam em um
movimento cíclico no quadrante inferior esquerdo da composição. O terceiro loop é
entrecortado por paralisações na imagem e fusões rápidas em zoom in/out com uma estrela
vetorial. Além disso, sofre outras fusões com linhas sinuosas coloridas e a imagem estática de
uma paisagem praiana, onde outra silhueta feminina observa o horizonte (tabela 6 frame 7).
Nesse sentido, o segundo e o quarto loops vêm a confirmar o sentido de sensualidade das
gramáticas da House, principalmente no terceiro, onde podemos perceber a intenção de
sexualizar o movimento da dança ao ressaltar os seios e o quadril da silhueta feminina.
Um corte brusco apresenta as imagens do quarto loop, animações seqüenciais feitas
sobre pequenos trechos pré-gravados de luzes de neon (tabela 6 frames 8-9) em slow motion.
Como recurso de montagem e para acompanhar a virada rítmica da trilha (3m4s), o quarto
loop funde-se com imagens de um homem e uma mulher dançando em frente ao painel de
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onde foram gravadas as cenas com as luzes de neon colorido (tabela 6 frame 10) (quinto
loop). Nesse par de loops, o videoclipe abre, pela primeira vez, para um ambiente simulado de
uma pista de dança. A estratégia desse ambiente não nos parece bem clara, a não ser pelo fato
de confirmar explicitamente o binômio de gênero do casal.
Uma nova fusão insere uma textura de fogos de artifício que perdura em comunhão
com o quarto loop até uma nova virada de samples na trilha (3m29). Os novos samples
incluem vocais femininos e masculinos e são acompanhados por mudanças no aspecto geral
das imagens do videoclipe. O fundo da composição fica totalmente preto. Desse fundo, surge
a silhueta de uma mulher preenchida pelos fogos de artifício citados anteriormente (tabela 6
frames 11-12) (sexto loop). Nesse loop, a estratégia do VJ fica bem mais clara do que nos
loops quatro e cinco. O objetivo aqui é compor um diálogo sinestésico com as mudanças na
música. O fundo preto permite o corte semântico com o ambiente do loop anterior. Depois, os
novos e estranhos movimentos da silhueta feminina compõem o novo quadro de samples.
Aos 4 minutos de vídeo, o sexto loop mescla-se a imagens em movimento de pessoas
dançando em um lugar fechado (tabela 6 frames 13) (sétimo loop). As pessoas da pista são
bombardeadas por luzes que variam entre vermelho, amarelo e verde (em escala muito menor)
quando refletidas num globo de boate no estilo dos anos 70. Do sétimo loop, o vídeo passa em
fusão para uma animação com panfletos, sintetizando cenas eróticas (tabela 6 frames 14)
(oitavo loop). Esse loop é uma referência clara aos diálogos que as gramáticas da House
mantêm ainda com a Disco (tópico 3.1).
Por último, o vídeo encerra com uma fusão de imagens de várias cenas de desfiles de
passarela (tabela 6 frames 15) (nono loop), confirmando nossa suposição anterior de que o
videoclipe funciona como um portfólio para os trabalhos do coletivo no mercado de moda,
permitindo que esses projetos invadam a cena de música eletrônica por meio da House.
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***

O videoclipe [SUPERGAS - SP] + DJ Max Blum tem uma estratégia bastante clara:
promoção comercial do coletivo no seu campo de atuação no mercado da moda. As
estratégias sinestésicas tentam cooptar o espectador a adentrar nessa cultura por meio da
manipulação de loops preparados com material capturado em eventos e material de estúdio
produzidos pelo coletivo.
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6.3.6 [VV - SP] + Einstein On The Beach

frame 1

frame 2

frame 3

frame 4

frame 5

frame 6

frame 7

frame 8

frame 9

frame 10

frame 11

frame 12

frame 13

frame 14

frame 15

Tabela 7 – [VV - SP] + Einstein On The Beach
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O clipe abre com uma animação simulando a falta de sinal de transmissão de um canal
aberto de televisão. Aos poucos, esse sinal vai se fragmentando em pedaços de um quebracabeça formado por grandes pixels em um fundo preto. Um corte brusco revela a silhueta
bruxuleante humanóide sobre um fundo vermelho (tabela 7 frame1) (primeiro loop). Nesse
momento, pode-se perceber que o videoclipe tem uma marca d‟água no canto inferior direito
com uma logomarca estilizada em grandes pixels.
Ao primeiro loop é aplicado efeito de textura, similar ao sinal de transmissão de TV do
inicio do vídeo, acarretando um aspecto bastante poluído das imagens. O primeiro loop segue
variando, também, em sua composição – é aplicado um efeito que quebra a imagem em quatro
figuras idênticas (tabela 7 frame 2). As variações no loop não mantêm relação com a mudança
e inserção de samples na trilha. A silhueta humanóide, aparentemente, representa a “persona”
do VJ em contraste com a tela, como que observando o espectador enquanto produz o
videoclipe. O efeito de multiplicação da silhueta cria um pan-óptico onde o VJ domina os
quatro cantos da pista de dança e seus processos sinestésicos. As cores do loop criam um novo
contraponto às nossas especulações sobre o domínio do preto e do vermelho pelas gramáticas
do House.
O primeiro loop vai, gradativamente, fundindo-se, por meio das texturas sujas do sinal
de transmissão, às imagens do jogo eletrônico Pac-Man (tabela 7 frame 3) (segundo loop). O
jogo (conhecido em japonês como Puckman) foi criado por Tohru Iwatani e produzido
originalmente para Arcade111 em 1980. Desenvolvido pela Namco e licenciado e distribuído
nos EUA pela Midway Games, tornou-se um dos jogos mais populares dos anos 80. No
Brasil, ficou mais conhecido pela sua versão para o console Atari 2600. O segundo loop é
constituído de várias sobreposições de cenas do Pac-Man, onde uma cabeça amarela, redonda,

111

Arcade é um jogo eletrônico profissional usado em estabelecimentos de entretenimento, por vezes também
chamado no Brasil de fliperama. Este videogame é composto basicamente por um gabinete (caixa de madeira
ou material plástico), controles (geralmente manche e botões), monitor (componentes para geração da
imagem) e sistema de jogo.
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com uma boca que se abre e fecha posicionava-se em um labirinto simples, repleto de
pastilhas, e 4 fantasmas a perseguiam. Nesse loop, nós temos a referência explícita à
influência que sofre a Cultura do VJ de outros circuitos culturais (tópico 4.1). Nesse caso em
particular, o circuito da demoscene e do universo dos jogos eletrônicos.
O videoclipe continua pela aplicação de fusões sucessivas entre o primeiro e o
segundo loop por sobre as texturas de sinal televisivo. Em dado momento (1m29s), por entre
as fusões, surge um par de silhuetas que dançam sobre uma variante de imagens e efeitos
(tabela 7 frames 4-6) (terceiro loop). Entre as imagens, podemos identificar uma espécie de
sistema de mira computadorizada aérea (confirmada pela passagem esporádica de um jato) e o
cruzamento de dois trens em alta velocidade (tabela 7 frame 6). Aqui, encontramos outro
contraste com nossas especulações sobre as gramáticas do Techno: corpos que dançam.
Entretanto, a estrutura da composição (fusão com imagens de máquinas e sistemas
computadorizados) dilui a sensualidade dos corpos para algo próximo ao que esperaríamos de
uma paisagem desse gênero musical.
Por entre as fusões e texturas do terceiro loop, irrompem novas imagens de um
panorama cíclico da câmera sobre a representação em terceira dimensão de um conglomerado
urbano (tabela 7 frames 7-8) (quarto loop). A cena é entrecortada por texturas angulosas
(tabela 7 frames 9-10) similares às obras de Optical Art (arte óptica) dos anos 60. Os trabalhos
de arte óptica são, em geral, abstratos e exploram a falibilidade do olho pelo uso de ilusões
ópticas. Quando são observados, dão a impressão de movimento, clarões ou vibração ou, por
vezes, parecem inchar ou deformar-se. A estratégia do VJ com essas texturas é criar a ilusão
de que o espectador faz parte da imagem computadorizada dos conglomerados urbanos, por
meio da sinestesia com as gramáticas do Techno. A vida nas grandes cidades seria como os
labirintos do jogo Pac-man, povoadas de fantasmas vivendo num mundo circundado por
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tecnologias coercitivas. O espectador estaria, também, nesse labirinto, como o protagonista do
jogo Pac-man, lutando para sobreviver aos fantasmas.
Um corte brusco apresenta o quinto loop no videoclipe (tabela 7 frames 11-13).
Similar ao terceiro loop, é comporto pela mescla de vários pequenos trechos de imagens.
Dentre as mais recorrentes, nós temos: uma mulher dançando de biquíni, usando um capacete
de piloto de avião (tabela 7 frame 11); elementos tecnológicos e paisagens urbanas (tabela 7
frame 12) e um velocímetro de um carro de corrida (tabela 7 frame 13).
O videoclipe fecha com o reprocessamento de várias imagens contidas nos loops
analisados anteriormente. Depois, fixa na silhueta inicial do primeiro loop para apresentar os
créditos finais. O primeiro crédito vai para o projeto Einstein On The Beach (tabela 7 frame
14) responsável pela trilha do clipe. O segundo crédito, construído gradativamente com
pedaços grandes de pixels, monta o nome do VJ, VaiVendo (tabela 7 frame 15). O
fechamento comprova nossas suposições sobre a silhueta inicial representar o VJ.

***

O videoclipe [VV - SP] + Einstein On The Beach desenvolve o sentido de que as
experiências dentro e fora da pista de dança são, necessariamente, mediadas pelas máquinas.
As estruturas, os loops e efeitos tendem a mostrar ao espectador as conseqüências danosas das
tecnologias que nos põem em labirintos de um jogo sem fim.
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7 CONCLUSÃO

Esta pesquisa partiu da hipótese inicial de que os VJs exercem influência significativa
na construção do imaginário da CC. Devido ao percurso metodológico escolhido, restringimos
nossa análise à verificação dessa hipótese inicial, sob o ponto de vista do gênero midiático e
suas reverberações nos produtos audiovisuais confeccionados pelos VJs. Nessa empreitada,
escolhemos alguns videoclipes da coletânea VJBR#1 que verificassem nossa hipótese,
advinda de uma adaptação da metodologia de análise do videoclipe em desenvolvimento por
Thiago Soares (2006) no grupo M&MPM.
Ao longo do trabalho, fomos instituindo uma série de constrições históricas,
sociológicas e plásticas para acalentar, de forma mais precisa, nosso objeto empírico de
análise, no vasto campo de produção de sentido que é a CC hoje. Entre os pontos principais
nessas constrições, precisávamos verificar: a) o posicionamento dos produtos e agentes
culturais (DJ e VJ) da CC num panorama geral de consumo da MPM; b) dentre a variedade de
gêneros midiáticos consumidos na CC, destacar e desenvolver aqueles que melhor se
adequavam à pesquisa, nesse caso, a House e o Techno; c) determinar, dentro do ponto de
vista dos gêneros escolhidos, as estratégias de produção de sentido imagético contidas nos
produtos audiovisuais da coletânea VJBR#1. Apontados os limites de análise do objeto,
passamos a averiguar nossas duas hipóteses para esta pesquisa no corpus selecionado: 1) os
VJs utilizam processos técnicos e formais para criação de produtos culturais de maneira
similar aos DJs da cena de música eletrônica; 2) os VJs criam diferentes cenários visuais nos
videoclipes, sob a influência de distintas gramáticas dos gêneros musicais da cena de música
eletrônica.
Partindo inicialmente de um panorama geral da nossa primeira hipótese, foi possível
perceber algumas similaridades entre os processos de produção dos DJs e as formas de
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confecção de produtos visuais pelos VJs. A CC, apesar do aporte coadjuvante dos VJs, serve
como base simbólica e técnica comum a ambos, por exemplo. Essa característica advém do
princípio de transcodificação (Manovich, 2001) que permeia toda a CC. Ou seja, todos os
produtos culturais que transitam e são consumidos pelo público passam por estruturas de
programação computacional para adequarem-se aos princípios sinestésicos e/ou de êxtase da
pista de dança.
Sob o ponto de vista mais técnico e específico da nossa primeira hipótese, tanto os VJs
quanto os DJs comungam estruturas modulares (Manovich, 2001) fundamentais na
construção/programação dos seus produtos culturais. Os samples (amostragem de
determinado material digital) e os loops (estruturas cíclicas de sentido) perfazem as
ferramentas básicas na confecção de produtos para CC. No caso desta pesquisa, focamos
apenas na identificação dos loops nos trabalhos dos VJs como ponto de similaridade, por
representar a forma mais universal de encontro entre as linguagens desses atores sociais da
CC.
Nos seis videoclipes analisados, todos utilizavam loops como forma de construir
sentido sinestésico, com maior ou menor intensidade de efeito. No videoclipe [Bete Rum VJ7
- SP] + Michel Palazzo & DJ Garcia, as estratégias de efeito focam a utilização de poucos
loops, bem identificáveis, que variam bastante em efeitos (tabela 2 frames 2-7), por exemplo.
Já no videoclipe [Palumbo - SP] + DJ Mau Mau, os loops estão de tal forma trabalhando
simultaneamente em várias camadas, que fica bem difícil percebê-los. As estratégias de
construção de sentido para cada loop variam de acordo com os videoclipes: o coletivo 1mpar
no videoclipe [1mpar - MG] + 3nity/ADDA constrói estratégias sinestésicas complexas e
pontuais pela manipulação de elementos sintéticos gerados em softwares de renderização em
3D; em outro viés, o VJ Rato, no videoclipe [Rato - MT] + DJ Tim Tim, estrutura seus efeitos
de sentido muito mais sobre a premissa de ativismo político, do que, necessariamente, sobre a
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construção de um ambiente sinestésico. Sob ambos os pontos de vista (lato e strictu), a
metodologia proposta mostra-se suficiente na confirmação da nossa primeira hipótese.
A segunda hipótese formulada para a pesquisa mostrou-se, entretanto, um pouco
mais complicada para ser abarcada em toda sua instância pela nossa metodologia. Nesse
sentido, diferente da divisão que fizemos em instâncias lato e scrictu para avaliar nossa
primeira hipótese, aqui abordamos a segunda hipótese, parte pelo viés das teorias sobre novas
mídias de Lev Manovich (2001), parte pela adaptação da metodologia de análise do
videoclipe na MPM em desenvolvimento por Thiago Soares (2006).
Sob o viés das teorias de Manovich, ambos os articuladores de análise escolhidos –
modularidade e variabilidade – não foram capazes de respaldar precisamente as diferenças
entre as gramáticas dos gêneros escolhidos. Foi possível perceber, por exemplo, que o
videoclipe [Palumbo - SP] + DJ Mau Mau tende seus efeitos de sentido para referências
corpóreo-hedonistas das gramáticas da House (corpo desnudo feminino), enquanto o
videoclipe [VV - SP] + Einstein On The Beach tensiona paisagens imagéticas tecnológicas
(jogos eletrônicos e ambientes urbanos 3D) próprias das gramáticas do Techno. Entretanto, os
tensionamentos de paisagens tecnológicas do Techno não se mostraram exclusivos a este
gênero: videoclipes como [Bete Rum VJ7 - SP] + Michel Palazzo & DJ Garcia e [Palumbo SP] + DJ Mau Mau mostraram referências a novas tecnologias, respectivamente, jogos
eletrônicos e viagem espacial.
Quando visto sob o viés da metodologia de análise do videoclipe na MPM, os
articuladores tensionam questões mais abrangentes sobre a própria noção de produto
midiático embutidas no nosso corpus. Acreditamos que o tensionamento esteja na questão da
trajetória midiática, tão cara às análises do grupo M&MPM. A trajetória midiática de um
artista configura-se pelo histórico de sua carreira no aparato midiático da MPM. Parte
fundamental das análises das estratégias de discurso dos produtos desses artistas está
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registrada em jornais, revistas, etc. O que ocorre ao aplicarmos esse tipo de metodologia ao
nosso corpus é a impossibilidade de levantar essa trajetória midiática dos VJs analisados.
Primeiro, porque os VJs, como vimos, não são uma peça central na CC, ou seja, são muito
raros os casos de carreiras de VJs que se destaquem, ao ponto de disputarem espaço no
aparato midiático com as coberturas comuns às carreiras dos DJs. Em segundo lugar, não
existem nem mesmo mídias de nicho (fanzines e blogs) que relatem a trajetória dos VJs cujos
produtos foram selecionados no nosso corpus.
Como conseqüência desses impasses, concluímos que a questão central está na própria
noção de produto cultural apregoada na CC. Assim como a apresentação do DJ (djing), a
apresentação do VJ (vjing) é um produto híbrido que habita entre as dinâmicas próprias dos
produtos midiáticos da MPM e a noção de efemeridade da performance artística. Entretanto,
grande parte significativa do produto fica restrita à experiência do seu efeito em loco, na pista
de dança. Ou seja, o segundo viés da nossa segunda hipótese comprovou os limites
significantes do formato videoclipe para esse tipo de manifestação cultural, já que optou-se
por analisar o videoclipe, não como um ato performático do VJ em si, mas sendo como uma
ilustração ou outro produto proveniente desse fenômeno.
Com base em toda a trajetória apresentada, acreditamos que esta pesquisa contribuiu
em pontos fundamentais no desenvolvimento da metodologia geral de análise de produtos
culturais da MPM desenvolvida pelo grupo M&MPM. Entre os mais relevantes, podemos
citar: o papel fundamental de mediação do DJ nos processos de consumo da CC; a avaliação
dos desdobramentos de um novo formato musical (track) nas dinâmicas discursivas da MPM;
a relação entre o conceito de cena musical e gênero midiático e, por fim, a imbricação do VJ
nos processos de produção imagética da CC.
Concluímos este processo com a certeza de possibilitar o acesso da metodologia do
grupo M&MPM, e das pesquisas comunicacionais no campo da CC, a todas essas extensões
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citadas acima. Esperamos que as questões problematizadas nesta pesquisa sirvam como
circuito rizomático112 para o desenvolvimento de atuais e futuras trabalhos sobre a música
eletrônica e suas reverberações na cultura contemporânea.

112

“Neste modelo epistemológico, a organização dos elementos não segue linhas de subordinação hierárquica com uma base ou raíz dando origem a múltiplos ramos mas, pelo contrário, qualquer elemento pode afetar ou
incidir em qualquer outro. Em um modelo arbóreo de organização do conhecimento - como as taxionomias e
classificações das ciências - o que é afirmado dos elementos de maior nível é necessariamente verdadeiro
também para os elementos subordinados, mas o contrário não é válido; já em um modelo rizomático, qualquer
afirmação que incida sobre algum elemento poderá também incidir sobre outros elementos da estrutura, sem
importar sua posição recíproca. O rizoma carece, portanto, de centro, característica que torna-o particularmente
interessante na filosofia da ciência e política, e também para a semiótica e as teorias da comunicação
contemporâneas” [pt.wikipedia.org/wiki/Rizoma_(filosofia) acessado em 02/03/2008].
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GLOSSÁRIO 113
After-hours
Programação de clubes que tem início normalmente às quatro, cinco horas da manhã e se estende até o
final da manhã. A prática começou em Nova York, num dos mais famosos after-hours da história.
Rolava em 1970, no loft do DJ David Mancuso na Broadway, decorado com balões de gás e elementos
infantis.
Ambient Music
Gênero musical. Seu crescimento acontece no início dos anos 90, mas suas origens remetem a Brian
Eno, nos anos 70, com sua música minimalista. Gênero musical composto basicamente de texturas,
sem batidas, com notas longas e etéreas e melodia lenta (quando aparece algum ritmo está
desaceleradíssimo), não voltada para as pistas de dança. Uma das características desse gênero musical
é a citação de sons do ambiente (vento, mar, barulhos caseiros, vozes...). Há o Illbient que é a versão
dark, negra, sombria, da Ambient Music. O Illbient tem como local de referência Nova York e como
principal expoente o DJ Spooky.
Beat
Batida, a junção do bumbo e da caixa (pedal), a base do ritmo.
Back spin
Técnica do DJ em voltar rapidamente o disco.
Back to back
Técnica do DJ em voltar dois discos em diferentes "pratos"dos toca-discos, buscando a fusão de
batidas ou texturas dos dois discos de forma sincronizada. O back to back pode ser entendido também
como a apresentação conjunta de dois DJs em revezamento de uma a duas música para cada um, sendo
quem alterna para o outro.
Bass Machine
São instrumentos eletrônicos que organizam sons pré-gravados de baixo.
Big Beat
Gênero musical. Acelerando as batidas quebradas do hip hop e às vezes fundindo com as do funk, esse
estilo pode incluir distorções de riffs de guitarras. É o som mais acessível da eletrônica e se assemelha
ao rock. Em torno de 120 BPM.
Breakbeat
Ou Breaks, é um termo genérico utilizado para descrever um conjunto de subgêneros da música
eletrônica que mistura samples de Hip-hop, Funk e Electro.
Bootleg
São remixes feitos sem autorização dos produtores originais da música.
BPM
Batidas por minuto. Andamento musical que mede a quantidade de batidas na composição ou remix de
uma música eletrônica.
Cabine
Espaço reservado para o DJ na pista de dança.
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Chill In
Aquecimento. Uma reunião de clubbers, um bar, um encontro para ouvir música eletrônica antes das
festas ou saída para os clubes. Pode ser na casa de amigos.
Chill Out
Relaxamento. Ambiente com música menos acelerada, um pós-agitação das pistas de dança. Pode ser
na casa de amigos.
Clubber
Freqüentador de clubes noturnos.
Coletivo
Jargão na cena de música eletrônica para grupos criativos. Os coletivos podem ser compostos por DJs,
VJs, produtores, designers, etc. Alguns coletivos adquirem o status de produtoras ou selos
independentes.
Danceteria
Clubes noturnos idealizados durante a década de 80 para se dançar uma variedade de gêneros musicais
como Disco, New Wave e Rock. Esse modelo de clube foi inspirado no Danceteria de New York,
famoso por ter iniciado a carreira de Madonna.
DJ
Disc Jockey. Artista-técnico que mistura músicas diferentes ou iguais para ser ouvida e/ou dançada,
usando suportes como vinil, cd ou arquivos digitais sonoros.
Djing
A ação ou conjunto de técnicas do DJ (scratch, mixar, remixar, back-to-back, back-spin, etc.).
Downtempo
Termo genérico utilizado para descrever um conjunto de subgêneros da música eletrônica que mistura
samples de Dub, Jazz, Funk, Soul e Ambient.
Drum and Bass
Gênero musical. Saído dos guetos negros de Londres (1991/92), esse gênero musical, antes chamado
de Hardcore quando saído da cena Hip Hop, associa os baixos potentes com batidas sincopadas. Pode
associar-se a formas plásticas de outros gêneros musicais, como o Jazz, fazendo surgir o jazzy drum
and bass ou, no caso brasileiro, à MPB, com os DJs e produtores Marky, Xerxes e Patife. Organizado
em torno de 160 BPMs.
Drum machine
São instrumentos eletrônicos que organizam sons pré-gravados de bateria.
Dub
Gênero Musical. Originado das experiências dos negros da Jamaica, ainda nos anos 60, tendo à frente
o produtor Lee Perry, que destaca a montagem e a técnica como fundamentais para o resultado da
música. É a tecnologia definindo a estética. O dub eletrônico utiliza timbres do reggae, com batidas
lentas, reverberadas e efeitos etéreos. O efeito delay (distorção que faz com que o som ganhe uma
textura de espacialidade, de tridimensionalidade) é um elemento importante do dub eletrônico. Pode
ter vocal.
Electro
Gênero musical originado a partir de experiência do Krafwerk e difundido por Afrika Bambaataa. Em
Detroit, sede e origem do Techno, o Eletro passou também a ser intensamente produzido, formando
uma outra comunidade de produtores e DJs. O estilo quebrado da batida é a versão eletrônica do funk
(eletrofunk).
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Fanzines
Revista de fãs; edição impressa de informativo, normalmente reproduzido em fotocopiadora, com
conteúdo de arte e comportamento e com tiragem limitada e distribuição direcionada.
Flyers
Filipetas, panfletos "voadores", repassados de mão em mão. A produção dos flyers representa uma
atividade séria dentro da cena de música eletrônica, pois repassa o conceito da festa, da rave, através
da imagem, cores e programação visual.
Gabba
Gênero musical. É o estilo mais hardcore (pesado e rápido) da eletrônica. Baseado na batida house e
techno, o gabba chega a até mais de 200 BPMs.
Groove
A “levada” na música, é o encontro de sons percussivos em contratempo (baixo, atabaques, percussão,
etc.), com as batidas, os beats.
Groove Box
Caixa de ritmo, máquina que produz beats, texturas e linhas de baixo.
Hardcore
Gênero musical. O Techno Hardcore ou Hardcore é um estilo de música electrónica moderno, nascido
nos princípios dos anos 90 nos Países Baixos. Caracteriza-se pela sua velocidade (algumas canções
alcançam os 200 BPMs) e pelo característico BassDrum, que consiste em misturar uma distorção forte
do tambor com um baixo. Existem várias raves, entre elas temos a famosa Thunderdome, a tambem
famosa Masters of Hardcore, Hellraiser, earthquake, entre muitas. A dança caracteristica do Hardcore
é chamada de Hakkuh que é dançada ao mexer as pernas e os braços em movimentos aleatórios
deixando o tronco parado.
Hostess
Pessoa que fica na entrada de um evento, recepcionando os espectadores e lhes apresentando a
proposta do evento. Em geral apresenta figurino compatível com o conceito do evento.
IDM
Intelligent dance music é o gênero musical criado nos anos 90 caracterizado pela utilização de texturas
experimentais e composta por ritmos que usam em grande quantidade os contratempo.
Live P.A.
É a performance, a apresentação ao vivo, do grupo ou do músico eletrônico em clubes, festas e raves.
LJ
Light Jockey. Profissional responsável por coordenar os dispositivos tecnológicos de iluminação e
efeitos em uma pista de dança
Loop
Repetição infinita de um sample sonoro ou visual.
Major
O termo major (maior ou principal, em inglês) é comumente utilizado pela crítica musical para referirse às gravadoras transnacionais com braços corporativos em outros ramos da indústria da comunicação
e do entretenimento, como cinema, televisão aberta e a cabo, internet, fabricação de equipamentos, etc.
Podem-se citar como majors da atualidade as gravadoras: Universal, BMG, EMI, Sony e Warner
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Mixar
Misturar. Na técnica do DJ, significa juntar as batidas de duas ou mais músicas na mesma velocidade,
nas mesmas BPMs, buscando uma fusão ou uma passagem de uma música para a outra.
PLUR
Iniciais em inglês das palavras Paz, Amor, União e Respeito. Trata-se de uma expressão criada pelo
DJ inglês Frankie Bones em 1992 e que sintetiza todos os conceitos da cultura da música eletrônica.
Projeto
Jargão da cena de música eletrônica. Os projetos são pseudônimos escolhidos por DJs e produtores da
música eletrônica para diferenciar o direcionamento plástico de suas músicas. Um mesmo DJ ou
produtor musical pode assumir vários projetos diferentes. Esses projetos não têm a obrigatoriedade de
pertencer a um mesmo gênero musical.
Promoter
Responsável pela concepção, promoção, divulgação e organização de uma festa de música eletrônica.
Pitch
Recurso (botão) para acelerar/desacelerar a velocidade da execução da música.
Residência
Jargão da cena de música eletrônica. O termo é utilizado para caracterizar um período de contrato de
um DJ para com um clube noturno ou evento.
Rave
São eventos que reúnem milhares de pessoas ao ar livre, em locais afastados do perímetro urbano,
como sítios, galpões e praias. Surgem na Grã-Bretanha, no final dos anos 80 e início dos anos 90, onde
adquirem caráter ilegal por determinação governamental, espalhando-se posteriormente por outros
países da Europa e Estados Unidos
Raver
Freqüentador de raves.
Remixar
Reeditar uma música em novo estilo, em novo tipo de batida. Fazer nova versão.
Sample
Trecho retirado (recortado) para posterior colagem em outros trechos (podendo ser voz, música,
imagem, vídeo ou computação gráfica).
Sampler
Instrumento eletrônico capaz de armazenar sons em memória digital e reproduzi-los posteriormente.
Os sons são reproduzidos em loop (ciclos repetitivos) e modificados em vários parâmetros (volume,
efeito, etc.). Esses samplers (amostras de sons) deram nome ao instrumento.
Scratch
Técnica do DJ em "arranjar"o disco, voltando-o e adiantando-o rapidamente com a mão e fazendo
ruídos com intuitos percussivos.
Sequencer
Seqüenciador. Programa ou máquina que seqüencia sons obedecendo a uma programação.
Sets mixados
Uma seqüência gravada de música com mixagem do DJ, normalmente em torno de 50 minutos, para
demonstração do estilo do DJ.
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Sintetizador
Aparelhos que sintetizam sons. Entendemos por síntese qualquer tipo de trabalho de geração de sons
por meios eletrônicos. A síntese pode ser desenvolvida por diversos procedimentos: aditivo,
subtrativo, freqüência modulada, amplitude modulada, moldagem da onda, granulação, etc.
Synthpop
Gênero musical. Subgênero da New Wave no qual o principal instrumento na banda é o sintetizador.
Kraftwerk e Yellow Magic Orchestra são consideradas bandas pioneiras do gênero.
Teaser
Uma espécie de pré-flyer, fazendo a divulgação inicial de um evento futuro sem oferecer maiores
detalhes, buscando criar uma expectativa no público-alvo.
Trance
Gênero Musical. Criado na Alemanha, já é uma derivação do techno. Texturas se sobrepõem às
batidas. Som viajante. Menos groove. O hard trance acelera as batidas para até 150 BPM e o psy
trance (em torno de 138/150 BPMs) aumenta as camadas de texturas e efeitos sonoros e mistura com
trechos de sons étnicos indianos (goa trance). O trance usa a estrutura e BPM da house ou do techno.
Track
Formato musical construído por samplers e sintetizadores.
Trackers
Software para montagem/remontagem de trilhas musicais.
Vocoder
Derivado de voice enconder, o vocoder é um aparelho eletrônico inventado por Homer Dudley em
1928 para sintetizar a voz humana. O timbre sintético da voz simulada por esse aparelho explicita o
binarismo homem/máquina, e tornou-se um dos componentes fundamentais na plástica composicional
da música eletrônica.

