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RESUMO 

 

Diante da afirmação de que os atos performáticos são fenômenos cuja emergência se dá 

com a interação do artista com seu público, o problema de pesquisa que se desenha nesta 

dissertação se propõe a investigar e entender como a performance do Led Zeppelin, a 

partir de reiterações e singularidades, inscreve-se no gênero rock. Assim, um olhar será 

lançado sobre a performance do Led Zeppelin em dois produtos audiovisuais, o Earls 

Court Arena e o The song remains the same. Dessa maneira, é necessário refletir sobre a 

importância que os meios de comunicação desempenham nesse processo de caráter 

estético, no sentido de entender como eles incidem sobre pontos que influenciam na 

construção das performances e na ocorrência de sentidos. Além dos aspectos relacionados 

às questões mediáticas atreladas às performativas, estabelece-se nesse trabalho um 

vínculo entre performance e gênero musical, considerando que o Led Zeppelin é uma 

banda que se inscreve no gênero rock e dialoga com suas convenções. Outrossim, ao 

observar as reiterações de algumas tradições do rock, pretende-se também, nesse percurso 

investigativo, perceber aspectos sigularizantes da performance da banda que podem 

emergir do bojo de aspectos convencionais do gênero. Nesse sentido, esta pesquisa 

articulou conceitos inscritos no campo da performance e da comunicação para engendrar 

uma análise sobre recortes que possibilitam conclusões pertinentes acerca a conduta 

performática do Led Zeppelin. 

Palavras-chave: Performance, Gênero Musical, Audiovisual, Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Facing the assertion that performance acts are phenomena whose emergence occurs with 

the interaction of the artist with his audience, the research problem that is drawn in this 

dissertation proposes to investigate and understand how the performance of Led Zeppelin, 

based on repetitions and singularities, is part of the rock genre. Thus, a look will be 

released on Led Zeppelin's performance in two audio-visual products, the Earls Court 

Arena and The song remains the same. In this way, it is necessary to reflect on the 

importance that the media play in this process of aesthetic character, in the sense of 

understanding how they influence points that influence the construction of performances 

and the occurrence of meanings. In addition to the aspects related to the media issues 

linked to the performatives, this work establishes a link between performance and musical 

genre, considering that Led Zeppelin is a band that subscribes to the rock genre and 

dialogues with its conventions. Also, in observing the reiterations of some rock traditions, 

it is also intended, in this investigative way, to perceive aspects sigularizantes of the 

performance of the band that can emerge of the bulge of conventional aspects of the genre. 

In this sense, this research articulated concepts inscribed in the field of performance and 

communication to generate an analysis about cuts that allow relevant conclusions about 

the performance behavior of Led Zeppelin. 

Keywords: Performance, Musical Genre, Audiovisual, Communication. 
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Introdução 

O estudo relacionado à performance musical nos meios de comunicação de massa 

constitui-se como um dos grandes desafios a serem enfrentados por profissionais e 

pesquisadores do campo comunicacional. Além disso, as articulações possíveis entre esse 

fenômeno e aspectos estruturais desse campo são bastante estreitas e complexas. 

Em primeiro lugar, um dos motivos pelo qual essa situação se desenha é o fato de 

que atos performáticos são, primordialmente, associados ao teatro e ao cinema, 

manifestações que remetem a uma tradição narrativa. Nesse sentido, pensar a 

performance em um âmbito musical significa arriscar-se a encontrar aspectos que 

marquem procedimentos narrativos dentro de uma apresentação. Ademais, significa criar 

uma hipótese de que é possível contar uma história enquanto uma banda apresenta-se 

diante das câmeras, por exemplo. Em segundo lugar, ainda no que se refere aos meios de 

comunicação, significa poder admitir que há uma possibilidade de pensá-la a partir de 

uma perspectiva sobre a qual habita a ideia de que dispositivos comunicacionais 

influenciam na sua construção e difusão, corroborando com o que José Luiz Braga (2007) 

afirma sobre a sociedade em vias de mediatização, ao caracterizá-la como aquela em cujas 

obras seus sentidos são constituídos não só por escolhas estéticas, mas também pela 

intermediação constante dos meios de comunicação. 

Um outro motivo é refletir sobre como a performance estabelece um diálogo com 

os gêneros musicais. Dessa maneira, pretende-se desenvolver um olhar que permita 

perceber como essa interação acontece e visualizar convenções do gênero musical rock 

sendo desenhadas na performance do Led Zeppelin, ao mesmo tempo em que 

singularidades performáticas executadas possam ser aglutinadas ao espectro do gênero no 

qual se inscreve. Vale destacar que, nesse estudo, as tensões mercadológicas que 

atravessam os gêneros musicais não se configuram como uma questão a ser explorada. 
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Então, em um esforço investigativo preocupado em compreender a natureza das 

questões acima mencionadas, a presente dissertação de mestrado teve sua origem no 

grupo de pesquisa ANALÍTICA, abrigado na linha de Análise de Linguagens e Produtos 

da Cultura Mediática do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura 

Contemporânea da UFBA. Nesse contexto, foram discutidos e aprofundados os conceitos 

de performance, tendo por base os estudos de Paul Zumthor (2000), e de poética da 

conduta, desenvolvido por Jean Galard (2008). Em seguida, a articulação entre esses dois 

conceitos possibilitou a elaboração de uma metodologia de investigação que permitisse a 

análise interpretativa do objeto escolhido. Em um momento adiante, o conceito de mise-

en-scène, desenvolvido por Bordwell (2008), incorporado à pesquisa já no curso das 

disciplinas oferecidas pelo PósCom, contribuiu para que fosse possível pensar a 

performance musical não só em termos técnicos audiovisuais, mas também em termos 

cênicos.  

O contato com esses conceitos, ao longo dos quatro anos como pesquisadora do 

grupo ANALÍTICA e como aluna do PósCom, possibilitou a compreensão do fenômeno 

que havia sido proposto a investigar no projeto de mestrado: a performance em dispositivo 

audiovisual de shows do Led Zeppelin vinculada ao gênero musical rock. Para ampliar o 

olhar sobre a proposição formulada, vale ressaltar o que chama em causa Jeder Janotti: 

(...) a performance aponta para uma espiral que vai das codificações de gênero 

às especificidades da execução musical. Adaptando as ideias Zumthor (2000) 

ao campo da música popular massiva, pode-se afirmar que a ideia de 

performance engloba 1) o reconhecimento das expressões musicais de gênero, 

2) a emergência de uma tensão entre os traços genéricos e a configuração 

desses traços em uma canção específica, 3) a implicação de um corpo como 

estratégia textual inscrita nos aspectos rítmicos da canção. (JANOTTI, 2005, 

pg.09) 

A reflexão feita por Jeder Janotti, considerando as ideias de Zumthor sobre 

performance, aponta para o entendimento de que a performance musical abriga traços de 

um determinado gênero e possibilita reconhece-los a partir de sua emergência. Seria, 

portanto, um espaço simbólico em que aspectos conotativos reiterativos e/ou 

singularizantes são tensionados. Além disso, ressalta a relação com o corpo de forma 

fundamental para esse entendimento, já que é através dele que a performance do artista 

para o público, inicialmente, será apresentada. Diz-se “inicialmente”, porque, no que se 

refere a essa pesquisa, a relação do corpo com a câmera e a relação do corpo com o 

aspecto constitutivo da mise-en-scène são imprescindíveis para esse trabalho. Dessa 

maneira, esse olhar oferece um panorama do que foi investigado aqui: um entendimento 
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expandido de performance, entrelaçando-a às expressões do gênero no qual ela se 

inscreve e considerando, a princípio, o corpo como um dispositivo comunicacional. 

A minha aproximação com esse fenômeno, em âmbito acadêmico, ocorreu nos 

encontros semanais para a discussão no grupo de pesquisa. Nesses encontros, boa parte 

das referências bibliográficas, que aqui foram utilizadas, e dos aspectos ligados à música 

e sua interface com a comunicação eram lidos, analisados e discutidos coletivamente. Por 

outro lado, o contato pessoal com o Led Zeppelin é anterior a essa pesquisa, 

caracterizando-se como traço distintivo de gosto que originou uma reflexão mais 

profunda sobre os elementos estruturais daquela banda que me fascinava. 

A identificação de questões relacionadas à maneira como o Led Zeppelin 

estabelecia e mantinha um elo com seu público se constituiu como um ponto de partida 

para privilegiar o olhar sobre a sua performance. Em um sentido mais amplo, procurou-

se entender como o Led Zeppelin engendrou sua competência performática, a sua força 

bruta (ZUMTHOR, 2000), para dar forma (ZUMTHOR, 2000) aos sentidos que surgiam 

da sua interação com o público. 

Assim, na tentativa de entender mais sobre o fenômeno da construção 

performática do Led Zeppelin, ressaltando que convenções e singularidades do gênero 

rock se inscrevem e disputam sentidos na sua expressão corporal e que aspectos 

extracorporais corroboram para que ela se materialize - nesse caso, os audiovisuais - foi 

decidido examinar performances de palco do Led Zeppelin que foram filmadas, entre 

1973 e 1975, para serem transformadas em filmes de concerto ou que permaneceram por 

anos em um material bruto. Nesse sentido, é preciso ressaltar que há uma preocupação 

em entender como a banda manifestava essa performance para os dispositivos 

audiovisuais, mais do que aquela para o público que estava presente no momento em que 

os shows aconteciam. 

Os materiais assistidos foram o show-documentário The song remais the same, 

filmado em 1973, em uma turnê realizada pelos EUA, e lançado em 1976, e o dia 24 de 

maio de 1975, um dos dias do show concerto realizado no Earls Court Arena, em 

Londres, parte de um material que permaneceu indisponível até 2003 quando foi lançado 

no Led Zeppelin DVD. Mesmo não analisando todas as apresentações dos dois produtos 

audiovisuais, a importância de assistir-lhes na íntegra é dada pelo fato de, dessa maneira, 

ser possível estabelecer percurso, uma linha de análise, coerente entre os trechos 
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recortados e as obras como um todo. Assim, das visualizações de todo o material 

escolhido, foram retirados 3 trechos para análise, a saber:  

1. Since I’ve been loving you, em The song remais the same; 

2. Dazed and confused, em The song remains the same; 

3. Moby Dick, em Earls Court. 

A ênfase dada em cada trecho fez parte de uma escolha que se justifica pelos 

aspectos reiterativos e singularizantes que eles carregam em seu bojo e como eles podem 

representar o universo performativo da banda. Então, no primeiro trecho elencado acima, 

a preocupação foi a de analisar e interpretar a interação em cena de Jimmy Page e Robert 

Plant; no segundo, o solo de guitarra executado com um arco de violino por Jimmy Page; 

o terceiro, o solo de bateria de John Bonham. Mesmo assim, há atravessamentos 

relacionados aos modos expressivos das condutas corporais, dentro dessas análises, que 

são mais específicos e que contribuem para o entendimento geral das performances 

analisadas e que, por isso, não foram negligenciados, como, por exemplo, as expressões 

corporais de Robert Plant ao cantar e as de Jimmy Page ao tocar, sem necessariamente 

estarem interagindo um com o outro. Desse modo, a construção do corpus analítico desse 

trabalho repousou na hipótese de pesquisa que, ao examinar as performances elencadas, 

seria possível identificar as conduções performáticas do Led Zeppelin diante do seu 

público, empregadas num contexto audiovisual e inscritas no gênero rock. 

A partir dessa caracterização, optou-se pelo emprego da metodologia de caráter 

descritivo-analítico-interpretativo que permite articular ferramentas do campo das 

discussões sobre gênero musical como categoria cultural, questões relacionadas ao 

aspecto audiovisual e contribuições dos estudos de performance às referidas 

manifestações expressivas. 

Em tempo, essa investigação tem como objeto de estudo as performances 

mediatizadas do Led Zeppelin. O nosso objetivo é compreender o modo como elas são 

construídas mediante emprego de estratégias da linguagem audiovisual que dizem 

respeito ao modo como seus elementos são organizados para a construção de sentidos. 

A análise dessas estratégias possibilita generalizações sobre, ao menos, duas 

questões, a saber: elementos que operam no âmbito do reconhecimento da gramática de 

um gênero musical, como, por exemplo, visualização de solos de guitarra, bateria e voz; 

elementos que fazem emergir traços singularizantes das performances, a partir da 
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construção visual das convenções tradicionais do gênero musical, na apreciação dos 

mesmos elementos de onde surgem os aspectos reiterativos. 

Com essa questão, acredita-se que é possível contribuir para o estudo das práticas 

culturais nos seguintes sentidos: primeiro, faz avançar o conhecimento já produzido em 

outros estudos sobre música contemporânea, na medida em que seus conceitos são 

articulados e empregados na análise de performances, estabelecendo um vínculo entre o 

desenvolvimento de uma sociedade em processo de mediatização e as dinâmicas 

culturais; segundo, delimita um universo de atuação para pesquisadores cujas 

preocupações estejam situadas nas reflexões sobre o produto mediático ou sobre os modos 

como linguagem e dinâmicas mediáticas constroem sentidos. 

Pesquisas que se debruçam sobre aspectos performáticos do rock n roll tendo por 

objetos bandas de épocas distintas e performances por vezes em suportes diferentes do 

que foi aqui abordado, como, por exemplo, aquelas em videoclipes, em programas de 

televisão ou em faixas de álbuns, possibilitaram reflexões acerca de uma gramática ou 

uma poética do rock. Nesse sentido, aspectos referentes ao gênero como sexualidade, 

força e símbolos que aludem ao virtuosismo são pontuados e analisados nesses percursos. 

O passo que se pretende dar adiante a partir do problema apresentado é o de identificar 

como essa possível gramática emerge das apresentações do Led Zeppelin e dialoga com 

traços específicos da expressão corporal adotada pela banda a partir da mobilização de 

certas estratégias de construção audiovisual. Assim, surgem algumas perguntas: a 

performance do guitarrista remete a uma tradição do rock? Quais aspectos específicos da 

interação entre vocalista e guitarrista ajudam a construir a identidade da banda? Como as 

escolhas estéticas do campo audiovisual influenciam na emergência da performance? 

As hipóteses heurísticas que circundam essa reflexão apontam para a 

possibilidade de que as performances elencadas para a análise reiterem padrões e 

convenções do rock ao mesmo tempo em que proporcionem o surgimento de marcas que 

singularizem a banda dentro do gênero. Além disso, acredita-se que o meio audiovisual 

escolhido para a difusão dessas apresentações não só interferiu na sua difusão, por se 

tratar de um suporte que compõe o espectro dos meios de comunicação de massa, mas 

também ofereceu ferramentas de caráter estético que possibilitaram a construção de 

sentidos dentro das performances. Supondo que se pode obter pistas para a análise do 

mesmo fenômeno em apresentações de outros gêneros musicais, a partir desse estudo, 

espera-se que a pesquisa identifique elementos comuns e distintos nas escolhas 
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empregadas e explicite as tensões que se estabelecem entre as convenções de gênero e a 

singularidade de cada performance, contribuindo, dessa forma, para uma interpretação 

mais eficiente sobre o processo de construção de sentidos na música popular massiva. 

Dessa maneira, pretendemos testar essas hipóteses de duas maneiras: analisando 

como as convenções do gênero rock e as especificidades que se inscrevem no gênero 

emergem nas performances analisadas e aplicando empiricamente a metodologia de 

análise construída ao longo do período em que a pesquisa foi empreendida. 

É importante, também, estabelecer alguns dos limites quando se formula uma 

questão a partir do enfoque proposto. Em primeiro lugar, ele esclarece pouco sobre o 

modo como bandas percorrem e constituem seus processos performáticos, cabendo um 

estudo desse âmbito a outra investigação tão ou mais longa do que essa. Do mesmo modo, 

a pergunta estabelecida nesse caminho investigativo até pode fazer transbordar alguns 

aspectos possivelmente implícitos da performance do Led Zeppelin, mas o objetivo é 

identificar como outros tantos se concretizaram nas suas apresentações para os 

espectadores. 

A perspectiva aqui apresentada não permite compreender mais sobre todos os 

aspectos performáticos do Led Zeppelin e suas interações com outros dispositivos 

eletrônicos, como o auditivo – muito embora ela reconheça como um objeto de pesquisa 

interessante para trabalhos futuros – muito menos estabelecer um olhar generalizante 

sobre todas as apresentações audiovisuais da banda, mas possibilita esclarecer, a partir de 

um microuniverso, como ela se vincula a um gênero a partir da performance visual. 

Com vistas à apresentação da pesquisa realizada, a presente dissertação é 

composta por três seções, além desta introdução e das conclusões. Na primeira seção, fez-

se um mapeamento de reflexões realizadas sobre Performance e Música, a partir dos 

conceitos de performance e gênero musical (páginas 17 a 43). A segunda seção apresenta 

a metodologia de análise que foi empregada na interpretação das apresentações 

escolhidas, bem como a articulação estabelecida entre conceitos e a metodologia utilizada 

(páginas 44 a 57). A terceira seção contém a análise das apresentações, item principal 

dessa investigação. A descrição, os procedimentos analíticos, interpretações e 

justificativas de cada uma delas se encontram nesta seção (páginas 58 a 108). 
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1. Sobre a performance audiovisual do Led Zeppelin 

A performance é o ato da presença no mundo e em si mesma. 

Nela o mundo está presente. 

Zumthor 

Estudar a performance de uma banda como o Led Zeppelin, parece tarefa fácil, 

visto se tratar de uma banda consagrada e consolidada dentro do gênero rock. Dessa 

maneira, a grande quantidade de material disponível – shows filmados, apresentações 

televisivas e radiofônicas, nove álbuns, uma série de depoimentos, críticas especializadas, 

fotos – provoca a sensação de que uma pesquisa sobre qualquer aspecto dentro da sua 

trajetória seria um caminho com poucos obstáculos. Contudo, ao mesmo tempo em que 

se depara com esse vasto acervo, existe um desafio em adentrar, minunciosamente, o 

universo performático e acessar a conduta gestual dos componentes da banda com 

precisão, já que a repetição e o consumo massivo de suas apresentações podem deixar 

escapar nuances de seus gestos, necessárias para uma reflexão aprofundada sobre sua 

performance, já que ela é marcada por eles e pela carga de singularidade e reiteração que 

sustentam. Nesse sentido, perguntas como “de que maneira a voz e corpo do Robert Plant 

marcam a performance do Led Zeppelin? ”, ou “Como se apresentam a conduta vocal e 

corporal de Robert Plant?”, deverão atravessar toda a tessitura de análise do jogo 

performático da banda. Então, o que se pretende entender nesse percurso reflexivo é como 

a performance do Led Zeppelin, a partir das convenções do gênero rock e de aspectos 

específicos das expressões corporais, inscrevem-se no universo do gênero ao qual a banda 

se filia e como aspectos cinematográficos influenciaram na sua construção.  



17 
 

Obviamente, para debruçar-se sobre a conduta performática do Led Zeppelin1, é 

necessário entender que há vários vetores perpassando e balizando seu caráter expressivo. 

Assim, compreende-se que esse estudo leva em conta o objetivo de expansão e de 

conquista de um vasto público e os dispositivos mediadores de sua performance no 

audiovisual. Dentro desse contexto, mais do que a atenção voltada às suas composições, 

será ressaltado o olhar sobre a performance no palco e direcionada para as câmeras, nesse 

que foi uma série de shows-concertos, no Earls Court Arena (reconhecida como de 

grande importância para a trajetória da banda), em Londres, e no rock-documentário The 

song remais the same, editado com gravações feitas nos EUA, mais precisamente em 

Baltimore, Boston, Pittsburgh e Nova York, no Madison Square Garden. 

Segundo Neal Preston, o fotógrafo que fez a maioria das fotos oficiais do Led 

Zeppelin, em entrevista concedida à jornalista Cynthia Fox, o fato de ele estar entre a 

banda e a produção se devia à necessidade que os integrantes e seu empresário, Peter 

Grant, sentiam de estreitar elos com seus fãs. Até aquele momento, o Led Zeppelin se 

estabeleceu sob a égide do mistério e do distanciamento em relação ao seu público. 

Segundo ele: 

NEAL: Bem, eles eram conhecidos por todo o universo como sendo uma banda 

fechada, um grupo reservado de pessoas, a ponto de ser comparado com a 

máfia ou uma sociedade secreta. Eram notórios por confiarem em um pequeno 

grupo seleto de pessoas e de exibir uma mentalidade do tipo “nós contra o 

mundo”. Isso é algo de que eu sempre tive consciência desde o início, e parte 

do motivo dessa reviravolta para conseguir esse trabalho tinha a ver 

exatamente com tudo isso. (PRESTON, 2010, pg. 116)  

O que é relatado pelo fotógrafo sobre como a imagem do Led Zeppelin é 

compreendida pelo público pode ser remetida à poética do rock2, não gerando, a princípio, 

                                                           
1 O Led Zeppelin é uma das bandas considerada ícones do rock and roll, e não levou muitos anos para ser 

considerada como tal. Suas primeiras aparições datam de 1969 e, desde então, foram marcadas por um 

repertório gestual peculiar e forte que se perpetuaria pela década seguinte, alçando-a ao posto de uma das 

maiores bandas de rock das décadas de 60-70. Apesar disso, é reconhecida a relação conflituosa com os 

críticos da revista Rolling Stone que em algumas edições fizeram textos negativos sobre os álbuns lançados. 

 
2 Sobre as questões relacionadas à poética do rock, sugere-se a leitura do artigo, que será utilizado para o 

desenvolvimento das análises, escrito pelo pesquisador Jorge Cardoso Filho (2010), Da performance à 

gravação: pressupostos do debate sobre a estética do rock.  

Nesse estudo, ele traça caminhos para a reflexão sobre a percepção de uma estética do rock. Para isso, trilha 

um percurso por tentativas de definir o conceito de uma estética do rock entre diversos autores. No fim, a 

partir de uma breve elucidação sobre os conceitos que norteiam as questões sobre as implicações desse 

fenômeno, considerando experiência, performance e condições de produção, Jorge Cardoso conclui que: 

“A proposição, portanto, é a de uma investigação sobre os diferentes hábitos de escuta do Rock, a partir 

dos objetos ou fenômenos que marcaram diversificados contextos, a fim de compreender como as 

configurações do mapa das mediações contribuíram para a conformação da experiência e para a instituição 

não de uma ‘Estética do Rock’, mas de programas poéticos distintos. Dessa forma, o debate é recolocado 

na dimensão da experiência com os objetos em seus respectivos contextos e evita partir do pressuposto que 
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qualquer novidade. É certo que bandas de rock sustentavam traços constitutivos de uma 

atitude mais agressiva ou menos agressiva, misteriosa ou divertida, permitindo 

enfrentamento aos padrões culturais estabelecidos. O nós contra o mundo do Led 

Zeppelin pode ser tomado, dessa maneira, como essa espécie de engajamento em uma 

conduta direta de ataque e de defesa. Assim, à medida que o grupo era reconhecido dessa 

forma, é possível enxergar um vínculo e a reiteração de possíveis identidades atribuídas 

ao gênero em questão. O intrigante é perceber que, a escolha por ter um fotógrafo oficial, 

por construir um rock-documentário, repleto de narrativas fantásticas que caracterizam 

cada integrante da banda e, também, seu empresário, e de realizar um show-concerto por 

cinco dias, com forte equipamento de som e projeção de imagens, não, necessariamente, 

rompe com a primeira imagem construída sobre banda. Ao contrário, ao assistir aos 

materiais audiovisuais, nota-se que toda a atmosfera polissêmica, por ser misteriosa, e de 

ambiguidades é reforçada, além de ser visíveis esses aspectos como parte estruturante da 

performance da banda. 

Apesar de ter sido lançado no segundo semestre de 1976, The song remais the 

same faz parte desse projeto que se iniciara, aproximadamente, três anos antes. As 

imagens foram capturadas em 1973, pelos cineastas Joe Massott e Peter Clifton, e, por 

mais de 20 anos, permaneceram sendo o único registro cinematográfico oficial da banda. 

Na época de seu lançamento, foi ridicularizado por parte da crítica por apresentar 

sequências que contemplavam misticismos, fantasias e magias. No entanto, com passar 

dos anos, eis que esse rock-documentário se torna uma referência audiovisual da banda,  

por registrar em vídeo as performances que antes só eram vistas por quem estava presente 

nos lugares de apresentação. 

No ano de 1975, o Led Zeppelin, considerada pelo público e por parte da crítica 

como uma das bandas mais conceituadas e um dos ícones do gênero rock, voltou dos 

EUA para a Inglaterra. Nesse movimento de retorno, foi organizada uma série de shows 

no Earls Court Arena. O que aconteceria em 3 dias de apresentação, estendeu-se para 5 

                                                           
determinada característica é, por si mesma, distintiva da tradição à qual o Rock se vincula.” (CARDOSO 

FILHO, 2010, pg. 12-13). 

Conclui-se que, a partir do ponto de vista apresentado por Jorge Cardoso Filho, antes de pensar numa 

Estética do Rock, é necessário entender que existem configurações poéticas diversas que podem até partir 

de características pressupostas, mas que atingem configurações que são moldadas e remodeladas durante a 

sua permanência. Ou seja, pode-se observar condutas gestuais e performáticas envolvidas na interação do 

artista de rock com o público e suas implicações dentro desse fenômeno como aspectos que devem ser 

ressaltados.   
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dias, em virtude do rápido esgotamento dos ingressos para os espetáculos. Assim, os 

shows aconteceram nos dias 17, 18, 23, 24 e 25 de maio de 1975. 

Essa série de shows é tida como a mais importante do Led Zeppelin, até aquele 

momento. Pode-se sustentar tal afirmação, primeiramente, pelo aparato tecnológico que 

a banda utilizou para suas performances: 40 toneladas de equipamentos e uma tela de 

projeção Edfor, que transmitia o show ao vivo para toda a arena. Além disso, foram 85 

mil ingressos vendidos e todos os espetáculos extrapolaram as 3 horas de duração.3 Ainda 

assim, olhando para os aspectos que não se restringem às questões técnicas, é possível 

também encontrar justificativa para a escolha dessa sequência de apresentações no fato 

de o Led Zeppelin ter uma assinatura performática inscrita na poética do rock (visto os já 

seis anos de trajetória da banda), o que será o material de estudo desse trabalho. 

Complementando os motivos acima e, portanto, enriquecendo e finalizando a 

compreensão do porquê da escolha por esses objetos, é preciso pensar que, para analisar 

a performance do Led Zeppelin dentro do gênero rock, é relevante a escolha da série de 

shows no Earls Court Arena4 e do rock-documentário The song remais the same por 

tratarem-se de apresentações nas quais as performances já poderiam ser reconhecidas 

como marcas constitutivas da identidade da banda. Além disso, elas foram alcançadas por 

uma grande audiência que as apreendeu e as reiterou dentro do universo do gênero 

musical do qual a banda fazia parte. 

Antes de avançar em direção a um entendimento maior sobre a performance do 

Led Zeppelin, e suas implicações para a compreensão da vivência do gênero rock, e, 

portanto, a um engendramento do percurso analítico proposto acima, é necessário 

entender determinados conceitos que possibilitarão um aprofundamento na questão 

levantada. Então, nesse momento, será feito um périplo sobre conceitos relacionados à 

performance, ao gesto e ao gênero musical. 

 

Articulações entre performance e poética da conduta 

 

                                                           
3 Além dos shows no Earls Court Arena, o ano de 1975 foi um ano considerado importante para o Led 

Zeppelin também pelo lançamento do 6º álbum, o Physical Graffiti, em 24 de fevereiro de 1975, 

reconhecido pela crítica daquele ano como o álbum mais completo da banda. A relevância desse álbum 

para o estudo de performance do Led Zeppelin será tratada com mais profundidade no capítulo seguinte.  
4 Para essa pesquisa, serão utilizadas as imagens do show que estão disponíveis no Youtube e em DVD. 
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Refletir sobre o conceito de performance pode parecer simples se forem pontuadas 

duas conclusões acerca do tema, empreendidas por Paul Zumthor, em suas pesquisas em 

torno da ideia de oralidade, na década de 70 do século XX. Segundo ele: 

A primeira se fundamentava em uma constatação empírica, indefinidamente 

feita e refeita: é que a performance é o único modo vivo de comunicação 

poética. (...) Poderíamos, de forma mais mecanicista, dizer que é o único modo 

eficaz. A segunda conclusão era que a performance é um fenômeno 

heterogêneo, do qual é possível dar uma definição simples. (ZUMTHOR, pg. 

39-40, 2000) 

No esforço de concluir uma pesquisa sobre a relação entre performance oral e a 

performance no ato da leitura de textos poéticos, o autor possibilitou o vislumbre sobre 

uma possível conceituação do tema que parte de premissas simples: a de que a 

performance se dá a partir das ideias de movimento e transformação. Primeiramente, é 

possível empreender tal leitura sobre a ideia de modo vivo apresentada por Zumthor, 

justamente pelo fato de que, a partir de suas palavras, percebe-se a performance como um 

dado que se desenha e pode se transmutar a partir da interação entre indivíduos. Uma 

outra premissa que dialoga com as primeiras expostas acima é a de que se trata de um 

fenômeno possibilitado pelo atravessamento de determinados aspectos, o que pode ser 

justificado pelo fato da característica heterogênea ser apontada pelo autor. Nesse sentido, 

é possível afirmar que o olhar sobre o fenômeno e sobre a sua conceituação se torna 

complexo diante da articulação existente entre a ideia de organicidade e de 

heterogeneidade da performance. 

Seguindo os passos de Zumthor (2000), numa tentativa de, para esse trabalho, 

clarificar as questões em torno do tema performance, encontram-se quatro questões por 

ele levantadas que servem de norteadoras para as articulações pretendidas para esse 

trabalho: a primeira acontece quando, partindo da proposição de McLuhan sobre a 

interferência dos meios e modos de comunicação, em seu caráter evolutivo na cultura, ele 

a ampliará refletindo sobre a relevância em constatar o modo como uma determinada 

coletividade considera, em seu modus operandi, a função desses meios e modos de 

comunicação; a segunda se dá quando Zumthor diz que no uso mais geral, performance 

se refere de modo imediato a um acontecimento oral e gestual (2000), ou seja, é preciso 

considerar para a compreensão do fenômeno que a ideia de performance considera, 

imprescindivelmente, o corpo e a voz; a terceira, a performance não apenas se liga ao 

corpo, mas, por ele, ao espaço. Esse laço se valoriza por uma noção, a de teatralidade 

(2000). Em outras palavras, é preciso pensar a performance em interação com o ambiente 
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em que ela é construída e executada. Ademais, a noção de teatralidade, como Zumthor 

permite pensar, será interessante mais adiante nesse trabalho, já que não se trata de pensar 

o espaço destituído de aspectos que marquem a performance, mas sim aquele que se 

constitui para interferir em sua emergência, a partir de elementos cênicos, como luz e 

cenário; por fim, o quarto, a ideia de que a performance não deveria ser encarada como 

uma origem para se entender a percepção sensível, mas sim como, termo utilizado pelo 

autor para referir-se a essa questão, originário, ou seja, algo que se origina do que é 

apreendido sensivelmente. 

Assim, de acordo com as questões levantadas a respeito do conceito de 

performance, de acordo com o percurso estabelecido por Zumthor, não se pode encarar 

tanto o conceito quanto o fenômeno como questões genéricas. É preciso, desse modo, 

considerar que, para a sua compreensão, deve-se partir de um conceito simples em que 

subjaz aspectos que fazem dela um fenômeno complexo, a saber: meios e modos de 

comunicação; corpo e voz; noção de teatralidade; apreensão sensível do que for 

apresentado. 

Em tempo, dialogando diretamente com as concepções de Zumthor colocadas 

acima, essa pesquisa sobre a performance do Led Zeppelin fará o esforço investigativo 

para tecer elos entre essas quatro questões apresentadas que concernem ao fenômeno da 

performance. Nesse sentido, dando início a esta reflexão, considera-se que ato de 

performar é um ato de exposição e, por isso, colocar-se diante de um público, de um 

espectador, define uma forma de existência, um estar no mundo. A complexidade dessa 

forma expressiva é o fato de que, ao mesmo tempo em que ela, pela razão de ser uma 

expressão comunicativa, abre espaço para possibilidades de diálogos, também permite, 

justificando sua natureza poética, a apreensão de uma série de significados que surgem, 

de uma forma geral, do corpo que se apresenta e do desejo de expressão que o precede e 

o acompanha. Nesse mesmo percurso reflexivo, André Brasil (2011) afirma, com base 

nas investigações de Paul Zumthor sobre performance, que um corpo se expõe e ao se 

expor cria a situação na qual se expõe, não sem, no mesmo gesto, criar-se a si mesmo. 

Uma forma aparece e ganha forma – não previamente – mas à medida em que aparece. 

O que se pode entender desse encontro de perspectivas é que, para além da expressão 

corporal, da poética e da polissemia dos gestos, ainda há o aspecto regido pela 

imprevisibilidade, pelo vir a ser a partir dos gestos projetados. Há, portanto, uma espécie 

de surpresa por não se ter dimensão do que será moldado pelo corpo.  
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Seguindo esse ponto de vista, vale ressaltar que a emergência da performance é 

possível pelo encontro de uma força bruta anterior, uma espécie de impulso poético, com 

o corpo como mera matéria ordinária. Nesse sentido, André Brasil (2011), em sua 

investigação sobre performances em narrativas cinematográficas, irá se referir à 

performance como um fenômeno que se encontra exatamente na passagem entre as 

formas de vida e as formas da imagem, entre o vivido e o imaginado. Ela é o que torna, 

afinal de contas, estes domínios imbricados um ao outro, produzindo-se justamente em 

seu limiar. Então, por estar em uma situação fronteiriça, a performance toma uma forma 

e a torna, se for possível dizer, transitória, passageira, perecível ou resiliente, convergindo 

para o que Zumthor (2000) aponta quando diz que a forma se percebe em performance, 

mas a cada performance ela transmuda. 

Diante do que se busca compreender sobre performance, torna-se evidente a 

inquietação seguida por uma tentativa de defini-la. Complexa a sua materialização, 

complexa será a sua possível definição. Por isso, os estudos sobre performance 

engendrados pelo medievalista Paul Zumthor (2000) serão tomados por base e, numa 

tentativa de cercar o fenômeno, destaca-se a seguinte afirmação por ele apresentada: a 

performance é sempre constitutiva da forma. Em tempo, do que se trata a forma? A forma 

será o corpo, dispositivo mais rudimentar e primário da comunicação entre os seres, 

aquele que recebe a força expressiva e a executa por gestos ou pelo canto. 

À frente dessa perspectiva de que a performance emerge de uma forma, a noção 

de gesto deve estar alinhada a ela, porque o gesto é a forma. Ele será o aspecto para o 

qual o olhar estará voltado na busca por compreender o surgimento dessa força poética. 

Partindo do argumento de que o gesto pode ser visto de maneira prosaica ou de maneira 

poética, essa pesquisa levará em consideração a gestualidade que parte de uma referência 

cotidiana para uma outra definida por aspectos polissêmicos e conotativos. Para embasar 

essa afirmação, a noção de gesto e sua investigação no campo estético de Jean Galard 

(2008) é relevante. Segundo ele, 

Se é verdade que toda a reação é socialmente modelada, que nossos gestos, 

inclusive os mais elementares, são educados, a arte que se dedicasse a eles não 

contradiria o “natural”, substituiria uma arte anterior, uma estética implícita, 

pouco consciente, que regula o porte e a atitude, a continência e as 

conveniências, que subentende a exigência da contenção, quando não do 

comedimento. Uma arte deliberada, associada às condutas, não teria como 

objetivo opor seus eventuais refinamentos aos extravasamentos dos instintos; 

ela experimentaria gestos inusitados, que a estética herdada exclui. (GALARD, 

2008, pg. 21) 
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O que se depreende dessa reflexão de Jean Galard é a possibilidade de perceber o 

gesto como uma manifestação que une um conhecimento prévio de atitudes humanas 

cotidianas e a possibilidade de extravasamento de sensações e sensibilidades que podem 

romper com o que se espera em relação ao comedimento e das atitudes polidas. Ainda, é 

possível ir além nesse trecho e inferir que o autor nega um estatuto de arte que regula as 

expressões corporais para adentrar num outro universo que admite a expressão do gesto 

como aquilo que pode escapar ao esperado. Nesse sentido, o que ele afirma como 

“natural” a ser observado são os instintos que aparecem e que antes eram contidos e que, 

segundo ele, precisariam ser aliados aos gestos pensados e, assim, moldados, para 

exposição. A partir desse ponto, Jean Galard (2008) apresenta a concepção de poética da 

conduta que seria um conjunto de operações poéticas que possibilitam o funcionamento 

das ações de caráter estético.  Ao tecer essa formulação, ele mira a poesia e os significados 

das palavras como um processo autônomo de organização dos elementos constitutivos de 

sua construção. Então, a ideia de que a poesia não seria apenas um conjunto de palavras, 

mas sim um processo autônomo que interfere na ordenação delas é o que define esse 

percurso. Evidentemente, assim como é feito por Jean Galard, quando ele parte da poesia, 

mas se refere também a gestos e a objetos, aqui o sentido da sua afirmação se adaptará ao 

estudo da performance e dos componentes gestuais que são o seu molde. Nessa direção, 

segue-se o caminho dado por ele, quando conclui que 

Se a operação poética consiste em algum funcionamento dos signos (e não no 

uso de alguns signos), torna-se concebível uma poética da conduta que não se 

deixa deter pela evidente heterogeneidade das palavras e dos gestos na tarefa 

de determinar as propriedades desse funcionamento. (GALARD, 2008, pg.25) 

Fica evidente que a poética da conduta emerge de uma organização de gestos, 

palavras ou objetos, dando a eles um funcionamento autônomo, de caráter estético. 

Assim, diante de tal afirmativa que destaca a poética da conduta como elemento 

fundamental para que se entenda a operação de sensibilidades que permite sentidos aos 

gestos e, por consequência, às performances, é possível afirmar que as apresentações de 

caráter performático são compostos gestuais que seguem um processo de sensibilidades 

que estão, para além da simples escolha por determinados gestos e seu ordenamento, de 

acordo com uma regência e orquestração deles para surgimento de sentidos conotativos. 

Ao o se debruçar sobre essas apresentações, pode-se afirmar, portanto, que, no 

instante em que o artista se mostra para o público, ele materializa a sua expressão artística 

em ato performático. Isso significa dizer que esse é um viés pelo qual o público pode 
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acessar a expressividade da obra, o da performance corporal, numa apresentação. Ela será 

construída e, então, presentificada por gestos, condutas corporais, que permitem uma 

interação entre o artista e o receptor. Seguindo esse caminho, observando o fenômeno, 

percebe-se que esse encontro – cujo aspecto relevante seria o corpo em performance – se 

dá em um contexto em que a obra se configuraria como o ponto de partida. A performance 

se constrói, assim, porque existe uma obra que proporciona a interação entre o público e 

o artista, possibilitando entre eles relações de afetos e a emergência ou consolidação, no 

presente caso, de um gênero musical. Ou seja, existem uma produção artística, uma 

expressão que a constitui – que pode materializar-se a partir de escolhas gestuais. Por fim, 

e não menos importante, considerando um olhar inscrito no campo da Comunicação, será 

possível enxergar a filiação desse fenômeno a uma categoria cultural, aos meios que 

possibilitam sua circulação, às implicações sociais vinculadas a ele e a reflexão sobre 

como esses aspectos interferiram na construção de uma performance. 

Portanto, para esse trabalho seguir a perspectiva acima apontada, necessita-se da 

compreensão de gênero musical, mais do que como uma categorial textual, como 

categorial cultural. Isso porque a definição de gênero musical a partir das premissas do 

estudo de gênero textual dentro do campo dos estudos literários, vai defini-lo apenas 

como uma composição ordenada dos seus aspectos relacionados à sua emissão e não 

possibilita um olhar voltado para aqueles que dialogam com sua existência. 

 

Sobre performance e gênero musical 

 

 Itania Gomes (2011), num esforço investigativo em torno de um conceito de 

gênero que extrapole a noção muito requerida pelos estudos de gêneros literários, que 

enxerga esse fenômeno como uma estrutura fixa, para entende-lo como uma categoria 

que ultrapassa questões relacionadas à sua construção formal e à sua ligação com o 

contexto apenas para justificar a sua existência, aponta que é necessário ressaltar a 

materialidade das obras, suas marcas expressivas e poéticas, em prol da consideração 

dos contextos de produção e recepção (GOMES, 2011). Ou seja, é preciso entender que, 

se um gênero é uma forma de interação e, portanto, de comunicabilidade, não é possível 

descartar a presença do receptor e de suas reminiscências e de seu repertório cultural no 

surgimento e manutenção do gênero. Além da presença da recepção, deve-se perceber 

que, a partir da relação entre emissores e receptores, aspectos culturais, sociológicos e 

políticos interferem na permanência ou desaparecimento do fenômeno. Nesse sentido, no 
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estudo realizado para compreender os gêneros televisivos e abarca-los numa perspectiva 

abrangente, Itania Gomes irá entender o gênero como uma prática de produção de sentido 

(2011), contando que se realiza na ‘inter-relação entre uma variedade de práticas 

criativas, econômicas, sociais, tecnológicas, institucionais, industriais e interpretativas’ 

(Edgerton; Rose, 2008, pg. 7). 

Em tempo, será a partir dessa premissa, apresentada por Itania Gomes, que esse 

trabalho irá pensar gênero musical, evidentemente, construindo os caminhos adaptativos 

para tal tarefa, visto que, no seu percurso de pesquisa sobre o fenômeno em questão, a 

estudiosa irá se debruçar sobre as estratégias de mediação propostas por Martín-Barbero, 

em Dos meios às mediações (1987), para levar para o centro das discussões a sua investida 

em pensar produções televisivas perpassadas por aspectos não somente relacionados aos 

traços de sua composição técnica e estrutural, mas também construídos a partir de 

questões sociais, culturais e econômicas. Assim, neste trabalho, serão chamados em causa 

caminhos que levam essa reflexão para lugares que discutem o gênero musical também 

pela sua construção histórica e cultural, além daqueles que o colocam como uma produção 

midiática que podem interferir nas estratégias de ressignificações identitárias e sua 

manutenção. 

Assim, ressaltando a perspectiva deste estudo, dentro do universo de aspectos que 

constituem um produto cultural, é preciso olhar a expressão performática com atenção 

para que ela não seja apagada pelas discussões que se atém às questões relacionadas aos 

seus meios de circulação, mas também que não seja descolada desse contexto que 

possibilitou seu surgimento e/ou sua consolidação. É nesse sentido que Paul Zumthor será 

importante para a análise que está sendo construída aqui, por conduzir o olhar para uma 

reflexão sobre a performance e pontuar a sua relevância na construção de uma obra já que 

a performance é uma competência que materializa os impulsos criativos e o compêndio 

de experiências que constituem o artista: 

Em outros termos, performance implica competência. Mas o que é aqui 

competência? À primeira vista, aparece como savoir-faire. Na performance, 

eu diria que ela é o saber-ser. É um saber que implica e comanda uma presença 

e uma conduta, um Dasein5 comportando coordenadas espaço-temporais e 

físiopsíquicas concretas, uma ordem de valores encarnada em um corpo vivo. 

(ZUMTHOR, 2000, pg.37) 

                                                           
5 A palavra alemã dasein, muito vinculada às proposições filosóficas de Heidegger, pode, dentre tantas 

acepções, significar existência. 
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Em outras palavras, pode-se entender que, para Paul Zumthor, a performance se 

apresenta como uma ferramenta para construção de um estar em cena, direcionando o 

artista para a interação com seu público. Trata-se, ainda, de como o artista se utiliza de 

sua gramática de gestos, consagrados por outras performances ou pinçados do cotidiano 

e levados para a cena, para a construção de sua conduta. Então, é sob a égide performática, 

no palco, que será exposto o corpo do artista, epítome do que ele viveu/vive. Nesse 

sentido, o corpo adquire uma dimensão importante de veículo que recebe e executa a 

performance com a qual o público entrará em contato. O corpo é canal. Por ele, o artista 

conta uma história, sensibiliza o público. Pelos gestos perpetrados pelo corpo, ele constrói 

uma situação propícia para engendrar afetos, identificações e sensações que serão 

vivenciados por ele e pelo público. Em tempo, é nesse espaço simbólico que a 

performance emergirá, apresentando-se, assim, na materialidade que é o corpo. 

O olhar acima apresentado é fruto da observação de Zumthor sobre performance 

do receptor, a partir da análise da leitura de textos literários. Ele irá se referir ao corpo 

como ponto de partida e mediador do fluxo expressivo da obra, instaurado pela relação 

texto-leitor. Para ele, o corpo do receptor, a sua presença, dará sentido ao texto. Assim, 

por ser a única materialidade corpórea presente e possível no momento da leitura, o corpo 

do receptor será o espaço por onde se realizam os sentidos, já que o corpo do escritor está 

ausente.  

Uma adaptação desse conceito é feita nessa dissertação para buscar o 

entendimento do corpo do artista, como aquele que executa a performance, emprega-lhe 

uma conduta que será apreendida pelo receptor, partindo do princípio de que o corpo é a 

possibilidade de materializar o savoir-faire. Assim, em uma outra perspectiva, é possível 

operar essa reflexão de um outro modo para que se destaquem o corpo e a performance 

do artista como pontos de partida. Esse corpo, que está posto para uma experiência de 

caráter estético, reitera atos, transformando-os em gestos (GALARD, 2008), ou seja, toda 

gramática gestual passa pela existência plena do corpo diante do mundo e das 

experiências por ele proporcionadas, e será por ele executada em cena. 

O corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a 

materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina 

minha relação com o mundo. Dotado de uma significação incomparável, ele 

existe à imagem do meu ser: é ele que eu vivo, possuo e sou, para o melhor e 

para o pior. Conjunto de tecidos e de órgãos, suporte da vida psíquica, sofrendo 

também as pressões do social, do institucional, do jurídico, os quais, sem 

dúvida, pervertem nele, seu impulso primeiro. (ZUMTHOR, 2000, pg.28) 
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Diante dessa constatação de Zumthor, pode-se pensar que o corpo que o artista 

expõe no palco, a expressão e a expressividade, constituídas pelas vivências do cotidiano 

e pelas experiências no campo da criação artística, são o que construirá a análise deste 

trabalho sobre a performance de palco da banda Led Zeppelin, gravada em audiovisual 

no show no Earl Courts Arena e em The song remais the same. Portanto, a escolha pelo 

ato performático materializado no corpo se justifica por esse fenômeno existir entre a 

previsibilidade e a imprevisibilidade dos gestos, além de se configurar em um ato de 

coragem, num risco, num ataque (GALARD, 2008). É preciso ressaltar, ainda, que pensar 

em performance não significa pensar, apenas, na corporeidade que se apresenta no palco, 

mas também, significa pensar em uma voz que se materializa, em uma conduta prevista, 

em repetição dos gestos pelo público e em práticas de escuta. Todo esse escopo de 

aspectos, que está sob a égide da performance, será chamado em causa para o 

aprofundamento do olhar sobre o vocabulário performático dos artistas do Led Zeppelin, 

através de inter-relações, entre gramática gestual e voz, que possibilitem a abrangência 

da reflexão. 

Em diálogo com a reflexão proposta por Zumthor, Simon Frith (1998) também 

destaca a importância do olhar voltado para o corpo e a voz do artista para a apreensão da 

performance. Em primeiro plano, ele parte da ideia de que o ato da performance é um ato 

de comunicação e de socialização, para, em seguida, salientar a conduta corporal e a vocal 

como uma “retórica de gestos”, ou seja, como um conjunto gestual lançado para fazer 

interagir artista e público, que atribuirão, assim, significados a ela. 

First, the term “performance" defines a social – or communicative – 

process. It requires an audience and is dependent, in this sense, on 

interpretation; it is about meanings. To put this another way, 

performance art is a form of rhetoric, a rhetoric of gestures in which, by 

and large, bodily movements and signs (including the use of the voice) 

dominate other forms of communicative signs, such as language and 

iconography. And such a use of the body (which is obviously central to 

what's meant here by performance art) depends on the audience's ability 

to understand it both as an object (an erotic object, an attractive object, 

a repulsive object, a social object) and as a subject, that is, as a willed 

or shaped object, an object with meaning. Rhetorically, then, 

performance art is a way not of acting but of posing: it takes for granted 

an audience's ability to refer these bodily movements.6 (FRITH, 1998, 

pg. 205) 

                                                           
6 “Primeiro, o termo “performance" define um processo social ou comunicativo. Ele requer uma audiência 

e é dependente, nesse sentido, de interpretação; trata-se de significados. Para colocar isso de outra forma, a 

performance artística é uma forma de retórica, uma retórica de gestos em que, em geral, movimentos 

corporais e os sinais (incluindo o uso da voz) dominam outras formas de sinais comunicativos, como 
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O artista, precisa, então, lançar o corpo (incluindo a voz) para o contato com a 

audiência, deixa-lo exposto para que ele possa ser fruído e sobre ele sejam atribuídos 

sentidos. Podem existir, para além das reações à exposição do corpo do artista citadas por 

Frith (corpo como objeto erótico ou repulsa), outras várias reações a esse ato de coragem: 

o corpo como representação de força, delicadeza, melancolia, solidão etc. Será necessário, 

por isso, imergir nesse processo, inclusive pelo fato de que é dessa maneira, que se torna 

possível depreender, também, aspectos imprevistos e singularizantes da performance.  

Por fim, dada a proposição de que a performance é o ponto central dessa pesquisa, 

o outro fenômeno a ser observado é como o gênero musical emerge do vocabulário 

performático do artista. Isso significa dizer que, ao refletir sobre a performance artística, 

serão reveladas e pensadas as paisagens culturais que fazem pensar nos fatores 

sociológicos necessários para que sejam possíveis o entendimento e a identificação da 

gramática gestual do artista por parte da recepção. Nesse sentido, afirma Jeder Janotti 

(2005) que A análise dos cenários musicais (...) mostra a importância das geografias 

inscritas nas performances como um importante operador na produção de sentido da 

música popular massiva. Ou seja, perceber o gênero musical, mapeá-lo, constatar como 

imaginários coletivos – referentes a condutas gestuais, indumentárias, partilhas de afetos, 

assim como a questões relacionadas aos modos de apreensão do produto cultural massivo 

– delineiam-se e são delineados através dele é fundamental para o entendimento da 

performance como aspecto que emerge da interação do artista com seu público e como 

fator que possibilita a identificação pelo público do artista a determinado gênero musical. 

Dando continuidade à elucidação dos conceitos que serão articulados nessa 

pesquisa, vale ressaltar que performance e gestualidade e gêneros musicais, dentro de um 

contexto perpassado por meios do campo do audiovisual, chama em causa reflexões 

importantes sobre como essas forças e formas são capturadas e projetadas por essas 

ferramentas. Nesse sentido, tendo em vista que essa pesquisa pretende analisar aspectos 

de uma performance apresentada, ao mesmo tempo, num palco e para um dispositivo 

audiovisual, faz-se necessário recorrer ao conceito de mise-en-scène e, principalmente, à 

noção que o precede, que é a de encenação. Dito dessa forma, entende-se, mesmo com a 

                                                           
linguagem e iconografia. E tal uso do corpo (o que, obviamente, é central para o que se entende aqui por 

performance artística) depende da capacidade do público de entende-lo tanto como um objeto (um objeto 

erótico, um objeto atraente, um objeto repulsivo, um objeto social) e como um sujeito, isto é, como um 

objeto de intencionalidade ou forma, um objeto com significado. Retoricamente, então, a performance 

artística é uma forma não de agir, mas de posar: ela toma por garantida a capacidade de uma audiência de 

relacionar estes movimentos corporais. (Tradução livre). 
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abrangência de percepções que essa ferramenta suscita no campo da arte cinematográfica, 

parte-se das reflexões de Bordwell (2008) para compreende-la e utilizá-la como um 

operador metodológico na compreensão do tema abordado. Em princípio, em estudo 

sobre o tema, ele irá afirmar que  

(...) não se trata de refletir sobre a atuação dos atores ou o conjunto da atuação 

(...) Da mesma forma, não há como negar a influência do movimento de 

câmera, particularmente do enquadramento (...) é, ao mesmo tempo teatral, 

pois envolve encenação, e pictórica, já que a tela, como um quadro, apresenta 

ao espectador um plano vertical emoldurado. (BORDWELL, 2008, pg.30) 

Bordwell, com essa reflexão, ainda de caráter introdutório em sua obra (que aqui 

introduz as questões que serão mais desenvolvidas adiante) ao seu estudo sobre a mise-

en-scène, baseando-se em quatro diretores de cinema, irá expor os dois aspectos 

fundamentais da ferramenta: a encenação e a técnica de cinematográfica. Pensar a mise-

en-scène dessa maneira contempla esta pesquisa justamente porque as performances estão 

submetidas a um regime de escolhas por planos e enquadramentos estabelecido pelo 

ponto de vista de uma câmera, ou melhor, de um diretor por trás das câmeras e, no 

momento posterior às filmagens, de um montador e de um editor de imagens em uma ilha 

de edição. Além disso, a mise-en-scène requer teatralidade, movimentação corporal e 

dramaticidade específicas da arte cinematográfica que contemplam, outros contornos sem 

os excessos de expressões corporais e mímicas, diferente da concepção de encenação para 

o teatro, carregada do oposto que é preciso para configurá-la no cinema. 

Em suma, caso se considera a mise-en-scène um elemento que constitui a 

performance e seu vocabulário gestual, uma das hipóteses aqui levantadas é de como, 

dentro do ponto de vista da mediatização das sensibilidades artísticas, a mise-en-scène 

contribuiu para o que se reconhece como o padrão performático do Led Zeppelin. 

 

Emergência de sentidos a partir da performance 

 

Empiricamente constata-se (tanto na perspectiva de uma longa tradição 

quanto a dos modos sucessivos) a admirável permanência da associação do 

gesto e o enunciado: um modelo gestual faz parte da “competência” do 

intérprete e se projeta na performance 

Zumthor 
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Pensar em performance na música, é pensar em emergências de sentido. Em 

seguida, constata-se que cada gesto, cada música, cada indumentária vestida para uma 

apresentação materializam sensibilidades, presentes na interação artista-público. Ou seja, 

para garantir o sentido, todos essas materialidades são carregadas de significados, de 

expressão poética. Em outras palavras, torna-se interessante observar os aspectos 

materiais, ligados ao reconhecimento coletivo do fenômeno, que fazem aparecer a 

performance, para apreendê-la. Nesse sentido, as experiências com as músicas executadas 

no Earls Court e no The song remains the same não são experiências que se dão apenas 

no campo simbólico – carregado de performance –, mas também por atravessamentos e 

escolhas que marcam disputas de valoração e de identidade. Assim, o percurso se fará 

através da percepção de como a performance do Led Zeppelin marcou o gênero rock e se 

as marcas geraram caminhos para o gênero heavy metal. 

Para tanto, afirma-se a importância do gênero musical como categoria cultural que 

reúne aspectos do campo simbólico, material e mercadológicos, negociados, enquanto o 

gênero for partilhado e reconhecido como espaço de construções simbólicas por uma 

comunidade de ouvintes, no exercício de apreensão de um fenômeno cultural massivo. 

Então, é possível atribuir aos gêneros musicais a possibilidade de se configurarem como 

espaços de vivências coletivas de comportamentos e práticas de escuta que emergem da 

interação existente entre performance, produto cultural, modos de produção e condições 

de consumo da recepção. Assim e para além, Jeder Janotti afirma que: 

Os gêneros seriam, portanto, modos de mediação entre as estratégias 

produtivas e o sistema de recepção, entre os modelos e os usos que os 

receptores fazem desses modelos por intermédio das estratégias de leitura dos 

produtos midiáticos. Antes de ser um elemento imanente aos aspectos estritos 

da música, o gênero estaria presente no texto pelas suas condições de produção 

e consumo. (JANOTTI, 2006, pg. 29) 

 

Então, além da importância em entender os aspectos que constroem o gênero a 

partir de aspectos mercadológicos e culturais, é preciso pensá-lo como um mecanismo de 

mediação fundamental para que exista interação entre estratégias de produção e recepção, 

entre as formas de apreensão do campo simbólico e a reprodução dele pelo público. É 

dentro desse contexto em que será observada a performance, porque, ao mesmo tempo 

em que se apresenta como aspecto constitutivo do gênero, ela se torna, também, 

constituído por ele, já que o gênero cria padrões de consumo e escuta. 

Diante dessa afirmação, parte-se do princípio de que o gênero musical rock pode 

ser marcado por uma performance agressiva. Além disso, o rock é reconhecido como uma 
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expressão da rebeldia juvenil, do impulso transformador da adolescência e do 

rompimento com normas e padrões de comportamentos vigentes na sociedade. O éthos 

provocado por essa manifestação, portanto, emergiu da escolha pela transgressão e pela 

ruptura, interferindo nos percursos narrativos para a construção de sentidos. Outrossim, 

debruçando-se sobre uma perspectiva mercadológica-cultural, não se pode negligenciar 

o fato de que o rock se construiu sobre lógicas e estratégias de consumo, distribuição e 

estrutura midiáticas de caráter massivo7 voltadas para esse público adolescente/jovem 

urbano, que permitiram que se disseminasse e alcançasse um público extenso.8 

Assim, com um caráter carregado de inquietações advindas do cotidiano, muitas 

vezes, pautado como “tedioso” e “repetitivo”, as vestimentas, as condutas gestuais e o 

vocabulário linguístico irão refletir um novo espaço criado para o exercício de uma 

postura distinta da prevista pela moral preestabelecida. É a partir desses comportamentos 

que se configuram modos de produção e consumo cultural, mas também o constructo 

narrativo que identifica a relação entre público-obra-artista. Nesse sentido, Jedder Janotti 

aponta para a reformulação dos espaços pela juventude, que cria distinções entre o padrão 

e a ruptura, dentro dos próprios espaços que são contestados: 

Os agrupamentos juvenis presentes no rock estabelecem relações tensivas com 

os espaços normativos, pois, ao mesmo tempo em que se colocam como 

‘alternativos’ ou ‘independentes’ da escola, família e trabalho, os aglomerados 

juvenis acabam usando esses espaços como referências de suas próprias 

fronteiras. (JANOTTI, 2006, pg. 20-21) 

 

Assim, grupos de rock foram modelados como espaços simbólicos de resistência 

que surgem de dentro de ambientes tidos como normativos. Eles partilham desde 

experiências com a música até padrões de sociabilidade, já que, ao mesmo tempo em que 

apresentações artísticas, de pequenas ou grandes dimensões, servem de ancoragem para 

experiências de caráter estético, atos performáticos e condutas de escuta, também se 

constituem em espaços para manifestações de fenômenos sociais que agrupam noções de 

partilha de afetos, de convívio coletivo e transgressão da ordem cotidiana. Tomando como 

princípio as relações sociais que atravessam as experiências musicais, Franco Fabbri, de 

forma elementar, define, então, que um gênero musical é um conjunto de eventos musicais 

(reais ou possíveis) cujo curso é governado por um conjunto definido de regras 

                                                           
7 Considera-se, portanto, a importância de revistas especializadas, entrevistas e apresentações a grandes 

canais de rádio e televisão, shows concertos para grande público. 
8 Mais adiante na dissertação, esse será retomado e desenvolvido. 
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socialmente aceitas.9 Assim, observando que os grupos musicais operam sob um 

arcabouço de regras sociais e culturalmente postas, pode-se inferir que, numa 

apresentação em palco aberto, para uma grande audiência, despontarão aspectos 

socioculturais que marcarão essa presença. Ainda marcando esse fenômeno e construindo 

a noção de gênero musical, estão as questões mercadológicas de produção e distribuição 

do produto cultural, a escolha pelos espaços nos quais irá circular, o aparato tecnológico 

e os meios midiáticos que irão dar sustentação às apresentações e garantir o alcance pelo 

público. É dentro desse contexto que a performance emergirá, como aspecto do gênero, 

que pode ser caracterizado como lugar de afetos, de condutas comportamentais e de 

disputas por fronteiras identitárias. 

Então, o primeiro passo para consolidar o percurso deste trabalho é garantir o 

entendimento de que o Led Zeppelin é uma banda de rock cujo acontecimento se dá 

quando o gênero o qual o caracteriza já está consolidado. Em 1950, nos EUA, a juventude 

americana é surpreendida com uma música que fala de sexo e de liberdade, 

primeiramente, representada pela figura marcante de Chuck Berry. Na dança que 

caracterizava seu estilo, havia movimentos de pélvis que hipnotizavam o público pelo seu 

caráter transgressor. Na esteira de seu sucesso, surge Elvis Presley que erotiza mais os 

movimentos de dança e, de grande importância para os americanos, embranquece o 

gênero nascente da cultura negra afro-americana (FRIEDLANDER, 1996). O rock torna-

se, nessa década, espaço de celebração e de expansão da juventude do pós-guerra. Já nos 

anos 60, o rock apresenta uma outra configuração. Assim, influenciado por questões 

políticas, pela guerra do Vietnã e pela luta de movimentos de minorias, como o feminista 

e o negro, o rock surge com um caráter combativo, e a ruptura com o status quo apresenta-

se de maneira incisiva.10 Um exemplo disso é o icônico festival de Woodstock, realizado 

em 1968, que reuniu milhares de jovens e bandas e artistas de rock consagrados naquele 

momento, como The Who, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Carlos Santana, definindo o que 

historicamente e sócio-culturalmente definiu-se como movimento de Contracultura. 

                                                           
9 FABBRI, Franco. A musical genre is “a set of musical events (real or possible) whose course is governed 

by a definite set of socially accepted rules”. 
10 Jeder Janotti em Aumenta que isso aí é Rock n Roll aponta que “A ênfase no sexo, na diversão e na 

ruptura na fase da adolescência, presente na década de 1950, foi fortemente influenciada pelas condições 

de produção do pós-guerra, assim como a politização do rock na década de 1960 está relacionada às 

condições de produção que envolviam, entre outros fatores, a Guerra do Vietnã e a penetração do rock nos 

ambientes universitários” (2003, pg.21). Essa afirmação, aliada à constatação de que havia um apelo por 

experimentações artísticas, lisérgicas e/ou sexuais possibilita pensar em uma década cujas manifestações 

do rock serão perpassadas por contextos culturais distintos da década anterior. 



33 
 

As experiências contraculturais vividas nessa década irão marcar o surgimento do 

Led Zeppelin, em 1969, no que se conhece como a onda britânica (FRIEDLANDER, 

1996) do gênero rock. Trata-se de uma outra leitura do gênero, marcada pela referência 

ao blues e aos artistas negros americanos dos anos 50 e somada a um conteúdo político e 

contracultural. Os músicos britânicos dessa geração, antes mesmo do Led Zeppelin, como 

The Who e Rolling Stones11, ajudaram a demarcar, consequentemente, novas fronteiras 

performáticas e identitárias do gênero, mais agressivas e mais sexuais. 

Então, o Led Zeppelin, que nasce em 1969, sob a égide dessa transformação do 

rock, irá se consagrar nos anos 70, de fato, numa condição – se possível dizer – 

confortável dentro do gênero, já que a sua performance já tivera sido referendada por 

outros artistas anteriormente. Não se quer dizer, com isso, que o grupo não apresente 

traços de singularidades. Contudo, ao se observar genericamente o fenômeno, é possível 

ratificar que a performance da banda se apresenta, a princípio, mais como uma 

reafirmação do que se via nas performances usuais do rock do que como um novo 

construto que apontasse para novas tendências. O que acontece é que, com o desenrolar 

dos anos 70 e com a consagração do Led Zeppelin como uma das maiores bandas de rock 

n roll12, foi possível para os seus integrantes definirem condutas performáticas que 

caracterizariam o grupo. 

Para além do que foi dito, cada um dos integrantes afirma a performance de formas 

distintas entre si, mas reitera posturas performáticas já consagradas no gênero: Robert 

Plant, o frontman, surge no palco, mais à frente do que os outros integrantes, muitas vezes 

com o peito nu, gesticulando e mexendo nos cabelos, conversando com o público nos 

                                                           
11 The Who surgiu em 1964, na Inglaterra, e marcou muitas de suas apresentações, ao vivo ou para 

emissoras de televisão, com a destruição dos seus instrumentos musicais, especificamente guitarras, 

microfones, amplificadores, caixas de som e bateria, por seus integrantes Roger Daltrey (vocalista), Peter 

Townshend (guitarrista) e Keith Moon (baterista). Essas posturas podem servir como exemplo e ser 

relacionadas há uma conduta agressiva vinculada ao rock. Num outro caminho, por uma conduta mais 

sexualizada, o Rolling Stones, banda nascida em 1962, propõe, pela performance de Mick Jagger, danças 

e uma interação com o público mais erotizadas. Jagger explorava a sua imagem andrógina e marcou suas 

apresentações, em muitas ocasiões, por um forte contato visual e corporal com o público, além de uma 

dança mais expressiva marcada por movimentos fortes de quadril, que, por sua vez, remetem às tradições 

de dança vinculadas a uma primeira fase do Rock, a de origem, marcada pelas performances de Chuck 

Berry e Elvis Presley.   
12 Essa assertiva funciona levando em conta a trajetória da banda e a veiculação dela em meios de 

comunicação que propunham juízos de valoração e suas disputas no campo da crítica autorizada e da 

recepção. A revista Rolling Stones, criada nos anos 60 e responsável por estabelecer um elo entre o público 

de rock e os artistas de rock, através da crítica especializada sobre as bandas daquele período, é um exemplo 

disso. Nos seus números dos anos 70, encontram-se resenhas sobre álbuns e shows, que, nem sempre eram 

positivas. Além disso, em perspectiva, é possível constatar que o Led Zeppelin era uma banda muito 

conhecida pelo público por suas apresentações ao vivo e reconhecida por ele como uma banda cujas 

apresentações ao vivo se destacavam mais positivamente do que o desempenho nos álbuns.   
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intervalos entre uma música e outra (traço muito marcante nas apresentações no Earls 

Court), sustentando uma expressão andrógina (característica que será expandida mais 

adiante) e dialogando, em muitos momentos com os solos de guitarra de Jimmy Page; 

Page, o guitarrista, impunha a imagem de virtuoso, tocando o instrumento com o rosto 

coberto pelos cabelos, com indumentárias com motivos de lua e estrela, ou usando um 

quepe, utilizando um arco de violino para a execução de alguns solos, desenhando uma 

expressão compenetrada e concentrada; John Paul Jones, o baixista, aparece recuado, 

próximo ao baterista Bonham, sem chamar muita atenção para si, o que prova a sua 

carreira pregressa à banda de instrumentista de estúdio, encarna a imagem do baixista 

como um músico reservado; John Bonham, o baterista, que tocava com força e agilidade, 

numa espécie de ode ao malabarismo circense, costumava se apresentar com o número 

de caixas, címbalos e bumbos dobrados, às vezes sem baquetas e com destaques para 

solos de aproximadamente 15 minutos de duração, como é possível assistir no Earls Court 

(WALL, 2009). Todas essas marcas performáticas, do virtuosismo até a presença de um 

frontman cerimonioso, ao mesmo tempo em que materializava o erotismo em cena, 

passando por lances acrobáticos de bateristas, eram exploradas por grandes bandas do 

gênero13. Portanto, não se quer apontar nenhum elemento performático inusitado, mas 

sim entender as particularidades da performance do Led Zeppelin dentro do gênero. 

Evidentemente, esse brevíssimo relato sobre a performance dos integrantes da banda é 

somente o início de uma reflexão sobre performance que a situa dentro do que se entende 

como um vocabulário performático do rock. 

Por fim, performance musical marca modos de sentir e de consumir um produto 

cultural; marca a expressão poética do artista, a sua interação com o público e o seu 

reconhecimento por parte da audiência. Como aspecto constitutivo dos gêneros, as 

performances também podem ampliar seus horizontes normativos de modo que permitem 

a emergência de outros padrões e condutas. Além disso, esses padrões proporcionam o 

entendimento de aspectos sociais, simbólicos e materiais que constroem um gênero 

musical, categoria cultural perpassada por questões de partilha e identidade coletiva. 

 

A gramática gestual do Led Zeppelin 

                                                           
13 Dentro dessa perspectiva, destacam-se, por exemplo, as acrobacias de Keith Moon com as baquetas, o 

braço, que desenhava um círculo no ar, de Peter Townshend, para tocar um único acorde na guitarra, ou 

mesmo a destruição total dos instrumentos musicais depois de uma apresentação (marca das performances 

do Who), e a dança de Mick Jaeger, como já fora citada aqui, anteriormente. 
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Performances marcam identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam o corpo, e 

contam estórias. Performances – de arte, rituais, ou da vida cotidiana – são “comportamentos 

restaurados”, “comportamentos duas vezes experenciados”, ações realizadas para as quais as 

pessoas treinam e ensaiam. 

Schechner 

A afirmação de Richard Schechner, que abre esta seção, aponta para a 

compreensão de que a performance se consolida à medida que é prevista. É o que o autor 

chama de comportamentos restaurados (2006), experienciados mais de uma vez. Esses 

comportamentos restaurados são os gestos pensados e reiterados para a produção de 

sentido. Assim, se, a partir do que foi dito, a performance pode ser identificada pelo seu 

caráter repetitivo, é por esse motivo que se observa a construção de identidades. Ou seja, 

o ato de reiterar gestos é o que permite que a performance se afirme e se consolide como 

traço identitário e possibilite o desenho de identidades. 

Então, ao assistir as apresentações do Led Zeppelin, é possível elencar uma série 

de gestos e de condutas performativas a qual está inscrita no rock e proporciona a 

identificação do público com esse gênero. Observa-se, por exemplo, em inúmeras 

apresentações, numa ode a uma espécie de virtuosismo esperado de um guitarrista de 

rock14, Page buscar o arco de violino15 para execução de solos extensos de guitarra. Num 

outro caminho, o público que assiste a essa performance identifica-se com o guitarrista e 

repete o seu movimento em um gesto chamado de air guitar16 ou sacode a cabeça e os 

cabelos. Expandindo mais ainda o olhar sobre o conceito de comportamentos restaurados, 

                                                           
14 Já havia uma tradição de guitarristas que se apresentavam com traços que marcavam especificamente 

suas performances, como Jimmy Hendrix, que queimava guitarras, numa espécie de ritual, em seus shows. 

Além disso, essas apresentações não apontavam somente para um caráter virtuoso esperado dos artistas de 

rock, mas também reivindicavam um estatuto de experimentalismo para as músicas e para as performances.  
15 Esse é um diálogo com a tradição a qual o rock aspira: a música erudita. Esse aspecto será desenvolvido 

no capítulo de análise, quando a performance de Jimmy Page for o foco. A título de ilustração para esse 

momento, pode-se destacar uma fala de Page sobre essa performance que endossa a tentativa de relacionar 

o rock à música erudita:  

"Essa é uma história interessante. Geralmente os músicos clássicos das seções de cordas não gostam de 

músicos de rock. Quero dizer, eles gastam vários anos aprendendo as técnicas de arcos e vêm do nada esses 

caras, bateristas, baixistas e guitarristas. Eu acho que eles pensavam que nós fazíamos somente um monte 

de barulho comparado à música que eles faziam. Um dos violinistas veio até mim um dia e falou: "Já pensou 

em usar um arco de violino na sua guitarra?' Aí eu disse: 'Não acho que ficaria bom, pois as cordas da 

guitarra são uniformes e não arqueadas como as do violino. Então ele falou: 'Bem, fique com o meu arco. 

Você gostaria de tentar?' Eu respondi: 'Claro que sim!' Eu tentei e vi que tinha um grande potencial”. Fonte: 

https://whiplash.net/materias/news_770/278007-jimmypage.html 

 
16 Esse gestual tanto pode ser executado por músicos quanto pode pela audiência. Trata-se da imitação dos 

movimentos de um guitarrista tocando acordes, só que em uma guitarra imaginária. 

https://whiplash.net/materias/news_770/278007-jimmypage.html
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para, em seguida, destacar a gramática gestual do Led Zeppelin, destaca-se a afirmação 

de Richard Schechner sobre o fenômeno: 

O comportamento restaurado é o processo principal de todos os tipos de 

performance, seja na vida cotidiana, na cura, nos ritos, em ações, e nas artes. 

O comportamento restaurado está “lá fora”, aparte do “eu”. Colocando em 

palavras próprias, o comportamento restaurado “sou eu me comportando como 

se fosse outra pessoa”, ou “como me foi dito para fazer”, ou “como aprendi”. 

Mesmo se me sentisse completamente como sou, atuando independentemente, 

apenas um pouco de investigação revelaria que as unidades de comportamento 

que contém meu “eu” não foram por “mim” inventadas. Ou, bastante ao 

contrário, posso experimentar ser “além do que sou”, “não eu mesmo”, ou 

“dominado” em transe. O fato de que existem múltiplos “eus” em cada pessoa 

não é um sinal de distúrbio, mas simplesmente o jeito como as coisas são. 

(SCHECHNER, 2006, pg 28) 

     

A reflexão de Schechner volta-se para a análise da repetição dos comportamentos, 

para a ritualização dos gestos, e depara-se com possibilidades de construção e de 

consolidação da performance, a partir da manifestação dos diversos eus. Esses eus podem 

ser vivências do artista ou de outrem, marcando-os com previsibilidade. Em outras 

palavras, o artista irá moldar a sua expressão performática através da reunião daquilo que 

já fora vivenciado e observado no seu cotidiano e nas expressões artísticas, em 

consonância com constante reiteração. Pensando dessa maneira, os atos performáticos são 

fenômenos constitutivos da competência humana para interpretar gestos e criar sentido 

para as ações. Diante de tal circunstância, ele se permite utilizar outra persona, diferente 

da cotidiana, o que salvaguardará a ele sua individualidade, o seu eu comum, ordinário. 

Então, poderá se reinventar e reproduzir o que experienciou fora da cena, no entanto 

dentro dela. 

A partir do que foi exposto, a investigação se empreenderá para elencar os gestos 

roqueiros que contribuíam para a construção do caráter performático do Led Zeppelin, 

entendendo como se atribuiu sentidos a ele, e para pensar, também, na força expressiva 

da gestualidade. Desenha-se, assim, de maneira breve, o seguinte quadro, uma conduta 

cênica, corporal esperada: os quatro componentes voltados para o público, compenetrados 

e concentrados na apresentação que está prestes a iniciar. Em seguida, o que se espera de 

uma banda cujo frontman, de postura austera e andrógina, dialoga através do canto e dos 

gestos com os seus parceiros de palco, marcados por expressões sérias, não menos 

austeras, que respondem aos seus comandos e aos de um público concentrado em uma 

música com acordes graves, solos extensos, riffs e distorções de guitarra, da bateria forte 

e da precisão do baixo. Além disso, o que dizer do símbolo que define a banda, o zepelim? 

De forma fálica e grandiosa, o dirigível compõe o nome da banda que, em tradução e 
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interpretação livres, quer dizer “zepelim de chumbo”, denotando força, agressividade, o 

que contrastará com a androginia, antes citada, de Robert Plant e, até, de Jimmy Page. A 

princípio, as expressões que denotam seriedade, o apelo erótico ao corpo do crooner e a 

androginia já não podiam ser identificados como traços do rock n roll dos anos 5017. Ou 

seja, apesar de tensionarem os modos fruição com a década que marca o início do gênero, 

o que o Led Zeppelin proporciona à sua audiência uma experiência com o rock, de acordo 

com os padrões de performance e escuta que se moldavam na década de 60. 

Assim, gestos contidos e cerimoniosos, atravessam a conduta corporal, aliados a 

uma música cuja sonoridade se caracteriza pelo peso da bateria e pelos riffs distorcidos 

de guitarra. Então, tocar guitarra com um arco de violino (o que se tornará marca 

performática das apresentações de Jimmy Page), além dos braços lançados para o alto, da 

expressão facial coberta pelos cabelos, da sua postura curvada, dando uma forma 

introspectiva a sua figura, farão com que seja possível identificar imediatamente a 

imagem do guitarrista do Led Zeppelin. Não há dança, não há movimento de pélvis. Sua 

expressão facial é grave, sem sorrisos. Vale ressaltar que esses gestos, carregados de 

importância e significados, estão distantes da ideia de improviso, mas não deixam de 

significar um ato de coragem. Essa análise dos gestos se dá a partir da perspectiva de 

Galard, apontando que: 

É preciso entender aqui o “gesto” na maior extensão do termo: não só no 

sentido próprio (os movimentos do corpo, os usos corporais), mas também na 

acepção figurada. Permanecer resolutamente exposto ao perigo, enfrentar um 

adversário mais forte, lançar-se em nome da honra numa aventura sem 

esperança, é agir pela “beleza do gesto” – como se um sistema estético, de 

princípios constantemente ativos, mas informulados, nos incitasse a acreditar 

que a beleza nunca pode aparecer tão bem como nas poses de desafio, nas 

reações suicidas, no brilho e na gratuidade. (GALARD, 2008, pg 21-22) 

 

Dentro dessa perspectiva, Galard põe o leitor diante de uma abordagem poética 

sobre o gesto, apontando para uma conduta corporal do artista construída a partir de 

movimentos de corpo que carregarão sentidos figurados. O que contribuiu para que esses 

usos corporais se apresentem dessa maneira é o caráter imprevisível que atravessa a 

performance. Então, de acordo com o que sugere Jean Galard (2008), a imprevisibilidade 

seria marcada pelo perigo e pela aventura de estar exposto ao outro. Assim, pode-se 

                                                           
17 Segundo Jeder Janotti, em Aumenta isso aqui que é rock, “Em Altamont – concerto gratuito ao ar livre 

idealizado pelos Rolling Stones – um segurança ligado ao grupo de motociclistas Hell’s angels assassinou 

um rapaz negro que assistia ao show durante a execução da música Sympathy for the Devil, o que marcou 

a mitologia rockeira. Foi fim da era que separou o rock de seu ancestral o rock and roll, tornando uma 

sonoridade específica, a música rock, referência para uma série de transformações sociais, tecnológicas e 

políticas que marcaram a década de 1960.” (2003 pg.46-47). 
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pensar o gesto – e o seu sistema estético – como um ato de coragem ou como uma 

provocação ao público, entendendo-o não somente como expressão meramente repetitiva, 

mas compreendendo-o como singularizante, por estar atrelado à imprevisibilidade e à 

exposição. Nesse sentido, quando o artista se coloca em frente ao público, pode-se afirmar 

que esses dois aspectos emergirão a partir do gesto, que contribui para a singularidade da 

performance, mesmo que haja repetição dos movimentos corporais. 

Para além, a análise do gesto e da conduta corporal do artista, feita por Galard, 

permite pensar o gesto, imerso na performance, como manifestação poética e polissêmica 

do artista. Então, um desinteressado ato adquire, dentro desse contexto, uma dimensão 

deslocada do prático, do cotidiano. Segundo ele, O gesto é a poesia do ato (2008). Então, 

cada momento da performance, cada movimento, do olhar a uma ação brusca, é cercado 

de instantes poéticos e alegóricos. Assim, mesmo que se repita todo o gestual, ele não 

perde sua força criativa. Ao contrário, ganha mais, já que a repetição, nesse caso, é, 

paradoxalmente, singularizante, posto que a reiteração desempenha um papel estético 

decisivo (2008). 

Partindo do esforço, portanto, em capturar a gramática gestual do Led Zeppelin, 

espera-se chegar a uma reflexão mais completa sobre a sua performance, já que os gestos 

constituem aspectos estruturais dela. Assim, dança, voz, diálogos com o público, além da 

repetição dos gestos consagrados do rock, servirão de material para estudo e análise deste 

trabalho. 

 

A dança e a voz: uma breve análise sobre o corpo de Robert Plant como guia 

 

A oralidade não se reduz à ação da voz. Expansão do 

corpo, embora não o esgote. A oralidade implica tudo o que, em 

nós, se endereça ao outro: seja um gesto mudo, um olhar. 

Zumthor  

 

A citação de Zumthor exposta acima possibilita a compreensão de que a dimensão 

da voz abarca a dimensão do corpo à medida em que se entende a voz como extensão e 

expansão dos usos corporais. Seria possível pensar, ademais, que o limite da expressão 

vocal é o próprio corpo e seus movimentos. Assim, a interação entre o artista e sua 

audiência, o efeito e o sentido capturados pelo último pode ter início na manifestação 

vocal. Evidentemente, tanto um quanto o outro aspecto podem ser vistos separadamente, 
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mas para essa análise, é interessante essa perspectiva de Zumthor, posto que é perceptível 

a existência de uma interseção entre eles na figura do vocalista Robert Plant. 

Dentro do que se compreende sobre as performances do rock nos anos 60, Robert 

Plant, ao mesmo tempo em que reitera uma conduta esperada, executa gestos e 

movimentos de corpo que podem ser apreendidos como marcas singularizantes de suas 

apresentações. A princípio, como Plant se coloca no palco, percebe-se que ele pode ser 

visto como um mestre de cerimônias, conduzindo o público pelo show, desde o princípio 

ao final. Também por ele, os outros integrantes são apresentados e os nomes das canções 

são ditos antes de cada execução. O fator relevante dessa conduta pode ser identificado 

em como Plant se apresenta em cena, desde sua indumentária até seu gestual. Na ocasião 

dos Earls Court e The song remains the same, ele aparece de camisa aberta, mostrando o 

peito, calças apertadas, cabelos soltos e muitos colares e anéis, inferindo-se, dessa forma, 

sobre sua postura uma atmosfera erótica, prevista em apresentações de artistas de rock. 

No entanto, vista com mais precisão, pode-se perceber um caráter andrógino, que emerge 

desse encontro de figurino, de gestos, de sua expressão, de seu corpo e de sua voz, 

interagindo com uma música que convoca o éthos definido pela possível ideia de 

masculinidade, atrelada à força e à agressividade. Assim, uma das hipóteses desse 

trabalho é a de que a androginia, junto com a atmosfera erótica, de Robert Plant, imersa 

em um gênero atravessado por signos que podem ser endereçados à masculinidade 

singulariza sua performance porque constrange a audiência. Nesse sentido, não se alcança 

a expectativa esperada, mas se pode afirmar a possibilidade de uma performance 

inventiva de Plant em contato com o público. Para pensar sobre essa situação de 

constrangimento, Simon Frith afirma que para o artista desviar-se do caráter previsto e 

rotineiro das apresentações, é preciso provocar incômodo em quem lhes assiste: 

In most public performances the body is, in fact, subject to a kind of external 

control, the motivation provided by a score or a script or a routinized social 

situation, which acts as a safety net for performer and audience alike. It is this 

safety net which the performance artist abandons, and one can therefore 

conclude that the essence of performance art is, in the end, embarrassment, a 

constant sense of the inappropriate.18  

                                                           
18 Na maioria das performances públicas, o corpo é, na verdade, sujeito a um tipo de controle externo, [cuja] 

a motivação [é] fornecida por uma partitura ou roteiro ou situação social rotineira, que atua como uma rede 

de segurança tanto para o artista como para o público. É essa rede de segurança que o artista performático 

abandona, e pode-se, portanto, concluir que a essência da performance artística é, no final, constrangimento, 

um senso constante do impróprio. (FRITH, 1996, pg. 206) 
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Esse controle externo e essa rede de segurança para os quais se dirige Frith, podem 

ser vistos como o a performance consolidada do gênero rock, que atua como uma espécie 

de direcionamento, de lugar comum, marcando as apresentações dos artistas do gênero. 

Certamente, ao remeter-se a um artista roqueiro, nos anos 60/70, poderia se esperar um 

conjunto gestual atravessado por signos sorumbáticos ou que remetessem a força. Diante 

da performance de Plant, encontram-se esses elementos perpassados por gestos que 

lembram conversas, jogadas de cabelo, rosto a mostra que podem criar uma atmosfera 

erótica e, ao mesmo tempo, lânguida para ele. É interessante, portanto, notar que 

constranger significaria, desviar-se de uma conduta esperada, apresentando uma outra 

criativa, híbrida do socialmente reconhecido, a partir da inventividade do artista. Ou seja, 

apresentar-se andrógino em uma atmosfera previamente demarcada por signos que fogem 

à androginia aponta para uma das hipóteses desse trabalho, gerada a partir da ideia de 

uma performance inventiva e não meramente repetitiva, de que existe um caráter singular 

nas apresentações de Plant, dado pela escolha em desafiar uma performance 

preestabelecida, composta por uma série de elementos que vão desde uma música mais 

pesada ao um suposto gestual mais agressivo. 

Abaixo, imagens de Robert Plant, no Earls Court Arena e no Madison Square 

Garden, respectivamente: 

Figura 1 - Imagem de Robert Plant no Earls Court Arena. 

 

Fonte: Chris Walter. 

Figura 2 - Imagem de Robert Plant no Madison Square Garden. 
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Fonte: David Redfern.  

Infere-se que, quando Robert Plant, na apresentação de The song remains the 

same, em Since I’ve been loving you19, começa a cantar, ele muda o primeiro verso da 

música, Working from seven to eleven every night, para I’ve been working from seven to 

eleven every night, por exemplo, para acentuar a traição amorosa experienciada pelo eu 

lírico da canção no período da noite em que não se encontrava em casa. Acompanhando 

esse momento, destaca-se a voz de interpretação lamentosa e chorosa. Nos instantes 

seguintes, ele atenua a carga dramática que há nos versos confessionais da canção 

cantando como se estivesse em uma conversa, com o olhar muitas vezes apontando para 

o chão. Em outros momentos, sustenta o olhar para cima, antecedidos por movimentos 

bruscos de cabeça, em uma interpretação que sugere um diálogo com alguém. Assim, 

Plant oferece o seu corpo para a apreciação: braços abertos, muitos movimentos de mão, 

voz forte, gritos e “conversas” com a guitarra, alguns movimentos de cabeça e corpo, com 

gestos bruscos e, muitas vezes, projetados para frente, marcando o som. 

Ao mesmo tempo em que se põe de frente, dialogando com seu interlocutor 

imaginário, em outros instantes, retira-se da cena, ao se colocar afastado do público, 

conduzindo a atenção do ouvinte para a banda. É possível dizer que nesse momento sua 

performance mostra-se contida, pois abre espaço para Jimmy Page. A construção da sua 

performance encontra-se, nesse momento, na sutileza da sua expressão, no seu gestual 

discreto e contido dos olhos, do corpo e do seu posicionamento em cena, numa sugestão 

de uma conduta introspectiva, contida e atenta de apreciação do solo de guitarra. 

Observando, dessa vez, Jimmy Page, percebe-se que ele se apresenta também 

introspectivo e concentrado. Mesmo assim, sua expressão está exposta, pois o cabelo não 

                                                           
19 Tanto a performance de Robert Plant quanto a de Jimmy Page serão analisadas, com mais profundidade, 

no capítulo dedicado à análise desse show. 



42 
 

cobre o rosto, sua roupa é extravagante, com grandes bordados de labaredas, e seu corpo 

é posto de uma forma receptiva ao olhar do público. Seus solos são longos e marcados 

por muita distorção. A junção desses elementos pode construir uma atmosfera misteriosa 

e sombria em torno do guitarrista, reforçando a imagem dele para a sua audiência de uma 

espécie de músico-mago ou mágico20.  

Dessa maneira, tanto Robert Plant quanto Jimmy Page se colocam em cena de 

forma não alheia e impositiva ao público, desenvolvendo os seus movimentos corporais 

de forma independente e, ao mesmo tempo, em complementaridade. Além disso, é 

possível inferir que eles estabelecem essa relação entre seus corpos e gestos através da 

música executada de forma lamentosa, com tom confessional e dramático. No sentido 

apresentado, compreende-se que corpo e gestos unidos desenham sentidos e podem 

provocar sensações em quem observa esse fenômeno. No intuito de deixar clara essa 

abordagem, a afirmação de Zumthor pode ser útil para entender, mais adiante, os sentidos 

produzidos por esses aspectos da performance: 

Juntos eles carregam sentido à maneira de uma escrita hieroglífica. O gesto 

não transcreve nada, mas produz figurativamente as mensagens do corpo. A 

gestualidade se define assim (como enunciação) em termos de distância, de 

tensão, de modelização, mais do que como sistema de signos. Ela é menos 

regida por um código (a não ser de maneira sempre incompleta e local) do que 

submetida a uma norma. (ZUMTHOR, 2010, pg.220) 

 

Na direção apresentada, Zumthor atribui ao gesto uma condição de tradutor do 

que o corpo, como um todo, quer transmitir. Além disso, existe uma atmosfera 

enigmática, que se espraia por toda a apresentação e que necessita ser decifrada, nascida 

do conúbio entre corpo e gesto. Contudo, o gesto está submetido a uma norma, que é o 

próprio corpo, como se ele, sendo uma estrutura maior, utilizasse o gesto para finalizar o 

que quer transmitir num sentido que englobe toda a ação corporal. Nesse contexto, 

retomando a reflexão feita sobre a voz, pode-se dizer que ela se alia ao gesto para também 

dar forma àquilo que o corpo quer mostrar. Assim, eles podem mostrar a carga dramática 

que está contida na expressão corporal, os sentimentos que a compõem, podem criar 

idealizações de conduta ou instaurar padrões de fruição e de comportamento. Então, é 

preciso pensar na análise da gestualidade de Plant e Page como partes da expressão 

                                                           
20 Mais adiante no espetáculo, a performance do arco de violino compõe um dos ápices do show. Page, peça 

central desse momento, com um arco de violino, executa um solo de guitarra cujo som beira o ruído e é 

agônico, estranho. Além disso, o gesto de tocar a guitarra com um arco pode provocar incômodo e o 

estranhamento na audiência não só pelos sons ruidosos do solo, mas também pelo do uso não normativo do 

instrumento. 
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corporal que se propõe modelar performances do rock n roll, inscritas tanto na tradição 

do gênero quanto no campo das singularidades que compõe suas performances. Ou seja, 

a referência ao rock não acontece de maneira prevista, mas a partir das especificidades 

performáticas dos componentes do Led Zeppelin que se aliam às condutas 

institucionalizadas do rock. 

Todo esse espectro da performance que permeia as apresentações ao vivo 

gravadas e reproduzidas pelos dispositivos audiovisuais será tratado nesse trabalho, com 

profundidade, no capítulo dedicado à sua análise. Por hora e por fim, o que se pode deixar 

claro é que a pesquisa irá caminhar por esse sentido de análise das condutas performáticas 

dos artistas que compõem o Led Zeppelin, com o objetivo de observar e compreender 

interações e sensibilidades possibilitadas pelo contato da banda com seu público, 

considerando implicações culturais e comunicacionais envolvidas no seu acontecimento. 
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2. Sobre os aspectos teórico-metodológicos da questão 

Rock and roll, whether live or recorded, is a performance whose 'significance' cannot 

be read off the 'text'. It is not that rock and roll does not produce and manipulate meaning but 

rather that meaning itself functions in rock and roll affectively, that is, to produce and organise 

desires and pleasures. 

Lawrence Grossberg21 

Qual a importância da performance para a emergência de afetos? Seguindo o 

rastro desse questionamento, nesse capítulo, será mostrada a construção performática do 

Led Zeppelin em Early Courts Arena e em The song remains the same a partir de uma 

articulação de conceitos estruturada em três aspectos: a mise-en-scène como um operador 

que permite apreender a performance numa relação entre artista e público entre o artista 

e a performance, interferindo no processo de construção performática; a relação da 

performance com os dispositivos eletrônicos e com os processos de mediatização; o corpo 

como expressão performático-comunicativa que referencia um gênero musical. 

Evidentemente não será esquecido que o fenômeno em questão se dá, também, no palco. 

No entanto, reforçando a premissa anterior, a dimensão performática que se quer destacar 

é aquela que foi capturada e propagada pelas ferramentas audiovisuais, permitindo, assim, 

“identificar os rituais performados durante shows, apresentações e demais 

acontecimentos desses universos” (CARDOSO FILHO, 2013), para refletir sobre as 

reiterações da expressão corporal e possíveis desestabilizações do que se esperaria de uma 

apresentação de rock n roll. Em tempo, o objetivo é, assim, entender como a performance 

                                                           
21 Rock and roll, seja vivo ou gravado, é uma performance cujo "significado" não pode ser lido como 
'texto'. Não é que o rock and roll não produza e manipule o significado, mas sim que o próprio 
significado funciona no rock and roll afetivamente, isto é, para produzir e organizar desejos e prazeres. 
(GROSSBERG, 1984, pg. 233) 
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de palco se modelou para as câmeras – que possibilitou um olhar sincrônico sobre ela –, 

com o objetivo de reconhecer, de forma mais ampla, a poética da conduta do Led 

Zeppelin. 

Para corroborar com o que foi dito acima, quando se quer destacar a performance, 

há que se deixar claro que não seria possível retirar a importância dos dispositivos 

midiáticos da sua construção. Entretanto, é preciso salientar que o que está em primeiro 

plano nesse trabalho é apreensão do fenômeno da performance e o seu entendimento. 

Assim, toda a discussão estabelecida sobre as ferramentas audiovisuais, encenação e 

gênero musical nesse capítulo serão bases, não menos importantes, mas de entendimento 

secundário, para refletir sobre a expressão corporal do Led Zeppelin. 

Então, além dessa abordagem que considera fatores criativos que concernem às 

escolhas estéticas dos artistas, é importante ressaltar o papel do gênero rock e a sua 

comunidade de ouvintes que se tornam o horizonte das atmosferas criadas em torno das 

apresentações. Assim, sem o pressuposto de que haverá audiência para a fruição da 

produção artística, os sentidos que emergem das imagens reproduzidas não terão 

resultados, porque a ela também são atribuídos significados dados às performances, já 

que existe uma escuta que a legitima. Nesse sentido, Jeder Janotti aponta que: 

Os atos performáticos da música popular massiva estão diretamente 

conectados ao universo dos gêneros. Ser um astro do cenário heavy metal ou 

da música eletrônica exige relações com a audiência que sigam as 

especificidades dessas expressões musicais. Do mesmo modo que uma canção 

é ao mesmo tempo a música e sua respectiva performance, a audiência não 

consome somente as sonoridades, mas também a performance virtual inscrita 

nos gêneros. A relação entre ouvir música e responder corporalmente a 

determinada sonoridade é uma questão de convenções que, muitas vezes, 

parecem “naturalizadas” pelos consumidores de um gênero. (JANOTTI, 2006, 

p.42) 

Considerando a reflexão de Jeder Janotti, se performance e gênero musical estão 

diretamente ligados e se existe uma interação entre artista e público orquestrada também 

pelo dispositivo visual, pode-se afirmar que a mise-en-scène constitui-se como um 

aspecto estrutural para o processo de reconhecimento do público com gênero, já que os 

significados que serão depreendidos das imagens são permeados pela relação estabelecida 

entre aparatos tecnológicos e gestos. Ou seja, além das apresentações ao vivo, dos álbuns 

gravados, das fotos produzidas, as imagens gravadas também contribuem para a 

manutenção e, em outros sentidos, possíveis transgressões de condutas esperadas. 
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O espectador é posto, dessa maneira, diante dos corpos dos artistas, num cenário 

criado tanto para show ao vivo quanto para o produto audiovisual. Evidentemente, esse 

espaço oferecerá condições para que a performance surja, já que, segundo Zumthor, a 

performance se situa num contexto ao mesmo tempo cultural e situacional: (...) ela 

aparece como uma “emergência”, um fenômeno que sai desse contexto ao mesmo tempo 

que nele encontra lugar (ZUMTHOR, 2000). Nesse percurso, para encontrar lugar no 

contexto de onde ela emerge, a performance dialoga com ele a partir dos processos de 

mediatização, de encenação e de identidade. 

Para José Luiz Braga, a mediatização em curso pode ser entendida (e investigada) 

como o desenvolvimento de uma processualidade interacional ampla, em vias de 

suplantar a cultura escrita “enquanto principal referência” para as interações sociais 

(apud. BRAGA, 2006). É possível elucubrar, assim, sobre as causas desse fenômeno, o 

fato de que se vive hoje, cotidianamente, atravessado por aparatos tecnológicos auditivos 

e audiovisuais que intermedeiam as relações humanas e a interação dos indivíduos com 

as produções artísticas do seu tempo ou de tempos passados. Nesse sentido, para o teórico, 

tomando essa premissa como evidência, não se pode considerar esses dispositivos como 

meras interfaces sobre as quais se estabelecem contatos superficiais, nesse caos, entre 

receptor e obra de arte. Ademais, o que se deve entender é que eles são mecanismos que 

definem modos de interação, considerados por Braga como parte de um processo 

interacional de referência (2007). Enfim, parte-se do princípio de que a mediatização em 

curso irá interferir nas formas de apreensão das obras por parte da recepção. 

Em sua reflexão, dessa forma, José Luiz Braga busca iniciar a elucidação de 

percursos para apreender experiências estéticas em meios de comunicação. Existem aí, 

algumas questões importantes para ele: a primeira é que, a partir de uma defesa de que o 

regime estético de uma obra de arte está voltado para o cerne da própria obra, com 

caminhos que permitem a sua fruição de, desde a sua criação até a obra acabada, no bojo 

dos processos de mediatização, articular um regime estético cuja prioridade é a obra de 

arte com as mídias que geram dispersão, a princípio, não poderia fazer sentido. Por outro 

lado, assim como os aparatos tecnológicos permitem interações, os caminhos estéticos 

também possibilitam situações inter-relacionais, o que proporciona, portanto, uma 

articulação salutar entre processos de mediatização e processos estéticos. A segunda se 

refere ao que foi citado brevemente acima: a característica dispersiva dos meios de 

comunicação. Segundo o autor: 
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Na mediatização, tal ambiente estruturante não aparece como dado prévio por 

duas razões principais: (a) a mídia se oferece não como “focada”, mas como 

tendencialmente dispersa – as possibilidades estéticas se dispersam em meio a 

possibilidades informacionais, de atualidade, de entretenimento, educacionais, 

políticas, etc.; (b) por sua vez, não oferece ao objeto um olhar preparado (em 

formação prévia; ou em atitude predisposta para o nível estético do objeto).  

(BRAGA, 2007, pg.76-77)    

Assim, o que se pode aferir do que acima foi exposto é que, em ambientes 

mediatizados, os processos estéticos não seriam postos em um lugar específico, mas 

viriam diluídos entre uma série de possibilidades comunicacionais, desde o campo da 

informação, passando pela política até o entretenimento. Além disso, seguindo a análise 

proposta por José Luiz Braga, o receptor que interage com o que é posto de forma 

dispersiva e multifocal não conseguirá captar o que é colocado dentro de uma atmosfera 

artística, para a qual ele não teria tido a sua sensibilidade moldada para apreender. Há que 

vislumbrar, ademais, uma ideia implícita nessa reflexão: seria possível, também, afirmar 

que o receptor se comporta de maneira dispersa e pouco focada diante do que lhe é dado 

dentro de contextos mediatizados. Ou seja, além do seu olhar não ter sido moldado para 

apreender aspectos estéticos, o receptor é acomodado num tipo de captura pouco 

concentrada do que lhe é apresentado. De todo modo, José Luiz Braga não sustenta seu 

pensamento numa possível afirmação de que os meios de comunicação impossibilitam 

experiências de caráter estético. Ao invés desse caminho, nota-se que o que se pretendeu 

foi perceber como os meios de comunicação interferiram nos modos de apreensão das 

sensibilidades estéticas, em uma época em que o domínio da escrita teria sido fissurado 

pelos dispositivos audiovisuais e auditivos. 

Diante do que foi analisado, é possível pensar na performance inscrita dentro 

desses processos estéticos dispersos em meios de comunicação. Ademais, por ser um 

aspecto da construção artística, coloca-se em interação nos processos de mediatização. A 

própria performance, por sua vez, se constitui como um processo comunicacional, já que 

por ela relações entre o público e o artista e entre o público e a obra de arte acontecem. 

Assim, pensar em como a interferência dos aparatos tecnológicos audiovisuais 

transformam os modos de percepção e de interação com a conduta performática de um 

artista pode ser um exercício proveitoso. 

Numa outra direção, chamar em causa o olhar de Zumthor, ao se referir à 

expressão vocal, sobre as ferramentas audiovisuais e auditivas e suas semelhanças com o 

processo de escrita parece significativo. Nessa direção, ele irá apresentar três aspectos, os 

quais, segundo o autor, são: 
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1. abolem a presença de quem traz a voz; 

2. mas também saem do puro presente cronológico, porque a voz que 

transmitem é reiterável, indefinidamente, de modo idêntico; 

3. pela sequência de manipulações que os sistemas de registro permitem 

hoje, os mídia tendem a apagar as referências espaciais da voz viva: 

o espaço em que se desenrola a voz artificialmente composto. 

(ZUMTHOR, 2000, pg.17)22 

Desses pontos levantados por Zumthor, pode-se destacar, para o desenvolvimento 

desta análise, que lidar com uma performance, seja ela somente vocal ou vocal e corporal, 

apresentada e/ou gravada em dispositivos eletrônicos, que mostram e reiteram sem 

mudanças uma determinada expressão artística, é relacionar-se de forma abstrata com o 

artista e com a obra, pois não há o contato com o momento em que ela aconteceu, ou não 

há o contato com o corpo, com a presença do artista. 

Outrossim, de volta ao que foi enumerado por Zumthor, vale ressaltar que a sua 

defesa é a de que, mesmo com pontos semelhantes ao processo de escrita, como a ausência 

do corpo na relação com a obra de arte, por exemplo, ouvir ou ver, mesmo que de forma 

abstrata, já que não se pode tocar, torna-se uma ação insurgente ao que ele chama de curso 

hegemônico da escrita (2007). Nesse sentido, articular o pensamento de José Luiz Braga 

sobre a sociedade em vias de mediatização com a reflexão de Zumthor sobre uma espécie 

de disputa por modos de apreender sensibilidades a partir dos mídias faz clarificar a 

importância em considera-los na apreciação de uma performance. Evidentemente, a 

transição apontada pelos dois autores que se inicia em uma sociedade cujo domínio é da 

escrita para uma outra em que a tendência é a dominação exercida pelos dispositivos 

audiovisuais não é o foco dessa pesquisa, mas é interessante ressaltar que as distinções 

apontadas, baseando-se nesses dois domínios, faz pensar sobre as transformações 

possíveis na sociedade sobre como se está estabelecendo relações de caráter estético-

performático com as expressões artísticas. 

Ora, apesar da ausência de uma corporeidade (ZUMTHOR, 2000), dessa 

impossibilidade de uma dimensão material palpável e dos aspectos que a formam, sejam 

eles o peso, o calor, o volume real do corpo (ZUMTHOR, 2000), existe, mesmo que de 

forma abstrata, o molde de um corpo, de onde uma voz se expande, um corpo que se 

movimenta de onde parte uma voz que grita ou sussurra. Assim, o espectador, muito 

                                                           
22 Compreende-se aqui que Zumthor, ao utilizar o termo midiatizada quer destacar o fluxo contínuo da voz 

em aparatos midiáticos, enquanto que, fazendo aqui uma breve distinção, Braga transforma o termo 

mediatizada em uma categoria para se referir a um processo cotidiano de interação da sociedade com esses 

aparatos.  
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embora não possa tocá-lo, enxerga o corpo em movimento, atravessado pelo som ou 

fazendo o som atravessar uma dimensão espacial que, por sua vez, também é intangível. 

A partir dessa compreensão, serão criados contextos em que todo o estímulo visual e 

auditivo passará pelo modo de sentir e de interpretar a performance que lhe é apresentada, 

tendo como referência a tela. Em outras palavras, o espectador imaginará, tecerá vínculos 

com o que, por sua natureza, é abstrato. 

 Configurada dessa maneira, a performance em um dispositivo audiovisual 

precisará de algumas ferramentas para emergir de uma forma que chame atenção do 

espectador, crie paisagens propícias a identificações com expressões corporais que 

caracterizam o gênero, num espaço em que não há referência à corporeidade, mas sim à 

desencarnação (ZUMTHOR, 2000). Nesse sentido, a conduta performática pode ser 

ressaltada por elementos visuais e sonoros que poderão provocar sensações estimulantes 

no espectador, que não substituem as experiências de um show ao vivo, mas que 

possibilitam outras possibilidades sensoriais. 

Por esse motivo, a cena que é apresentada ao espectador, com seus aspectos 

constitutivos, deve ser amplamente analisada. Nesse ponto dessa proposta de reflexão, 

elementos como luz, captura da movimentação dos artistas em cena, a sua relação com os 

itens cênicos, cenário, escolha dos planos e sequências que compõem o produto 

audiovisual são relevantes para que se depreenda como a performance emerge para quem 

assiste a ela nessas circunstâncias. Além disso, é preciso pensar em quais expressões 

corporais que se quer destacar, quais condutas gestuais são valorizadas, e como se quer 

destacar, possibilitando uma imediata articulação com aquilo que fãs da banda ou, de 

forma mais ampla do gênero rock, espera encontrar ali. 

Aprofundando-se na mise-en-scène, um outro aspecto a ser examinado nessa 

pesquisa atenta-se para o fato de que ela possibilita a emergência da performance nos 

dispositivos audiovisuais. Isso pode ser afirmado se for considerada a reflexão de 

Bordwell sobre a mise-en-scène. Inicialmente, o teórico do cinema aponta que Poucos 

termos da estética do filme são tão polivalentes quanto esse, em francês significa o que, 

em inglês, chamamos de ‘direção’, e suas origens estão no teatro. Mettre en scène é 

‘montar a ação no palco’ e isso implica dirigir a interpretação, a iluminação, o cenário, 

o figurino etc. (BORDWELL, 2008). Essa afirmação vem na esteira da dificuldade em 

definir o termo na tradição da crítica cinematográfica. Por isso, em seu estudo, ele destaca, 
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como uma das ancoragens de suas análises, a perspectiva de Truffaut de que “a mise-en-

scène compreendia ‘a posição da câmera, o ângulo selecionado, o gesto do ator’, em 

resumo, ‘simultaneamente a história que está sendo contada e a maneira de conta-la’” 

(BORDWELL, 2008). Outrossim, no horizonte de Bordwell, encontra-se a tradição 

crítica que pensa a “mise-en-scène como uma utilização natural, ainda que inteligente, 

das figuras diante da câmera. (...)Para mim, o essencial do sentido técnico do termo 

denota cenário, iluminação, figurino, maquiagem e atuação dos atores dentro do 

quadro” (BORDWELL, 2008). Em algumas palavras, o que pode ser entendido, de 

maneira abrangente, por mise-en-scène, segundo o teórico, é um entrelaçamento de 

elementos técnicos audiovisuais com encenação teatral23 para a elaboração da narrativa 

cinematográfica, proporcionando construção de sentidos. 

É necessário destacar, diante do que foi dito por Bordwell, que a perspectiva de 

mise-en-scène empregada será adaptada para o contexto do show e da performance 

analisada, levando em conta as possíveis adaptações que essa adoção acarretará. Uma 

delas é a de que num concerto como o do Earls Court ou num filme de concerto como o 

The song remains the same, por não haver a construção de uma narrativa nos termos 

pretendidos pela tradição do teatro ou do cinema, não ocorrem peripécias, clímax e 

catarse que surgem de um conflito anteposto24. Contudo, existem, no show analisado do 

Earls Court, por exemplo, início, meio e fim que são marcados por elementos, como a 

condução pautada num diálogo inicial das canções executadas, feita por Robert Plant, os 

                                                           
23 Para uma reflexão mais aprofundada sobre as relações tecidas entre cinema e teatro, portanto entre mise-

en-scène e encenação teatral, vale a leitura e a reflexão sobre trabalho dissertativo de Luiz Carlos Gonçalves 

de Oliveira Júnior, O cinema de fluxo e a mise-en-scène. Em linhas gerais, o autor explicita que o conceito 

de encenação teatral está vinculado ao teatro burguês que, com sua emergência, permitiu ao diretor teatral 

(metteur en scène) mais fluidez em relação ao texto que será encenado e flexibilidade no momento da 

montagem do espetáculo. Em outras palavras, o teatro burguês dá mais autonomia ao diretor. Assim, o autor 

destaca a encenação no teatro como uma ferramenta que depende do domínio do diretor da cena sobre a 

dimensão espacial do palco e os elementos cênicos como cenário, iluminação e atuação para construção da 

expressão poética que lhe convier sobre o texto que deverá ser apresentado. Segundo Luiz Carlos: 

“Cria-se uma tradição de truques, magias, efeitos espetaculares que aumentam o teor ilusionista da 

representação. (...)Cada peça pede um cenário diferente, um figurino, uma iluminação, uma movimentação 

de atores, um tom de diálogo, e o responsável pela orquestração de tudo isso é o metteur en scène.” 

(GONÇALVES, ANO, pg. 9) 

É desse fenômeno na arte teatral que surge a mise-en-scène no cinema, permitindo a compreensão de que 

no audiovisual pode haver uma preocupação do diretor com os elementos cênicos expostos acima que, 

entrelaçados, despertarão a sensibilidade do espectador para o que está sendo apresentado.     
24 As definições desses aspectos narrativos são encontradas na obra aristotélica Poética. Cada um deles faz 

referência a um momento da progressão dramática de um enredo. Peripécias anunciam transformações 

tímicas dos personagens, a partir de acontecimentos que irão definir transformações no enredo da narrativa, 

apresentado no início da trama; o clímax é quando o conflito definido, também no início da trama, é 

resolvido; a catarse é o momento do alívio acontece após o clímax, apontando para o desfecho da narrativa 

como uma espécie de alívio depois da resolução do problema central. 
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momentos de conversas com o público, engendrados também pelo vocalista, progressão 

dramática determinada pelas performances, culminando em um clímax. Portanto, é 

preciso salientar que o andamento do show não impede uma leitura sobre os elementos 

narrativos existentes no espetáculo, ao contrário, permite vislumbrar a possibilidade de 

entender esses fenômenos distintamente da sua ocorrência na tradição literária, teatral e 

cinematográfica, enxergando-os de uma outra forma e apreendo-os. Justifica-se, também, 

o uso do conceito de mise-en-scène num espetáculo filmado pelo fato de que o aparato 

tecnológico (o jogo de luz, o enquadramento) utilizado possibilitará uma compreensão de 

que a tecnologia usada esteve à mão da performance que se pretendia construir e 

apresentar. Além disso, essa estrutura proporcionou a elaboração de sentidos apreendidos 

pelo público, não só para aquele que esteve presente no dia da apresentação, que podia, 

por telão ou sem o auxílio dele, acompanhar o show, mas também para aquele que viu, 

quase 40 anos depois, no seu aparelho de DVD ou pela internet, no Youtube. 

Dessa maneira, dentro do jogo da mise-en-scène como fator que possibilita a 

emergência da performance em dispositivos audiovisuais, atribui-se àquela ferramenta a 

tarefa de orquestrar a relação entre a conduta gestual e o artista. Nesse sentido, refletir 

sobre esse aparato, que é um dos vetores da relação do artista com sua performance, é 

considerar a possibilidade de influência dele no gesto que se apresenta para o público. 

É fato que um dos aspectos específicos para o entendimento da performance, 

dentro de um olhar lançado sobre a sociedade em processo de mediatização e, mais 

especificamente, a elaboração performática construída também pelo atravessamento dos 

dispositivos tecnológicos, diz respeito a uma perspectiva do fenômeno que parte do 

constrangimento que os meios proporcionam na construção da performance apreendida 

pelo público. Tomando por base o pressuposto de que os meios de comunicação estão 

para além da noção de que por eles se propagam performances, é preciso reconhecer que 

há importância em entender como emerge uma conduta performática e possíveis ritos 

elaborados para serem experienciadas a partir das relações do artista com os dispositivos 

comunicacionais e da audiência com os dispositivos comunicacionais. Portanto, é 

necessário admitir que, por tratar-se de um processo, pelo qual a sociedade passa, de 

intermediação pelos meios de comunicação das vivências e que, por isso, a perspectiva 

de agenciamento das categorias culturais por eles ser condição premente, não se pode 

deixar de refletir sobre como o fato de a performance ocorrer da interação do artista com 
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esses meios determina condutas que possam constranger tradições e gestuais expressivos 

de um gênero musical.  Por outro lado, diante dessa reflexão, destaca-se a afirmação de 

Jorge Cardoso Filho, que possibilita um olhar atencioso para o corpo, reduto da 

performance, mesmo considerando as implicações inevitáveis de estruturas mediatizantes 

no processo performático. 

(...) compreender as formas de mediação com o simbólico não implica, 

necessariamente, fazê-lo sempre pelo viés da mediatização. Os meios de 

comunicação são apenas uma das forças que participam dos processos de 

agenciamento cultural e político, não a força exclusiva. (CARDOSO FILHO, 
2011 pg. 46) 

Assim, constata-se a mediatização em vias de consolidação na 

contemporaneidade, sobretudo no que concerne à difusão de produtos culturais. No 

entanto, deve-se pensar que, além de não ser fator exclusivo e determinante para 

considerar a permanência e/ou reiterações da conduta expressiva em análise, nesse 

momento, ela é aspecto constitutivo na construção e emergência da performance, assim 

como o corpo do artista o é. Em tempo, Jorge Cardoso Filho afirma que “é necessário 

observar o corpo como o âmbito de convergência das práticas culturais, também como 

um medium, conformado e reformado pelo sistema de notação no qual está inserido 

(CARDOSO FILHO, 2011), ou seja, caso se considere somente os meios de comunicação 

como determinantes nos processos de construção e, até mesmo, de difusão da 

performance, poderia se estar negligenciando o papel fundamental do corpo na elaboração 

do fenômeno performático. Então, o que se quer demonstrar é que, além dos meios de 

comunicação poderem ser um ambiente que proporciona interações específicas com a 

performance, o corpo do artista e sua expressão em cena serão o foco, já que 

possivelmente, antes de emergir nos dispositivos eletrônicos, é nele que a performance 

emergirá. 

Um segundo operador de análise diz respeito, a partir das apresentações dos 

integrantes do Led Zeppelin diante das câmeras, a como se criou uma atmosfera 

misteriosa, ambígua e distanciada do público ao redor das suas performances. O resultado 

que se pretende alcançar será atravessado, portanto, por uma espécie de olhar sobre os 

efeitos e sensações sugeridos pela interseção entre condutas gestuais, dispositivos 

eletrônicos e mise-en-scène. Assim, serão listadas imagens que propiciem esboçar um 

vocabulário que desenhe os ritos que reiteram o gênero musical em questão e imagens 

que possam ressignificar determinadas condutas do gênero. O pressuposto dessas 
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hipóteses é o fato de que ocorre um entrelaçamento entre o artista e o público na 

apresentação da performance. Além disso, é como se fosse permitido afirmar que o 

objetivo da elaboração performática é o público que a apreende. Sobre esse fenômeno, 

em um estudo sobre a performance da banda Radiohead (2013), Jorge Cardoso afirma: 

O sociólogo Simon Frith (1996) aponta que o próprio ato de ouvir música é 

uma performance. Isto significa dizer que ao estabelecer uma relação com uma 

canção ou música qualquer, o ouvinte não está, simplesmente, exercitando suas 

preferências musicais e se deixando seduzir pela voz, melodia e ritmo daquela 

expressão, mas está, ao mesmo tempo, seguindo certas “regras” inscritas na 

ação de escutar canções ou mais especificamente, aquele gênero musical. 

Expressões como “essa é música para dançar”, ou “essa é uma canção para 

ouvir com dor de cotovelo”, demonstram como há um saber-cultural que nos 

indica a forma de relacionamento com as músicas. Nesse sentido, tanto o 

músico quanto os ouvintes fazem parte de uma performance. (CARDOSO 

FILHO, 2013, pg. 4) 

Então, com base na afirmativa de Jorge Cardoso Filho, o ato de ouvir música é 

mais do que exercer o gosto musical. Para além, ele requer uma conduta executada tanto 

pela audiência quanto pelo artista a partir do contato estabelecido com o ambiente em que 

performance emergirá. Nessa direção, o que o autor chama de saber-cultural é, portanto, 

a gramática aprendida daquele encontro e, em seguida, exercitada nas formas de ouvir a 

música, de apreender o gênero musical. Em outras palavras, segundo Jorge Cardoso, o 

artista em ação engendra fenômenos performáticos que instituem reconhecimentos 

afetivos em torno do gênero rock. O que se evidencia é que a sonoridade musical e os 

timbres vocais impulsionam essa reflexão. Considerando o que foi dito sobre condutas 

estabelecidas a partir da escuta, o diálogo que se quer criar com a perspectiva apresentada 

é o de que esse processo pode ser observado quando o público entra em contato com a 

performance visual do artista. É possível tomar as expressões apresentadas por Jorge 

Cardoso “essa música é feita para dançar” ou “essa é uma canção para ouvir com dor de 

cotovelo” e utilizá-las em um contexto relacionado à performance visual. Ao serem 

transpostas para esse contexto, ao enxergar o artista em performance corporal, a audiência 

poderá obter as mesmas conclusões. Reconhecimentos como os que foram apontados por 

Jorge Cardoso reforçam o que se pretende nesse ponto do trabalho, que é, justamente, 

investigar determinadas condutas de performance visual, com o olhar voltado para a 

banda e para o público. 

Assim, ressalta-se a importância em observar atentamente os gestos nesse 

contexto, já que a performance acontece a partir do conjunto de expressões corporais do 

artista. A princípio, é importante destacar a diferenciação feita por Galard (2008) entre 
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ato e gesto na construção de uma conduta, considerada por ele, poética. Nesse sentido, 

ato e gestos podem ou não possuírem intenções distintas, porém, para o autor, o gesto é 

revelação, enquanto o ato é um resumo dos seus efeitos. Para esclarecer, o que pode ser 

entendido sobre “revelar” diz respeito à emergência de sensações diversas e possíveis 

afetos; sobre os “efeitos”, conclui-se que é aquilo que está num nível sensorial, 

superficial.  Seria como se o gesto despertasse sentimentos e afetividades que o ato – uma 

ação que não provoca a atenção – não desperta. Constata-se, a partir dessa afirmação, que, 

para o gesto, volta-se um olhar atencioso, no intuito de capturar aspectos que definam a 

sua inventividade, por mais que ele seja repetido.  

O terceiro operador seria, portanto, o corpo, e suas partes constitutivas: gesto, 

dança, voz. Dessa maneira, pensar em movimentações corporais significa pensar em 

partes do corpo que compõe a estrurura da sua expressão performática. Nesse sentido, 

Zumthor (2010) pontua que a expressão corporal corrente encadeia séries contínuas de 

gestos de todas as espécies. Um movimento do corpo inteiro se faz acompanhar, em geral, 

de uma gesticulação dos braços e da cabeça, além de uma mímica e de um olhar 

particular. Ou seja, à medida que se pensa no corpo em performance, é preciso antentar-

se para os detalhes que o compõem e para os sentidos que podem suscitados em sua 

manifestação.  

Em sentido amplo, o esforço desse percurso é esclarecer os aspectos da construção 

performática do Led Zeppelin em espetáculos de importância para a afirmação da banda 

no gênero em que se inscreve, além de apontar para gestos inventivos que podem 

constranger e criar atmosferas que marcam a sua trajetória. Assim, poética da conduta, 

gênero musical e dispositivos audiovisuais são as categorias das análises que serão 

articuladas na tentativa de explicar os fenômenos recortados para a análise. 

A princípio, vale sempre ressaltar que este trabalho não pretende se aprofundar no 

estudo da técnica cinematográfica, mas utilizar esse entendimento para a análise da mise-

en-scène como um aspecto da construção da performance, a partir dos aparatos técnicos 

relacionados às escolhas estéticas da banda, em outras palavras, a partir da reflexão tanto 

sobre a captura dos gestos quanto sobre como os artistas os apresentam para o dispositivo 

audiovisual em questão. Ao pensar dessa maneira, deve-se considerar que Bordwell 

apontava para uma preocupação em não negligenciar as escolhas constitutivas dessa 
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categoria do cinema, porque existem potencialidades estéticas acionadas nesse contexto 

que devem ser consideradas. 

Que potencialidades estéticas são mobilizadas quando a encenação 

cinematográfica é praticada desse modo? Não se trata de refletir sobre a 

atuação dos atores ou o conjunto da interpretação, mesmo reconhecendo que 

ambos afetam o fenômeno considerado. Da mesma forma, não há como não 

considerar a influência do movimento de câmera, particularmente do 

enquadramento. (BORDWELL, 2008, p.30)      

Evidentemente, no raciocínio de Bordwell está implícita a preocupação voltada 

para as escolhas estéticas do diretor em relação aos cortes entre planos, ao uso da 

iluminação, a ausência ou presença de cenário. Para ele, implicar-se apenas na 

interpretação dos atores não abarca toda o sentido do que é a mise-en-scène. É preciso 

pensar, portanto, nos aspectos que envolvem os aparatos cênicos para que, entrelaçados 

à atuação, permitam que o espectador se sinta tocado em sua sensibilidade e crie sentidos 

ao que assiste. O que se pode concluir, dessa forma, é que, em nenhum sentido, deve-se 

argumentar sobre alguns desses elementos estéticos isoladamente para se entender a mise-

en-scène. O que fica visível e plausível de apontar é que, diante dessa condução cênica, a 

atuação será pensada para o aparato tecnológico que a abarca e que esse aparato será 

pensado para que, na medida do que for interpretado, a interpretação seja, da maneira 

mais próxima do que se havia projetado, seja capturada. Por toda essa teia de elementos 

com caráter estético, há que se ter um olhar amplo e aprofundado sobre o entrelaçamento 

ao mesmo tempo tecnológico e interpretativo que constitui esse fenômeno. 

Ao gerar um contexto de adaptações, considerando que a teoria sobre mise-en-

scène está veiculada ao cinema e que aqui será vista em filme-concerto, permite-se fazer 

um jogo de analogias e aproximar as performances dos músicos das atuações de atores 

em filmes. Assim, pode-se pensar sobre aquelas como atuações e que, nesse processo, as 

personas apresentadas são racionalizadas pelos artistas para que tenham determinada 

forma. Em outras palavras, infere-se que os músicos projetem e realizem uma 

performance pensada, ensaiada e, portanto, prevista. 

De acordo com a articulação feita, considera-se possível a hipótese, portanto, de 

que a performance seja uma das potências apontadas por Bordwell, garantindo, assim, 

que haja justificativa para debruçar-se sobre a ideia de mise-en-scène em shows filmados 

e/ou filmes concertos. Além disso, quando um dispositivo intermedeia a relação do artista 
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com sua conduta performática, é claro que ela será construída tendo em vista esse 

atravessamento. 

Dentro dessa perspectiva, um dos objetos desse trabalho, o registro fílmico do 

show-concerto do Led Zeppelin, no Earls Court Arena, em 1975, será analisado, tendo 

por base dois momentos específicos em de um dos dias de apresentação do grupo. A 

escolha do dia não seguiu um critério específico (24 de maio, penúltimo dia da lista de 5 

shows foi o escolhido), mas o momento escolhido seguiu alguns critérios, a saber: o 

primeiro, na execução da música Moby Dick, um solo de bateria, com aproximadamente 

10 minutos, de John Bohnam, no qual o baterista sugere uma conduta acrobática em sua 

performance; o segundo, nessa mesma apresentação de Bonham, os diálogos de Robert 

Plant com o público, em que sua expressão conota cotidianidade e intimidade. O outro 

objeto são as performances de Robert Plant e Jimmy Page na canção Baby, since i’ve been 

love you, no rock-documentário The song remais the same, lançado em 1976, mas 

gravado em 1973, as quais apontam para um jogo dialógico entre complementaridade-

androginia-compenetração, a partir das duas figuras dos músicos quando interagem entre 

si ou quando estão voltados para as suas próprias performances. O outro momento desse 

registro será o de Dazed and Confused, no qual a performance de Jimmy Page utilizando 

um arco de violino para executar um solo de guitarra será vista. Assim, nesses momentos 

evidenciados, anseia-se saber como esses sentidos atribuídos a Bonham, a Plant e a Page 

foram concebidos com o auxílio da luz, dos enquadramentos e da montagem. Seguindo 

esse percurso através da criação performática do Led Zeppelin, a partir da ideia de mise-

en-scène, também será possível depreender as atmosferas criadas e os sentidos propostos 

pelas imagens interferindo em como a audiência irá receber e dialogar com elas e com 

seus aspectos constitutivos. 
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3. Sobre a construção da performance em Earls Court Arena e em 

The song remais the same 

 

O objetivo desta seção é desenvolver um trabalho de interpretação das três 

performances audiovisuais escolhidas, elencadas anteriormente, e o diálogo estabelecido 

entre elas e o gênero rock, levantando aspectos performáticos reiterativos e 

singularizantes. Ela está subdividida em três partes relativas a cada performance 

analisada. Nos intertítulos dessas subdivisões, estão os nomes das canções que foram 

performadas e dos shows nos quais elas foram apresentadas. 

As questões relacionadas à performance (manifestações corporais, gestos e voz) 

apontadas por Zumthor (2000) e à poética da conduta, por Galard (2008), bem como 

aspectos relacionados ao gênero musical, em Jeder Janotti (2006), e ao audiovisual, em 

Bordwell (2008), foram base para a tessitura do percurso analítico a que se propôs esse 

capítulo. A partir do caminho apresentado acima foi possível construir uma argumentação 

em torno da emergência da performance musical em dispositivo audiovisual e dos 

motivos pelos quais determinados sentidos foram atribuídos a ela.  

É importante salientar que o olhar direcionado à performance do Led Zeppelin 

não foi prejudicado pelo fato de as sequências destacadas terem sido realizadas em tempos 

e espaços distintos. De certo modo, esses dados ajudaram a identificar padrões 

expressivos que marcaram a conduta performática da banda, ao longo de alguns anos. 

Além disso, houve a preocupação em considerar o espectador como o receptor das 

imagens, não o público pagante que viu as apresentações ao vivo. Por outro lado, essa 
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estratégia não significa que o público ali presente não pode ser considerado, mas sim que, 

por se tratar de uma análise de um produto audiovisual, pressupõe-se a presença de um 

espectador que frui as performances mediatizadas pela tela. Considerando essa afirmação, 

pode-se dizer que a análise percorre um caminho específico que aceita a premissa de que 

a emergência de sentidos, a partir dos meios aqui colocados, acontece de maneira próprio. 

Assim, acreditando em um aspecto comunicacional constitutivo da performance, 

a relação que é estabelecida entre atos performáticos e características fundantes do campo 

da comunicação permite que a reflexão organizada nas próximas páginas se oriente por 

um caminho satisfatório. Nesse sentido, Zumthor (2000, pg.35), ao afirmar que as regras 

da performance – com efeito, regendo simultaneamente o tempo, o lugar, a finalidade de 

transmissão, a ação do locutor e, em ampla medida, a resposta do público – importam 

para a comunicação tanto ou ainda mais do que as regras textuais, autoriza o vínculo 

que foi determinado no capítulo que se inicia. 

 

O diálogo performático entre Robert Plant e Jimmy Page, em Since I’ve been 

loving you, no filme-concerto-documentário, The song remains the same 

 

O diálogo entre Robert Plant e Jimmy Page pode ser considerado como um traço 

da gramática performática do Led Zeppelin, visto ser essa uma relação que foi explorada 

frequentemente por eles nas apresentações. Ao assisti-las, em perspectiva, nota-se que os 

versos cantados por Plant e os acordes e solos de Page interagem num jogo de pergunta e 

resposta – muito próximo aos artistas do blues, inclusive. Nos trechos escolhidos para 

análise, ademais, percebe-se que esse aspecto foi muito explorado na construção das 

imagens dos shows em questão, o que, evidentemente, ajudou a construir a identidade do 

grupo como alicerçada, principalmente, na dinâmica de palco da dupla.  

Vale a pena, para entender de forma contextualizada, saber como Page escolheu 

Plant para formar o Led Zeppelin. Com o fim da banda de blues-rock Yardbirds, em 1968, 

Page formou o New Yardbirds, que mais tarde se transformaria no Led Zeppelin. Havia 

uma intenção no guitarrista de formar um supergrupo de rock e, para isso, ele convidou, 

da formação original do Led, primeiramente, John Paul Jones, baixista que já conhecia 

de sessões de gravação. Junto com Peter Grant, assistiu a uma apresentação de Robert 
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Plant que o fez convidar o vocalista, que, na época integrava, junto com Bonham, uma 

banda chamada Band of Joy. Foi de Plant a indicação de Bonham para Page, formando, 

finalmente, o Led Zeppelin. Depois de ouvir Plant cantar, Page não tinha dúvidas que o 

vocalista do novo grupo de rock seria aquele jovem alto, de cabelos louros encaracolados. 

Segundo registros sobre o momento, há um comentário de Page que ilustra a relação que 

seria construída entre eles ao longo dos anos:  

When I auditioned him and heard him sing I immediately thought there must 

be something wrong with him because I just coudn’t understand why he hadn’t 

become a big name yet. I thought Robert was fantastic.25 (Treasures of Led 

Zeppelin, pg.21) 

Em muitas canções gravadas em estúdio ou em shows, ouve-se facilmente a 

interação entre voz e guitarra. É possível listar algumas delas: You shook me, Dazed and 

confused, I can’t quit you baby, no primeiro álbum, lançado em 1969, Led Zeppelin I; 

What is and what should never be, The lemon song, no álbum Led Zeppelin II, lançado 

em 1969; Since I’ve been loving you, do Led Zeppelin III, de 1970; Black dog, Rock and 

roll, do Led Zeppelin IV, de 1971; In my time of dying, do Physicall Graffiti, de 1975. Ao 

assistir às apresentações, o que se é ouvido realiza-se visualmente. Não é difícil encontrar 

largos momentos de diálogos entre os dois músicos. Às vezes num regime de pergunta-

resposta, às vezes a voz acompanhando a guitarra, às vezes a guitarra anunciando a voz, 

às vezes o contrário. Enfim, esses instantes podem ser ouvidos somente ou vistos e 

ouvidos na tela.  

Em fotografia, é possível, também, encontrar esse diálogo. Convidado para ser o 

fotógrafo da banda no início dos anos 70, Neal Preston acompanhou a banda em turnês 

importantes pelos EUA, fotografando os quatro integrantes nos ensaios, no trânsito entre 

cidades, nos camarins e nos palcos. Nesse sentido, é interessante ler o depoimento do 

fotógrafo sobre a sua contratação, para que seja possível ampliar a compreensão sobre o 

universo que está sendo tratado. Na entrevista concedida à jornalista Cynthia Fox, num 

dado momento, a jornalista e o fotógrafo falam sobre as estratégias de difusão da banda 

no cenário do rock. Segundo eles: 

CYNTHIA: Sim. Jimmy Page se orgulha muito do fato de que esta era uma 

banda que havia crescido principalmente do boca a boca. Não foi por meio de 

uma campanha publicitária. Não foi por meio de inúmeras aparições na TV. 

Então, você se vê ali, de algum modo, por meio de sua capacidade criativa 

                                                           
25Quando eu fiz uma audição com ele e ouvi-o cantar, imediatamente, eu pensei que algo deveria estar 

errado com ele porque eu não conseguia entender por que ele não havia se tornado um grande nome. 

Robert era fantástico. 
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ajudando-os a criar e a manter esse tipo de mistério por causa de sua capacidade 

de captá-los nesses incríveis momentos iconográficos que a maioria das 

pessoas pensa quando o Led Zeppelin vem à mente. Esses momentos foram 

momentos que você criou. 

NEAL: Bem, são momentos que eu captei. Eu acho que a decisão já havia sido 

tomada antes da turnê para que eles fossem mais acessíveis. Eles eram a melhor 

banda do mundo e sei de fato que a decisão já havia sido tomada para se obter 

maior publicidade, levar alguns escritores na viagem para gerarem matérias 

mais abrangentes, que imagino ser algo que raramente havia sido feito antes. 

Eles convidaram dois escritores ingleses para viagem, pessoas do NME e 

Melody Makers. Lisa Robson apareceu várias vezes na viagem. Cameron 

(Crowe) apareceu na viagem para a Rolling Stone com toda a sua força. 

(PRESTON, 2010, pg. 87). 

Fica claro no trecho destacado sinais de que havia uma atmosfera de mistério ao 

redor do Led Zeppelin e, em contrapartida, um desejo de criar caminhos para que o 

público conhecesse de maneira mais detalhada os percursos da banda, reconhecida, 

mesmo que de forma controversa por parte de alguns críticos da época, como a melhor 

banda de rock dos anos 70. O que se nota, vendo as fotos de Neal Preston, é que o acesso 

pode ter ficado mais fácil, mas a aura de mistério permaneceu perpassando a presença 

dos seus integrantes. Ainda segundo Preston: 

NEAL: Bem, era um território desconhecido, mas se tratava do Led Zeppelin 

e, é claro, eu iria pisar com cautela. Eu teria que ser discreto o tempo todo. 

Mas, se esse era o caso quando se tratava de grandes bandas de rock e sendo 

fotógrafo. Seja como uma mosca na parede, não se meta no caminho, use bem 

a cabeça. Não tente ser o centro das atenções. Use a cabeça em termos daquilo 

que você vê, o que você fotografa e o que você conhece. (PRESTON, 2010, 

pg. 48) 

Bem, segundo Preston, toda banda de rock deveria ser fotografada de maneira 

distanciada, o que reitera a poética do rock que constrói artistas como divindades, figuras 

intocáveis. O Led Zeppelin, portanto, não fugiria à regra. No entanto, isso não impede de 

capturar aqui a marca, ou as marcas, que, dentro desse contexto, faz/fazem emergir uma 

identidade, uma iconografia, uma performance que caracterizam o Led Zeppelin. É nessa 

linha de reflexão que o diálogo entre o vocalista e o guitarrista aparecem como aspectos 

fundamentais. Não se pode clarificar completamente o sentido dessa conduta, no entanto 

é possível inferir e supor significados para ela. Em outras palavras, não se pode afirmar 

uma relação, de qualquer ordem, fora dos palcos, tomando por ponto de partida o que se 

vê sobre eles, contudo, é possível propor sentidos ao que se assiste e ao que se sente. 

Portanto, ao se assistir a um show do Led Zeppelin e ao se ver fotografias deles, não há 

como não perceber um intuito de reforçar uma interação entre o vocalista e o guitarrista. 

Além disso, não há como não buscar sentidos nessa interação e como não a afirmar como 
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marca fundamental da performance da banda. Então, Preston capturou instantes que 

construíram essa atmosfera em torno deles, o que é possível enxergar a seguir. 

 

Figuras 3 e 4 - A dupla Robert Plant e Jimmy Page. 

  

Fonte: Neal Preston. 

 

Figuras 5 e 6 - A dupla Robert Plant e Jimmy Page. 

  

Fonte: Neal Preston. 

 

Figuras 7 e 8 - A dupla Robert Plant e Jimmy Page. 

  

Fonte: Neal Preston. 
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Figuras 9 e 10 - A dupla Robert Plant e Jimmy Page. 

  

Fonte: Neal Preston. 

Percebe-se, a partir das imagens, que há um desejo em consolidar uma atmosfera 

de identificação entre Plant e Page, como se o que um cantasse fosse o que o outro 

estivesse a tocar. Mais do que isso, existe uma sensação de que, entre os dois, poderia 

haver uma ligação que se estende para longe dali, para longe do palco. Faz parecer que o 

elo que os une extrapola a apresentação, difunde-se pelos ensaios e pelos momentos em 

que os personagens do frontman e do guitarrista virtuoso não estão acionados. Podem 

conotar irmandade, fraternidade ou conjugalidade, mesmo que nenhuma dessas 

atribuições fiquem claras. Para isso, a lente do fotógrafo captura momentos em que seus 

corpos estão distantes e momentos em que estão próximos, executando os gestos 

semelhantes, trocando olhares e, principalmente, momentos em que, mesmo separados, a 

impressão que se tem é de uma sintonia inabalável, já que enquanto um toca o outro canta. 

Toda a atmosfera de atração entre Page e Plant é construída nas fotografias em destaque, 

seja pelos fachos de luz iluminando seus corpos ao mesmo tempo, seja pela fumaça em 

cena que os encobre, fazendo parecer que os dois emergem de um espaço de mistério, 

cujas formas aparecem com poucos detalhes ou só possíveis de serem reconhecidas por 

contornos pouco iluminados, como acontece na Figura 7. Num mesmo quadro, Plant e 

Page aparecem iluminados, encobertos e reconhecíveis pelas suas silhuetas. Enfim, é 

como se naquele instante só existissem os dois em cena. Além disso, em torno de Plant e 

Page, a ideia que se sustenta é a de que a relação produzida visualmente deveria estar em 

consonância com a que pode ser produzida de forma auditiva.  

  Nas músicas, ao vivo ou gravadas em estúdio, e nas fotografias, pode-se 

constatar, então, o que se quer depreender das imagens capturadas pelas câmeras dos 

diretores do show documentário. Por isso, agora, será dado mais atenção a Since I’ve been 
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loving you, executada no The song remains the same, compreendendo e interpretando, de 

forma mais aprofundada, a interação entre Page e Plant. 

Momentos antes de entrarem em cena, eles são filmados no camarim, agindo 

prosaicamente, Page aparece bebendo suco de laranja, Plant conversando com Peter 

Grant, Bonham caminhando. Essa relação com o cotidiano sendo filmada pode quebrar 

as expectativas sobre as imagens construídas ao redor dos músicos de rock como 

celebridades, astros ou mitos intocáveis, que estão fora da vida comum. Por outro lado, a 

escolha de Humphrey Dixon, o editor desse rock documentário, pelo corte direto de uma 

situação de bastidores para o palco pode provocar um efeito de admiração sólido, por não 

haver transição entre as situações, e a sensação é a de que não se tem notícia de como foi 

o desenrolar de um momento banal para um outro de caráter estético, ficando, por último, 

esses instantes em cena. Em outras palavras, não se conhece uma preparação, e sim uma 

passagem brusca de um momento prosaico de descontração para o de tensão e 

dramaticidade do palco. Assim, o espectador, imediatamente após o corte, assiste à banda 

em ação, e essa elipse é interessante também porque pode funcionar como uma “cortina 

de fumaça”, uma proteção, portanto, alimentando uma atmosfera de mistério sobre o Led 

Zeppelin. 

Em seguida ao corte, ouve-se um pequeno solo introdutório da canção, com Page 

no palco, em plano médio. Sua imagem repetida no quadro, divide-o em quatro partes e 

o microfone, ainda vazio, à sua frente prenuncia o vocalista que aparecerá. Seu corpo se 

projeta para cima da guitarra, depois para trás, assim como seus cabelos são lançados 

nessas mesmas direções, acompanhando os sons da guitarra que sugerem, desde o 

princípio, um lamento. Ainda não se vê Plant, quando o próximo plano, um close up nas 

mãos de Jimmy Page, dedilhando a guitarra, preenche o quadro e estimula uma 

aproximação entre músico e espectador, formalizando um desejo de mostrar um suposto 

virtuosismo do músico e intimidade dele com o instrumento que é tocado. Ora closes, ora 

planos em que uma parte do corpo de Jimmy com sua guitarra é centralizada, chamando 

à atenção o espectador, que não vê o rosto de Jimmy nem sua indumentária de lua e 

estrela, para a simbiose criada entre o artista e seu instrumento. Vale ressaltar que essa 

imagem do guitarrista empunhando sua guitarra é uma das mais caras ao gênero rock, já 

que trata de construir, a partir dela, uma dimensão de pertencimento e de identificação do 

público a uma idealização do músico atravessada por desejos de heroísmo, liderança e 

sexualidade. 
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Nesse sentido, cria-se um espaço simbólico em que atos performáticos 

estabelecem elos entre público e artista, possibilitando o surgimento de fronteiras entre 

espaços normativos e de transgressão (JANOTTI, 2000). Isso porque, fazendo uma 

digressão nesse ponto, a guitarra pode ser vista como um dos símbolos do rock, assim 

como o guitarrista, por extensão; se o rock, ainda naquele momento, apontava para um 

universo transgressor por invocar comportamentos, como, por exemplo, uma possível 

sensualidade transgressora, a identificação com a música proporcionaria um contato 

amplo com um modus operandi social fora de um padrão conservador. Assim, ao ressaltar 

a imagem de Jimmy Page em relação íntima com sua guitarra, os diretores Peter Clifton 

e Joe Massot contribuíram para que esse símbolo reiterado pelo guitarrista marcasse a sua 

performance de uma maneira erotizada dentro do universo do gênero rock. Além disso, é 

importante destacar que, se essa imagem é veiculada em um dispositivo audiovisual, 

partindo do pressuposto de que a sociedade passa por processos de mediatização 

(BRAGA, 2007) caracterizados por modos específicos de fruição de uma obra de arte 

veiculadas nos meios de comunicação de massa, ela deve ser destacada. Sendo assim, o 

sentido que essa imagem pode suscitar justificaria a escolha por planos fechados sobre a 

mão de Page no braço da guitarra, em que é possível enxergar os detalhes dos dedos sobre 

as cordas do instrumento, gotas de suor sobre o corpo da guitarra, e por planos em que se 

vê o instrumento junto ao corpo de Page, como se fosse parte dele. 

 

Figuras 10 e 11 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 12 e 13 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 
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Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Dando continuidade à descrição da cena, numa fusão entre planos, nota-se, ao se 

perceber a silhueta de Plant, que ele se aproxima do microfone. Em seguida, a sua 

imagem, em plano médio, também aparece repetida em quatro partes, como a de Page. 

Com sua voz “rasgada”, rouca, ele canta como se estivesse fazendo uma queixa a alguém. 

Antes de chegar pela primeira vez ao refrão, há enquadramentos em que Plant aparece 

descentralizado e a câmera movimenta-se dele para Page, bruscamente, colocando-os 

num mesmo quadro, outros cujo ponto de vista está posto de baixo para cima do vocalista 

acompanhando seus gestos e expressões. Plant reproduz gestos mínimos de braços e 

mãos, como se estivesse dando explicações, tentando convencer este interlocutor 

imaginário. No momento do refrão, o vocalista é visto em close up, sozinho, centralizado, 

em perfil e, curiosamente, o espectador está à espreita, observando a continuação da 

“conversa” entre Plant e seu ouvinte. Verdadeiramente, ao se tratar do frontman de uma 

banda de rock, é previsível estar sozinho no plano nesse momento. Para além dessa 

constatação, o que pode inquietar é o fato de esse momento acontecer enquanto o refrão, 

de carga dramática intensa, está a ser executado, denotando que se pretendia capturar, de 

forma muito próxima, um momento de entrega melancólica do eu lírico àqueles 

sentimentos. 

Figuras 14, 15 e 16 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 
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A sequência acima colocada conota um sentido interessante, quando observada. 

Plant aparece, primeiramente, segurando o microfone ao cantar. A seguir, ele está fora do 

quadro, que permanece estático e sem o seu protagonista, que volta para ele a cantar sem 

tocar no microfone. O observador dessa cena é surpreendido por esse vazio que aponta 

para o desespero cantado pelo eu lírico no refrão (Since I've been loving you/ I'm about 

to lose my worried mind26) e executado em seus gestos. Nesse momento descrito, o 

contato que o espectador estabelece é diretamente com o perfil agonizante do intérprete. 

Assim, dentro do conjunto de imagens sobre Plant que são capturadas, essas se destacam 

por não priorizarem seu corpo, sugerindo ao espectador que o momento necessite de 

atenção para a sua expressão facial e para a sua voz (ZUMTHOR, 2010). Além disso, a 

ausência do seu rosto, em um plano entre aqueles em que ele figura, pode suscitar uma 

ideia de rastros deixados por uma presença que se vai ou que se encontra em estado de 

desequilíbrio emocional. O momento destacado é finalizado com um plano médio do 

corpo Plant, fazendo gestos que acompanham as notas da guitarra de Page. Em seguida, 

a câmera mostra para o olhar do espectador alguém da plateia que assiste atentamente ao 

espetáculo, sugerindo uma aproximação entre as condutas do público ali presente e do 

espectador do vídeo. 

 

Figuras 17, 18 e 19 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

    

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Até esse instante da apresentação, seus corpos são mostrados, 

predominantemente, solitários nos planos e, nesse sentido, nota-se que a escolha por os 

retratar dessa maneira não é um mero objetivo. Ao passo que Page é capturado em uma 

relação simbiótica com seu instrumento, em close ups, sendo possível acompanhar seu 

                                                           
26 Desde que eu comecei a te amar/ estou prestes a perder a minha mente insana” (tradução livre). 
Letra acessada em: 
https://www.google.com.br/search?q=since+i%27ve+been+loving+you&oq=since+i%27ve+&aqs=chrom
e.4.69i57j69i60j69i61l2j35i39j0.8498j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

https://www.google.com.br/search?q=since+i%27ve+been+loving+you&oq=since+i%27ve+&aqs=chrome.4.69i57j69i60j69i61l2j35i39j0.8498j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=since+i%27ve+been+loving+you&oq=since+i%27ve+&aqs=chrome.4.69i57j69i60j69i61l2j35i39j0.8498j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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dedilhar na guitarra, Plant surge sob uma atmosfera de imponência, reforçada pela sua 

centralidade nos planos e pelo ponto de vista de baixo para cima, executando gestos 

mínimos e, à maneira de um contraste estabelecido entre o corpo e a voz, cantando de 

forma lamentosa.  

Dois corpos postos em performance, apresentados, ainda que separadamente, 

convergem para o que será visto conjuntamente adiante. Trazem e reiteram as suas 

singularidades, a partir de uma poética da conduta (GALARD, 2008) que oferece ao 

espectador uma série de significados que lhe possibilitam compreender a performance 

executada e todo o contexto do qual ela faz parte. Outrossim, num percurso que volta a 

perspectiva para a audiência, a observação desse fenômeno permite afirmar que, no jogo 

performático, a sua legitimação passa, também, pela possibilidade de busca e inferência 

de significados para os gestuais que emergem da sua relação com o artista. Retomando, 

aqui, o objetivo dessa pesquisa, é mister ressaltar que ao tratar de poéticas de conduta, é 

inevitável não considerar o espectador. Nesse sentido, pensar sobre como se dá o impacto 

dessa performance sobre ele e, até, elucubrar sobre suas demandas relacionadas às 

performances instauradas, complementa a relação estabelecida entre ele e os artistas, já 

que parte dessas demandas podem estar no desejo de perceber a performance como um 

fenômeno que diz algo sobre uma atmosfera mítica e envolvente da qual o espectador 

quer fazer parte. Diante dessa afirmação, refletir em sintonia com o que Frith afirma, 

sobre a expectativa do público diante de um artista é necessário e, portanto, lê-se da 

seguinte forma:  

Two issues are significant here, I think. The first is embarrassment. Performing 

involves gestures that are both false (they are only being put on for this 

occasion) and true (they are appropriate to the emotions being described, 

expressed, or invoked). Even the most stylized performer, the one with the most 

obviously formal and artificial gestures, is expressing the self, displaying in 

public sounds and movements usually thought of as intimate; what the 

audience wants to see, as Roland Barthes puts it, is "a convinced body, rather 

than a true passion. In judging a performer we are, as an audience, measuring 

her gestures against our sense of what she's really like, off stage (what her 

voice and body really do, in this sort of situation), and even if, from the singer's 

point of view, this makes it even more important to maintain a clear separation 

or distance between self and personality, nevertheless, what's on offer is a kind 

of vulnerability: we might not like her ”27 (FRITH, 1996, pg. 214; apud 

Barthes) 

                                                           
27 Duas questões são significativas aqui, eu acho. O primeiro é constrangimento. Performance envolve 
gestos que são tanto falsos (eles só estão sendo usados para esta ocasião) e verdadeiros (eles são 
apropriados para as emoções que estão sendo descritas, expressas ou invocadas). Mesmo o intérprete 
mais estilizado, aquele com gestos mais obviamente formais e artificiais, está expressando o eu, exibindo 
em sons públicos e movimentos geralmente considerados como íntimos; o que o público quer ver, como 
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Dirigindo-se à expressão performática de uma artista pop, Frith irá tratar da 

performance, nesse ponto, a partir da ideia de que o constrangimento, que significa o 

contato permeado de expectativas e julgamentos do público direcionados ao artista, como 

parte da sua estrutura. Ao apontar as construções performativas dos artistas, sejam elas 

bastante deslocadas ou com referências muito diretas à realidade, infere-se que elas estão 

sempre sujeitas ao crivo do público que referenda a verossimilhança desses processos a 

partir dos elos que podem ser criados entre ele e os personagens que os são apresentados. 

Nesse sentido, segundo Frith, a intimidade que se cria, não é com o artista, mas sim com 

aquela figura que está em cena. Em outras palavras, o espectador deseja que o artista 

corresponda ao ideal criado em cena. Além de intimidade, infere-se a confiança nessa 

relação, na mesma medida, já que o espectador estabelece um laço a partir da coerência 

que ele interpreta e/ou percebe no artista em performance. 

Assim, ao surgir em cena, Jimmy Page sustenta a imagem do guitarrista 

possivelmente virtuoso: ao tocar seu instrumento, sugere, para o seu espectador, domínio, 

presteza e dramaticidade. Seus movimentos não apontam para uma dança, enquanto toca, 

ou para uma expressão delicada. Seu tronco se projeta para frente e para trás. Ele dá 

pequenos passos cambaleantes, como um ébrio, sempre movimentando seus braços de 

forma rude e agressiva sobre o instrumento. Ouvindo o som que sai da guitarra, infere-se 

que seus gestos estão em simetria com o que pode suscitar a música em relação à tristeza 

e solidão. Além disso, quem lhe assiste percebe que não se consegue ver o seu rosto com 

precisão, como se existisse uma espécie de apagamento, e que a sua expressão facial não 

fosse o que realmente importasse naqueles instantes. À figura de um manipulador de 

marionetes, retém-se a imagem de Page manipulando o instrumento, as notas e os acordes 

que, por sua vez, chamam a atenção por ganharem textura e dramaticidade. No entanto, 

numa ação controversa, o olhar voltado para guitarra imediatamente será conduzido para 

as mãos e para o corpo do artista que se esconde por traz do som e do instrumento. Nesse 

jogo, quando é possível olhar para a parte do corpo de Page, observa-se que seus cabelos 

e seus movimentos criam uma barreira imaginária entre ele e o olhar do espectador. Gotas 

podem ser notadas sobre o instrumento. Podem ser de suor ou de qualquer bebida. O que 

                                                           
diz Roland Barthes, é "um corpo convicto, e não uma verdadeira paixão": · Ao julgar uma artista, estamos, 
como público, medindo seus gestos contra nossa percepção de como ela é, fora do palco (o que a voz e o 
corpo dela realmente fazem, nesse tipo de situação), e mesmo se, do ponto de vista do cantor, isso torna 
ainda mais importante manter uma clara separação ou distância entre o eu e a personalidade, a oferta é 
um tipo de vulnerabilidade: podemos não gostar dela. 
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essa percepção pode criar é uma noção de maior intensidade de sensações em relação 

àquele solo apresentado. Por fim, essa é a expressão que, nessa sequência, é lançada 

diante dos olhos do espectador para que seja observada e, assim, considerada como 

símbolo de identificação afetiva ou de rejeição.   

Em seguida, surge Plant sozinho cantando os primeiros versos da canção. Nesse 

momento em que ele ainda é o principal personagem, já se torna possível ver Page 

próximo, sustentando melodicamente o que Plant canta. Enquanto isso, o vocalista numa 

espécie de dança, marca os momentos intensos e fortes da canção, projetando o quadril 

para frente, segurando com firmeza o microfone, jogando a cabeça para trás. Sugere-se, 

ainda, que a atenção deve fixar-se nos seus cabelos longos, na sua forma de cantar, no seu 

semblante e na sua movimentação corporal. Toda essa aparição é sustentada pela sua 

conduta de ataque: as mãos na cintura, e camisa aberta, olhar sempre para frente. Então, 

há nesse recorte uma fusão entre sensualidade, marcada pela nudez parcial, pelos 

movimentos de quadril e força no gestual das suas mãos sobre o microfone, além dos 

modos suaves de pousar suas mãos sobre a cintura. Assim, estabelecendo um olhar sobre 

a emergência dessa poética da conduta associada a Plant, pode-se supor uma atmosfera 

atrelada à ideia de androginia, o que pode constituir-se como um traço singularizante de 

sua performance.  

Mistério e androginia cercam e perpassam o jogo cênico, respectivamente, de 

Page e Plant e irão fazer parte dela por toda a apresentação. Em seguida a essa primeira 

parte, o número de planos alternados que enquadram ou o guitarrista ou o vocalista 

aumenta, sempre numa tentativa de preservar o diálogo melódico entre a voz e o som da 

guitarra. Ou seja, em primeira instância, nota-se que a exposição alternada dos corpos dos 

dois, à maneira de uma reiteração da fala do eu lírico, segue o padrão que a própria canção 

carrega em relação aos momentos em que Plant canta e Page toca. Assim, o número de 

planos semelhantes aos iniciais, tendo os dois como tema, continua. O interessante é 

perceber que um complementa a presença do outro. O rosto de Plant aparece iluminado, 

nítido, enquanto o rosto de Page, não tão iluminado, possível de enxergá-lo pela silhueta, 

exceto por um close up no seu rosto, algo único nessa apresentação, em que sua expressão 

é posta de forma um pouco mais clara, revelando por instantes, uma atmosfera extática. 

Há um outro plano, bastante intrigante, em que o olhar do espectador é conduzido por 

uma câmera baixa que se move partindo da direita para esquerda, estacionando, de forma 

central, em Plant, num quadro que captura seu tronco e os movimentos agonizantes, que 
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envolvem projeção dos quadris e corpo tenso, que acompanham a voz lamentosa 

(ZUMTHOR, 2000). O que pode ser concluído disso é que não se pretende desviar a 

atenção do frontman. Nessa performance, o foco é ele e, por extensão, a sua voz. Isso não 

impede de constatar a relação imbricada entre Plant e Page que se pretende construir, já 

que, para além da expressão corporal isolada, a convergência dessas condutas gestuais é 

fortemente explorada. 

 

Figuras 20 e 21 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 22 e 23 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 24 e 25 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 
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Figuras 26 e 27 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 28 e 29 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

O momento seguinte se trata do solo de Page para a canção e, antes de chegar nele, 

o mesmo plano em close up do perfil de Robert Plant se repete. A partir de então, os 

enquadramentos, quando não são sobre Plant, acompanhando-o de perfil ou com a câmera 

posta de baixo para cima, são planos médios e gerais da banda, destacando, 

principalmente, a dupla. Em relação a Plant, constata-se que a forma como ele canta, 

nessa passagem, apresenta um tom crescente de desespero, dado pelos gritos ao microfone 

e pela forma mais forte de segurá-lo, como se estivesse impedindo alguém de sair ou 

suplicando mínima atenção. Em seguida, quando Page inicia o seu solo, os planos 

capturam todo o seu corpo e Robert Plant ao seu lado, que, numa espécie de leitura 

daqueles sons, acompanha-o com movimentos de cabelo, batendo cabeça, expressão 

comum ao gênero rock que significa um gesto corporal muito presente entre seus fãs. 

Nesse sentido, um contraste fica aparente, quando se observa Plant, ao fundo, numa 

atitude estática, quase sem gestos, ou, quando os pratica, pode-se atribuir um tom 

minimalista. De volta o olhar para Page, é possível notar que a sua conduta corporal, nesse 

momento, se caracteriza por mais movimento e por ser mais brusca, o que conota maior 

agressividade e dramaticidade à apresentação. Essa constatação se torna plausível, tendo 
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em vista que a possibilidade de o espectador enxergar, de forma mais nítida, todo o seu 

corpo em ação é maior, mais do que apenas detalhes de sua mão sobre o braço da guitarra 

ou a sua sombra sobre o corpo do instrumento. Vale, aqui, retomar, novamente o olhar 

sobre a influência da forma como os gestos são capturados pelas câmeras e como essa 

ação incide sobre a maneira pela qual o espectador pode fazer emergir sentidos a partir 

do que ele está assistindo. Além de remeter-se a uma possível tradição do rock, mostrando 

os gestos de cabeça executados por Page e os minimalistas de Plant ao fundo do quadro, 

ao mesmo tempo, a direção e a edição das imagens proporcionam ao espectador a 

emergência de sentidos ligados à ideia de fraternidade e/ou complementaridade entre 

Page e Plant. Essas suposições corroboram, mais uma vez, com o que José Luiz Braga 

(2007) reflete sobre o processo de mediatização pelo qual passa a sociedade, já que, a 

partir da composição dessas imagens, atreladas a uma poética da conduta dos músicos 

em destaque, é que se pode indiciar sentidos atribuídos a eles em quem está assistindo à 

performance. 

 

Figuras 30 e 31 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 32 e 33 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 
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Figuras 34 e 35 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 36 e 37 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Um recorte de um dos plano-sequência, acima apresentado, mostra Page de costas 

centralizado e, de forma descentralizada, o microfone vazio, sem a presença do eu lírico. 

Nesse instante, infere-se sobre a imagem construída sobre Page de mistério e, também, 

de solidão, distante daquele que preenche a sonoridade que retira da guitarra. 

Contrastando àquele instante, nos planos gerais construídos, é dado ao espectador 

perceber o spot de luz sobre o corpo do guitarrista, sugerindo que ele é o foco dessa 

passagem. 

Em suma, um jogo barroco, de contrastes, de luz e sombra é revelador da 

construção da performance da dupla Page/Plant, apontando mais para complementaridade 

do que para distanciamento entre as duas performances. Enquanto Plant expõe seu corpo 

e sua gestualidade de maneira visivelmente clara, Page se esconde em sua própria figura 

e atrás do instrumento; enquanto, em muitos momentos, os gestos de Plant são curtos, os 

de Page são exagerados; enquanto a câmera captura o corpo de Plant e o seu semblante 

de perto, sempre à mostra, captura partes do corpo de Page, associado à guitarra, e o seu 

semblante escurecido pela falta de luz. Contudo, ao destacar os dois num mesmo quadro, 
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sugere-se permissões de um para o outro em que cada um se expressa como pretende, 

denotando, finalmente, que os dois se complementam em cena. 

Um ponto importante a ser reiterado é como a mise-en-scène reforça esses sentidos 

possíveis de serem atribuídos aos dois, pela escolha dos enquadramentos; pela escolha 

por ausência ou presença de luz sobre os corpos capturados; por, em alguns planos 

médios, pouca luz, por, em outros, médios e gerais, mais luz; pelo destaque ao microfone 

e à guitarra. Sobre isso, vale destacar que o microfone, fundamental para a expressão do 

eu lírico, conota um significado de quase uma estrutura corporal. Sempre próximo ao 

corpo de Plant, ou como único objeto focalizado, quando ele sai do quadro, por exemplo, 

o microfone, além de tudo, permite que voz do vocalista chegue com amplitude ao seu 

interlocutor imaginário. 

Ao final de cada trecho da apresentação, há planos estáticos e planos-sequência 

cujo foco é o público ali presente no espetáculo. Diferente das imagens capturadas pelo 

Earls Court, é possível para o espectador vislumbrar as expressões do público, escolhidas 

para a montagem do filme-documentário, para que se tenha uma dimensão, dentro 

daquela construção audiovisual, das respostas dadas aos artistas que performavam a 

canção, através de contentamento, êxtase, compenetração e dispersão. 

Ao voltar a atenção para o palco, a câmera, num movimento de baixo para cima, 

enquadra Plant e Page e passeia, em seguida de um para o outro, em movimentos curtos 

e suaves. Por alguns instantes, vê-se os dois dividindo o quadro e, logo após, Plant, de 

baixo para cima capturado, aparece por instantes em que é possível enxergar novamente 

toda a sua movimentação corporal de quadris, braços e mãos, só que, desta vez, sem a 

presença de Page. Vê-se, portanto, numa só imagem os gestos de Plant que marcaram 

toda a sua performance durante a música, nitidamente. 

Figuras 38 e 39 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 
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Figuras 40 e 41 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 42 e 43 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

A movimentação corporal de Robert Plant pode ser definida como um retrato de 

uma entidade sexual, da forma não só como é mostrada pela câmera, mas também como 

é executada, independente disso, por ele. Braços soltos, postura desprendida sem qualquer 

gesticulação que denote pudor ou contrição. Aliada a essa imagem, a sua indumentária, 

que deixa seu corpo à mostra, ou porque a camisa está aberta ou porque a calça deixa 

entrever suas pernas e seu membro sexual, permite imaginar a sua nudez total. Ora, Robert 

Plant carrega em sua figura performativa uma espécie de atmosfera hippie tardia, 

considerando que o auge da Contracultura foi o final da década de 60. Então, pode-se 

esperar que sua conduta seja de liberdade ao corpo e de um certo convite ao prazer sexual. 

Além do seu corpo, a sua voz também se oferece a essa percepção, por entendê-la como 

extensão de sua expressão corporal, além de vocalizar um estado agonizante em que o 

intérprete coloca os seus gestos. Caminhando por esse viés, reforça-se como a voz pode 

funcionar como uma estratégia de construção da conduta performática. Aprofundando 

essa reflexão, Simon Frith, ainda sobre as cantoras pop, dirá que: 

We realize that the singer is making us an offer ("Know me!") that is essentially 

false, yet is true to our fantasy of what the offer might be, that it might be just 

for us ("To know me is to love me"). The listening fantasy, to put this another 
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way, is that we control the music (the sexual exchange) when, in fact, the 

performer does. The seductive voice mediates between nature (the real person 

about whom we fantasize) and culture (the performing person we get); it draws 

attention both to the social construction of our desire, to its artificiality, and 

to our obdurately subjective reading of it. The presence of even a recorded 

sound is the presence of the implied performer-the performer called forth by 

the listener-and this is clearly a sensual/sexual presence, not just a meeting of 

minds.28 (FRITH, 1996, pg. 205) 

Evidentemente, a menção a Simon Frith nessa argumentação se justifica porque o 

comentário sobre o comportamento vocal das cantoras pop pode ser estendido para outras 

situações em que o foco são os intérpretes das canções. Diante disso, pensar que o 

frontman tem o controle da cena e da sedução sobre o público, e não o contrário, e atribuir 

à sua voz uma dimensão sexual é uma hipótese plausível e bastante curiosa, ao entender 

que o espectador pode idealizar o interprete pelo que ele canta, pelo uso de sua voz. É 

interessante, ainda, perceber o lugar de mediação que Simon Frith estabelece para a voz 

nesse contexto:  ela se coloca diante da imagem criada pelo espectador sobre o artista e 

sobre os desejos e anseios depositados nele, assim como diante de uma idealização. 

Curiosamente, nesse processo, a imagem que representa seu início é a do interprete a 

cantar e a maneira como ele apresenta sua voz na canção, mediante à ideia de que ela é 

continuação do corpo. Então, a voz de Plant, rasgada, angustiada e suplicante, ao mesmo 

tempo em que se apresenta intensa e sensual29, estende a movimentação de seu corpo que 

se mostra sexualizada pelos gestos e pela indumentária oferecendo ao espectador pistas 

para que ele possa, enfim, enxergar em Plant uma conjunção de características sexuais. 

A canção vai se aproximando do final e o que se vê é reiteração do que já tinha 

sido apresentado e estruturado até ali. A diferença é que o crescente melódico e dramático 

da canção interfere na performance de Plant e Page, que além de repetir os gestos antes 

descritos, exageram na sua expressão, acompanhados por movimentos de câmera que, em 

alguns instantes, parece segui-los de perto, em outros, alterna de um para o outro no centro 

do plano. Quando Plant canta “Do you remember, mama, when I knocked upon your 

                                                           
28 Percebemos que a cantora está nos fazendo uma oferta ("Conhece-me!") Que é essencialmente falsa, mas 

é fiel à nossa fantasia do que a oferta pode ser, que pode ser apenas para nós ("Conhecer-me é amar mim"). 

A fantasia auditiva, para colocar isso de outra maneira, é a que controlamos a música (a troca sexual) 

quando, na verdade, é o intérprete que o faz. A voz sedutora é mediadora entre a natureza (a pessoa real de 

quem fantasiamos) e a cultura (a pessoa que percebemos); isto chama a atenção tanto para a construção 

social do nosso desejo, para a sua artificialidade, e à nossa leitura obstinadamente subjetiva dela. A presença 

de até um som gravado é a presença do intérprete implícito - o intérprete chamado pelo ouvinte - e esta é 

claramente uma presença sensual / sexual, não apenas um encontro de mentes. 
29 Ao partir do princípio de que a voz é parte do conjunto de sensibilidades humano, já é possível considera-

la, em sua presença, sensual. No que diz respeito à performance de um intérprete, o aspecto vocal extrapola 

esse lugar e toca no campo simbólico, construído por projeções e anseios, fazendo dessa dimensão mais 

sensual ou, até sexual, do que ela pode ser. 
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door?/ I said you had the nerve to tell me/ You didn't want me no more (...)”, ele bate as 

mãos sobre o peito, seu corpo agoniza, como se estivesse afirmando algo com veemência. 

O espectador pode acompanhar uma série de planos em que Plant está no foco. A câmera 

chega muito próximo ao seu rosto e é possível acompanhar detalhadamente seus gestos, 

o movimento dos seus cabelos e a repetição de versos e palavras da canção, numa 

interpretação melancólica que anuncia o fim de uma relação conjugal. Os últimos 

momentos são precedidos por gritos do eu lírico e sons agonizantes de guitarra, 

retomando a atmosfera que tinha sido construído em torno deles ao longo da filmagem da 

apresentação. Na finalização da canção, nos últimos planos, os dois dividem a atenção do 

espectador. 

 

Figuras 44 e 45 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 46 e 47 - Trechos da apresentação da canção Since I’ve been loving you. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Por fim, enxerga-se, pela tela, reações de uma plateia atenta e contemplativa, ao 

mesmo tempo, sobre a performance da dupla, executada, obviamente, em duas direções, 

uma para o público ali presente e outra para o que lhe assistiu meses ou anos depois e, 

possivelmente, continuará assistindo-lhes pelas gravações feitas. Se, no caso desse 
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trabalho, o que importa são os sentidos que emergem da performance mediatizada pelo 

dispositivo audiovisual, pode-se inferir que se espera que o espectador emule a atenção e 

a contemplação direcionadas ao show, quando os diretores escolhem apresentar esses 

instantes do público. 

 

A performance de Jimmy Page com seu arco de violino 

 

O foco da análise, desenvolvida abaixo sobre a canção Dazed and confused, em 

The song remains the same, é o momento em que Jimmy Page toca a sua guitarra com o 

arco de violino. Nesse momento, foi possível perceber que a construção audiovisual da 

apresentação remete o espectador atento a um universo que envolve a canção, comandado 

e marcado pelo guitarrista. Pode-se inferir, mergulhando a fundo nas imagens, que o 

pretendido com as cenas é apontar para a liderança de Jimmy Page e uma espécie de 

sabedoria mística, até mágica. As imagens se constituem com fluidez, passando por todos 

os componentes da banda, em planos-sequências que, muitas vezes, finalizam em Page. 

Em outras palavras, a aposta dessa análise é a de que a narrativa composta pela escolha 

dos planos para montagem e edição giram em torno da figura de Jimmy Page, com a aura 

de misticismo que ele quer suscitar e de liderança. Tudo, ao fim e ao cabo, converge em 

direção a ele. Nesse sentido, a sua performance emergirá como uma espécie de força 

aglutinadora do grupo.  

O início da apresentação não traz, como tema do primeiro enquadramento, Jimmy 

Page, o que pareceria óbvio, mas sim um plano médio cuja unidade não é um corpo, mas 

o baixo de John Paul Jones sendo tocado por ele e iluminado por uma luz vermelha que 

marcará toda a execução de Dazed and confused. Seguindo a sequência de planos que 

abre esse momento, há um geral em que é possível enxergar o palco por completo: Page, 

Jones, Plant, Bonham ajeitando-se na bateria e um cameraman posicionado entre eles. 

Ouvem-se gritos, desde o princípio, do público ali presente e o diálogo musical que se 

estabelece é discreto entre o baixo e a bateria. Ainda no instante em que o plano geral 

acontece, Page toca os primeiros acordes da canção que já pode ter sido reconhecida por 

aqueles do baixo. Nesse momento, ainda no plano geral, vê-se um efeito de fumaça 

provocado por uma explosão falsa no palco, ao mesmo tempo em que Bonham bate alto 

e forte num grande prato atrás da bateria e Page, de longe, aparece bem iluminado. Assim, 
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o que se pode compreender dessa situação exposta e capturada é a configuração da 

performance sendo apresentada de forma entrelaçada, considerando modo como ela é 

apreendida pelas câmeras, além de como se relaciona com o espaço que foi construído 

para a sua emergência, dotado de efeitos como luz e fumaça. Nesse caminho, então, esse 

momento se inscreve no que Zumthor (2000) chama em causa em sua tentativa de 

definição da performance e dos elementos que subjazem nela, a saber, a função dos meios 

de comunicação na constituição do fenômeno apresentado e a noção de teatralidade que 

estabelece uma ligação dos corpos em performance aos espaços em que eles são 

apresentados. 

Num plano médio seguinte, destaca-se o perfil de Page, segurando para o alto sua 

guitarra, retirando dela, assim, sons distorcidos. Ao próximo corte, segue-se um plano 

médio frontal do dorso de Plant, com as mãos na cintura, numa postura que sugere 

sensualidade e sexualidade, envergando o seu corpo para frente, colocando-se ereto, 

iluminado, em parte, por uma luz vermelha que só é possível perceber pela tonalidade de 

sua pele, olhando em direção ao guitarrista. Nesse momento, é possível vislumbrar uma 

filiação a aspectos reiterativos do gênero rock, confirmando o que Jeder Janotti (2006) 

aponta sobre as performances estarem diretamente ligadas ao universo dos gêneros 

musicais. Isso porque os elementos acima apresentados, referenciados em Page e Plant, 

são, possivelmente, constitutivos de um vocabulário consagrado do rock: a relação do 

guitarrista com seu instrumento e a conduta que sugere sexualidade. 

 Antes de Page aparecer de perfil em um close up, vê-se, novamente, um plano 

geral do palco, semelhante ao que é mostrado antes. No instante em que o foco é Page, a 

câmera passeia pelo seu corpo e é possível ver o braço da guitarra e suas mãos sobre ela. 

Há, não se pode deixar de notar, uma luz vermelha que está posicionada atrás do 

guitarrista, mas ao seu lado. Esse movimento da câmera, um tanto trepidante, de ir e voltar 

pelos braços de Page e pelo braço da guitarra, captura gestos e expressões faciais que 

sugerem delicadeza, lentidão, leveza e agressividade e finaliza o percurso no perfil 

enquadrado no início desse plano-sequência. É curioso pensar que essa movimentação da 

câmera permite ao espectador uma aproximação realística do corpo do guitarrista, no qual 

é permitido enxergar nuances dos seus gestos e do seu rosto. Page, em suas expressões 

corporais, pode conotar, dessa forma, gestos contidos e concentrados, colocados numa 

atmosfera íntima dada ao espectador da sua relação com o seu instrumento. Essa 

sequência de imagens sem cortes é finalizada com a câmera em contraplano, por trás de 
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Page, por onde se vê Plant de costas, semelhante à forma como Page o vê. A mise-en-

scène, nesse contexto, é fator relevante para que essa aproximação entre o espectador e 

artista aconteça, além de influenciar na organização dos gestos, da qual emerge a poética 

da conduta, como conceituou Jean Galard (2008). 

 

Figuras 48, 49 e 50 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

     

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 51, 52 e 53 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

     

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 54, 55 e 56 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

     

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Essa profusão de imagens, estímulos visuais e informações sobre a apresentação 

que estava se iniciando localiza o espectador no centro do palco, próximo aos artistas, ao 

mesmo tempo em que lhe oferece uma visão ampla do espaço em que ocorre o espetáculo. 

Além disso, conotativamente, arrasta-o para uma espécie de ritual misterioso, com luzes 
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quentes, fogo e fumaça, imagens de corpos, ao mesmo tempo, pouco iluminados e sons 

fantasmagóricos que caracterizam o princípio de Dazed and confused, dados pelos 

acordes do baixo e pelas distorções de guitarra. À primeira vista, não se tem elementos 

visuais para inferir que o ponto para o qual converge toda aquela execução é Jimmy Page. 

Somente os fãs poderiam pressupor esse caminho, por conhecerem a maneira como a 

canção era performada, pelos seus integrantes e, no caso, principalmente, por Jimmy 

Page. Isso porque, desde 1969, ele se apresenta com o arco de violino quando Dazed and 

confused é tocada. Nesse sentido, num primeiro momento, há uma dupla possibilidade 

constatada ao apreciar essa canção em The song remains the same: a primeira é criar no 

espectador uma expectativa de algo majestoso que está por vir, dada a construção 

narrativa, precedendo e constituindo a figura de Jimmy Page, e a segunda é enredar um 

espectador debutante numa trama pouco objetiva que possa proporcionar-lhe curiosidade 

para que ele, assim, siga até o final da apresentação30. 

De volta ao contraplano citado acima, é o momento em que a música começa a 

ser interpretada por Robert Plant. A partir daí, são capturadas novas imagens da banda, 

postas supostamente de uma forma que suscite a unidade no palco. Mais uma vez, a noção 

de teatralidade que subjaz à performance (ZUMTHOR, 2000), de relação entre os corpos 

em cena, ligados entre si e ao espaço, é possível de ser observada. Esse olhar sobre esse 

momento da apresentação pode permitir ao espectador um contato geral com toda a cena 

que está sendo desenvolvida ali. 

Dando continuidade à observação, nota-se que todos os músicos são mostrados 

em ação, em planos médios. Olhando de uma forma mais apurada, percebe-se uma 

                                                           
30 Para complementar esse olhar sobre a figura de Jimmy Page, vale apresentar aqui um trecho da 
entrevista concedida por Neal Preston sobre impressões a respeito do guitarrista depreendidas do seu 
contato com ele: 
“NEAL: o Jimmy rejeitava todas as fotos belas e puras que eu considerava as mais bonitas e tecnicamente 
perfeitas. E ele as rejeitava, você entende, dando preferência àquelas com imagens estranhas e 
fantasmagóricas... eu nunca consegui entender direito o que ele realmente gostava. Ele parecia que 
mudava de opinião a cada minuto. Ele queria parecer bonito e glamoroso e, em seguida, preferia um estilo 
mais estranho, fantasmagórico, sombrio e... eu não entendia as escolhas que ele fazia. 
CYNTHIA: Ele estava criando uma figura mítica? 
NEAL: Eu não sei. Em um determinado momento eu desliguei o projetor e disse: ‘Diga-me o que você 
gosta. Dê-me algumas coordenadas porque eu estou ficando perdido.’ E ele respondeu: ‘Eu quero poder, 
mistério, romance e um martelo dos deuses.’”(PRESTON, 2010, pg.142) 
Essa breve passagem oferece uma dimensão, mesmo que subjetiva, do que poderia estar no horizonte de 
Jimmy Page acerca da simbologia que ele pretendia fixar em sua imagem. Dessa forma, também é possível 
afirmar que as escolhas feitas no vídeo também seguem essa tendência em apresenta-lo da maneira como 
ele propunha. 
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intenção em mostrá-los sozinhos nos enquadramentos, marcando, assim, condutas 

performativas individuais, contudo atreladas e emaranhadas na ideia de uma unidade de 

grupo. É como se, em outras palavras, aquelas individualidades contribuíssem para uma 

imagem de grupo fechado e formado em torno da ideia de união de singularidades. John 

Paul Jones aparece compenetrado tocando baixo31. No seu rosto, não há qualquer 

expressão marcante. Seriedade é o substantivo que o define, naquele momento. Robert 

Plant avança para o microfone, segura-o com força, iluminado por uma luz de tom azul 

que marca suas aparições nessa apresentação. Nas sequências de planos em que a sua 

imagem é o tema, pode-se ver Page ao fundo, desfocado. John Bonham surge, perscrutado 

pela câmera entre os pratos e bumbos da bateria, num caminho feito pela câmera, do 

baixista até ele. Jimmy Page surge de frente para se colocar em perfil no plano que o 

captura, possibilitando a visualização de seu rosto, de sua expressão vivaz, de seus olhos 

abertos e seu olhar fixo, por um instante, num horizonte imaginário. Dessa forma, a 

percepção da organização desses gestos, vislumbrados em cada um dos integrantes e 

tecidos dentro de um jogo em que tanto o olhar sobre um músico por vez quanto o olhar 

sobre o grupo são considerados, apresenta-se de forma encadeada para que seja 

depreendido dali uma possível ideia de unicidade construída ao redor da banda. 

Ressalta-se que, após esse breve momento de Page no centro do quadro, a câmera 

se coloca novamente em contraplano, permitindo uma repetição da visão inicial de Page, 

aquela descrita no início dessa série de imagens, com Plant de costas para ele, sendo 

observado por ele. Pode-se inferir que essa composição de planos, marcada pela 

montagem e pela edição, configura-se num périplo que alça e reafirma a presença de Page 

ao lugar da liderança, já que ela, em sua totalidade, tem por início e por fim o olhar 

observador do guitarrista. Aprofundando mais essa visão, nota-se, portanto, que todos 

são, naquele palco, observados, guiados e regidos por uma única figura: Jimmy Page. 

Nesse sentido, vale ressaltar que a mise-en-scène, a escolha dos planos para contar uma 

história sobre Jimmy Page, é decisiva para a emergência desses sentidos relacionados à 

ideia de líder, presente na performance do guitarrista, já que ela conduz o olhar do 

espectador a essa concepção a partir das imagens construídas sobre ele. 

                                                           
31 Um detalhe curioso é um erro de continuidade que acontece nas aparições de John Paul Jones. Em um 

dos planos, ele surge de bata comprida branca; em outro, com uma indumentária colorida que lembra uma 

fantasia de Arlequim. 
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Poderia parecer uma visão pretensiosa, mas ela não fugia do que se sabia sobre a 

banda e sua formação. Era, a bem dizer, visível a aspiração de Page à criação do que ele 

e Peter Grant definiam como um supergrupo de rock, o maior de todos os tempos. Então, 

se o The song remais the same se tratava de uma produção da banda que se pretendia uma 

chave para adentrar o seu universo íntimo de shows, de camarins e das fantasias de cada 

um dos seus componentes, obviamente, a imagem de Page deveria ser conduzida a esse 

lugar de mentor e orquestrador do Led Zeppelin. Outrossim, seguindo esse raciocínio, o 

momento mais oportuno para construir essa imagem deveria ser a execução de Dazed and 

confused, porque é nela que ele irá apresentar a performance que marcará a sua identidade 

performativa e que vinha sendo solidificada desde o início da carreira da banda. Abaixo, 

algumas imagens que ilustram esse momento da apresentação. 

 

Figuras 57, 58 e 59 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 60, 61 e 62 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 63, 64 e 65 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 
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Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Em seguida, Page e Plant são mostrados de costas para o olhar do espectador, cada 

um iluminado por cores e tonalidades distintas. O primeiro em vermelho e o segundo em 

azul. Esses dois campos de cores que marcam essas duas performances em Dazed and 

confused possibilitam um jogo metafórico em que Page estaria associado à guerra, à 

sexualidade feroz e Plant, ao amor, sentimento que nem sempre atravessa o ato sexual, a 

serenidade e à paz. Outra imagem possível seria a de uma visão apaziguadora em Plant 

em oposição a uma visão conflituosa em Page. Ao fazer uma pausa para observar com 

atenção os planos acima destacados, é salutar perceber que eles, de uma maneira geral, se 

dividem em azul e vermelho. Essas imagens, lidas dessa maneira, permitem levantar uma 

questão: a liderança pode ser de Page, mas sem a parte complementar que se materializa 

em Plant, o universo simbólico do Led Zeppelin poderia parecer incompleto. Elementos 

como esses acima expostos, luzes distintas apresentadas de maneira intercalada, cada uma 

se colocando sobre cada um dos dois, permitem que sentidos que se refiram à interação 

entre os dois como algo fundamental para a construção da imagem da banda, de uma 

forma geral, emerjam. 

Ao prosseguir em apreciação dos próximos planos e planos sequências, percebe-

se uma repetição do padrão da mise-en-scène dos planos anteriores. Planos médios cuja 

unidade é sempre um integrante por quadro seguindo o curso da canção, que cresce e 

recai sobre seus acordes sombrios, torna-se, portanto, uma constante nessa fase da 

apresentação. Há uma observação relevante a ser feita: quando a música mostra um 

diálogo entre a voz de Plant e os acorde de Page, os planos se intercalam, novamente, 

entre os dois. Em consequência, as cores se intercalam, os temas se intercalam. Outro 

ponto interessante: enquanto se vê no enquadramento Page tocar, ouve-se a voz de Plant; 

já quando Plant é foco do plano em que ele canta, vê-se Page ao fundo, como uma imagem 

distante, desfocada, mas presente. Essa parte do processo de construção da performance 

a partir da mise-en-scène reforça, mais uma vez, a hipótese de complementaridade e de 

imagem de liderança que se quer fazer surgir ao redor de Page. Obviamente, nota-se uma 

tensão entre Page e Plant, que foi, inclusive, tratada na análise dedicada ao entrelaçamento 

das performances dos dois artistas. Por hora, nesse contexto em que Jimmy Page é o foco, 

o espectador é levado a localizar nele a força criativa e régia do grupo. 
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Figuras 66 e 67 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

    

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 68 e 69 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 70 e 71 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

              

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Um detalhe: nesse momento de Dazed and confused, em que Plant canta e dialoga 

com Page, ele olha diretamente para a câmera e estabelece, assim, uma relação de 

interlocução direta com o espectador, criando, assim, mais caminhos para o 

reconhecimento do desejo de um grau maior de intimidade com ele. 

A atmosfera da canção se transforma quando entra em um momento de 

improvisação dos três instrumentistas. Por conta disso, Plant sai do foco e uma nova 



86 
 

situação é desenhada, colocando em evidência Bonham, Jones e Page. O corte do plano 

médio em que Plant aparece centralizado, dá lugar ao que contempla a figura de Bonham 

imerso na bateria. É como se o espectador estivesse por entre o instrumento, assistindo 

de perto a performance do baterista. A sua face é vista com nitidez e, assim, é permitido 

sentir-se mais íntimo: Bonham faz expressões estranhas, que mostram que ele está 

contando o tempo da música. Além disso e atrelada a essa conduta, a captura quer 

demonstrar o quanto ele pode ser ágil e preciso tocando o instrumento, sem perder as 

batidas e o momento certo de executar uma batida. 

Em seguida, abre-se um plano geral, com a câmera posta de baixo para cima, em 

que estão em cena Page, centralizado, em primeiro plano, seguido por Jones, à esquerda 

do espectador, e Bonham ao fundo. Esse é o momento instrumental em que Page executa 

o solo de guitarra da música, acompanhado pelo baixo e pela bateria. O som é acelerado 

e com groove. À revelia do ritmo carregar uma pulsação acelerada, a câmera permanece 

parada até que, num lento movimento, ela retira Jones do enquadramento e, assim, veem-

se apenas Page e a bateria de Bonham atrás. Em seguida, a câmera, lentamente, num jogo 

de contrastes desse plano sequência (contraste possibilitado pelo encontro entre a 

celeridade da música e o tempo mais lento do plano-sequência) Jones é recolocado no 

quadro, até que um corte acontece e o plano seguinte mostra um quadro dividido pela 

imagem de Page solando e uma parte metálica da bateria. Nesse instante, depreende-se 

que pode haver uma tentativa de criar uma metáfora para a música no sentido de ela ser 

uma música pesada.32 Além desses elementos, a presença da luz vermelha sobre os corpos 

dos músicos é constante, trazendo, novamente a dimensão do calor, da sexualidade, da 

guerra e da ação. Ressalta-se, aqui, que esses aspectos cênicos dialogam diretamente com 

a performance que emerge diante das câmeras, influenciando na sua construção, além de 

proporcionarem a ênfase e o reconhecimento de traços que marcam o gênero rock.  

 

Figuras 72 e 73 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

                                                           
32 Em perspectiva, pode-se até encontrar, nesse momento, uma metáfora para o heavy metal, permitindo 

uma sugestiva ligação entre o Led Zeppelin e o surgimento desse gênero musical. Trata-se de considerar 

como premissa as ideias de peso e de agressividade atribuídas ao heavy metal que proporcionam essa 

referência, mesmo que de forma breve nessa análise. 
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Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 74 e 75 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

O plano seguinte segue a estrutura de handcam, com movimentos trepidantes, 

luzes desfocadas e Jimmy Page que figura o plano de forma descentralizada e difusa, 

sugerindo uma sensação de confusão ou embriaguez, talvez de desconforto e sexualidade, 

tendo em vista uma possível referência ao membro sexual masculino apontada pelo braço 

da guitarra surgindo em cena, como se estivesse ligado ao corpo de Page.33 O corte que 

dá fim a essa sequência apresenta um plano médio em que Bonham está em primeiro 

plano. Dá-se início a um diálogo entre a guitarra e a bateria. Ouve-se o baixo na base. 

Jimmy Page não está no quadro. Há uma quebra no andamento da canção e ela se torna 

bruscamente suave, de sons atenuados. O plano-sequência, ainda centralizando o baterista 

e seu instrumento, aglutina a presença de Jones, que se aproxima de Bonham e estabelece 

com ele um breve diálogo facial sobre as quebras e andamentos para aquele momento da 

música, quando a câmera, finalmente, move-se em direção a Page que está na frente dos 

dois, mas atrás de Plant, que aparece de costas, ao longe, no mesmo instante em que 

começa a cantar. Há uma condução, que pode ter sido uma coincidência, e não por isso 

menos oportuna, do olhar de Bonham para frente, na direção em que Page está, logo que 

a música ganha um novo aspecto rítmico. Atribui-se, assim, a essa passagem uma leitura 

que diz respeito a uma espécie de conversa, de intimidade entre os músicos, possibilitando 

                                                           
33 Um aspecto interessante é que nesses planos não é dado ao espectador enxergar o corpo da guitarra, 

mas apenas o braço dela.  
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ao espectador apreender um sentido de fraternidade entre eles. Abaixo, seguem imagens 

que ilustram esse momento. 

 

Figuras 76 e 77 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 78 e 79 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 80 e 81 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 82 e 83 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 
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Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

Os próximos planos alternam momentos em que Plant canta e está sozinho no 

quadro e outros em que Page toca e surge no centro de uma imagem triangular formada 

por ele no centro, Plant à esquerda e Jones à direita do espectador. Esse plano já havia 

sido apresentado segundos antes, e volta a sê-lo. Nesse sentido, não há como não destacar 

a força poética que o atravessa. Primeiro porque, quando ele figura na tela momentos 

antes, já é possível notar a presença forte da luz vermelha sobre eles e mais precisamente 

sobre Page. Em seguida, quando Plant está no centro de um plano geral, veem-se as luzes 

apontarem para Page, que aparecerá novamente, da mesma forma como anteriormente 

posto, dedilhando a guitarra. Percebe-se, portanto, que mesmo estando sozinho em um 

plano, o que poderia significar maior destaque, na construção da sequência de planos, os 

elementos que os constituem apontam e convergem para uma pessoa: Jimmy Page. Então, 

a força poética se dá pela conjunção entre luz e posição dos músicos em cena que reforçam 

a presença central de Jimmy Page como líder que, a partir da ideia de mistério sobre seu 

poder aglutinador, conduz a performance da banda nessa apresentação.  

Em seguida, capturam-se imagens de Page em perfil num plano médio e 

descentralizado. A câmera se movimenta entre ele e Jones, seguido por um corte que 

mostra novamente Plant em plano geral e, dessa vez, ela acompanha o caminhar de Plant 

que se aproxima dos companheiros de palco, finalizando em um plano geral único dos 

quatro integrantes no mesmo quadro. É como se houvesse aí uma dimensão convergente 

que prepara para o momento da performance do arco que se aproxima. 

 

 

 

 

 



90 
 

Figuras 84 e 85 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 86 e 87 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 88 e 89 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

As imagens em planos médios, close ups ou gerais, procuram, nesse sentido, 

registrar, como havia sido dito no início desse percurso descritivo-analítico, a construção 

para um contexto de convergência de atmosferas mítica, sexual e bélica para a imagem 

do guitarrista. Assim, é possível vê-lo sob diversos pontos de vistas: associado aos outros 

integrantes da banda, sozinho, com proximidade e intimidade, e no seu ápice performático 

que é a execução de um solo cujo som metálico e fantasmagórico se dá pelo uso do arco 

de violino. Ao fim e ao cabo da apresentação, reiterando o que já foi dito, infere-se que 

toda a performance, da forma como ela foi filmada, prepara o espectador para esse 

momento que se desenha no final da apresentação. 
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Inclusive, um ponto curioso a se destacar é que em nenhum momento dessa 

apresentação o público é filmado. O espectador pode ouvir os sons, gritos e aplausos que 

vêm da plateia. A partir do olhar que privilegia o palco, esse é mais um aspecto que 

sustenta a hipótese de que há sobre esse espaço uma espécie de mágica, regida por Jimmy 

Page, que está acontecendo. Sobre essa perspectiva, arrisca-se dizer que o público é 

secundário naquele contexto, mesmo sendo levado em consideração, por ser formado, 

possivelmente, por fãs. Assim, não se descarta a relevância dele para a tessitura desse 

momento, já que, para se compreender o gênero musical como categoria cultural 

(GOMES, 2011), é preciso destacar a presença do receptor que, nesse caso, configura-se 

duplamente como público e espectador. O que se quer ressaltar nesse momento é que, 

para a condução de uma mise-en-scène atrelada a uma poética da conduta que desenha a 

performance de Jimmy Page, o público e o espectador são inscritos, também, nessa 

dimensão orquestrada pelo guitarrista. 

 Aproximando-se do momento, a câmera e toda a mise-en-scène irão explorar, 

mais uma vez, o contraste entre Page e Plant. Em um plano em que o corpo de Page 

aparece metonimicamente representado por sua mão sobre o corpo da guitarra, 

descentralizado, Plant está ao fundo interpretando um trecho da canção. Enquanto Page 

está sob uma tonalidade vermelha, a tonalidade que está sobre Plant é azul. O plano 

continua, sem cortes e centraliza Page que faz movimentos mínimos de quadril e toca o 

instrumento. Toda essa imagem é feita em um enquadramento médio cuja força 

expressiva está, justamente, no posicionamento da câmera de cima para baixo, capturando 

o quadril de Plant em movimentos que podem remeter ao sexo, manipulando a guitarra 

que, por sua vez, pode remeter ao órgão sexual masculino. Essa atmosfera que pode ser 

reconhecida como sugerida nessa mise-en-scène, já havia sido vislumbrada em planos 

anteriores. 

 

Figuras 90 e 91 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 
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Enquanto são ouvidos os acordes de Page, o plano médio seguinte aos de cima 

apontados irá contemplar Plant, que se movimenta, caminha, virando-se de costas para a 

câmera e, depois, de frente. O plano seguinte é do seu corpo sumindo, esvanecendo-se, já 

que a luz que está sobre ele apaga-se aos poucos e, assim, o espectador vê o seu total 

desaparecimento na escuridão do palco. Nesse momento, é como se a execução dessa 

música caminhasse para o clímax. Um ponto a se notar é que, enquanto o seu corpo 

desaparece, luzes brancas estão apontadas para a outra ponta do palco onde está Page. 

Sem cortes, a câmera vira-se, bruscamente para Page que surge, com o corpo todo 

iluminado por uma luz branca, segurando um arco de violino, em um plano geral. Nesse 

momento começa o seu solo final que também irá finalizar a canção. Os planos médios 

que se seguem procuram irromper sobre seu corpo elencando imagens não menos fálicas 

do que as que haviam sido apontada. Então, é possível afirmar que existe nesse clímax, 

possivelmente, uma tentativa de criar uma atmosfera sexualizada, com a construção de 

imagens em que ele manipula o arco sobre a guitarra. 

Uma outra interpretação é a que se aproxima da ideia de um músico erudito. É 

como se, naquele momento, Page e sua guitarra se equiparassem aos violinistas das 

sinfonias. Além disso, a câmera posicionada de baixo para cima, possibilita uma visão 

mitificante do seu corpo e da sua expressão facial, sugerindo que aquele músico tem 

relevância igual aos dos que se filiam a uma tradição erudita. Vale apontar que a forma 

de extrair o som metálico, que se assemelha com o de um violino, mas ao mesmo tempo 

se distancia por conta das distorções que provém da guitarra, ajuda a criar um contexto 

que singulariza a performance de Page. Essa performance pode conotar que ele não se 

predispunha nem a ser encarado como músico erudito nem como mais um guitarrista no 

cenário das bandas de rock dos anos 70. O que se pode supor sobre a intenção dessa ação 

performática é que, como guitarrista de rock n roll, ele poderia executar qualquer ação, 

seja ela uma reafirmação de um ritual do gênero, como solos com muita distorção, ou 

uma outra que transgredisse uma tradição, no caso, a erudita de que o arco serviria para 

ser usado sobre violinos, para se criar uma outra tradição vinculada ao seu personagem, 

à sua figura cênica, nesse sentido, como a utilização do arco de violino para a criação de 

um solo na guitarra.  
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Figuras 92 e 93 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

    

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 94 e 95 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 96 e 97 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 98 e 99 - Trechos da apresentação da canção Dazed and confused. 

  

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

Finalmente, o último plano médio da apresentação mostra Page reproduzindo a 

postura que lhe era bastante peculiar no fim das apresentações com o arco. Braço direito 

que empunha o arco encontra-se levantado, em direção ao alto e, sutilmente, percebe-se 

o seu olhar projetado para frente. A novidade dessa imagem é como ela é construída e 
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quais os sentidos que ela pode suscitar no espectador. Existe uma atmosfera de mistério 

que funciona como um espectro entre Page e seus fãs que é preservada nessa imagem, 

visto que não é possível enxergar sua expressão de forma clara, pois ela, na imagem, está 

protegida pelo braço da guitarra. O espectador termina a apreciação impedido de 

compartilhar com o guitarrista, então, o suposto êxtase ou a suposta alegria que esse 

momento poderia provocar. Ou seja, são resguardadas as características enigmáticas das 

expressões faciais que Page mantinha sob uma certa distância do seu público. 

Além disso, o fato da luz ter mudado de vermelha para verde de tonalidade tão 

intensa quanto a vermelha agia sobre o seu corpo, aponta para o fim daquele ato. Ainda, 

a mudança brusca da cor pode provocar uma sensação de efemeridade, por que não houve 

uma transição. Um instante se sobrepõe ao outro sem transição. Aquele momento, 

portanto, havia acabado e tudo que tinha sido vivido até ali tinha sumido sem deixar 

rastros. Tanto essa intenção pode ser possível que Page aparece como se estivesse 

congelado na posição, sendo a última imagem associada a apresentação dessa canção e 

em seguida, o espectador ouve os gritos do público, sem vê-lo em qualquer momento. 

Uma conclusão depreendida desse processo de análise, e que pode valer para as 

outras que se apresentam neste capítulo, é que a mise-en-scène influencia na emergência 

de sentidos vinculados às performances apresentadas em uma estrutura que remete a 

narrativas que ela possibilita que sejam contadas, ao mesmo tempo em que ela pode criar 

narrativas imprevistas. A performance do arco de violino, acima analisada, pode servir de 

exemplo para essa hipótese, já que ela pode ser inscrita numa dimensão que referencia o 

objeto à tradição erudita da música clássica. Em contrapartida, não se pode negligencia 

que sentidos outros podem transbordar e, dessa maneira, uma possível interpretação desse 

momento é a de uma expressão performática de caráter fálico e sexual. Uma outra questão 

a ser abordada na finalização dessa análise é que a reiteração da expressão performática 

executada por Page concretiza o que Zumthor (2000) aponta sobre a performance, como 

uma competência, uma conduta que organiza gestos que caracterizam um estar em cena. 

 

Corpo e diálogos visuais: a performance de Bonham em Moby Dick  
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O foco da performance que será vista e analisada nesse ponto do trabalho o solo 

de John Bonham em Moby Dick, quarta faixa do disco Led Zeppelin II, composta por 

4:21 minutos. No dia em que fora executada, o solo de bateria teve uma duração 

aproximada de 24 minutos. 

Tudo se inicia quando Plant aparece para anunciar a apresentação. Nesse 

momento, ele se mostra diante do público e das câmeras com o peito nu – sua camisa está 

aberta –, aparentando estar confortável na posição de “mestre de cerimônias”. Nesse 

momento, com duração de aproximadamente 1:07 até a entrada dos outros músicos, ele é 

o único iluminado no palco e sua fala não é acompanhada por nenhum instrumento. 

Quando a música começa, não se ouve apenas Bonham, mas Page e Paul Jones. No 

entanto, o primeiro que surge no vídeo é Bonham, fazendo emergir a ideia de que ele 

agora conduzirá o espetáculo. Por se tratar de um aspecto constitutivo e, portanto, 

indispensável da canção, a visualização primeira da bateria com seu instrumentista imerso 

nela cria uma atmosfera cuja performance sugere força e destreza. 

Antes de avançar, é salutar analisar a conduta performática de Robert Plant, já que 

uma das possibilidades interpretativas da sua aparição naquele momento é de elo entre o 

público e John Bonham. Aliás, no Earls Court Arena, os discursos de Robert Plant antes 

das apresentações aparecem sem cortes, o que pode servir de pista para que a sua imagem 

se associe a de um mediador. Nesse momento do show, Robert Plant conversa com o 

público, cantarola displicentemente o trecho de uma canção, ajusta o microfone no 

pedestal, sacode os cabelos, olha os dedos da mão esquerda e diz que, naquela noite, o 

filho do baterista Bonham, Jason, com idade de 7 anos, está assistindo ao show. Plant se 

mostra com o peito nu – sua camisa está aberta –, marca de muitas de suas aparições nos 

shows, incorporando o papel, assim, de um “mestre de cerimônias”. Enquanto ele fala, 

ouvem-se gritos e palmas do público. Não se pode esquecer de destacar que em nenhum 

momento o público é filmado, o que se subentende que a parte mais importante da cena, 

naquele momento, é Plant. Além disso, nota-se, nesse momento, que existe uma 

intencionalidade em representar uma imponência do frontman, ao mostra-lo a partir de 

planos médios, com câmera posicionada de baixo para cima, em que ele surge 

centralizado, e outros, também médios, que apresentam o perfil de seu corpo. Percebe-se, 

também, um cuidado em apenas apresentar Robert Plant, já que nenhum outro integrante 

da banda aparece nos enquadramentos, sugerindo importância desse personagem na linha 

de frente do grupo. Em outras palavras, ele é o responsável por conduzir o público pelo 
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que será experienciado ali. Um outro aspecto curioso é a luz feita no palco, composta por 

alguns poucos refletores coloridos que podem ser vistos acima da cabeça de Plant. Nota-

se, assim, uma escolha pela inexistência de um cenário e presença de pouca iluminação, 

porém precisa, necessária para iluminar os músicos e seus instrumentos. Numa outra 

tendência, vale perceber que, no instante em que há esses relatos de Plant, a iluminação 

não cumpre qualquer função dramática. É como se fosse necessário para que uma situação 

prosaica seja destacada, retirar qualquer teor teatral que a iluminação pode provocar.  

Assim como o vocalista, ela, portanto, emerge no contexto como uma ferramenta estática 

que apenas anuncia o espetáculo que está sendo executado ali.  

Diante de toda essa atmosfera, permite-se concluir que, deparando-se com a figura 

de um vocalista que se porta como se estivesse deslocado do papel de intérprete, a 

audiência entra em contato com uma expressão corporal que conota intimidade de relato, 

de conversa. Dessa maneira, a desenvoltura de Robert Plant para dar seguimento ao que 

estaria por vir seduz o público, por oferecer o seu corpo, em uma postura de ataque que, 

ao mesmo tempo, é lânguida e desafiadora, e apresenta possibilidades de comportamentos 

disruptivos, assim, estabelece um canal dialógico com o público. 

 

Figuras 100, 101 e 102 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 103, 104 e 105 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 
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Nota-se, ainda, que, não há, na sua conduta, gestos agressivos, mas sim um convite 

a uma performance que celebra o corpo descoberto, os gestos minimalistas, os 

movimentos corporais que se assemelham aos de uma conversa com alguém próximo 

espacialmente, posturas que só podem ser percebidas, portanto, quando vistas de perto. 

Dessa forma, os movimentos de câmera permitem ao espectador/ouvinte uma 

aproximação do corpo de Plant, colocando-o face à observação de quem o assiste. 

É nesse sentido que se afirma a necessidade de considerar como fundamental para 

a construção da conduta gestual de Robert Plant a presença ostensiva de dispositivos 

audiovisuais, já que a sua execução em gestos minimalistas, deve-se ao fato de que havia 

projeção em vídeo, simultaneamente ao show, da sua performance. Por outro lado, há um 

outro fator aqui necessariamente destacável: a possibilidade do seu vocabulário gestual 

ser constituído por expressões reconhecidas como delicadas e sutis que reificam a sua 

performance minimalista. O fato é que Robert Plant não exagera em seus traços 

expressivos tendo por causa, possivelmente, ou a possibilidade de visualização de sua 

imagem por um espectador que estivesse longe do palco ou assistindo através da tela a 

sua performance ou por ter, em sua construção poética da conduta uma expressividade 

distintiva de outros vocalistas de bandas de rock naquele momento34. 

Em relação às manifestações corporais de Plant citadas acima, é interessante notar 

que ele irá repetir esses gestos em outros momentos do espetáculo, enquanto canta. Isso 

pode significar que, para ele, cantar e conversar guardam um espaço de interseção e de 

uma espécie de naturalidade. Evidentemente, essa aura sobre expressões cotidianas, 

reconhecidas como comuns, é uma construção da relação entre Plant e o público tanto 

pelo viés audiovisual quanto para um show ao vivo. Em perspectiva sintetizada, seria 

como se o vocalista convidasse a audiência a um contato com seu corpo através de gestos 

prosaicos e cotidianos. Sobre esse contato, Paul Zumthor afirmará que   

O intérprete, na performance, exibindo seu corpo e seu cenário, não está 

apelando somente à visualidade. Ele se oferece a um contato. Eu o ouço, vejo-

o, virtualmente eu o toco: virtualidade erotizada, um nada, uma mão estendida 

seria suficiente: impressão tanto mais potente e rechaçada quanto o ouvinte 

                                                           
34 Vale ressaltar que, no ano em que esses shows foram filmados, David Bowie já tinha realizado e 

encerrado uma série de shows do álbum Ziggy Stardust and the spiders from mars (1973 fora o ano de sua 

última apresentação). Esse evento é chamado em causa dada à expressão andrógina e delicada possível de 

ser vista em seus gestos e expressão de Bowie em entrevistas e quando se dirigia ao público nos shows, 

reforçando uma tendência que transformava ou dilatava o que se pode pensar sobre uma poética do rock 

que reconhecia traços associados a uma ideia de virilidade masculina perpassada por gestos fortes e rígidos. 
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pertença a uma cultura que proíba, sobremaneira, o uso do toque nas relações 

sociais. (ZUMTHOR, 2011, pg.218) 

O teórico afirma que quanto mais impedimento perpassa o éthos e impossibilita o 

toque entre os indivíduos em suas relações cotidianas, mais potente será a performance 

que os convida para esse tipo de contato. Dessa forma, o artista que performa oferece o 

seu corpo ao seu público e convida-o para um ritual erotizado que não necessariamente 

se dará pela materialização do toque. Pode-se ter a ideia do gesto, e o que importa é que 

o corpo está posto para essa circunstância. Pensando num olhar voltado para a mise-en-

scène nesse contexto, constata-se que esse aspecto, por sua vez, ao mesmo tempo em que 

reforça a virtualidade da relação entre Plant e o público, chama atenção para os detalhes 

da performance, para os mínimos gestos, por utilizar de planos fechados e enquadramento 

que possibilitem enxergar o artista mais de perto. 

Quando a apresentação feita por Plant termina e o nome de Bonham é anunciado, 

logo é possível ver o baterista sentado entre seu instrumento, preparando-se para começar 

a tocar. O lapso de segundos existentes entre a voz de Plant e o corpo de Bohnam em sua 

preparação, com um breve fade out, configura-se num prenúncio do que está por vir. 

Ao tocar as primeiras batidas de Moby Dick, luzes mais fortes se ascendem sobre 

Bonham, que surge em um plano médio, no centro, imerso na bateria, com a câmera posta 

sobre ele de cima para baixo. Percebe-se que conjunto de informações (som-luz-imagem 

em movimento) que se oferece ao espectador naquele instante conota uma explosão de 

sensorialidades representada pela figura de baterista em ação. Em seguida, surge na tela 

a imagem de Jimmy Page. O jogo entre planos sobre Page e Bonham continua por alguns 

momentos. Enfim, são apresentados os músicos, guitarra-baixo-bateria, formação que 

compõe, tradicionalmente, o universo do rock e faz alusão à formação clássica no rock n 

roll: o power trio. Esse momento, que dura, em média, 2 minutos, apresenta o tema da 

música, o riff de guitarra, mostra Jimmy Page vestido com sua indumentária com desenho 

de dragões e peito aberto. É curioso perceber alguns detalhes interessantes para a análise, 

a saber: a bateria que se encontra numa espécie de tablado, o enquadramento da câmera, 

de baixo para cima, destacando Jones e Page, o primeiro mais ao fundo e o segundo mais 

à frente no quadro. Então, à banda é oferecido um lugar de destaque no vídeo, assim, ao 

executarem a música, justificando-se os planos em que eles ocupam a maior parte do 

espaço. 
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Figuras 106, 107, 108 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 109, 110 e 111 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Nesse instante, observa-se que os músicos que se apresentam reiteram um ritual 

de instrumentistas executando concentradamente suas funções, já que não se percebe 

nenhum movimento brusco, nenhum lance extravagante. Pode-se aliar a isso o fato de 

que, por estarem sendo filmados, os gestos aparecem com contornos sutis. O som, em 

contrapartida, preenche o ambiente conduzindo o espectador a imaginar que condutas 

quase prosaicas podem produzir sonoridades sentidas como pesadas e fortes. 

O power trio, composto por guitarra, baixo e bateria, é uma formação comum ao 

rock. Diversas foram as formações que seguiram esse padrão, como o Cream. Dentro 

desse padrão, ficam claras, portanto, além do diálogo construído entre os instrumentistas, 

as performances previstas, pois a cada um pode ser atribuído um papel, um personagem. 

Assim, o baixista aparece compenetrado, mais ao fundo; o guitarrista, mais à frente, 

geralmente reiterando um traço que marque suas apresentações; o baterista, ao fundo, em 

um lugar de destaque, num tablado centralizado, no qual o público possa identificar nele, 

ao passo em que o show acontece, traços ligados a arquétipos de destreza e de força. 

Evidentemente, não se pode afirmar que o Led Zeppelin é um power trio, mas a sua 

formação apresentada nos planos que precedem o solo de Bonham remete a essa tradição. 

Assim, nesse cenário reproduzido e afirmativo de uma poética do rock, os 

integrantes do Led Zeppelin possuem traços definidores de suas identidades musicais e 



100 
 

suas performances. É o que se pode inferir quando se observa as suas condutas 

performáticas: Paul Jones com o olhar fixo e a atenção voltada para o baixo; Jimmy Page, 

rosto coberto pelo cabelo, mas peito nu e indumentária chamativa; Bonham, cercado pela 

bateria cheia de címbalos e bumbos, conotando que tudo ali será utilizado naquela 

apresentação.   

Sobre os aspectos performáticos, mas, dessa vez, vistos como pertencentes ao 

gênero musical no qual se inscreve a banda, como presteza na execução dos solos, peso 

e agressividade ao tocar bateria e guitarra – sem contar com a aceleração da música e com 

todos os instrumentos sendo tocados em volume alto – e conduta gestual marcada por 

gestos precisos, provocativos e de ataque, Jeder Janotti afirma que 

A música sugere modos de estruturação do tempo. As acentuações, os tempos 

forte e fraco, o andamento e as “batidas” estão relacionadas ao modo como a 

música popular massiva produz sentido. A experiência rítmica corta as 

valorações que os diversos grupamentos de fãs acoplam ao processo auditivo, 

permitindo que as configurações rítmicas sejam consideradas “tediosas” ou 

“prazerosas”. (JANOTTI, 2005, pg. 11) 

Ao tomar por base as ideias de Jeder Janotti, afirma-se que ritmo musical, batidas 

e andamentos produzem sentido que, por sua vez, atravessam a concepção de experiência 

estética, lugar do qual emergirão identificações com as músicas produzidas, que as 

categorizam como tediosas ou prazerosas. Essa construção interfere na noção de gênero 

musical, pois trata-se de uma categoria cultural em torno da qual reúnem-se seus traços 

constitutivos, identificados e vividos por membros de uma comunidade de ouvintes. 

Então, sabendo que expressões corporais podem formar condutas performativas na 

audiência, a união entre movimentações de corpo e musicalidade podem produzir 

performances tanto visuais quanto auditivas. No caso dessa introdução a Moby Dick, 

infere-se que o ritmo, o peso e a altissonância associados a movimentações pouco 

expansivas sugerem condutas constritas e concentradas da audiência e identificações de 

que se trata de uma música “pesada” e “forte”.  

O destaque desse momento, cuja a atmosfera pode remeter a grandes espetáculos 

que a juventude dos anos 60/70 experimentou, pela sonoridade do rock do Led Zeppelin, 

inscrito na tradição do blues/rock, é para os solos de guitarra e o próprio guitarrista cujo 

reconhecimento passa pela ideia de que ele é um virtuoso no palco. A câmera mostra o 

dedilhar na guitarra e a sua expressão escondida por detrás do cabelo, como se ele não 

quisesse ser notado por sua expressão facial, mas sim pelo som produzido em seu 

instrumento, reforçando uma impressão de que o artista, em performance, quer se descolar 
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do universo ordinário da vida, criando ao seu redor uma ambiência visceral e selvagem e 

singularizando aquele momento. Dessa maneira, toda uma natureza mítica, de retorno a 

uma vivência libertária pode ser, então, acessada, vivida. 

Finalmente, chega o momento do solo de Bonham, imediatamente após a saída de 

cena de Jimmy Page e John Paul Jones. A partir desse ponto, os enquadramentos serão 

dedicados a capturar as expressões faciais, as mãos do baterista e seu corpo imersos na 

bateria, nuances e texturas proporcionadas pela luz, ora fraca, ora intensa sobre o baterista 

e seus movimentos. Instigante perceber que, pelos três momentos do solo, os 

enquadramentos e iluminação mudam de acordo com as fases do solo de bateria. Isso 

possibilita inferir que existe uma relação de sentido entre o jogo de planos, a luz, o corpo 

do baterista e o som produzido que se dá na criação de uma paisagem sonora contraditória 

e, às vezes, caótica. Em alguns momentos, a imagem que é mostrada na tela parece 

enigmática, às vezes clarividente; forte em intensidades de luz e, em alguns momentos, 

branda; da mesma forma, o corpo do baterista, às vezes descarrega muita força sobre os 

instrumentos, às vezes menos, produzindo sons altos e fortes, baixos e brandos. 

Portanto, a percepção de uma relação entre imagem, som e movimentos corporais 

sugere uma performance, capturada pelas câmeras, que reitera um sentido de contrição 

na expressão de Bonham e expansão, um quase desaparecimento, seguido do surgimento 

de um corpo, que se esconde e se mostra imerso, sempre, no instrumento e pelo som. 

Nesse sentido, a mise-en-scène conta a narrativa do artista e pode ajudar a cria-la também, 

permitindo a emergência de significados ou reificando rituais. O momento-Bonham, se 

assim for possível nomear, ficou gravado, modelado com o auxílio da luz e dos close ups, 

como aquele em que o baterista expressará controle sobre o instrumento, habilidades em 

transitar por possibilidades e texturas sonoras antitéticas e execução de movimentos que 

denotam força e, talvez, delicadeza. Por isso, a análise do gesto e da conduta corporal do 

artista, dentro dessa situação mediatizada, deve ser vista com atenção, porque permite 

capturar a dimensão do gesto, que torna a manifestação do artista subjetiva e poética, 

dentro de uma narrativa construída para acomodá-lo, para dar-lhes diversos contornos. 

Segundo Jean Galard (2008), o gesto, de maneira geral, é relevante para que se 

perceba a extensão do regime estético. Para o teórico, o gesto em si, se não for atribuída 

a ele nenhuma espécie de valor alegórico, conotativo, não poderá ser vinculado a 

quaisquer regimes estéticos. Além disso, esse fenômeno dará contornos específicos a uma 

manifestação estética. Isso porque, enchê-lo de sentido, já que ordinariamente não se 
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poderá delinear algum caráter simbólico, cria atmosferas poéticas. Adotar essa 

perspectiva e aliá-la ao esquema mediatizante que produz a mise-en-scène significa 

entender o gesto como poético também pela forma como ele dialoga com as ferramentas 

visuais que lhe são postas em sua construção.   

Então, cada momento da performance, cada movimento, cada olhar ou ação brusca 

de Bonham é apreendido como instantes poéticos e alegóricos. Além disso, mesmo que 

se repita todo o ritual do corpo, transformado em expressão poética, ele não perde sua 

força inventiva, porque Bonham afirma, entre as câmeras e a bateria, as suas marcas 

performáticas que sugerem uma personalidade selvagem, instintiva e um tanto primitiva. 

Ainda assim, a repetição, nesse caso, é, paradoxalmente, singularizante, posto que “a 

reiteração desempenha um papel estético decisivo” (GALARD, 2008). Ou seja, retificar 

as situações em que os gestos se apresentam figurados, faz emergir uma força estética, já 

que, à medida que se repete, ao gesto pode ser atribuido caráter estético. Nesse contexto, 

no que tange à mise-en-scène, os enquadramentos e as luzes que flamulam, que se 

acendem e se apagam (luzes brancas, vermelhas e azuis) sobre o corpo de Bonham e se 

repetem, reafirmam esse ritual no tempo em que procuram transportá-lo para o universo 

audiovisual. 

Tomando um comentário de Bordwell sobre a sutileza de alguns cineastas dos 

anos 10 do século XX, sobre eles intuírem que o poder de tudo ver não teria sentido sem 

que, em certos momentos, apenas as coisas essenciais pudessem ser observadas 

(BORDWELL, 2008), pode-se inferir que é poética a escolha por filmar detalhes do corpo 

de Bonham, como olhares, mãos, braços e baquetas, convocando o espectador a tecer um 

imaginário de força, destreza e atenção, referente ao baterista, sem necessariamente, por 

todo o tempo, deparar-se com o corpo inteiro do músico e seu instrumento. Então, isso 

significa dizer que observar os movimentos corporais de Bonham e sua habilidade com o 

instrumento é se deparar com as “coisas essenciais”, como se referiu Bordwell, ou seja, 

deparar-se com o que existe de poético e polissêmico em sua apresentação.  

Enfim, Bonham está no foco. A partir de uma escolha por planos fechados em 

suas mãos, seu rosto, além de detalhes do rosto por entre a bateria, boca semiaberta, olhar 

fixo, somente pés. Bateria rápida, bateria lenta. Destreza, habilidade, criação de “texturas 

musicais” são exploradas nos enquadramentos dos detalhes que se multiplicam, em 

ângulos diversos. Existe uma profusão de imagens, portanto, de partes importantes do 

corpo do baterista, como mãos, pés, rosto em atenção, que são capturadas e que permite 
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inferir que dali emerge uma performance concentrada que, por sua vez, convoca uma 

audiência concentrada e disposta a ver o baterista em diferentes momentos do solo, 

permanecendo no estado de atenção.  

Ainda observando a expressão corporal de Bonham, depara-se, a cada momento, 

com diversas movimentações do seu corpo: cabeça baixa ou pendida para trás; em alguns 

momentos, a cabeça marca o ritmo. Chegando ao fim da primeira parte, ele acelera as 

batidas, de forma crescente. A luz acende-se sempre sobre ele, e os planos fechados 

continuam tendo-o como tema. É nesse momento em que gritos e aplausos são ouvidos 

pela primeira vez durante o solo e, mesmo assim, ao espectador não é dada a visão do 

público, permitindo dizer que é necessário que ele permaneça atento à execução do solo 

por Bonham. 

Ao iniciar a segunda parte do seu solo, ele abandona as baquetas e passa a bater 

no instrumento com as mãos à maneira de um percussionista. Estar de frente para essa 

transição abre espaço para pensar que se está de frente para um artista virtuoso e que 

extrapola a regra, tocando sem a utilização das baquetas. Evidentemente, o som tirado 

com as mãos é diferente, mais grave. Assim, ele irá, dentro da sua relação com o 

instrumento, dar vasão a outra maneira de manipulá-lo. Os planos continuam se 

alternando entre médios e fechados, possibilitando que se afirme a importância de reter, 

como um todo, a performance do baterista em ação, porque o espectador é conduzido para 

estar entre os gestos de Bonham, aproximando-se deles e se afastando, criando a 

impressão de que está diante de todos os seus movimentos. Além disso, pode-se construir 

uma proximidade entre esse vai-e-vem dos planos e as batidas leves e outras mais fortes 

do músico na bateria. Ao final, ele acelera as batidas, pegando de volta as baquetas. 

Destaca-se, finalmente, que nesse momento do solo, os enquadramentos e a luz seguem 

o mesmo padrão da primeira parte. 

 

Figuras 112, 113 e 114 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 
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Figuras 115, 116 e 117 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Inicia-se a terceira parte do solo em que Bonham toca em bumbos e caixas de uma 

forma que a sonoridade é metálica. As luzes diminuem, portanto tudo fica menos visível 

no vídeo. Não é possível saber, de forma precisa, o que ele usa ou faz para que o som seja 

daquela maneira. Além disso, pouco se vê do rosto ou das mãos de Bonham. Os planos 

médios e fechados passam a ser difusos e a possível impressão é de uma atmosfera 

misteriosa e turva. Ao longo de toda a execução dessa última parte, não é possível 

enxergar com nitidez o corpo do artista no quadro. Percebe-se pouco do ambiente, por 

conta da ausência quase completa de iluminação. Contudo, mesmo com o pouco que se 

nota, infere-se que os gestos são tão constritos e concentrados, semelhantes aos do início 

da apresentação, que se pode especular que Bonham permanece em estado de atenção. 

Seria como se ele estivesse assumindo facetas de uma personagem de força instintiva, ora 

mais explícita, ora mais escondida, sempre reforçando o sentido de que ele não se 

desligou um instante sequer da concentração. Assim, ele continua a relentar e a acelerar 

o som, quando deseja. 

Figuras 118, 119 e 120 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Como foi dito, nessa parte, é muito difícil ver o corpo de Bonham, mas, ao 

finalizar o som metálico, o som da bateria retorna ao que é apresentado na primeira parte, 
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as luzes tornam o seu corpo mais nítido e é possível ao espectador notar a conduta do 

baterista sendo similar ao início do solo. Seria possível imaginar que o baterista houvesse 

iniciado um périplo sonoro na bateria e estivesse mantido, de forma constante, a sua 

atenção corporal. Ou seja, não há variação da disposição de Bonham, muito embora haja 

variação de intensidade dos gestos. Ratifica-se a conduta pelo fato de não ser perceptível 

expressões corporais ou faciais de cansaço ou tédio no baterista, ao contrário, percebe-se 

força, esforço e capacidade de causar surpresa. Infere-se, portanto, que sua performance 

incita no espectador curiosidade em adentrar as fases do solo executado. 

De volta ao tema inicial do solo, seu corpo está mais acelerado e acompanha o 

som que produz no instrumento. Isso, em verdade, acontece durante toda a execução do 

solo, com maior ou menor intensidade. Diferente é a aceleração do corpo ser constante. 

As luzes, novamente, acendem-se sobre ele e a sequência de planos capturam-no imerso 

na bateria. Ele acelera mais as batidas e, em seguida, desacelera para retomar o tema 

central de Moby Dick, junto com Page e Paul Jones que retornam ao palco e à música. 

 

Figuras 121, 122 e 123 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Num dos últimos momentos, com Page no plano, somente Bonham aparece 

iluminado, propondo que o destaque é para ser dele. Finalizando a música por completo, 

Bonham ainda faz um pequeno solo. As luzes estão apagadas sobre eles, enfim. É o 

momento final da apresentação que funciona como uma espécie de “bis” do solo. Ouve-

se uma marcha tocada na bateria e, numa breve pausa, a câmera captura um discreto 

sorriso do baterista e muitos gritos do público são ouvidos. 

 

Figuras 124, 125 e 126 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 
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Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Até que as luzes se acendem novamente, e é possível ver Bonham acelerado, assim 

como o som produzido por ele. Enquanto finaliza, o plano o mostra com olhos fechados, 

cabeça pendida para trás e boca levemente aberta. Robert Plant, então, aparece e apresenta 

o baterista, concluindo aquele momento, sob gritos e aplausos. E, à maneira de um 

acrobata-malabarista, que procura a todo instante equilibrar-se e equilibrar objetos que 

segura, sobe no banco da bateria e agradece dali ao público. 

 

Figuras 127, 128 e 129 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Figuras 130, 131 e 132 - Trechos da apresentação da canção Moby Dick. 

   

Fonte: Capturas de tela feitas pela autora. 

 

Muito interessante essa imagem de Bonham, descrita acima, sobre a bateria, pois 

a execução do solo sugere uma performance acrobática e malabarística, possível de ser 

subentendida, como no momento em que o baterista está tocando com velocidade e 
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agilidade os címbalos, os bumbos, as caixas com baquetas e mãos. Enfim, quando Plant, 

no encerramento, torna a anunciar Bonham, ele evoca mais uma vez essa figura do 

acrobata-malabarista, ao subir no seu banco e desafiar o equilíbrio, para agradecer ao 

público, oferecendo a possibilidade de caracterizar a sua performance da forma como aqui 

foi apontada. 

Para que se estabeleça um contraponto interessante a Bonham, é preciso destacar 

a figura de Keith Moon, baterista do Who. Keith era considerado um baterista expansivo 

e extrovertido. Enquanto tocava, Moon jogava as baquetas para o ar e pegava-as em 

seguida, como um malabarista. As suas expressões eram frenéticas e seu corpo projetava-

se para frente enquanto tocava, às vezes, antes de começar uma música, subia na bateria 

para anuncia-la, fazendo gestos de maestro regendo uma orquestra. Algumas vezes, Moon 

também cantava enquanto tocava, além de, ao final das apresentações, junto com Peter 

Townshend, quebrar os instrumentos musicais da banda e os amplificadores. Esse 

personagem sustentado por Keith se distancia do baterista do Led Zeppelin pela expansão 

do seu gestual, pela forma de materializar o virtuosismo esperado. Bonham, num outro 

sentido, era marcado pela introversão, portava a imagem de baterista forte, que tocava 

muito alto. 

O tratamento da bateria como se fossem malabares, é um aspecto presente na 

performance de Bonham, expressado de acordo com a forma como se construía o seu 

personagem diante do público. Ou seja, esses gestos circenses evocados na visualização 

da sua apresentação deflagram um aspecto constitutivo da sua performance dentro de um 

padrão do gênero rock. É como se os fãs do gênero esperassem essa conduta gestual dos 

bateristas, visto que se está diante de um músico produzindo sons sobre um instrumento 

composto por muitas partes e de onde se extraem sonoridades de diferentes naturezas, ora 

graves, ora agudas. Dentro desse universo de referências ao rock e a habilidades manuais 

que exigem precisão, é possível considerar a sua contribuição para uma espécie de 

gramática gestual do rock, se for ressaltada uma espécie de caráter selvagem, sério, 

animalesco e malabarístico que compunha o diagrama performático de sua apresentação, 

em outras palavras, a poética da conduta que caracterizava a sua performance. 
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Conclusões 

A presente dissertação partiu de uma hipótese de trabalho que consistia em 

analisar a performance do Led Zeppelin, a partir de um olhar descritivo e interpretativo. 

O objetivo consistia em, a partir de uma análise como essa, depreender reiterações e 

singularidades das apresentações escolhidas que permitiram inscrever a banda no gênero 

rock. 

Dessa forma, o objeto empírico da análise realizada constitui-se em um momento 

da série de shows realizada no Earls Court Arena, a apresentação da canção Moby Dick 

e em dois momentos do filme de concerto The song remains the same, as apresentações 

das canções Since I’ve been loving you e Dazed and confused, inscritas no rock. Como já 

foi dito, a escolha por um dos dias da série do Earls Court Arena não seguiu um critério 

específico, mas as apresentações escolhidas, sim. A primeira citada oferece um solo de 

bateria extenso que, portanto, possibilitou uma busca mais profunda por marcas 

reiterativas e inventivas do gênero rock a partir da performance do baterista John 

Bonham. Em The song remains the same, o critério para a escolha de Since I’ve been 

loving you foi a expressão performativa da dupla Jimmy Page-Robert Plant e toda a 

atmosfera criada sob ela; em Dazed and confused, foi a possibilidade de comparar as 

apresentações da mesma canção em dois produtos audiovisuais distintos e perceber 

possíveis semelhanças e diferenças entre elas. Levando em consideração que todas essas 

performances foram executadas diante de dispositivos audiovisuais, elas, assim, 

constituem-se em modos específicos de materializar sentidos. Vale ressaltar que, mesmo 

com o foco da análise sobre as sequências destacadas, foi necessária a visualização dos 

dois produtos. Assim, o percurso analítico empreendido sobre os recortes serviu para 

explicar tanto o Earls Court Arena quanto o The song remains the same em suas 

totalidades.  
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Ao longo do desenvolvimento desse trabalho, constatou-se que não se pode 

reduzir a performance do Led Zeppelin aos aspectos relacionados à mise-en-scène e à 

mediatização. Na verdade, há uma relação que envolve modos específicos de articulação 

das performances que se manifestam a partir dos atravessamentos desses operadores em 

toda a sua construção. 

Respondendo à necessidade de generalização pressuposta por qualquer exercício 

analítico, foram tecidas considerações sobre as interpretações realizadas na seção anterior 

e foram extraídas as conclusões desse caminho investigativo. Elas podem ser sintetizadas 

nas seguintes questões: a primeira, e mais extensa, refere-se ao fenômeno proposto a ser 

descrito e analisado performances do Led Zeppelin para o dispositivo audiovisual e suas 

articulações com o gênero rock e a segunda se refere à metodologia de análise empregada. 

Essas duas questões, obviamente, estão relacionadas, de maneira que algumas 

informações sobre o fenômeno específico aqui investigado contribuem de forma 

significativa para o aprimoramento da metodologia de análise aplicada. Esse 

esclarecimento visa, apenas, oferecer uma melhor visualização dos conhecimentos 

produzidos a partir da análise.  

Além disso, foi feita uma reflexão sobre o percurso de feitura da dissertação no 

interior do grupo de pesquisa Analítica a fim de retribuir com os conhecimentos 

adquiridos na pesquisa para o desenvolvimento do grupo de pesquisa. 

A análise criteriosa dos trechos destacados permitiu constatar que, a despeito das 

disputas que possam cercar o Led Zeppelin sobre a sua influência no surgimento do heavy 

metal ou sobre a sua vinculação ao blues rock, as suas expressões performativas emergem 

a partir da reiteração de convenções genéricas do gênero rock e, também, de 

singularidades na performance da banda. A interação de Jimmy Page com a guitarra, 

perpassada pela ideia de simbiose com o instrumento, por exemplo, relaciona-se 

perfeitamente com os ritos esperados de uma conduta roqueira. Esse elemento contribui 

para o que Jedder Janotti (2006) afirma sobre os atos performáticos serem ligados ao 

universo do gênero em que se inserem. 

Nas expressões performáticas do Led Zeppelin, de uma maneira ampla, a 

emergência de condutas corporais que remetem à sexualidade, à força e aos instintos estão 

presentes e são reafirmadas nos solos de guitarra de Jimmy Page, na expressão vocal de 

Robert Plant e no solo de bateria de John Bonham. Essa constatação, diante da análise 
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feita e de breves comparações com outros artistas contemporâneos do gênero, permite 

afirmar que a banda criou vínculos com seu público materializando em sua performance 

o que se esperava de artistas do rock.  

Seguindo esse percurso, não se pode esquecer a contribuição dos dispositivos 

audiovisuais para a construção dessas performances, já que os recursos implicados na 

tessitura da mise-en-scène interferiram diretamente na constituição das marcas 

performáticas da banda. Nesse sentido, o uso da luz vermelha sobre Jimmy Page, 

entrelaçado com os planos que priorizavam apresenta-lo segurando o braço da guitarra, 

posto de forma fálica como um órgão sexual masculino em estado de ereção, na execução 

de Dazed and confused, transporta o espectador para uma atmosfera sexual. Da mesma 

maneira, os planos fechados sobre as mãos de Bonham sobre a bateria, intercalados com 

aqueles que mostram sua expressão facial por entre os instrumentos, permitindo ao 

espectador perceber que ali havia uma persona que interagia com o instrumento de 

maneira forte, concentrada. Além disso, em Moby Dick, à maneira de observar um animal 

selvagem em ação em seu estado natural, o espectador é assim conduzido a perscrutar 

Bonham, como se estivesse escondido pela bateria, em sua apresentação que faz imaginar 

ali uma performance ancorada nos instintos. Voltando à questão relacionada a padrões 

envolvido em aspectos sexuais, em Robert Plant, tanto em Since I’ve been loving you 

quanto em Dazed and confused e na apresentação de Moby Dick, percebe-se, em muitos 

planos, uma predileção em apresentar seu corpo, vestido por figurinos que, ao mesmo 

tempo em que cobriam uma parte dele, deixavam o tronco nu e permitiam antever as 

formas do seu órgão genital. Curiosamente, muitos desses planos mostram Robert Plant 

sozinho, o que possibilita inferir sobre o objetivo de mostrar uma espécie de magnetismo 

sexual que envolvia o corpo e a voz, como sua extensão. Reforça-se, ainda, na figura do 

vocalista uma imagem andrógina construída pela união de um gestual delicado ao mesmo 

tempo que forte dos cabelos, dos braços e das mãos. 

No que se refere a aspectos singularizantes das expressões performáticas do Led 

Zeppelin, foi possível encontrar gestos que marcam a banda de formas muito específicas. 

Um dos que pode ser chamado em causa é a interação entre a dupla Page-Plant. Assim, 

afirma-se que há nesse encontro uma espécie de relação cujas fronteiras entre irmandade, 

sexualidade e identificação artísticas se confundem, tornam-se difusas e complexas, por 

não mostrarem claramente ao espectador o que acontece ali. Ademais, ao mesmo tempo 

em que ele é atraído ao bojo daquela relação para que tente descobrir a sua real identidade, 
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o espectador é repelido, já que, ao fim e ao cabo, a ele não é dado elementos suficientes 

para caracterizar objetivamente aquele encontro. Nesse sentido, ressalta-se uma sensação 

de aproximação e distanciamento que pode ser alcançada na compreensão dessa conduta 

performática. Toda essa perspectiva é reforçada pelo jogo de luzes diferentes para cada 

um dos dois, pelos enquadramentos dados de maneira distinta aos seus corpos e pela 

escolha por coloca-los no plano de uma forma específica que pudesse contar essa 

narrativa a quem lhe assistia. 

Nessa mesma trajetória das formas singularizantes, constatou-se, ao visualizar e 

analisar a performance de Jimmy Page com o arco de violino, em The song remais the 

same, a atmosfera criada de mistério e de idealização em torno do guitarrista, nessa 

apresentação que marcava as execuções de Dazed and confuzed, desde os primeiros anos 

da banda. No momento em Page pega o arco, e da guitarra retira sons fantasmagóricos e 

inquietantes, na parte final da música, seus gestos corporais são contidos, destacando-se, 

apenas, os seus braços freneticamente movendo-se sobre a guitarra. Ali, a hipótese é a de 

que a tradição do rock que se pretendia equiparar-se a um campo erudito da música é 

construída, apontando Page para uma postura de maestro, já que ao mesmo tempo em que 

ele usa uma parte de um instrumento erudito, ele executa movimentos de um regente de 

orquestra com a batuta à mão. No que se refere à mise-en-scène, nesse momento da 

apresentação de Dazed and confused, pontos interessantes foram encontrados: em The 

song remais the same, foi possível perceber, desde o princípio da canção, uma construção 

visual sobre o corpo de Page para que ele fosse visto como líder, como mentor, como 

maestro da banda. Nesse ponto, há que se chamar atenção para um fator depreendido da 

análise sobre essa apresentação: no momento do solo, enquanto todos esses fatores eram 

afirmados e reiterados, uma característica sexual transbordou ao que se construía 

visualmente. Em outras palavras, o que pode ser constatado é que, para além da mise-en-

scène ter-se apropriado dos elementos da gramática performática de Page, inscritos nas 

convenções do gênero em relação ao que se esperava de um guitarrista de rock, e de os 

ter ressaltado, ela criou uma outra narrativa que vai contra a corrente do mistério e da 

erudição criados em torno da conduta expressiva misteriosa de Page, já que exprimiu uma 

sexualidade apresentada a partir de uma movimentação corporal revelada pelos planos, 

através dos movimentos, mesmo que pequenos, dos quadris e da possibilidade de ver seu 

peito nu e suas expressões faciais com mais luz. Por fim e indo além, afirma-se como 

mais um traço singularizante a interseção entre mistério e sexualidade em uma 
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performance consagrada nas apresentações de Page, apontando para uma direção 

ambígua que define sua identidade que não só foi reafirmada pela cena, mas transbordada 

dela. 

Desses pontos foi possível extrair, então, que tanto de maneira reiterativa como 

de maneira sigularizante, aspectos ligados a sexualidade, a força, a androginia e a 

ambiguidades de comportamentos permeiam a performance do Led Zeppelin que podem 

ser reunidos em um vocabulário gestual que o caracteriza dentro do universo do gênero 

rock. Essa hipótese contribui para o que Galard (2008) supõe sobre a poética da conduta 

e seu funcionamento dada a orquestração de gestos de caráter estético. Além desses 

pontos, ficou clara a possibilidade de entrever elementos ligados a atmosferas, criadas 

pela banda, compostas de mistério e de distanciamento face o público, reforçadas na 

performance a partir da mise-en-scène. 

Todas as hipóteses confirmadas remetem à formulação de questões específicas 

para serem investigadas por pesquisadores no campo da Comunicação, que se relaciona 

à maneira como se dá a performance de cada gênero e como é possível acionar elementos 

expressivos e dispositivos do audiovisual para construir seus sentidos e efeitos 

particulares. Essa afirmação torna-se ilustrada quando se chama em causa, por exemplo, 

a relação que Jimmy Page estabelece com sua guitarra e como ela é capturada pela câmera 

e orquestrada pela mise-en-scène. 

Essa é uma questão que apareceu em todas as análises empreendidas. Em Since 

I’ve been loving you, a interação entre Page e Plant e a atmosfera ambígua criada a partir 

do uso de luzes em intensidades distintas para cada um (mais luz para Plant, menos luz 

para Page); no figurino tanto em Earls Court Arena, quanto em The song remais the same 

(roupas que marcam o corpo; símbolos que remetem à astrologia, como lua e estrela; seres 

mitológicos, como o dragão); em Moby Dick, a profusão de temas que emergem da 

apresentação de Bonham (concentração, instintos, força) contada em diferentes 

momentos. 

Essa análise revelou, também, no campo da construção audiovisual, a partir dos 

trechos recortados, que há a possibilidade de aproximar o universo dos shows do Led 

Zeppelin ao universo narrativo, considerando que aspectos do segundo, como enredo, 

peripécia, clímax e catarse podem ser encontrados no primeiro se for reconhecido o fato 

de que há progressão temporal nas apresentações e, portanto, história sendo contada em 
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cena. Nas apresentações analisadas, de uma maneira geral, foi reconhecido que existe 

uma intenção de preparar o espectador para o que seria considerado o clímax que, por sua 

vez, funde-se com o ápice das canções. Em Moby Dick, das três etapas em que se dividiu 

o solo de Bonham, a última é a que apela para o mistério, já que não se consegue ter a 

dimensão do que faz emergir o som metálico que surge da bateria; em Since I’ve been 

loving you, o solo de guitarra e os gritos agonizantes reveladores de um diálogo entre voz 

e instrumento, corpo e voz, que atravessa todo o tempo da apresentação; em Dazed and 

confused, o solo final de Page com arco de violino cuja atmosfera foi construída, ao longo 

da apresentação, em The song remais the same, sob a figura de uma espécie de maestro 

que se pretendeu mostrar. 

No que diz respeito à metodologia de análise, o teste empírico se mostrou eficiente 

para a análise do fenômeno proposto. Sobretudo pela tradição no qual o Led Zeppelin 

está inserido, a metodologia de análise possibilitou que se compreendesse os processos 

de emergência da sua performance, a partir das expressões corporais em geral, e a relação 

que ela estabelece com os dispositivos audiovisuais e a mise-en-scène.  

Portanto, uma banda como o Led Zeppelin que fora marcada no gênero rock não 

só por sua sonoridade, mas também pelas suas performances vocal e corporal parece 

muito promissora para a metodologia proposta. Nesse sentido, ela possibilita que o 

produto “revele” certas características importantes na relação entre meios de 

comunicação e performance que seriam negligenciados por métodos de campos como da 

Música ou do Teatro. 

Essa noção primordial para a análise da performance do Led Zeppelin, que pode 

ser considerado uma contribuição para os estudos realizados em cultura mediática e 

música também permite a aplicação em outras bandas e/ou artistas solo de outros gêneros 

musicais, como aqueles vinculados à tradição da MPB ou aqueles à tradição da música 

pop. 

Assim, pode-se afirmar que a articulação metodológica com os conceitos de 

gênero musical, performance e poética da conduta funciona bem para a compreensão das 

relações entre os meios de comunicação e as expressões musicais. Ainda há possibilidades 

a explorar, principalmente, no que diz respeito à aproximação estabelecida entre shows e 

narrativas. Nesse ponto, a metodologia apresentou limites já que os operadores analíticos 

(dispositivos audiovisuais, mise-en-scène e corpo) não permitiram uma aplicabilidade 
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integral para a compreensão desse fenômeno. Então, o que se espera é que estudos mais 

profundos sejam feitos no que diz respeito à relação entre apresentações musicais e 

narrativas para aprimorar esse âmbito da metodologia. 

Ainda sobre as questões relacionadas à metodologia, constata-se que ela se 

mostrou funcional para identificar tanto estratégias performáticas quanto mediatizadas 

para a construção de sentidos conotativos. Esses fatores estão bastante relacionados 

quando tratamos de um fenômeno com o Led Zeppelin, por exemplo, entretanto é 

necessário atentar-se para a especificidade de cada gênero bem como as próprias 

estratégias de agenciamento e configuração empregadas em cada manifestação 

expressiva. 

Uma ampliação, decorrente dos objetivos dessa investigação, pode ser 

incorporada às preocupações da metodologia de análise desenvolvida pelo grupo 

TRACC. Trata-se de explorar os limites de uma análise descritiva e interpretativa da 

expressão performática na música e promover uma avaliação sobre o sucesso ou fracasso 

do seu funcionamento. Esse alargamento nas questões do grupo permite abarcar pesquisas 

cujas preocupações girem em torno dos julgamentos de valor feitos sobre performances 

em apresentações musicais, quais princípios as regem e para qual público ela se destina. 

Finalmente, foi apresentado o percurso de construção da dissertação ainda no 

interior do grupo de pesquisa ANALÍTICA. O primeiro capítulo, em que se discute 

conceitos fundamentais para o desenvolvimento das análises, como o de performance, 

passou por uma série de discussões que foram decisivas para o que foi desenvolvido nessa 

investigação. 

Boa parte do desenvolvimento do segundo capítulo aconteceu graças a discussões 

com membros do grupo de pesquisa Analítica que utilizavam como operador analítico o 

conceito de sociedade em processo de mediatização, desenvolvido por José Luiz Braga 

(2006), a apropriação de algumas produções do pesquisador-coordenador do grupo, Jorge 

Cardoso Filho, além das discussões no interior das disciplinas cursadas na linha de 

Análise de Produtos e Linguagens da Cultura Mediática. 

A análise das apresentações, que correspondem ao terceiro capítulo, foram 

confeccionadas em períodos distintos, o que possibilitou o aprofundamento em questões 

e retorno para o produto final para refinamento. 
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Esse trabalho se dá por concluído com a certeza de que ainda há questões por 

serem exploradas em relação à performance inserida nas dinâmicas de um gênero como 

o rock, mas que há, aqui, contribuições em alguns pontos para a compreensão das 

articulações entre expressões corporais, meios de comunicação e gênero musical nas 

apresentações do Led Zeppelin. Assim, espera-se que essas questões sirvam como diálogo 

para as pesquisas atualmente desenvolvidas e ponto de partida para pesquisas futuras.     
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