
0 

 

 



1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL 

MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOCLIPE INTERATIVO “GEHENNOM”: 

A POÉTICA BLACK METAL DA BANDA LUXÚRIA DE LILLITH NO 

CONTEXTO DA ARTE 

 

 

 

 

 

ALYSSON PLÍNIO ESTEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia/GO 

2018 



2 

 

                               

 



3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ARTES VISUAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL 

MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOCLIPE INTERATIVO “GEHENNOM”: 

A POÉTICA BLACK METAL DA BANDA LUXÚRIA DE LILLITH NO 

CONTEXTO DA ARTE 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do 

Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura 

Visual – Mestrado da Faculdade de Artes Visuais 

da Universidade Federal de Goiás, como exigência 

para obtenção do título de MESTRE EM ARTE E 

CULTURA VISUAL, sob orientação do Profº Drº. 

Edgar Silveira Franco. 

 

Linha de pesquisa: Poéticas Visuais e Processos de 

Criação. 
 

 

 

Goiânia/GO 

2018 



4 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação de mestrado é dedicada a Yngrid 

Arkana, pois sem a coragem, determinação, 

persistência e luta desta guerreira do black metal, 

jamais teria alcançado o término dessa pesquisa. E 

ao longo desses dez anos de crescimento interior, ela 

se tornou meu mais doce amor, dando-me força e 

energia para continuar esta saga do Metal Negro. 
 

Dedico este trabalho também à guerreira e avó 

Maria Valentina, que em sua luta diária trouxe-me 

sabedoria para trilhar os mais sangrentos desafios da 

vida. Suas palavras perpetuaram em todos esses 

anos, fortalecendo-me a cada adversidade. 
 

Não poderia deixar também de dedicar esse trabalho 

a mais bela joia, minha amada e querida mãe 

Elizabeth Estevo, que sempre lutou pela dignidade 

das pessoas e dos justos, mesmo quando eu estava 

no fundo do poço, estendeu-me a mão que não tive 

de mais ninguém. 
 

Dedico ainda, aos meus filhos Adysson, Aquilles, 

Medson e Arthur, pelas inúmeras alegrias a cada 

conquista de vocês, fazendo meus dias repletos de 

felicidade. 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente gostaria de agradecer ao professor, amigo, compositor e artista performático 

Edgar Franco e sua companheira Rose Franco. Pois, minha experiência acadêmica com Edgar, 

o ‘Ciberpajé’, deu impulso a esta pesquisa e obra inovadora da Luxúria de Lillith. A “Aurora 

pós-humana”, universo ficcional transmídia do Ciberpajé é algo totalmente além de seu 

tempo. Edgar está ‘anos-luz’ de nossa era primitiva, considero-o um gênio deslocado. O 

aprofundamento no subgênero black metal promovido por essa investigação, possibilitou-nos 

novos caminhos, enfrentamentos, atravessamentos, desatando centenas de nós para alcançar 

algo que ainda não havia sito feito na cena brasileira: a primeira ópera black metal. Agradeço 

aos mestres que auxiliaram nessa jornada, o Prof. Dr. José Eliézer Mikosz pelas sábias 

palavras e orientações tão importantes para a construção deste trabalho, sua vida e experiência 

como artista e compositor black metal fortaleceu-me durante a investigação. Também o Prof. 

Dr. Thiago Fernando Sant'Anna e Silva que me mostrou a importância da escrita e do 

detalhamento de aspectos importantes da pesquisa. Meu obrigado a todos os colaboradores 

deste trabalho: a produtora de eventos e baixista da banda Luxúria de Lillith ‘Yngrid Arkana’, 

ao grande amigo guitarrista ‘Alberto Lenine’ ‘Set’, Elizabeth Estevo pelas inúmeras revisões 

e leituras deste trabalho, Rafael Oliveira ‘editor gráfico’ que contribuiu com muito esforço e 

noites em claro conosco para desvendar os segredos da edição em 360 graus, aos artistas 

Matheus Moura, Dânia Soldera, Isadora Magalhães e ao cinegrafista Itamar Freitas. Agradeço 

aos meus familiares, amigos, colegas e professores que sempre respeitaram meu modo de vida 

artístico e musical. Meu agradecimento a todos os headbangers do Brasil, por oportunizarem-

me centenas de apresentações inesquecíveis ao lado de grandiosas bandas do metal nacional e 

internacional. Muito Obrigado guerreiros e guerreiras do Metal! Agradeço aos selos, 

gravadoras, fanzines, lojas, bares e galerias de rock/metal deste país por seu apoio ao longo 

dos anos. Por fim, agradeço a toda a cena metal brasileira que trava uma luta incansável 

contra o preconceito, a discriminação e a falta de apoio. A arte do Metal, tão preciosa, que no 

Brasil já possui sua singularidade e deve ser valorizada como qualquer outro estilo artístico. 

Muito obrigado a todos! 



7 

 

RESUMO 

Essa pesquisa exploratória tem como base a investigação teórica e a prática artística, 

objetivando pesquisar a estética e a poética do subgênero musical black metal, uma das 

vertentes do heavy metal, assim como a linguagem do videoclipe e das novas narrativas 

audiovisuais emergentes, focando no chamado “videoclipe interativo”. A proposta parte da 

experiência do pesquisador no âmbito da cena brasileira do black metal durante 20 anos, por 

meio de sua banda autoral “Luxúria de Lillith”, e do estudo de suas motivações conceituais, as 

mesmas que caracterizam o referido gênero musical. Também envolve a pesquisa sobre o 

videoclipe e as suas novas possibilidades fruitivas através da criação de uma narrativa visual 

interativa tendo como base uma das músicas da ópera black metal Gehennom composta pela 

banda “Luxúria de Lillith” como parte dessa dissertação de mestrado, apresentando seu 

universo ficcional transmidiático criado para explorar a poética do videoclipe interativo. 

Palavras-chave: Videoclipe interativo, black metal, processos criativos. 

 

ABSTRACT 

 

This exploratory research is based on theoretical investigation as well as on the artistic 

practice of black metal, one of the many branches of heavy metal. It aims to analyze its 

aesthetics and poetics as well as study its video clips language and their new emerging 

audiovisual narratives, focusing on the “interactive video clip”. The essay’s proposal comes 

from the researcher’s own experience with black metal in the Brazilian scenario, which was 

possible because of his authorial band “Luxúria de Lilith”. The research involves the new 

possibilities of fruition through the creation of a visual interactive narrative based on one of 

the songs from “Luxúria de Lilith”’s black metal opera, Gehennom. It is part of a master’s 

degree final paper, presenting a fictional and transmediatic universe that explores the poetics 
of the interactive video clip.  

 

Key-words: Interactive video clip; black metal; creative processes. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vivência acadêmica aliada à subjetividade artística possibilitou-me abrir um 

caminho diferente em minha jornada como artista, músico e pesquisador. Na realização dessa 

pesquisa tenho caminhado pelos campos teóricos de valiosos investigadores que se 

alimentaram dos mesmos sentidos da construção da arte e da música heavy metal no qual 

mergulhei ao longo de quase 35 anos. 

No início dos anos 1980, eu tinha quatro anos de idade, e pude acompanhar na 

televisão de tubo colorida, a turnê da banda Kiss no Brasil. Foi então que me deslumbrei ao 

ver aquelas guitarras pesadas, enlouquecendo multidões no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte. Impressionado pela performance visual dos músicos, com aqueles canhões de Eric 

Carr em sua bateria gravíssima, e as chamas que saiam da boca de Gene Simmons ao cuspir 

fogo. As pinturas faciais representavam personagens ficcionais do mundo do grupo Kiss, hoje 

uma grande empresa de marketing e publicidade, com dezenas de discos gravados, 

videoclipes, filmes, jogos e centenas de produtos de sua marca, tornando a banda um 

fenômeno de vendas e espetáculos inesquecíveis para os seus diversos públicos. 

Enfim, o impacto estético da visualidade e do som desta banda jamais saiu da minha 

cabeça, e isso intensificou-se quando o grupo Kiss lançou o primeiro videoclipe
1
 que assisti 

chamado I Love it Loud2 em 1982, sendo transmitido pela Rede Globo de televisão no Brasil. 

Meu pai era um cabeludo totalmente anos 70’ e usava aquelas calças ‘boca de sino’, ele 

realizava em bares e casas noturnas, festas com pick-ups de discos de vinil, com enormes 

caixas amplificadas, e um som capaz de fazer tremer o local onde realizava suas festas. 

Dezenas de LPS ficavam na estante onde brincava com meus soldados de brinquedo, conheci 

ali Janes Joplin, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Scorpions, Slade, Simon and Garfunkel, 

Nazareth, Scott Mackenzie, eu gradativamente estava apegando-me à música pesada. 

                                                           
1  VIDEOCLIPE. É um tipo de vídeo intrinsecamente pós-moderno. Intergênero: mescla de música, 

imagem e texto. Transtemporal: reúne melodias e imagens de várias épocas, cita despreocupadamente fatos fora 

de contexto, saqueando imagens de todas as partes, em qualquer ordem (CANCLINI, 2008, p.293). 

2  KISS. Videoclipe: I Love it Loud. The Island Def Jam Music Group. 1982. USA. Este videoclipe 

marcou toda minha trajetória como músico e artista. A banda Kiss realizou uma turnê de três shows no Brasil, 

sendo em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro e isso trouxe uma grande força ao movimento heavy metal. 

Para o público brasileiro, suas performances eram espetaculares, deixando milhões de pessoas extasiadas. O 

grupo Kiss vendeu milhões de discos e fitas neste período. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LMcDg2HwOnM. Acesso em 02/06/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMcDg2HwOnM
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Comecei a estudar em Goiânia em 1984, acredito que essa experiência com os 

colegas na escola, tenha fornecido alguns elos com o rock e o heavy metal. Eu era um menino 

magro e franzino, e por ser pardo, era visto como uma criança inferior e pobre pelos meninos 

brancos. Parecia nunca merecer estar ali, mas todos os dias minha mãe antes de ir trabalhar 

como doméstica cuidava de tudo, desde uniforme e alimentação. Não recordo muito do meu 

pai nesta época, pois em 1987 ele se separou de minha mãe, assim eu tive que enfrentar tudo 

sozinho na rua. E em casa, eu tinha a dona ‘Beth’, uma pequena família de duas pessoas. 

Então, eu acordava as 05h30 da manhã para chegar as 06h45 com o uniforme limpo, 

passado e com os devidos materiais na mochila e lancheira. Em ritmo sincronizado, as filas 

que se dirigiam rumo às salas de aula, compostas de cortinas escuras e corredores extensos 

que levaram ao teatro, assim, como veem nas fábricas e nas indústrias, suas carteiras eram 

frias, cinzas, enfileiradas pelo modelo tradicional de educação e o velho quadro-negro de giz. 

Entre os anos de 1984 a 1987, influenciado pelas bandas de rock e heavy metal, 

assisti The Number of the Beast3 um videoclipe pesado da banda inglesa Iron Maiden, 

reproduzido num videocassete, na casa de um amigo de infância. Pude revê-lo inúmeras vezes 

nesta fita VHS. É claro que tive outras influências relacionadas, como o seriado em desenho 

animado ‘Caverna do Dragão’ dos anos 80’, filmes como: A Volta dos Mortos-Vivos de 

George Romero de 1985 e Drácula de Bram Stocker, versão de Francis Ford Copolla de 1994, 

além de outras mídias de ficção científica, horror, quadrinhos e desenhos, que estavam na 

velha televisão. Na mesma época comecei a tocar violão. Arranhava distorções em um velho 

violão do meu pai, desafinado e com captador plugado ao aparelho de som que tocava discos 

de vinil, batia nas cordas e gritava bastante, eu realmente fazia muito barulho e incomodava a 

quem estivesse próximo de mim. Eu batia em latas de leite, caixas de papelão, aproveitando 

do lixo dos utilitários de casa para criar meus próprios instrumentos. 

Em meu imaginário, reproduzir aqueles sons e efeitos tão fantásticos assistidos nos 

videoclipes de bandas, encenados por músicos notórios, guerreiros, monstros, vampiros e 

demônios, era um êxtase de felicidade. Fantasiar o efeito visual de uma banda tão 

emblemática como o grupo Kiss servia de suporte para expressar a fúria e a agressividade 

                                                           
3  IRON MAIDEN. Videoclipe: The Number of the Beast. Música título do álbum de 1982. Londres: 

Inglaterra. A banda Iron Maiden fundada por Steve Harris em 1979 inicialmente tinha em seus primeiros 

registros um estilo musical pesado, porém ainda era chamado de Rock. A cada novo álbum a banda mudou sua 

sonoridade, tornando-se uma das maiores revelações da cena heavy metal mundial. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=WxnN05vOuSM. Acesso em12/03/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=WxnN05vOuSM
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daquela música tão impactante, e neste ritmo e a cada novo contato com bandas do gênero 

heavy metal, minha coleção de LPs só aumentava. 

Então, em 1985 ocorreu o primeiro Rock’n Rio, com diversas bandas de rock tanto 

nacionais, quanto estrangeiras, como: Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Santana e Scorpions. 

Aquele estilo de música marcado pela agressividade das guitarras e pelo visual inspirado 

principalmente no horror, foi chamado de heavy metal nos subúrbios de Londres, no final dos 

anos 1970, com destaque inicial para a banda Black Sabbath e Coven. Em 1986 conheci 

Twisted Sisters e AC-DC, bandas de pura rebeldia, elas diziam em inglês, o que eu gostaria de 

dizer para os representantes da minha cidade e sua população, uma cidade controlada pelo 

latifúndio e seus fazendeiros. Recordo-me também do impacto pessoal causado em mim pelo 

videoclipe We’re Not Gonna Take it4 da banda Twisted Sisters, a música pesada me libertava 

dessa gente católica e ruralista. 

No início de 1986, meus pais se mudaram para o bairro Jardim Xavier, em um lote 

conjugado com a família da minha mãe, eram mudanças difíceis para nós, havia muita 

violência e tráfico de drogas. Já me via realizando um videoclipe de banda metal em minha 

jovem mente criativa, haviam muitos assassinatos ocorridos entre os traficantes, e acabava 

assistindo a tudo aquilo, muito próximo aos muros de minha casa. Naqueles dias, vivenciar o  

o heavy metal me libertava destas e outras oportunidades ao longo dos primeiros anos de vida, 

fiquei estranho com essas pessoas, eu corria pra casa e ligava a música mais extrema de todo 

bairro, todos deveriam ouvir meus gritos de ódio ao som desta fúria sonora. Por sorte, meu 

tempo foi ocupado em ouvir discos de vinil e soltar pipas. Passava longas tardes brincando 

com pipas e ouvindo metal em k7s que copiava e ganhava de alguns amigos para ouvir e 

decorar em casa, confeccionava algumas capinhas escritas e desenhadas a mão. Creatures of 

the Night, álbum da banda Kiss já estava decorado em minha mente, quando pude conhecer a 

banda Venom através da audição de seu álbum mais respeitado pelos fãs intitulado ‘Black 

                                                           
4  TWISTED SISTERS (1984). Videoclipe: We´re Not Gonna Take it. USA. 1984. Uma curiosidade do 

videoclipe é que apresentava um olhar crítico e irônico quanto à música, à arte e ao sistema. A banda causou 

diversas polêmicas ao enfrentar a justiça estadunidense. Seus discos começaram a vender de forma acelerada, e a 

censura persegue-os. Um dos resultados dessa perseguição foi o surgimento do selo nos discos de heavy metal: 

parental advisory explicit content. Um selo obrigatório para indicar o excesso de palavras inapropriadas, com a 

intenção de alertar os pais de que aquele produto seria incompatível com ouvintes mais jovens. O efeito do selo 

foi o contrário, fortalecendo ainda mais a difusão do metal extremo em todo planeta. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=V9AbeALNVkk&list=RDV9AbeALNVkk#t=17. Acesso em 29/07/2016. 
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Metal’, então, a figura de Satanás apareceu em minha vida. Look at me Satan’s child frase da 

música título do álbum Possessed de 1987. 

Na primeira escola que estudei na infância, haviam pomares e grandes mangas 

podres esparramadas que serviram para minha franzina defesa dos ataques de outros alunos 

que odiavam o metal, confesso que muitas brigas ocorriam na escola, e claro, eu sempre 

apanhava destes grupos. Tempos difíceis de preconceito e discriminação contra um pré-

adolescente que andava todo vestido de preto, desde o boné, camiseta, calça e coturno. 

Quantas vezes tive que apanhar dos familiares por simplesmente querer voltar pra casa, ou 

fugir em algum horário oportuno antes que a aula acabasse, e a cada dia a cobrança do dever, 

do copiar e reproduzir as dezenas de escritas no quadro-negro, e de ouvir repetidamente, 

‘você nunca dá valor a nada’ e, portanto, ‘você será punido’. Tornei-me uma criança triste 

durante um tempo, entre as demais sorridentes com seus lanches tão gostosos, e seus casacos 

que as protegiam do frio, enquanto o frio já assombrava minha alma. Eu não tinha dinheiro 

para comprar um salgado na cantina, e as vezes, me contorcia de fome, e quando a aula 

acabava eu corria para casa: ouvir metal! 

Mas os dias de alegria viriam. Em 1987 finalmente sai desta primeira escola, minha 

mãe foi chamada para sentenciar minha reprovação, e apesar das bofetadas na cara, das réguas 

nos braços e nas pernas, e da surra, este foi um dos maiores prêmios de minha infância, 

estudar em outro ambiente, com novos amigos e novas relações, ouvindo Kreator, banda 

alemã de thrash metal em seu lançamento Pleasure to Kill que encontrei numa banca de 

revista. Naquele momento, não sabia para onde ir, com o desapontamento e o desgosto que eu 

causava dentro de casa. A comunidade goianiense é provinciana e preconceituosa, quando 

descobrem que você se identifica com o estilo metal, a primeira coisa que estes assumem, é a 

violência psicológica e física, além do assédio moral e claro a exclusão social. Foi então que 

assisti o videoclipe na TV da música Jailbreak5 da banda AC/DC, um rock’n roll com a 

                                                           
5  AC-DC. (1973). Videoclipe: Jailbreak do álbum Dirty Deeds Done Cheap. Sidney: Austrália. Angus 

Yang batedor de cabeça influenciou uma geração de fãs de hard rock e blues rock em todo o planeta, vendendo 

mais de 200 milhões de cópias de discos. A banda alcançou públicos em todos os continentes, com seu rock 

frenético, agradando diversas gerações de fãs de rock e heavy metal. Numa entrevista cedida a revista on line: 

Let There be Rock in Brazil, especializada nas atividades da banda no Brasil. “Angus -…sabe de uma coisa? 

Você sempre soa como você se sente. Eu não me sinto em nada com sessenta anos. Quando estou tocando 

guitarra, sempre tenho 18 anos, da mesma forma como nos apresentamos pela primeira vez. Sou uma criança 

aprisionada em um corpo de adulto”. Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=TXXO9_3gb3o. Acesso 

em 22/01/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=TXXO9_3gb3o
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guitarra pesada de Angus Young e a voz arrastada de Bon Scott, clamando por “quebrar as 

prisões”. 

Assim, comecei a estudar num colégio num bairro chamado ‘Campinas’ em Goiânia, 

acredito que ali fora meu primeiro contato com a ciência, estudo dos planetas, das plantas, 

sobre a biodiversidade, entender o que é césio 137, os efeitos químicos da vida e meu contato 

com a música ao vivo. Excelente escola e bons amigos, que tinham LPs e muitas fitas k7. 

Havia duas bancas de revistas próximas à escola, e lá nos encontrávamos para comprar e 

trocar figurinhas de metal e rock. Foram nestas figurinhas que conheci lendárias bandas 

como: Saxon, Slayer, Mercyful Fate, e tantas outras, nos álbuns Rock Free e Rock Attack 

(1987-1989). 

Eu passei a interessar-me por todos os subgêneros de heavy metal desde então, e aos 

poucos fui me envolvendo com as vertentes mais agressivas, tanto no som quanto no visual. 

Além das bandas citadas, passei a ter contato pessoal com músicos e artistas. Fui estudar artes 

e música no Centro Livre de Artes de Goiânia (1987), aprendi a desenhar, pintar, escrever 

poesias, e conhecer os instrumentos musicais. Conheci os recitais, os concertos e festivais de 

música goiana. Reconheço a sorte de ter uma boa mãe, que sempre estudou e trabalhou muito, 

o que facilitou conhecer mais a cena metal, entender mais o movimento underground e ter um 

contato direto com a arte e com a música. Além de conhecer músicos geniais como Marcos 

Fontenneli e Eurípedes Fontenneli, dois irmãos professores de música da Faculdade de 

Música da Universidade Federal de Goiás, que contribuíram diretamente com a minha 

formação musical, estimulando o processo criativo e meus anseios pela música pesada. Com 

estes professores no conservatório da Faculdade de Música da Universidade Federal de Goiás, 

estudei baixo e violão clássico. 

Desde criança incorporei a cor preta visualmente, ou seja, nas camisetas, calças e 

botas. Sempre tive acesso aos ‘merchandising’ nas lojas de rock, nestes locais pude adquirir 

diversos adornos simbólicos do gênero black metal. Em Goiânia havia as lojas Metalize (1986 

- 1989), Sub Way (1991-1998) e Hocus Pocus na ativa desde 1990. Na medida do possível, e 

com poucos recursos, os chamados headbangers, adquiriam braceletes, correntes, capas, 

sobretudos, anéis, maquiagens, encontrados nestas lojas de metal extremo. Assim minha 

identidade foi se construindo pelos valores estéticos do heavy metal.  

Enfim, eu estava começando a desenvolver, de forma ainda rudimentar, meu próprio 

trabalho autoral. Foi quando percebi que seria no contexto do subgênero black metal, que eu 
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poderia aplicar e expressar minhas experiências de vida em forma de poesia, música e arte, 

entrelaçando-os aos temas de horror, blasfêmia e antidogmatismo deste gênero musical tão 

polêmico. Posso destacar rapidamente as bandas que me marcaram logo de início: Bathory, 

Venom, Celtic Frost, Mercyful Fate, King Diamond, Slayer, Possessed, Dark Throne, 

Mayhem, Burzum, Immortal, Emperor, Satyricon, Ancient dentre outras; além de obras 

literárias, como as Flores do Mal de Charles Baudelaire (1821-1867); ocultistas, como: A 

Doutrina Secreta de Helena Blavatsky (1831-1891) e o Livro da Lei (Liber Al Vel Legis) de 

Aleister Crowley (1875-1947), e nas artes plásticas o destaque vai para o impacto visual da 

obra de Hans Rudolf Giger, que teve uma de suas pinturas utilizadas na lendária capa do 

álbum To Mega Therion da banda Celtic Frost em 1985, tornando-se um dos álbuns mais 

importantes da cena black metal mundial, sua estética peculiar, baseada no erotismo grotesco, 

na morte e na decrepitude tornou-se uma referência estética imitada e antropofagizada pelo 

estilo no mundo tudo, mas, isto será contextualizado quando for tratado o surgimento do black 

metal. 

Ao identificar-me com o black metal percebi que este estilo de vida, ia muito além de 

sua estética e gênero musical, havia algo mais além de sua representação visual e sonora. Meu 

contato inicial com os palcos condizia com minha vontade de produzir algo de minha 

criatividade. Ao estudar em outras escolas, sendo elas então públicas e mais liberais, facilitou-

me conhecer outros adeptos do metal, o que contribuiu para me aproximar da chamada 

ideologia black metal. Inicialmente seus apreciadores colecionavam diversas fitas k7s, suas 

listas de trocas ocorriam somente entre os considerados ‘dignos’ dessas trocas, pois ali, 

estariam os chamados ‘true
6
’ ou adeptos considerados ‘reais’, que poderiam adquirir os 

materiais físicos das bandas seletas e fora do poder midiático vigente e que existia em função 

das grandes massas. 

                                                           
6  True. Um termo utilizado pelo público do underground para identificar os verdadeiros cultuadores da 

música extrema. Para ser respeitado é necessário conquistar espaço, vencer os obstáculos das dificuldades da 

cena. Os trues vivem dia após dia sua ideologia, na produção gráfica de bandas, revistas, fanzines. Esses 

verdadeiros ‘trues’ realizam eventos, tocam músicas de seus ídolos, distribuem cartazes e fanzines nos bares, 

lojas. Conhecem as bandas relevantes de seus estilos preferidos e também, muitas das obscuras. Classificam 

pessoas, músicos, artistas e bandas a todo o momento, e acompanham suas turnês, viagens, acontecimentos. 

Adquirem todos os materiais das bandas prediletas e não permitem outros dois termos: ‘poser’ que significa 

modista, aquele que segue a moda das bandas mainstream e ‘rip off’, aqueles que roubam e aplicam golpes 

dentro deste cenário underground. Além disto, existe a caça às bruxas aos simpatizantes políticos e dogmáticos, 

com ideologias como: fascismo e nazismo, chamados pelos ‘trues’ de os ‘nazis’ (FERREIRA, LUCENA, 2016, 

p.5). 



18 

 

Suas artes eram monocromáticas, chapadas em preto, logotipos ilegíveis para os 

leigos, mas desvendados por seus cultuadores, a estética perfeita para sua identidade singular. 

Dentre algumas bandas que tive contato logo no início das chamadas tape-trades (trocas de 

fitas) e marcaram para mim este movimento em formato audiovisual, estão: Mayhem (1985), 

Sarcófago (1986), Sepultura (1986), Azaradel (1989), Corpus Christi (1989), Mystifier 

(1989), entre tantas outras, que encontrava nas listas de trocas. Apesar de encontrar diversas 

ilustrações obscuras nos quadrinhos, era nas revistas de rock e metal que eu me debruçava. A 

revista brasileira dedicada ao heavy metal, Rock Brigade de São Paulo foi muito significativa, 

por trazer em suas páginas os múltiplos subgêneros do metal e também uma sessão de cartas 

dos leitores, promovendo, numa época pré-internet, a minha conexão com apreciadores de 

outras regiões do país, realizando trocas de fitas com pessoas de outros estados e assim 

conhecendo a música de bandas jamais ouvidas em minha cidade. 

Em Goiânia, surge o ‘Rock in Rua’ (1985-1989) onde diversos Djs fechavam as ruas 

para fazer suas apresentações com música eletrônica e apresentação de bandas ao vivo. 

Devido à crescente violência e ao excesso do consumo de bebidas e drogas estes eventos 

encerraram no final dos anos 1980. Meus primos e tios mais velhos me levavam para estes 

eventos, e foi ali que tive a oportunidade de ver pela primeira vez instrumentos musicais 

sendo tocados pelos músicos para o público, às vezes em praças ou em ruas fechadas, ao som 

da bateria, dos teclados e vozes que ecoavam. 

É importante ressaltar que o movimento punk também me influenciou com sua 

proposta estética e rebeldia. Eu frequentava os bares mais sujos de Goiânia, comprávamos as 

bebidas mais baratas e de péssima qualidade, para bebermos após os eventos da cena 

underground nos cemitérios ‘Parque’, ‘Santana’ e ‘Jardim das Palmeiras’. Em 1989 tive a 

oportunidade de conhecer uma banda chamada ‘Ataque Epiléptico’ do estado de Minas 

Gerais, um show impactante no Centro Cultural Martim Cererê localizado no setor Sul de 

Goiânia. O vocalista desta banda, naquela noite gritou: “morte aos padres, morte aos pastores, 

morte a deus”. Uma apresentação forte e impactante, essas frases me fizeram questionar 

muitas coisas, e enriqueceram meu senso crítico e comportamental. Este estilo de música, 

com seus riffs rápidos e repetitivos, permitiu uma experiência muito representativa em minha 

construção artística. Essa perspectiva sonora deu-me confiança para investir na produção de 

minhas primeiras demos de ensaio, e em seu material gráfico totalmente artesanal. Iniciando 

assim a construção de minha identidade no movimento underground, eu estava tornando-me 
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aquilo que no contexto do heavy metal era chamado de indivíduo extremista. Aproveitei 

dezenas de subempregos que tive em gráficas e copiadoras para garantir a impressão das artes 

gráficas que produzia para meus pequenos projetos como capas e encartes de CD, cartazes, 

panfletos, releases e flyers impressos, para as bandas: Obsessor da cidade de Goiânia, Holy in 

Flames de Belo Horizonte e Inno a Satanna de São Luiz do Maranhão. 

No entanto, apesar de encontrar nas bandas Cólera, The Varukers, Olho Seco, 

Brigada do Ódio, HC-1377, The Exploited e Suicidal Tendencies uma forte expressão com os 

jovens da minha idade, eles estavam contaminados pelo hardcore, skates e pelos grafites. 

Enquanto minha alma estava sendo alimentada por algo mais sombrio, e um anseio mais 

poético introspectivo e menos urbano. Em 1990 recebi uma ‘demo ensaio’ da banda Samael 

(USA) e, após um ano, ocorreu o lançamento do seu primeiro álbum Worship Him, em 1991. 

Essa obra sonora marcou-me profundamente pela sonoridade com pedal duplo na bateria e 

guitarra com distorção aguda, além de ser o ‘primeiro vocal’ totalmente ‘rasgado’ que ouvi no 

contexto do subgênero musical black metal. O mesmo impacto aconteceu com a minha 

audição da ‘demo’ Tormenting the Holy Trinity (1989) da banda Mystifier, de Salvador. Logo 

depois fui gradativamente conhecendo bandas do cenário do chamado “metal negro nacional”, 

como: Murder Rape (PR), Profane Creation (SP), Amen Corner (PR), Luciferi (SP), Gehenna 

(SP), Vulcano (SP), Chakal (MG), Oráculo de Azaradel (AM) entre dezenas de outras. Com 

essas novas experiências sonoras; adentrei-me na década de 1990 distanciando-me assim das 

origens musicais da infância, e adentrando em um universo musical baseado em temáticas 

sombrias e músicas rápidas. A televisão permitiu-me assistir alguns videoclipes de heavy 

metal, como a MTV na TV fechada e Clip Trip da TV Gazeta que serviram também de 

inspiração para a minha formação musical, dentre eles: Venom: Nightmare (1981), Celtic 

Frost: Circle of the Tyrants (1985), Ozzy Osbourne: Bark at the Moon (1985), Dio: Holy 

Diver (1987), King Diamond: The Family Ghost (1987), Sarcófago: Screeches from the 

                                                           
7  HC-137. Seu nome é inspirado nos horrores do césio 137, e faz menção ao acidente radioativo que 

ocorreu no centro da cidade de Goiânia em 1987. Este fato desencadeou uma série de mortes atribuídas à 

contaminação, e o surgimento da primeira banda punk goiana a lançar um disco oficial em formato LP em 1991, 

intitulado ‘Nas Coxas’. A banda foi uma das mais representativas do estilo entre 1989 a 1999, mas infelizmente 

seu fundador Claudio Castro (vocalista-guitarra) veio a falecer em um acidente de moto em Inhumas-GO. Ele 

também foi o fundador das lojas Rock Maniac e Sub Way de Goiânia. Suas lojas disseminaram todas as 

vertentes do metal extremo, fazendo lotar o Centro Cultural Martim Cererê de headbangers e punks nos anos 

1990 quando aconteciam ali alguns festivais. Disponível em: http://www.goianinrock.com.br/banda/2. Acesso 

em 23/01/2017. 

http://www.goianinrock.com.br/banda/2
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silence (1991), Immortal: Call of the Wintermoon (1993), Ancient: Lilith’s Embrance (1996), 

Satyricon: Mother North (1996), Emperor: The Loss and Curse of Reverence e muitos outros 

que marcaram a construção da minha compreensão estética do universo black metal. 

Aos 14 anos já tocava violão, guitarra, baixo e conseguia tocar bateria ainda sem 

muita técnica. Desde então iniciei um processo criativo compondo nomes, frases, textos, 

arranjos, vozes, e gravações musicais ainda primárias, mas já fortemente influenciadas pela 

estética e poética do black metal. O processo de amadurecimento artístico e musical veio 

gradativamente e, em 1991, criei meu primeiro projeto musical intitulado: Sanctuary of Death 

com a proposta de realizar um death doom metal, porém, meus amigos não sabiam tocar 

nenhum instrumento, e tive que encerrar a ideia. Em 1992, conheci dois músicos: Abóbora 

Víriom e Max Warrior e fundamos uma banda black metal intitulada Black Always, com 

influência de Venom, Bathory e Celtic Frost. A banda realizou diversos ensaios e duas 

apresentações ao vivo com cinco composições próprias e alguns covers do Venom, 

infelizmente, não passaram disto. Logo depois conheci Iscariotes, ex-baterista da banda 

Homicídio de black doom ativa atualmente em Goiânia, e em companhia de Abóbora, 

fundamos uma banda chamada: Malkbeth com a proposta de fazermos um épico black metal. 

Esta banda realizou diversas apresentações em Goiânia e Anápolis entre os anos de 1995 e 

1997. Em 1998 ocorreu o primeiro evento black metal de Goiânia, intitulado ‘The Meeting of 

the Black Hordes’. Naquela noite toquei guitarra e voz no Malkbeth e fui guitarra solo na 

banda goiana Cheol de black metal. Outra banda com a qual contribuí com seu surgimento foi 

a Lua Negra, que está na ativa até hoje; realizei diversos shows com esta banda fundada em 

1996, por mim e Luciano Gomes de codinome ‘Oculto das Trevas’, juntos fizemos um Ep 

intitulado ‘Firmamento’ em 2015. 

Em 1998, eu já era pai de dois filhos, e precisava trabalhar e estudar, eu acabava de 

assumir uma família, então a tristeza me assombrou quando tive que abdicar de minhas 

aptidões artísticas para dedicar-me a um trabalho formal, deixando as bandas nestes tempos. 

Abandonar totalmente a música e a banda não estava em meus planos naquele momento, eu 

correspondia-me com pessoas da cena black metal do mundo todo, também escrevia dezenas 

de poesias, letras e contos. Criava músicas diariamente, e, em meu raro tempo livre, tocava 

violão, guitarra e baixo. O desapontamento com a nova condição levou-me ao abuso da 

bebida alcoólica e inúmeras desavenças com a família. Sem dinheiro e com diversos conflitos 
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internos e externos, entreguei-me ao alcoolismo, eu estava arrasado e um desejo de morte me 

afligia. 

Certa vez por sorte, minha mãe muito estudiosa e dedicada ao trabalho, num de seus 

projetos, vivenciou uma pesquisa em saúde junto aos índios Ianomâmis do Xingu (1998), na 

densa selva amazônica, e devido a essa sua pesquisa fui convidado para conhecer o estado do 

Amazonas. Nesta oportunidade, entrei em contato com um amigo ‘Azarberes’ de Manaus. Um 

aliado do black metal com quem eu me correspondia por cartas, em visita à sua casa, pude 

vislumbrar as páginas de um almanaque de ocultismo, e em um artigo sobre entidades 

demoníacas e suas conexões aos meses do calendário solar. Direcionando-me ao meu mês de 

nascimento ‘setembro’, lá estava Lilith, a mãe da Luxúria, a mãe da depravação e dos 

prazeres da carne. Uma entidade mítica da antiguidade sumeriana, considerada a primeira 

mulher, a primeira vampira da terra, e logo pensei no nome para uma nova banda: Luxúria de 

Lillith. 

Assim, em 1998 pude criar minha própria banda e, desde então, tenho produzido 

músicas para ela, em fitas K7, passando por CDs, LPs, e chegando ao chamado streaming, 

sendo o compositor de todo o repertório e também o criador de grande parte das produções 

visuais e das peças de design gráfico que compõem os lançamentos da banda. Escrevi dezenas 

de letras e canções, algumas em papel, outras digitadas, outras registradas, e outras tantas 

esquecidas. Gravei quatro álbuns oficiais e dezenas de demos, ensaios, registros ao vivo, tanto 

em áudio quando cenas de vídeos e dois videoclipes oficiais. Ou seja, foi a partir da criação da 

banda Luxúria de Lillith que tive minha primeira manifestação artística autoral plena, 

apropriando-me da performance black metal e de todas as características estéticas deste 

movimento musical que tanto me impactavam. Atualmente a banda conta apenas com dois 

integrantes: Alysson Drakkar tocando bateria e voz principal, Yngrid Arkana no contrabaixo e 

segunda voz e músicos contratados para tocar guitarra. O logotipo da banda foi criado em 

1999 por Christopher Victorian, um artista plástico que mora em Londres, Inglaterra. Ele 

produziu diversos logos para bandas representativas do gênero black metal mundial, tais 

como: Emperor, Satyricon, Cradle of Filth, Poeticus Severus, dentre outras.  

Os álbuns oficiais da banda foram distribuídos em diversos países como: México, 

Equador, Bolívia, Peru, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Japão, Estados Unidos e Argentina. 

A banda realizou centenas de shows pelo Brasil, entre os anos de 1999 e 2016, tocando até na 

Bolívia e Peru, e em 2017 realizou a primeira turnê europeia com 10 apresentações em oito 
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países. Durante os anos de existência deste trabalho, houve oportunidade de tocar com 

dezenas de músicos, simplesmente para garantir que pudéssemos estar sempre presentes em 

todos os shows e festivais de ‘Metal Negro’ para os quais fomos convidados. 

Em 2009, em meio às criações e turnês com a banda Luxúria de Lillith e aos 

múltiplos subempregos, consegui concluir minha graduação em Design de Comunicação na 

PUC Goiás. Minha formação acadêmica foi alicerçada pela forte influência do metal extremo, 

e mesmo sem receber algum incentivo ou remuneração produzi diversas capas de discos, 

capas de revistas, pude compor e diagramar fanzines como: Darken Zine e Ensaio Blasfêmia 

Zine, além de jornais, álbuns fotográficos, pude produzir centenas de panfletos, folders, 

releases, logotipos, marcas, web sites, composições musicais, além de apresentações ao vivo 

com várias bandas de metal extremo.  

Meus múltiplos trabalhos no universo gráfico e visual afetaram-me reflexivamente e 

então, no final de 2013 decidi estudar a produção dos videoclipes de black metal e encontrei 

diversas obras em todo o mundo. Levando meu trabalho musical, agora com vistas para o 

cinema e a interatividade com meus públicos. O que significativamente trouxe a oportunidade 

de pensar a docência e a pesquisa universitária como uma oportunidade de diálogo entre 

minha experiência artística, musicista black metal e a construção do conhecimento, o que 

contribuiu muito para a melhora de minha escrita, e a contribuição para novas reflexões 

artísticas em meu próprio trabalho autoral. 

Ao pesquisar a existência de cursos de pós-graduação e aproximar-me das 

multimídias e suas interatividades, deparo-me com um artista que trabalha o conceito de ‘pós-

humano’ na Faculdade de Artes Visuais da UFG, em Goiânia, Edgar Silveira Franco, o 

Ciberpajé8. Aproximar-me desse artista e investigador da arte fortaleceu minhas intenções, 

pois, foi a partir dai, que pude compreender com mais abrangência as aproximações entre 

                                                           
8  CIBERPAJÉ. Este é o codinome de Edgar Franco, pesquisador, artista transmídia e músico que criou 

um universo de ficção científica, intitulado ‘Aurora Pós-Humana’. Segundo o artista criador, trata-se de um 

universo ‘transmídia’, com o objetivo de servir como ambientação a trabalhos artísticos em ‘múltiplas mídias’. O 

Ciberpajé criou a banda Posthuman Tantra do gênero musical dark ambient, realizando shows expressivos 

envolvendo performance, dramatização e tecnologias. As ideias de Ciberpajé são polêmicas na divulgação de 

seus aforismos nas redes sociais, conseguindo lhe render uma série de EPs com artistas, músicos através de seu 

outro projeto musical chamado simplesmente “Ciberpajé”. Nascido em Ituiutaba, Minas Gerais, é premiado 

autor de quadrinhos, arquiteto e professor na faculdade de Artes Visuais da UFG. O Ciberpajé inspira-me nesta 

pesquisa por sua ligação intrínseca com a arte alternativa e underground. Algumas de suas obras estão 

disponíveis no blog “A Arte do Ciberpajé”. Disponível em: http://ciberpaje.blogspot.com.br/. Acesso em: 

29/11/2016. 

http://ciberpaje.blogspot.com.br/
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criação artística e pesquisa acadêmica, impulsionando novos conhecimentos e descobertas. 

Em 2014 cursei então, como aluno especial, a disciplina Arte e Tecnologia, ministrada por 

Edgar Franco no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG, e pude 

iniciar minhas investigações sobre o videoclipe interativo e o cinema expandido produzindo 

como trabalho final da disciplina o videoclipe Nasciturus para a banda Luxúria de Lillith. 

 Foi o primeiro roteiro que escrevi para um videoclipe black metal. ‘Nasciturus’ é 

uma música do álbum ‘Sucumbidos pela Carne’ de (2009), e o videoclipe foi lançado em 01 

de agosto de 2014, sendo produzido por mim e Arkana. 

O videoclipe resultou em boa divulgação da obra e no surgimento de novos fãs do 

trabalho da banda. Nossas limitações técnicas e financeiras não impediram que ele fosse 

realizado, corremos o risco e o fizemos. Para alguns, um vídeo macabro, outros viam como 

um vídeo de horror, montagens do cinema ‘trash’ e alguns internautas disseram: “isso é 

brincadeira”. Fiquei preocupado no início, mas, o videoclipe veio para somar, e, recebemos 

diversos convites para tocar em outras regiões brasileiras a partir disto. 

 Para Edgar Franco (2013) o estímulo ao processo investigativo e criativo em arte 

não se restringe apenas às teorias dos grandes pesquisadores em arte, mas sim, na conexão 

destas teorias com a prática artística. Em 2015 fizemos nosso segundo videoclipe da banda 

Luxúria de Lillith, intitulado ‘Perpétua Escuridão’, para a música homônima do álbum 

‘Mundo de Cadáveres’ (2011-2016). A repercussão do videoclipe levou-me a remasterizar e 

relançar o álbum, obtendo uma ampliação do número de fãs e resultando numa série de 

convites para novos shows pelo Brasil.  

 Em 2016 fui selecionado como mestrando do PPG Arte e Cultura Visual da UFG 

com o meu projeto visando investigar o videoclipe interativo no contexto do subgênero 

musical black metal a partir da perspectiva de criador, desenvolvendo uma pesquisa 

exploratória teórico-prática. Partindo de uma investigação teórica sobre a origem da banda 

Luxúria de Lillith e a construção de sua música black metal, fortalecendo meu embasamento 

conceitual sobre aspectos estéticos e poéticos do subgênero e construindo um universo 

ficcional capaz de dialogar com as teorias da arte, inspirado na identidade estético conceitual 

de bandas conhecidas como Bathory, Dark Throne, Emperor, Summoning, Limbonic Art, 

Dark Funeral, Gorgoroth entre outras. Elaborei um projeto de pesquisa construído junto ao 

meu interesse e desdobramentos da convergência midiática nas narrativas visuais 

contemporâneas, unindo o interesse de investigar o videoclipe interativo, a minha experiência 
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como criador dentro do universo estético audiovisual do black metal. Essa dissertação enfatiza 

a importância do videoclipe como linguagem estética e poética para o subgênero black metal; 

propondo uma investigação teórica sobre sua estética e a emergência do videoclipe interativo 

como nova linguagem hipermidiática contemporânea, através da criação de uma peça 

audiovisual interativa que contemple o caráter poético da banda Luxúria de Lillith. 

A pesquisa exploratória, comparativa e autoreflexiva, possibilitaram referências de 

poéticas similares no âmbito do videoclipe interativo e suas possibilidades midiáticas e 

expressivas. Aliada à investigação teórica de base bibliográfica em livros, periódicos 

acadêmicos, revistas, jornais, panfletos, fanzines, quadrinhos, webzines, discos, fitas K7, fitas 

VHS, DVD’s, CD’s, CD-ROMs e entrevistas realizadas com artistas relacionados, tendo 

como descritores: Black Metal, Poéticas Visuais e Videoclipe Interativo. 

Essa investigação resultou em três capítulos. Na introdução e no primeiro capítulo 

adotei a primeira pessoa do singular como voz por relacionarem-se diretamente às minhas 

experiências pessoais, já no segundo e terceiro capítulo utilizo a primeira pessoa do plural. O 

primeiro capítulo foi intitulado de “Luxúria de Lillith: A Poética e a Estética do Black Metal - 

Uma Experiência Brasileira”, nele destaca-se inicialmente um breve histórico do heavy metal, 

suas bases estéticas e conceituais, em seguida dissertei sobre o surgimento do subgênero black 

metal para depois traçar um panorama do subgênero no contexto brasileiro, finalizando o 

capítulo com um breve panorama da cena do black metal em Goiás e a experiência de criação 

da banda Luxúria de Lillith.  

O segundo capítulo intitula-se “Narrativas Visuais Emergentes, Videoclipe Interativo 

e Black Metal”, e traz um breve histórico do videoclipe, destaca suas singularidades estéticas, 

e suas relações com o subgênero black metal. Apresenta ainda um panorama das narrativas 

audiovisuais em sua relação com a interatividade destacando alguns exemplos de videoclipes 

interativos no contexto do heavy metal. 

Já no terceiro capítulo “Gehennom: O Universo Ficcional de Luxúria de Lillith na 

Imersão do Videoclipe Interativo”, o processo criativo se estabelece, apresentando o 

storyboard, roteiro de produção técnica e execução, com detalhamento das filmagens, 

fotografias, e elementos que estruturaram o universo ficcional da primeira ópera black metal 

brasileira e do produto poético audiovisual dessa pesquisa, o videoclipe interativo em 360 

graus “Gehennom”. 
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CAPÍTULO 1. LUXÚRIA DE LILLITH: A POÉTICA E A ESTÉTICA DO 

BLACK METAL – UMA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA   

 

Neste primeiro capítulo traço os caminhos percorridos pela música pesada e 

apresento um breve histórico do heavy metal¸ destacando o surgimento do subgênero black 

metal, suas bases estéticas e conceituais, e seus atos mais emblemáticos. Traçando também 

um panorama do subgênero em seu contexto brasileiro, culminando no diálogo que se 

estabelece em minha experiência com a banda Luxúria de Lillith e suas singularidades 

poéticas. 

 

1.1 Breve histórico do heavy metal, suas bases estéticas e conceituais. 

 

A estratificação do gênero heavy metal pode ser dividida em fases: erupção entre 

1969 e 1972, com bandas apresentando características de um código em formação ainda sem a 

classificação do termo heavy metal, tais como as três bandas britânicas: Led Zeppelin, Deep 

Purple e Black Sabbath9 e as norte-americanas Iron Butterfly e Blue Cheer; cristalizando-se 

entre 1973 e 1975, passando à chamada ‘golden age’ entre 1976 e 1979 (MESSIAS, 2013, 

p.11). 

O heavy metal10
 surgiu nos subúrbios de Londres entre os anos 1969 e 1971. 

Segundo os inúmeros representantes do estilo, foi com a banda Black Sabbath, com os 

“dedos de metal” do guitarrista Tony Iommi. Ao acidentar-se em uma metalúrgica, o músico 

perdeu parte dos dedos da mão direita, canhoto, Iommi adaptou em seus dedos amputados 

                                                           
9  BLACK SABBATH (1969-2017). A banda foi formada em 1969 em Birminghan pelo guitarrista e 

compositor Tony Iommi, pelo baixista Geezer Butler, pelo vocalista Ozzy Osbourne, e pelo baterista Bill 

Wizard. O Black Sabbath é considerado um dos pioneiros do heavy metal. Disponível em: 

http://www.blacksabbath.com. Acesso em17/11/2017. 

10  HEAVY METAL. Utilizamos o termo heavy metal de forma generalista, ele surgiu em Londres entre 

as comunidades rockers e estabeleceu-se como gênero em fins da década de 1970. O ‘Metal Pesado hoje está 

disseminado em todas as partes do mundo, abrangendo todas as ramificações associadas a um estilo de música 

rápido, com baterias fortes, riffs intensos, estética carregada de elementos expressivos. O termo heavy metal 

também pode ser utilizado quando se fala especificamente do heavy metal clássico, que deu origem às 

incontáveis subgêneros, como por exemplo: thrash, death e black metal (CARDOSO FILHO, 2005, p.1). 
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próteses de metal que ele mesmo construiu para continuar tocando guitarra e substituir a 

ponta dos dedos, resultando numa forma de tocar mais pesada com novos timbres 

distorcidos. Iommi refere-se à música ‘Iron Man’ como uma faixa de levadas marcantes e 

repetitivas, provocadas pelas suas limitações físicas, o que o músico chamou de ultra heavy. 

Sua música atraiu diversos públicos dos anos 1970, quando a banda tocava em diversos festivais 

na Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Banda: Black Sabbath (1969-2017) / Álbum: Black Sabbath (1969). 
Fonte: (BLACK SABBATH, 2017). 

 

 

Na figura 1 temos a primeira formação do Black Sabbath, à esquerda o baixista 

Geezer Butler, em seguida o guitarrista e compositor Tony Iommi, o baterista Bill Wizard e à 

direita, o vocalista Ozzy Osbourne. A foto foi produzida para divulgação do primeiro álbum 

da banda pela gravadora Vertigo com título homônimo Black Sabbath. A banda Black 

Sabbath desde o início incorporou temas de ocultismo e contos de horror em suas letras, além 

de usar guitarras de baixa afinação, cunhando canções que tratavam do desconforto social, 

criticando claramente a corrupção política, os abusos de drogas e profecias apocalípticas. O 

Black Sabbath foi uma das bandas mais inspiradoras da ascensão do heavy metal, mas nunca 

foi uma banda satanista, apesar de ser respeitada como tal entre os satanistas do heavy metal. 

Para descrever o satanismo no heavy metal que surgia em Londres e nos Estados Unidos entre 

1968 e 1970, as bandas psicodélicas da época se encarregaram de propagar uma nova 

tendência subcultural, esse tipo de música não tinha peso, como Led Zeppelin, Black Sabbath 

e Deep Purple. Mas, foi nas músicas da banda Coven
11

 em seu clássico Witchcraft Destroys 

                                                           
11  Coven (1967). Formada por Jinx Dawson, uma jovem que nasceu em Indianápolis, Indiana, estudou 

ópera e ocultismo no final dos anos 1960. A banda Coven de Chicago em 1967 a 1968, realizou turnês com os 
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Minds (1969) que o satanismo tornou-se evidente e menos oculto. Fundada por Jinx Dawson 

no final de 1960, que estudava ópera e ocultismo, se une a Ross e Oz Osborne para constituir 

a banda. Mas, não podemos confundir com Ozzy Osbourne do Black Sabbath, e inclusive, 

curiosamente uma de suas músicas conhecidas é a música ‘Black Sabbath’. Na figura 2, temos 

a capa do álbum e o clássico pôster do ritual de Coven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Banda: Coven (1967-2018) / Álbum: Witchcraft Destroys Minds & Reaps Souls (1969). 
Fonte: (COVEN, 2017). 

 

A experiência da banda Coven contribui com a expansão dos limites geográficos, e 

de público do gênero, aumentando gradativamente ano a ano, tanto o número de bandas 

quanto número de fãs. Entre 1979 e 1983, com o florescimento da chamada New Wave of 

British Heavy Metal na Inglaterra, surgem bandas seminais como Iron Maiden, Judas Priest e 

Motorhead. Então, a partir daí, o crescimento, a incorporação de novas influências e 

subdivisões em múltiplos subgêneros acelerou-se em todo planeta. Nasceram sucessivamente 

os subgêneros thrash, death, black, power, gothic, prog e new metal, entre outros (MESSIAS, 

                                                                                                                                                                                     
Yardbirds, de Jimmy Page, Alice Cooper e Vanilla Fudge, entre muitos outros. Jinx começava e terminava cada 

concerto Coven com o sinal dos chifres, e foi o primeiro a introduzir este sinal de mão na cultura pop rock. 

Assinaram com a Mercury Records e lançaram seu primeiro álbum, Witchcraft Destroys Minds e Reaps Souls 

em 1969. A música do álbum era hard rock psicodélico, o que a tornou distintiva foi a forte ênfase no assunto 

diabólico, incluindo canções como ‘A Feiticeira Branca de Rose Hall’ baseado na história de Annie Palmer, 

‘Para o Conhecimento Carnal Ilegal’ e ‘Dignatários do Inferno’. O álbum terminou com uma faixa de 13 

minutos de orações satânicas e cantadas chamada ‘Satanic Mass’ escrita por seu produtor, Bill Traut, da 

Dunwich Productions, incluído no álbum, o infame poster ‘Black Mass’ de Coven, com membros do grupo 

mostrando o sinal dos chifres enquanto se preparavam para um ritual satânico sobre o altar com Jinx nua. Este é 

o primeiro uso fotografado da Horned Hand Salute e da Inverted Cross na cultura pop da música rock, sendo 

Coven a primeira banda de rock ocultista e os pioneiros nesse genero. Distintos de fazer um dos primeiros 

‘vídeos de rock’ para a faixa-título do terceiro álbum Blood on the Snow em 1974, sete anos antes da MTV ter 

começado em 1981 (COVEN, 1969). 
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2013, p.14). Assim, surgiram os headbangers12, calças rasgadas, cabelos longos, adornos de 

cruzes invertidas, imagens satânicas, muito álcool, sexo, drogas e heavy metal. Uma música 

que não representa um único tipo de expressão sonora, afirma Neves (2013, p.4), para a 

autora, o heavy metal fragmentou-se e fragmenta-se sucessivamente criando novos temas e 

reinventando-se. Isso é evidenciado em três ramificações: o thrash metal, o death metal e o 

black metal. Campoy (2008, p.11) destaca que os aficionados chamam estas vertentes de 

‘metal extremo13’, “é simplesmente impossível especificar todos os metais do heavy metal, a 

segmentação do estilo parece não ter fim”, complementa o autor. 

De acordo com Lima Filho (2011, p.2), define-se o heavy metal pelas suas divisões e 

intensidades, da ‘distorção e amplificação’ da guitarra, baixos com uso de pedal de distorção, 

letras de cunho anticristão ou ligadas ao paganismo, satanismo, mitologia e ocultismo, que 

constituem seus termos variados. O heavy metal consegue criar agrupamentos, e novas 

características musicais, permitindo identificação entre os headbangers, desde o ritmo, a 

harmonia, a temática e sua melodia variada ora pesada, ora técnica, ora atmosférica. 

Todavia, apesar de cada uma dessas segmentações terem suas especificidades e 

formarem novos agrupamentos a partir delas, todas carregam algo em comum com os demais, 

desde sua imagem, música e vídeos, contribuindo para um novo grupo a partir delas, podendo 

ser um aspecto sonoro e estético, ou, qualquer outro elemento em comum que as identifique 

com o grupo maior. Neves (2013, p.4) afirma que o heavy metal surgiu como um ritmo 

musical inovador de grupos a partir de identidades diferenciadas. Magnani e Souza (2007, 

                                                           
12  Headbanger é uma expressão frequentemente utilizada no grupo de fás, é usada para denominar os 

aficionados pelo heavy metal. Sua tradução literal significa “batedor de cabeça”, e está relacionada às danças e 

expressões corporais dos fãs. Nós da cena metal, nos encaramos como militantes e usamos o termo headbanger 

para definir de forma genérica os adeptos do gênero musical heavy metal, em detrimento de “metaleiro”, por esse 

último ser apontado como um termo pejorativo pelos próprios atores que integram esse universo, uma definição 

que teria se popularizado durante as transmissões do festival Rock in Rio de 1985, quando foi usada pela Rede 

Globo de televisão para definir os fãs do gênero (NEVES, 2013, p.1). 

13  
Metal Extremo é um termo nativo que se refere aos subgêneros do heavy metal mais pesados em se 

tratando da afinação em tons mais baixos, mais velozes em seus riffs, cantados com vocais guturais e agudos, e 

tratando de temas como críticas sociais, anticristianismo, morte, etc, enfim, assuntos normalmente evitados pela 

sociedade. Além disto, tem uma estética, um estilo de vida e expressões corporais bem marcadas, diferentes das 

demais vertentes do heavy metal. Campoy (2008, p.11) pergunta aos seus pesquisados o significado do termo, e 

obtém a seguinte resposta: “O que denominamos de metal extremo baseia-se nisso que Maurício chama de ‘coisa 

mais pesada’”. Como ele mesmo me explica: ‘é esse metal mais brutal, mais rápido (...), é death, black, thrash, 

grind, splatter, doom, enfim, esse tipo de som’. Mas Maurício é mais pesado, mais brutal, mais rápido em 

relação a quê? ‘Cara, em relação a esse metal mainstream, cheio de solo, gritinho agudo e firula (...) é metal, 

mais outro tipo de metal, mais extremo’ (CAMPOY, 2008, p.22). 
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p.1) esclarece que estes aglomerados começaram a formar as conhecidas tribos urbanas, termo 

utilizado nas comunidades para identificar as tribos culturais e seus estilos, pelos seus 

ajuntamentos pontuais e pela fluidez. Nos estudos relacionados ao surgimento do heavy metal, 

Campoy (2008, p.22) descreve com propriedade a delimitação destes grupos formados a partir 

do heavy metal, “normalmente são pequenos e fechados, com regras e costumes particulares, 

contrastando com grupos de caráter massificado”. Esta rebeldia não era para muitos, porém, 

os shows começaram a influenciar centenas de jovens em muitas cidades, europeias e 

americanas. 

Assim, privilegiando-me da organização, da experiência em palcos com diversos 

grupos, tanto em eventos, shows e festivais, aprofundei-me em pesquisas relacionadas à 

criação e composição do heavy metal e suas bases estéticas. Relatar os caminhos do heavy 

metal é como mergulhar na escrita de sua própria vida. Como artista e pesquisador, entender o 

seu surgimento e repassar para o leitor desta investigação uma contribuição significativa sob o 

olhar daquele que cresceu, vivenciando essa identidade e postura subjetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Judas Priest, intensifica-se o heavy metal como gênero musical (1974). 
Fonte: http://consultoriadorock.blogspot.com.br/2012/04/discografias-comentadas-judas-priest.html. 

 

Judas Priest intensifica o heavy metal como gênero musical (1974). No início dos 

anos 1980, o heavy metal ganhou sua forma esteticamente pregnante com a banda Judas 

Priest14. Na figura 3, podemos identificar que esta banda adotou em seu visual o couro 

utilizado pelas dançarinas nas lojas e brechós de Birminghan, na Inglaterra e o álbum 

                                                           
14  JUDAS PRIEST. A banda surgiu em 1969 na cidade de Birminghan, Inglaterra, e é considerada uma 

das precursoras do heavy metal moderno, sendo um dos grupos mais influentes em todo o mundo. O vocal de 

Rob Halford e seu visual baseado em couro negro e metal, trouxe a combinação perfeita para moldar-se como 

estilo icônico. Disponível em: www.judaspriest.com. Acesso em 09/02/2016. 

http://consultoriadorock.blogspot.com.br/2012/04/discografias-comentadas-judas-priest.html
http://www.judaspriest.com/
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Pankiller de 1990 se tornou o álbum mais importante de sua carreira. De acordo com Neves 

(2013, p.5) o heavy metal tornou-se um produto mundialmente conhecido e comercializado, 

com características plurais e construção da identidade dos grupos que surgem a cada década. 

Calças justas, grandes botas, cintos de bala, braceletes com rebites, pregos e botões cromados 

em prata, grandes crucifixos adotados pelas bandas de rock'n'roll, porém invertidos em 

muitos dos grupos de heavy metal. Já utilizadas nos anos 1970 pelas bandas Coven e 

Pentagram. 

Para Lima Filho (2011, p.162) os ‘metaleiros’ formam uma rede que se desenvolve a 

partir da apreciação e produção da música, assim, como pela promoção dos shows, 

constituindo um sentimento de unidade em torno dos ethos do grupo, chamado de cena 

underground. Essa cena underground constitui-se de uma rede social, em um conjunto de 

atores ligados por um tipo específico de relação, relações estas que podem ser de amizade, de 

conhecimento, de trabalho ou parentesco. Ou seja, na cena metal, existem os atores e suas 

conexões. Contudo, afirma Neves (2013, p.5) que a cena heavy metal é formada também por 

outras estruturas que são necessárias para a produção e o consumo do headbanger. Nesta teia 

estão envolvidos artistas, público, articuladores, promotores de eventos, empresários e 

entidades associativas. 

Os apreciadores do heavy metal possuem diversas sedes de eventos e pontos de 

encontro, constata-se décadas de sua rede estruturada e constituída por bandas diversas, 

aficionados, pequenas gravadoras, promotores de bandas, organizadores de eventos, donos 

dos bares, proprietários de lojas especializadas e distribuidoras (NEVES, 2013, p.6). A cena 

metal apresenta-se muito ligada, apesar de estarem sempre em pequenos grupos, estes são 

conectados pelos frequentes contatos entre seus agentes, desde a internet (Facebook, 

Instagram, Twitter, Whatsapp) entre outros aplicativos, através de cartas e encomendas, e nos 

próprios shows e festivais. 

Todos estes indivíduos se mobilizam para que aconteça o ponto auge, o show, que é 

o nó da rede. A apresentação ao vivo torna-se um espaço importante para a afirmação da 

identidade metal, e acontece principalmente nos finais de semana, mas, a “rede social” está 

frequentemente ativa (NEVES, 2013, p.6). Essa ação colaborativa dos apreciadores do cenário 

metal fortalece sua disseminação underground em toda a comunidade. 

De acordo com Campoy (2008, p.4) esta rede se torna muito forte pela própria 

‘irmandade’. Além do frequente contato entre os indivíduos componentes do meio na essência 
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do grupo, há um interesse por parte de todos em fazer com que a ‘cena underground nunca 

morra’. Desta maneira, todos os participantes colaboram de alguma maneira para produzir 

qualquer atividade ou produto para o consumo do metal, podendo ser na divulgação de uma 

festa, organizando excursões para os shows e festivais, ou qualquer outra maneira com que 

possam contribuir. Afirma Franciele Neves (2013, p.7) neste espírito os headbangers tratam-

se como brothers, sisters ou hermanos. 

Franciele Neves (2013, p.7) descreve que a cena underground se baseia em um 

conjunto de valores do grupo, para os informantes “uma forma de fazer as coisas pelo grupo, 

é ir aos shows, é apoiar e conhecer as bandas, é saber a história do movimento, é ter 

‘parceria’, não brigar nos shows, é ficar ‘muito louco’, curtir e ser ‘intenso’, é ter um visual 

específico, trocar material e manter contato, enfim, é ter amor ao som acima de tudo”. No 

videoclipe da banda Accept para a música Balls to the Wall, os artistas expressam a sinergia 

dos seguidores do movimento heavy metal, eles aparecem unidos para a quebra do muro dos 

preconceitos e discriminação, ao fortalecer sua música. 

Para Barth (1998, s.p.) são múltiplos os estilos musicais presentes na identificação do 

chamado “metal extremo”, sua formação urbana se dá pelo conjunto de relações instituídas do 

interesse de ouvir, compor e apresentar este estilo musical. Como afirma Neves (2013, p.11): 

“o heavy metal é um produto que é consumido mundialmente, nas várias versões encontradas 

da sua história, em países de todos os continentes, envolvidos em criação e posteriores 

produções”. O heavy metal desenvolve-se de maneira singular, sofrendo influência do 

movimento metal mundial, mas não deixando de se apropriar das características locais. Fiore 

e Contani (2014, p.36) destacam que esse chamado rock pesado, sobretudo o gênero heavy 

metal, utiliza em larga escala uma iconografia considerada hostil, abusiva e agressiva na 

apresentação visual de seus produtos. A presença do grotesco no vasto universo ilustrativo de 

seus ‘merchandising’ disponíveis no mercado fonográfico funciona como argumento para 

evidenciar a quebra de regras e a provocação, atributos naturais do inconformismo e da 

rebeldia de seus próprios discursos. Para Neves (2013, p.11) as trocas e o consumo de LPs, 

CDs, DVDs, livros, adesivos, patches, e acessórios como: cintos, braceletes, coturnos, botas, 

pulseiras, colares, vestuários, peças de couro, botas e adornos, além de outros elementos, 

compõem a estética e os valores simbólicos atribuídos ao heavy metal, fortalecendo a sua 

identificação estética e cultural em todo o mundo. 
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Entretanto, o heavy metal é definido por sua autossuficiência em produzir suas 

músicas, pois em sua maioria os músicos não dependem do suporte de gravadoras, produtores 

e/ou empresários para a composição e gravação de seus álbuns. Para Fiore e Contani (2014, 

p.36) o pressuposto mercadológico e comercial do heavy metal se mantém e se sustenta em 

sua tendência de expor imagens afrontadoras que provocam fascínio, vitalidade e 

rejuvenescimento. Complementam os autores: “Tendem a gerar uma ideia de imortalidade e 

de ilusória sensação de liberdade absoluta”. 

Os headbangers utilizam redes e trocas, para difundir seus lançamentos em demos, 

EPs, CDs, LPs e DVDs do gênero, negando uma conexão direta do heavy metal com a 

hegemonia econômica global capitalista. Também, segundo Neves (2013, p.11) a estrutura 

estética do gênero é capaz de ultrapassar e diluir hegemonias culturais preestabelecidas, 

constituindo-se de uma arena mais neutra de trocas culturais das experiências de seus atores. 
 

 
Figura 4 – Headbangers: os guerreiros do heavy metal. 

Fonte: Revista Imgur disponível em: http://imgur.com/gallery/7sySL, 2015. 
 

A revista Imgur em seu décimo volume produzido no ano de 2015, traz um breve 

panorama dos subgêneros do heavy metal e uma imagem que representa os headbangers 

(figura 4). Para Lima et al. (2010, p.2), estes ‘metaleiros’ ou headbangers¸ são indivíduos que 

aderem à estética e costumes relacionados a um gênero musical que tem origem no rock, o 

heavy metal e suas variantes. 

A estética do heavy metal é composta por representações de caveiras e da morte, 

também imagens demoníacas ou fanfarronescas, tornando as visões carregadas de sentimentos 

opostos (ou ambivalentes), o antigo e o novo; o que nasce e o que morre; o baixo e o alto; 

cada par isoladamente (ou em conjunto) funcionando como verdadeiros porta-vozes de 

opiniões não oficiais em todo o tempo dispostos a confrontar a ordem geral estabelecida 

(FIORE, CONTANI, 2014, p.39). As imagens produzidas pelo heavy metal desenrolam-se 

num autêntico espetáculo polifônico visual de vozes engastadas, interação de consciências 

múltiplas, nas mais variadas áreas ou ciências, cujas imagens convergem para um único 

http://imgur.com/gallery/7sySL
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escopo: o de transmitir velhos ideais que venham suscitar novas percepções e ânimo (vontade) 

de consumo, instaurando efeitos de sentido e práticas de linguagem. Essa rebeldia 

ambivalente tem influenciado inúmeros jovens a tornarem-se adeptos do heavy metal.  

Por esta razão, afirma Kahn-Harris apud Messias (2013, p.26) que o heavy metal não 

pode ser descrito enquanto uma subcultura, pois esse conceito designa algo mais voltado para 

um ajuntamento com objetos políticos, no sentido de uma resistência política contra 

hegemônica. Assim, o heavy metal pode ser pensando enquanto uma forma de resistência, 

uma insubmissão do pensamento, uma prática de liberdade. 

Todavia, os subgêneros do heavy metal não são massacrados uns pelos outros como 

afirma Barth (1998, s.p.). O melhor do heavy metal é a liberdade que não restringe o processo 

criativo, porém, é importante ressaltar que em algumas culturas internas do metal extremo, 

existem limites e regras tácitas. Assim estes grupos negociam as informações como resultado 

de misturas interculturais, que produzem o enriquecimento da quantidade de inovação em 

suas produções, como descreve Canclini (2008, p.283). As grutas, as cavernas e os labirintos  

sempre suscitam respeitoso fascínio entre as culturas do homem primitivo, ocupando diversas 

relevâncias no âmbito religioso e social. O headbanger ao apreciar um novo disco, uma nova 

música, ou, o tão esperado videoclipe, encontra sua gênese associada a algo recôndito e 

perturbador, percebido na obra de arte que distorce a ordem do mundo ordinário, expondo 

figuras surpreendentes. Neves (2013, p.12) enxerga no aspecto grotesco e na deformidade 

algo importante neste momento de globalização. Tal estética é vista como principal fenômeno 

da hibridação contemporânea, acentuando a multiplicação moderna da criação de mercados 

mundiais dos produtos do heavy metal, circulando dinheiro, mensagens e migrantes, levando 

ao surgimento de vários subgêneros singulares, que negociam com a cultura local e utilizam a 

estrutura desse capitalismo global. Complementa Messias (2014, p.86) que a dimensão 

cultural é refletida no culto às bandas, aqueles que gostam de uma determinada banda sempre 

a ouvem, vestem sua camiseta, podendo reunir-se a outros que gostam da mesma banda, e 

mesmo sem se conhecerem, buscam aproximação amigável, respeitosa e solidária. Canclini 

(2008, p.284) afirma que a diluição cultural das fronteiras entre países e a emergência das 

grandes cidades, são espaços privilegiados para formação de estilos e contradições híbridas, 

resultando em novas configurações musicais e artísticas. 

No que diz respeito ao crescimento do movimento global do heavy metal, as décadas 

de 1980 e 1990 foram cruciais para sua consolidação e expansão, e nessas décadas surgiram 
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algumas das bandas mais influentes do estilo, tanto em países da Europa, quanto nos EUA e 

também no Brasil, alguns desses nomes seminais são: Metallica (EUA), Judas Priest 

(Inglaterra), Accept (Alemanha), Iron Maiden (Inglaterra), Exciter (Canadá), Possessed 

(EUA), Running Wild (Alemanha), Wasp (EUA), Slayer (EUA), Kreator (Alemanha), Exodus 

(EUA), Testament (EUA), Metal Church (EUA), Dio (EUA), Ozzy Osbourne (Inglaterra), 

Mercyful Fate (Dinamarca), King Diamond (EUA), Venom (Inglaterra), Bathory (Suécia), 

Celtic Frost (Suíça), e no Brasil, Sepultura, Sarcófago, Vulcano, Azul Limão, Angra, Viper, 

Holocausto, Overdose, Chakal, Korzus, Mystifier, entre outras.  

Em fins da década de 1980 o chamado estilo glam metal, baseado em um discurso 

que retomava a tríade sexo, drogas e rock’n roll, explode nos Estados Unidos, elevando ao 

mainstream bandas como Guns N’ Roses, Motley Crue, Bon Jovi e Poison. Então o impacto 

midiático do heavy metal estaciona e começa a decair com o surgimento do chamado gênero 

Grunge nos EUA e o sucesso de bandas como Nirvana, Alice in Chains e Soundgarden. É 

importante frisar que quando o subgênero glam metal alcançou o mainstream, até a lendária 

banda Kiss com seu rock ultra-heavy abandona o visual carregado, de seus canhões, e 

pinturas extremas, por uma nova roupagem e estética glam metal, lançando o disco Animalize 

em 1984. Para seus fãs tradicionais, esta foi uma grande decepção ao verem o videoclipe da 

faixa ‘Heavens on Fire’
15

 e que caracteriza muito bem a estética da banda num formato glam 

metal, mas para o Kiss, foi uma jogada de marketing que atraiu milhões de dólares. O glam 

metal amenizava o aspecto grotesco do heavy metal, objetivando uma maior repercussão 

midiática e comercial. Os produtores do subgênero queriam seus músicos estampados nas 

capas de revistas com roupas e maquiagens femininas e uma música mais amena e até 

dançante em alguns casos. Para os batedores de cabeça este não era o caminho, surgindo 

como resposta ao glam, o ríspido speed metal, baseado em riffs de guitarra acelerados, fortes e 

marcantes, aliados a refrões com vocais rasgados. Diferentemente do glam metal, este 

subgênero estava abrindo as portas para uma nova avalanche de bandas autorais e criativas 

quanto à sua música, letra e capas de seus discos. Bandas como Exorcist, Pile Driver, 

VoiVod, Divine Death, Exciter. O subgênero speed metal surgiu nos Estados Unidos por volta 

de 1983. 

                                                           
15   

KISS (1984). Videoclipe: Heavens on Fire. Foi exibido no Brasil naquele mesmo ano. Mesmo assim, o 

Kiss não perdeu sua força, retomando suas apresentações com corpse paint alguns anos depois. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=EZjevnnkA20. Acesso em: 26/06/2016. 
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Com a decadência comercial do heavy metal, causada pelo surgimento do Grunge no 

início da década de 1990, o Metallica, uma das bandas precursoras e inspiradoras do 

movimento na segunda metade da década de 1980, nascido na era pós-Black Sabbath (FIORE, 

CONTANI, 2014), grava um álbum fundamental que consegue dar novo fôlego ao gênero, o 

‘Black Album’ de 1991. Sobre esse disco, Geeze Butler, da banda Black Sabbath, relatou num 

documentário chamado ‘Heavy: A História do Metal16’, que o Metallica salvou o heavy metal 

no início dos anos noventa, e impulsionou novas vertentes do metal a nível global. De acordo 

com Neves (2013, p.12) os headbangers são apresentados como facilitadores da boa relação 

entre os países. Um vínculo que se reforça a cada ‘troca’ de bandas e de públicos, criando o 

sentimento de ‘irmandade’, uma relação que transcende as barreiras nacionais, resultando na 

criação de um grupo transnacional. 

 
Figura 5 – Esquema dos subgêneros do heavy metal entre os anos de 1980-2016. 

Fonte: (ESTEVO, 2016). 
 

                                                           
16  HEAVY. A História do Metal. Bem-vindo ao meu pesadelo. 2016. O documentário Heavy traz um 

breve panorama da história do heavy metal no planeta, desde a sua origem na cidade de Londres na Inglaterra até 

suas atualizações em diversos locais pelo mundo, destacando as bandas pioneiras, suas histórias, mitos e lendas. 

Relatos e registros raros voltados à cultura do heavy metal. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vOf2zzYCQTE. Acesso em: 21/12/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=vOf2zzYCQTE
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Durante a década de 1980 a mídia mainstream fez o seu papel de divulgação do 

heavy metal a fim de expandir a venda de seus produtos numa acelerada jogada comercial 

bastante lucrativa para as gravadoras em todo o mundo. No Brasil essa grande repercussão 

midiática do gênero foi alavancada pelo festival Rock in Rio, de 1985. De acordo com a 

figura 5, os subgêneros do heavy metal foram sendo construídos a partir dos princípios 

estéticos básicos do gênero, porém, suas letras, suas composições vão adquirindo 

características próprias, através das quais os artistas se expressam, emitindo suas opiniões 

sociais, políticas, religiosas, e outras visões de mundo, o que tornou possível a construção de 

suas identidades peculiares. A partir da segunda metade da década de 1980 diversas vertentes 

vão consolidando-se num curto espaço de tempo, destacando-se o surgimento de subgêneros 

mais extremos do metal como o thrash, o death e o black metal. Outros subgêneros vão 

surgindo e têm como viés, múltiplos aspectos estéticos do heavy metal, desde sua expressão 

musical, passando por aspectos históricos ou culturais, bom exemplo é o surgimento do 

chamado viking metal, tendo como bandas precursoras: Manowar com o álbum Into Glory 

Ride (1983) nos Estados Unidos, Saxon com o clássico álbum Crusader de (1985), e 

posteriormente o Bathory, da Suécia, que encarna a mistura de música extrema com um viés 

épico. O viking metal caracteriza-se por resgatar grandes temas dos épicos medievais, contos 

vikings, as histórias dos povos escandinavos e germânicos e de seus heróis de guerra. 

Mesmo que o heavy metal mantivesse sua linguagem musical sempre mutável, surge 

entre alguns apreciadores uma regra para estabelecer o que seria realmente o puro heavy 

metal, um limite estipulado pelos mais conservadores, tendo como base aquilo que 

convencionaram chamar de heavy metal ‘tradicional’, baseado na estética e na música de 

bandas pioneiras como: Iron Maiden, Accept, Running Wild, Motorhead, Manowar, Judas 

Priest, Ozzy Osbourne, Dio, Metal Church, entre outras. O thrash metal foi um dos 

subgêneros que impulsionou fortemente a cena metal, não há como negar a forte influência da 

música de bandas como Metallica, Megadeth e Anthrax em todo planeta, que alcançaram 

grandes vendagens de seus discos e inspiraram o surgimento de novas vertentes do estilo em 

outros países, com destaque para a Alemanha com as bandas Kreator, Sodom e Destruction. 
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Figura 6 – Banda Slayer no ensaio fotográfico do álbum Reign in Blood. 
Fonte: (SLAYER, 2017). 

Dentre os maiores nomes do estilo thrash metal está a polêmica banda Slayer, sua 

sonoridade envolve rápidos tremolos
17

, variados e complexos solos de guitarra, riffs em 

escalas irregulares, bumbo duplo na bateria, e suas letras traziam temas como serial killers, 

satanismo, antidogmatismo e guerra. A banda tornou-se polêmica globalmente, o que levou a 

vários problemas ao longo de sua história, como a censura de faixas e de álbuns inteiros em 

alguns países, atrasos nas turnês, processos judiciais, além de ser constantemente atacada por 

grupos religiosos. A banda Slayer é muito citada nas revistas Rock Brigade, Roadie Crew 

(impressas) e Whiplash (online) no Brasil (figura 6). 

Em 1986 a banda gravou um dos mais rápidos e extremos álbuns do estilo, o clássico 

Reign in Blood (1986-1987). Vale ressaltar a capa icônica deste álbum e a foto usada da 

banda na contracapa do álbum na figura 6. O subgênero thrash metal influenciou milhares de 

jovens nos anos de 1990-2000, suas guitarras com trêmulos acelerados e timbres pesados, 

reproduziam as metralhadoras e canhões de guerra, traziam letras de protesto que muitos 

acreditavam ser influência do movimento punk dos anos 1970, mas também músicas sobre 

sacrifícios humanos, demônios emergindo das profundezas do inferno, invasões alienígenas, 

guerras químicas e nucleares, seres das águas, do fogo e do ar. A liberdade conceitual vista no 

thrash metal traduzia possibilidades ilimitadas para criatividade no contexto do estilo. A 

banda brasileira de thrash metal Sepultura tornou-se o maior representante do metal na 

América Latina na década de 1990 e até a dissolução de sua formação original com a saída do 

                                                           
17  Tremolo. Trata-se da palhetada rápida e repetitiva de uma nota musical, alternando rapidamente entre 

duas ou mais notas musicais, como técnica musical, suas vibrações variam aproximadamente entre 7.5/8.0. Estes 

guitarristas do thrash metal exploram muito o tremolo em músicas rápidas do metal (MORAES, 2013, p.1). 
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vocalista Max Cavalera. O Sepultura enriqueceu sua música com a inclusão de influências 

musicais regionais, sobretudo de percussões e ritmos indígenas brasileiros. 

Ao mergulharmos na ascensão do thrash metal, seu desenvolvimento promoveu o 

surgimento de outro subgênero ainda mais extremo. Uma nova vertente musical, constituída 

por afinações mais baixas, graves e pesadas, marcada pela criação da banda Death18 fundada 

nos Estados Unidos em 1983 por Chuck Schuldiner, seu vocalista e guitarrista. Esta banda é 

considerada uma das principais difusoras do novo subgênero death metal, e também um dos 

primeiros a usar vocais guturais ativamente. A técnica de guitarra da banda Death é citada 

como inspiração para muitos músicos. A banda produziu dois videoclipes muito marcantes 

para a época, Lack of Comprehension (1991) e The Philosopher (1993), transmitidos pela 

MTV, sendo uma das raras vezes que uma banda de metal extremo teve espaço nas TVs. 

O subgênero death metal floresce com o surgimento gradativo de outras bandas 

como Pestilence, Morbid Angel, Deicide, Vital Remains, Pungent Stench, Master, Autopsy, 

Obituary, Possessed, que gravaram dezenas de discos. As bandas brasileiras e precursoras 

deste estilo foram: Sarcófago, Vulcano, Loucifer, Cirhosis, Chakal, Korzus, Expulser, Brutal 

Distortion, Death Slam, Valhala, Nauseous Surgeris, Krisium, Calvary Death. Tecnicamente o 

death metal é um subgênero extremo do heavy metal que agrega distorções variadas, técnicas 

tocadas com maestria, como: ‘palm muting
19

’ e ‘tremolo picking
20

’, vocais urrados e gritos. 

Também dentre as características vitais do death metal estão suas baterias, marcadas pelos 

chamados blastbeats
21

, uma bateria tocada de maneira extrema e simetricamente precisa em 

                                                           
18  DEATH. Banda fundada em 1983, em Orlando, estado da Flórida, nos Estados Unidos. Foi uma das 

principais bandas do estilo death metal. A banda marcou a história do heavy metal, caracterizada pela forte 

influência das guitarras agudas e vocais rasgados (DEATH, 2016). 

19  PURCELL apud (MORAES, 2013, p.1), descrevem que o palm mute ou abafamento consiste de uma 

técnica de guitarra usada para diminuir a intensidade do som das cordas tocadas. Em sua execução coloca-se 

levemente a parte lateral interior da mão direita ou esquerda (destro e canhoto), por cima das cordas, próxima à 

ponte do instrumento. “A mão não pode estar muito próxima ou muito longe da ponte, caso contrário não 

produzirá o som característico do palm mute”. Os headbangers chamam de cavalgadas da guitarra de preferência 

com muita distorção, efeito muito utilizado no subgênero thrash metal. 

20  Para PURCELL apud (MORAES, 2013, p.1), o tremolo ‘picking’, ou tremolo relâmpago serve para 

capturar altas velocidades que permitem ao guitarrista ou baixista, tocar mais rápido, aumentando a frequência 

na qual as cordas são atingidas. No death metal, percebemos esta diferença do tremolo usado no thrash metal, 

trata-se de uma palhetada contínua e repetitiva. 

21  Para MOYNIHAN, SODERLIND (1998) apud MORAES (2013, p.2), Metranca ou blastbeat é um 

padrão rítmico de bateria que faz uso de baquetadas rápidas alternadas ou coincidentes na caixa e no chimbal ou 

ride. A caixa e o chimbal (ou prato) formam a levada da batida, enquanto o bumbo é tocado entre eles para criar 
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suas viradas. O uso de pedal duplo contribuiu para ampliar a sonoridade pesada, 

eventualmente o subgênero envolve o uso de alguns teclados (MORAES, 2013, p.2). 

No death metal os temas mais encontrados nas músicas são histórias de violência, de 

filmes de horror; satanismo e ocultismo. Eventualmente encontramos histórias clássicas de 

terror baseadas em autores como Allan Poe de Lovecraft, e ainda, descrições de atos extremos 

como mutilação, dissecação, tortura, estupro, canibalismo e necrofilia. Exemplo clássico das 

temáticas e da estética do death metal é o disco da banda Morbid Angel, Abomination of 

Desolation22. De acordo com a figura 7 na capa do disco temos uma mulher sendo estripada 

por demônios em uma cama. A banda lançou um videoclipe intitulado Rapture em 1993 

trazendo a performance numa antiga igreja e a realização de um exorcismo. A estética do 

videoclipe é marcada por filtros de envelhecimento nas imagens e slow motion na atuação dos 

músicos, buscando acompanhar o ritmo da música. 

 
Figura 7 – Primeiro álbum demo da banda Morbid Angel: Abominations of Desolation: 1986. 

Fonte: http://www.sathvyre.de/chapelofghouls/the-album.html, 2017. 
  

Uma outra banda de grande destaque no subgênero death metal é o Deicide23, uma 

banda polêmica, satânica e singular nos palcos, fundada em 1987 por Glen Benton no vocal e 

                                                                                                                                                                                     
uma “parede sonora”. Pode-se também coincidir a baquetada da caixa com a do prato de ataque ou do ‘china’, 

para um efeito ainda mais carregado. 

22  MORBID ANGEL (1986). Banda criada em 1984, na Flórida (EUA) e uma das principais expoentes do 

subgênero death metal. (MORBID ANGEL, 2000). 

23  DEICIDE. Banda fundada na cidade de Tampa, na Flórida (EUA) em 1987. O Deicide ficou conhecido 

pela qualidade de produção de estúdio, sua música muito veloz incorporava pedal duplo constante em suas 

http://www.sathvyre.de/chapelofghouls/the-album.html
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baixo, as letras são marcadas por mensagens anticristãs e satanistas. Dentre as polêmicas 

perpetradas pelo Deicide, destaca-se a promessa de Glen Benton de suicidar-se quando 

completasse 33 anos de idade, mas não o fez. Em uma carreira marcada por polêmicas 

diversas, em 2006 a banda lança The Stench of Redemption, considerado por muitos fãs de 

metal, o melhor álbum gravado do Deicide, e gerou um videoclipe emblemático para a música 

Homage For Satan, muito divulgado na internet e que traduz muito bem a proposta estética e 

poética, se apoderando dos clássicos filmes de mortos-vivos, onde um padre ao caminhar pela 

rua é mordido por uma criança zumbi. Contaminado, o padre sai em desespero e se dirige a 

igreja e lá ele contamina todos os seus fiéis. Entre as imagens, Glen Bentom encena a música 

e é acompanhado pela banda, executando música extrema e acelerada. 

 
Figura 8 – Frames do videoclipe: Homage for Satan da banda Deicide, 2006. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IJkMrl4AG8w. 
 

Homage for Satan (Figura 8) traduz esteticamente o descontentamento com a 

religião, tornando os discípulos de uma igreja em mortos-vivos anticristãos. Outra banda de 

death metal que marca o surgimento de uma nova tendência no subgênero é o Cannibal 

Corpse, com suas capas devastadoras e muito criticadas pela cena musical, baseadas em 

mutilações de corpos, putrefação, necrofilia e doenças. 

                                                                                                                                                                                     
faixas. A gravadora Roadrunner Records lançou seu primeiro álbum intitulado Deicide - Deicide, com uma 

produção gráfica impecável. Já o segundo álbum intitulado Legion, é considerado por muitos fãs do death metal, 

o disco mais satânico de todos os tempos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IJkMrl4AG8w. 

Acesso em: 04/10/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=IJkMrl4AG8w
https://www.youtube.com/watch?v=IJkMrl4AG8w
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Figura 9 – Cannibal Corpse: Butchered at Birth (1991), Tomb of the Mutilated (1992). 

 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IJkMrl4AG8w. 
 

Na figura 9 temos as capas dos dois primeiros álbuns da banda Cannibal Corpse: 

Butchered at Birth (1991) e Tomb of the Mutilated (1992), mostrando cadáveres destroçados, 

corpos sendo dilacerados, estripados e esquartejados. O Cannibal Corpse influenciou centenas 

de bandas em todo planeta. Destaque para o álbum Vile (1996) e o clássico videoclipe para a 

música Devoured By Vermin, produzido pela gravadora ‘Metal Blade Records’. 

Ao longo de sua existência desde seus primórdios na década de 1970, as vertentes do 

heavy metal florescem e dinamizam-se sucessivamente, produzindo cada vez mais novos 

subgêneros como o ‘grind core’ uma mistura de hardcore, punk e metal, os precursores mais 

conhecidos no mundo, foram às bandas americanas: Napalm Death e Carcass imortalizadas 

por seu blastbeat e músicas muito curtas, com características do death metal e splatter. Dentre 

essa disseminação de estilos surge também o doom metal, subgênero baseado na influência do 

contexto estético e musical do gótico, com temáticas sorumbáticas e ritmo sonoro mais 

cadenciado, falando de antigos cemitérios, ambientes sombrios, arquitetura gótica, e letras 

sobre depressão, agonia e suicídio. Bandas como: My Dying Bride, Paradise Lost, Moonspell, 

Tiamat, Type o Negative, são alguns dos principais expoentes do doom metal, elas herdaram 

em seu metal arrastado, a estética sombria dos góticos dos anos 1970, influenciados por 

bandas como Joy Division, Bauhaus, The Cure e The Sisters of Mercy. Uma música repetitiva 

e menos pesada, com climas de horror e suspense, uso de teclados e vozes não guturais, mas 

graves e arrastadas de melodias lentas e atmosféricas. Certas bandas de doom metal associam-

se às outras vertentes do metal e do rock, resgatando até a sonoridade do rock progressivo 

https://www.youtube.com/watch?v=IJkMrl4AG8w
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(1966-1985) encontrado nas bandas pioneiras Pink Floyd, Procol Harum, Genesis, 

Hawkwind, Uriah Heep, Deep Purple, Lucifer’s Friend, entre outras. O encontro da música 

eletrônica com as propostas estéticas do doom metal geraram outro subgênero, o dark metal, 

uma música lenta com instrumentos eruditos e sons da natureza sintetizados. Algumas bandas 

nem utilizam mais a bateria acústica, mas sim, sintetizadores capazes de reproduzir a bateria 

tocada, e velocidades ainda não utilizadas pelas bandas já conhecidas. Novas produções de 

estúdio potencializam uma transição musical com elementos de sonoridade eletrônica, dando 

abertura para diversas ramificações na música que vão se afastando gradativamente dos 

limites e da estética do heavy metal gerando novos gêneros musicais como o dark ambient24, 

com pouca ou nenhuma conexão direta com o metal, a não ser por suas temáticas sombrias. 

Como se percebe até aqui, todas as bandas dos múltiplos subgêneros compõem um grupo 

maior do que convencionalmente chamamos de heavy metal, um movimento estético que 

existe e persiste em todo o planeta, mesmo com o desinteresse gradativo da grande mídia pelo 

estilo. A diversidade dos subgêneros na cena metal continua a se multiplicar em todo o 

planeta, propositadamente, um importante subgênero ainda não foi tratado até aqui nessa 

pesquisa, o black metal, o caminho da mão esquerda, o lado mais sombrio do heavy metal, o 

gênero temido entre as comunidades religiosas, pregando o satanismo, o paganismo, e o 

anticristianismo. No próximo tópico será apresentado o surgimento desse subgênero muito 

importante no contexto dessa dissertação por tratar-se do ambiente estético e poético que a 

suscitou. 

 

1.2 O surgimento do subgênero black metal 

 

O black metal25 é um fenômeno estético e musical mundialmente conhecido e sua 

chama emerge no cenário da música heavy metal na metade da década de 1980. Definido 

                                                           
24  DARK AMBIENT (2017). O movimento dark ambient surge nesta transição tecnológica, onde os 

artistas começam a criar suas próprias músicas independentes em softwares digitais. O resultado é a 

transcendência da música para imersão dos mundos virtuais. Destaco a banda goiana Posthumam Tantra, que 

utiliza plataformas de interatividade com a realidade aumentada, suas músicas são como mantras digitais. 

25  BLACK METAL(1980). No português ‘metal negro’. Metal porque sua música origina-se do heavy 

metal tradicional, caracterizada por riffs rápidos, vocais rasgados e guitarras altamente distorcidas. É um estilo 

cru, agressivo e sombrio. E negro, porque aborda temas como satanismo, anticristianismo e paganismo. O black 

metal vem influenciando e transformando a cena metal nestes últimos trinta anos. Sua diversidade criativa 

possibilitou o nascimento de um grupo de subgêneros ainda maiores na subcultura da cena metal (CAMPOY, 

2008, p.139-147). 



43 

 

como um estilo de metal que se difere de todos os outros, como afirma Jonivan Sá26 (2013, p. 

389) em seu estudo sobre o black metal como representação da estética pós-moderna. 

Interessante para mim como pesquisador e artista performático, é ter vivenciando de perto o 

desenvolvimento desse estilo musical, marcando-me como um dos forjadores de minha 

própria identidade, o que tornou possível essa investigação, teórico-prática de mestrado.  

O black metal é uma das derivações do metal que contempla o termo heavy metal. 

Segundo Moraes (2013, p.1) como um estilo musical, o black metal surge em meados da 

década de 1980. Messias (2014, p.26) afirma que no início dos anos ‘80, o metal incorporou 

em suas letras temas satanistas, pagãos e ocultistas, caracterizando-se por um marcante som 

pesado com vocais guturais e habitualmente se apresentando com pinturas em branco e preto, 

geralmente na área do rosto, denominadas de corpse paint27. 

O surgimento deste gênero musical marcou minha infância e adolescência. No 

contexto dessa dissertação é importante reconstruir, mesmo que brevemente, a história deste 

estilo de metal diferenciado, recuperando quem são seus principais personagens, as bandas 

pioneiras e os fatos que permeiam a gênese, a significação, a disseminação e efetivação do 

black metal como estilo musical e estético. 
 

                                                           
26  SÁ (2013). Jonivan Martins de Sá em seu estudo: ‘Discípulos do Caos: do Black Metal como 

representação da Estética Pós-Moderna’ traz uma abordagem bastante clara e objetiva do poder estético do black 

metal como mais um produto do pós-modernismo, sua investigação foi apresentada nos Anais: Simpósio de 

Estética e Filosofia da Música na UNIPAMPA em Porto Alegre: RS. 2013. pp.389-401. Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/sefim/ojs/index.php/sm/article/view/60/88. Acesso em: 27/03/2016. 

27  CORPSE PAINT (1968). ‘Corpse’ do português ‘cadáver’ e ‘paint’ do português ‘pintura’, ou seja, 

pintura de cadáver. É um estilo de pintura corporal ligado diretamente ao black metal; os músicos das bandas 

dificilmente sobem ao palco sem ela, que tem por finalidade criar uma aparência cadavérica e amedrontadora 

naqueles que a usam. Essa pintura consiste em uma pasta branca, preta e vermelha que recobre todo o rosto (e às 

vezes o torso e braços) e que recebe detalhes em preto por cima, principalmente nos contornos da boca e olhos. É 

importante notar que ela é individualizada, identificando o membro como uma “marca registrada” (MORAES, 

2014, p.49). 
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Figura 10 – Capa do álbum: Black Metal da banda Venom. Neat Records. England. 1982. 
Fonte: (CAVALCANTE, 2012). 

 

A banda britânica Venom28 em seu segundo registro de estúdio, o álbum Black 

Metal, lançado no ano de 1982 (figura 10), acabou batizando o subgênero. Aliam-se a este 

emblemático nome, e formando finalmente a tríade essencial do pré-black metal: 

HellHammer da Suíça e Bathory da Suécia (MIRANDA, 2012, p.1). Para Sá (2013, p.390), 

foi a partir da sonoridade do álbum Black Metal da banda Venom, que o novo subgênero do 

heavy metal começou a existir. Mas não há uma unanimidade geral, nem entre os fãs, nem 

entre os pesquisadores, sobre esse pioneirismo. 

Para Moraes (2013, p.4), “os suíços do Celtic Frost e a banda sueca Bathory” seriam 

os pioneiros do estilo, elaborando canções mais agressivas e rápidas e com temática satânica e 

antirreligiosa. Surgiram outros representantes da fundação do estilo black metal que 

começaram a germinar simultaneamente a elas em todo planeta, como Mercyful Fate, Divine 

Death, Pentagram, Satan, entre outras, contribuindo para a consolidação gradativa daquilo que 

convencionou-se chamar de black metal. 

                                                           
28  VENOM (1981) O grupo britânico Venom, compilou muitas histórias e marcou nossas mentes e 

ouvidos com grandes clássicos da música extrema. O line-up inicial foi composto pela mistura entre integrantes 

das bandas Guillotine, Oberon e Dwarf Star, mas o fator essencial foi à entrada do guitarrista Conrad Lant, com 

apenas 17 anos, no Guillotine. Em 1980, Lant cria seu alter-ego: Cronos; Lant passa para o baixo durante um 

show e completa a sua imponente figura adotando o nome Venom para aquela banda. Em 1981 assume também 

como vocalista e no mesmo ano lança o excepcional álbum Welcome to Hell. (MIRANDA, 2012, p.1). 
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Figura 11 – Capa do álbum: To Mega Therion da banda Celtic Frost. Noise Records. Germany. 
Fonte: (GIGER, 1985). 

 

O álbum To Mega Therion (figura 11) é o segundo álbum de estúdio da banda de 

metal extremo da Suíça ‘Celtic Frost’ lançado em 1985. A capa é uma pintura de H. R. 

Giger
29

 intitulada Satan I. O álbum serviu de base para o desenvolvimento do black metal e 

death metal, sendo as faixas “The Usurper” e “Circle of the Tyrants” regravadas por várias 

                                                           
29  GIGER, Hans Rudolf (1940-2014) foi um artista plástico suíço, com obras na pintura, escultura, design 

de comunicação e de interiores e cinema. Suas preferências estavam relacionadas ao surrealismo e ao mundo 

fantástico. Sua técnica foi destaque na utilização de aerógrafo em detrimento do pincel, e, pela sua temática 

trabalhada nos limites de horror e do erotismo. Giger foi autor de um dos mais conhecidos cenários e monstros 

da história do cinema. O concept design de Alien lhe concedeu o prêmio do Oscar em 1980. Giger tornou-se 

referência para milhares de artistas relacionados ao heavy metal e seus subgêneros, seus cenários e monstros são 

imitados na contemporaneidade. http://www.hrgiger.com/ (2018). 
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bandas desses gêneros. A capa do álbum ‘To Mega Therion’ em grego que significa ‘a grande 

besta’ tornou-se emblemática do estilo black metal, resultando numa venda milionária e 

crescimento da banda a nível mundial. Numa análise das obras de Hans Giger, os 

colaboradores Carlos Arenas e Carlos Placencia publicaram na revista Biomechanoid (2002) 

que Giger utilizava-se de várias facetas dos símbolos ocultistas para transparecer suas visões 

estéticas em suas fascinantes esculturas e pinturas. 

“Giger é um artista visionário e pioneiro em muitas sensibilidades de um novo signo, 

uma nova carne, o ciborgue e a biomecânica na atualidade” (GIGER, et al. 2002, p.2). Vale 

ressaltar que estes conceitos estão extremamente relacionados à sua arte. Destacando a 

importância deste artista para a construção do subgênero black metal. 

A origem do black metal remete à própria essência colaborativa do heavy metal, em 

suas trocas simbólicas e de merchandising, de fitas pirateadas, copiadas, ou tiragens muito 

limitadas e numeradas. Os “discípulos” deste movimento se manifestam firmes, no propósito 

de dar prosseguimento às suas ideias e convicções musicais, levando a sua música para um 

patamar ainda mais pesado e sombrio (SILVA, OLIVEIRA, 2015, p.2). 

Afirma Sá (2013, p.390): “O Metal Negro é um grito contra-hegemônico, um 

chamado à escuridão contra os dogmas judaico-cristãos, chamado de uma juventude já 

cansada da rebeldia morna do punk e do heavy metal”. Apologia escancarada ao satanismo, ao 

obscuro e expressão da rebeldia, diferente das apologias satânicas tímidas que o rock já 

conhecia. Ao me deparar com esta realidade musical, posiciono-me como ‘um’ porta-voz da 

cena black metal, através de minha arte musical e performática com a banda brasileira de 

black metal, Luxúria de Lillith. 

 

1.3 Bases estéticas e conceituais do black metal 

 

Discutir sobre o black metal e analisá-lo como um fenômeno estético não é uma 

tarefa fácil, por tratar-se de um tema com poucas pesquisas acadêmicas, visto que não existem 

estudos abrangentes que deem conta da relação deste estilo particular com a sociedade e a 

cultura, o que torna o caráter dessa pesquisa marcadamente exploratório. Enfatizo as palavras 

de Sá (2013, p.390): “o que temos é um emaranhado de informações que vem à tona através 

de sites, antigos fanzines, revistas de metal e rock, documentários, e através das próprias 

bandas”. Sá (2013) afirma ainda que a sonoridade peculiar do black metal parece ter 
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aparecido pela primeira vez em 1984 com a banda Bathory30. Assim reafirmamos como é 

arriscado considerar que o álbum Black Metal do Venom, tenha sido o primeiro passo para a 

construção do estilo. Mas, podemos considerar o Bathory também como um marco estético 

primordial do estilo pela agressividade sonora de sua música, muito mais ruidosa e rápida do 

que a criada pelo Venom, apesar de as temáticas satanistas e anticristãs serem a base 

conceitual das duas bandas em seus primórdios. 

Estas influências temáticas ganhavam referências ao mundo do ocultismo e do 

satanismo nas capas de discos, com tons mais escuros e violentos, além de uma sonoridade 

mais agressiva, metalizada, além de instrumentos muitas vezes desafinados e vozes gritantes. 

A obscenidade, a transgressão e os insultos do metal pesado ganhava agora uma identidade 

própria vinculada a escuridão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Capa do 1º álbum da banda Bathory – Thomas Forsberg ‘Quorton’ (1984)  
Fonte: https://nordlandpublishing.files.wordpress.com/2014/09/morbidcurse_issue11.pdf. 2014. 

                                                           
30  BATHORY (1983-2004). O nome escolhido pela banda remete à condessa húngara Elizabeth 

(Erszebet) Bathory, que viveu no século XVII. A condessa em questão é conhecida no folclore húngaro por 

supostamente banhar-se no sangue de virgens que ela mesma teria assassinado. Fundada por Thomas Fosberg 

Quorthon em 1983, ele também criou, com seu pai Boss, a loja e gravadora ‘Black Mark’ em Estolcolmo, na 

Suécia. Pai e filho disseminavam o metal. Quorthon gravou dezenas de álbuns em seu projeto one-man-band, 

apenas com ajuda de produtores de estúdios e músicos membros de outras bandas conhecidas, como o Sodom. 

Dentre seus álbuns mais relevantes estão Bathory-Bathory (1984), The Return (1985), Under the Sign of the 

Black Mark (1986) e Blood Fire Death (1987). O músico morreu em junho de 2004, aos 39 anos, de 

insuficiência respiratória, deixando um legado para a cena black metal. Sendo considerado o fundador de outro 

subgênero, o viking metal. O álbum Bathory-Bathory foi considerado o álbum estético da cena black metal, 

devido à influência que este teve não só na Escandinávia, mas em toda a Europa e nas Américas. Disponível em: 

https://nordlandpublishing.files.wordpress.com/2014/09/morbidcurse_issue11.pdf. Acesso em: 06/06/16. 

https://nordlandpublishing.files.wordpress.com/2014/09/morbidcurse_issue11.pdf
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Sá (2013, p.392) também considera o Bathory como marco estético da cena black 

metal, focando principalmente nas características agressivas e extremas de suas músicas. 

Quorthon é considerado um dos maiores gênios do estilo, e foi posteriormente considerado o 

precursor do viking metal
31

. O primeiro álbum de 1984, é ríspido sonoramente, fruto de uma 

produção precária, a velocidade de execução das músicas, e o vocal rasgado e agudo de 

Quorthon são marcas indeléveis da obra. A arte da capa trazia o desenho do bode Baphomet, 

símbolo ocultista (figura 12). Jonivan Sá (2013) destaca a inovação do estilo unindo música 

extrema à estética ocultista e satanista. 

 

1.3.1 Baphomet – Ícone estético e conceitual do black metal 

 

Na figura 13 temos a versão de Baphomet atribuída ao notório ocultista Éliphas Lévi, 

um ser andrógino com seios, mixando o masculino a um princípio feminino, símbolo da 

maternidade, da suavidade, da fecundidade. De acordo com Baçan (2010) existem muitas 

teorias que cercam o nome ‘Baphomet’ e o seu significado desde os tempos dos ‘Cavaleiros 

Templários’. Para Baçan (2010) talvez nunca saibamos a verdade sobre a origem de 

Baphomet. Talvez nunca verdadeiramente existisse tal ser mítico, mas seu nome e sua 

imagem eram frequentemente colocados à força nas bocas dos confessores durante as sessões 

de tortura durante a Santa Inquisição. Algumas teorias e suposições comuns propostas sobre 

Baphomet (FERREIRA, 2015, p.1) sugerem que ele era um ídolo cultuado e mítico, seu nome 

surgiu como uma corruptela de Mahomet/Mohammed, mas essa perspectiva pouco se 

sustenta, porque se os templários seguissem as convicções muçulmanas, não haveria nenhum 

ídolo, uma vez que o Islã proíbe a todos qualquer forma de idolatria. Ou seja, segundo Baçan 

(2010, p.4) o nome Baphomet é uma forma do antigo francês, podendo ser até uma pronúncia 

errada para Mahomet (Maomé), o profeta islâmico. O autor sugere ainda, que naquela época, 

Mahomet possa ter sido, uma palavra comum usada por cristãos para descrever qualquer 

ídolo. Além disto, o nome Baphomet talvez tenha sido uma corruptela do termo árabe 

‘Abufihamat’ que significa: ‘pai da compreensão ou o pai da sabedoria’. Um termo que se 

referia a um mestre ‘Sufi’ que vem do sufismo: misticismo arábico persa, que sustenta ser o 

                                                           
31 Viking metal é um subgênero que mistura a sonoridade do heavy metal à temática da cultura viking. A 

sonoridade presente no álbum de lançamento do Bathory é das mais incomuns, se comparada com o heavy metal 

apresentado até então, afirma Sá (2013, p.390). 
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espírito humano uma emanação do divino, que se esforça para reintegrar-se. Em árabe, pai é 

usado para significar fonte. 

Afirma Baçan (2010, p.4): “é bastante provável que os Templários tenham entrado 

em contato com o sufismo, enquanto estiveram na Terra Santa”. Existem muitas especulações 

quanto à ida dos Templários ao oriente, enfatizando várias descobertas realizadas por estes 

viajantes, resultando na criação de uma nova ordem conspiradora. Idries Shah apresentou uma 

teoria em seu livro ‘Os Sufis’ de 1964. No sufismo, a ideologia, o pensamento contemporâneo 

serão inicialmente tratados como macro-realidades, como um ‘fenômeno datado’, como uma 

prática possível exclusivamente dentro dos quadros da religião islâmica, enfim, como um 

saber isolado. No entanto, por via mística, o sufismo comporta essencialmente a crítica 

constante e perene aos procedimentos que levam os homens a criar limites ilusórios para si 

próprios e se eximir de suas responsabilidades perante os outros e o mundo (MACHADO, 

2010). Para Ford: “salientamos que Shah teorizou que Baphomet realmente era uma 

corrupção do termo árabe Abufihamat, que significa ‘o pai da compreensão” (FORD, 2009, 

p.109). E por esta compreensão, temos a imagem de Baphomet de Éliphas Lévi mostrada na 

figura (13).  

“A longa permanência dos imperadores do templo na Palestina e na Síria os levou a 

um contato constante com o povo islâmico. Embora a interação tenha sido mais comum na 

guerra, à velha sabedoria de ‘sentir seu inimigo’ dificilmente foi negligenciada na equipe de 

soldados militares” (SUOMALAISET, 2007, p.1). Muitos estudiosos chamaram a atenção 

para a idiossincrasia do ‘Mahomet’ e ‘Baphomet’ de língua francesa na Idade Média. Shah 

(1920-1996) que minuciosamente investigou o sufismo islâmico procurou a origem da palavra 

através da terminologia espanhola dos mouros (FORD, 2009, p.110). 

Para Baçan (2010, p.4) foram às fontes orientais contemporâneas que supuseram que 

Baphomet não tenha nenhuma conexão com Maomé, mas seja sim uma corrupção do árabe 

Abufihamat, que significa “pai ou fonte da compreensão”, e na terminologia Sufi, ras el-

fahmat
32.

 Nessa perspectiva a figura de Baphomet contém uma via de diálogo com a crítica 

que a potencializa e permite que mais tarde tenha se tornado numa ferramenta conceitual e 

ideológica. 

                                                           
32  Ras el-fahmat: ‘cabeça/fonte de conhecimento’ e a ‘mentalidade do homem, após passar por um 

refinamento, o alcance da consciência transmutada’ (FORD, 2009, p.110). 
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Figura 13 – Baphomet ilustrado por Éliphas Lévi em 1854. 
Fonte: (LÉVI, 1854). 
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Nos estudos de Ford (2009, p.110) outra teoria do surgimento de Baphomet é 

construída a partir de duas palavras gregas ‘Baph’ e ‘Metis’, que significam ‘batismo de 

sabedoria’. “Diz-se que os Templários adoravam uma cabeça ‘o Baphomet’, esta teoria 

sustenta que esta cabeça era a de João Batista. No entanto, tal cabeça nunca foi encontrada, 

transformando-a em mais uma relíquia de época” (FORD, 2009, p.110). A combinação das 

palavras gregas ‘Baph’ e ‘Metis’, aconteceu através do notório ocultista inglês Aleister 

Crowley (1875-1947), que a levou para a Ordo Templi Orientis
33 

tendo Baphomet como um 

signo que significa ‘o orvalho para a sabedoria’. 

Ordo Templi Orientis (O.T.O.) é uma organização ocultista que se iniciou em 1895 e 

foi batizada em 1906 por Franz Hartmann (1838-1912) e Theodor Reuss (1855-1923) logo 

após a morte de Karl Kellner (1851-1905), um dos precursores do estudo da ordem ocultista 

integrante do círculo de sociedades secretas germânicas (FORD, 2009). 

No período dos Oriflammes
34

 da O.T.O., em 1912, Theodor Reuss (1855-1923) teria 

dito que a ordem detinha o grande segredo hermético, o ‘sal philosophorum’, sendo que após 

a sua morte em 1924, Heirich Tränker teria feito de tudo para obter esse pretenso segredo, 

embora o fato dele estar em poder da O.T.O.; seja questionado até hoje. As bandeiras 

Oriflammes eram de seda e cor vermelha ou ‘laranja vermelha’, e trespassada por uma lança 

dourada, muitas vezes traziam a cabeça de um bode desenhada, sua cor decorre da sua 

imersão no sangue do recém-decapitado, quando o Oriflamme era exibido no campo de 

batalha, este indicava que nenhum inimigo poderia sobreviver à batalha, sua cor vermelha 

simbolizava crueldade e ferocidade (FORD, 2009, p.110). 

“Oculto no nome do Baphomet há muito mais que uma interpretação 

intencionalmente errônea do nome do profeta do Islã, essa palavra se tornaria um pequeno 

mote de oito letras ao redor do qual cresceria uma pérola mítica de enorme valor” (VAYNE, 

                                                           
33  O.T.O. (1895) Ordo Templi Orientis é uma organização ocultista que se iniciou em 1895 e fundada em 

1906 por Franz Hartmann e Theodor Reuss, logo após a morte de Karl Kellner, um dos precursores do estudo da 

ordem ocultista integrante do círculo de sociedades secretas germânicas (FORD, 2009, p.110). 

34  ORIFLAMME (1356). Do Latin: aurea flamma. ‘chama dourada’, Foi o padrão de batalha do Rei da 

França na Idade Média. Era originalmente a bandeira sagrada da Abadia de São Denis, um mosteiro perto de 

Paris. Quando o oriflamme foi levantado em batalha pela realeza francesa durante a Idade Média, principalmente 

durante a Guerra dos Cem Anos, nenhum prisioneiro deveria ser levado até que fosse abaixado. Através desta 

tática, eles esperavam atacar os corações do inimigo, especialmente os nobres, que normalmente poderiam 

esperar ser mantidos vivos por resgate durante tais encontros militares. Em francês, o termo ‘oriflamme’ passou 

a significar qualquer bandeira com extremidades pontiagudas; por associação com a forma do original (FORD, 

2009, p.111). 
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WYRD, 2017, p.32). Assim, após a destruição da Ordem Templária, Baphomet se retira do 

cenário, desaparece do ‘quem é quem diabólico dos Grimórios pós-medievais’. A história dos 

templários, seu mito de ascensão, queda e conhecimento oculto, se infiltrou na tradição 

esotérica. Apesar disto, para Vayne e Wyrd (2017 p.46) o nome surge novamente pelo 

agitador Maçônico Johann August Starck (1741-1816) e escolhe Baphomet para ser a 

divindade de sua cerimônia ‘Cânone do Templo’, um ritual muito curioso que talvez mereça o 

adjetivo de ‘Satânico’. 

Já em 1925, outra figura emblemática expulsa da Golden Dawn
35

, reformulou a Ordo 

Templi Orientis, e este foi Edward Alexander Crowley, ‘Aleister Crowley’ (1875-1947) que 

se tornou um dos principais representantes do ocultismo. Crowley descreveu o aforismo que 

estruturava sua concepção da O.T.O.; em seu livro ‘The Book of the Law’, o livro da Lei de 

Thelema. “Faça o que tu queres, há de ser o todo da lei” (FORD, 2009, p.112). 

A Golden Dawn, ou ‘Ordem Hermética da Aurora Dourada’, foi à glória culminante 

do renascimento ocultista do século XIX, segundo Gerald Yorke (1901-1983) esta ordem 

sintetizou um vasto corpo de material desconexo e disperso, em um todo coerente, prático e 

eficiente, o que não pode ser dito de qualquer outra ordem ocultista, de que tenhamos 

conhecimento naquele tempo ou a partir de então (VAYNE, WYRD, 2017, p.22).  

Outra proposição vem das pesquisas de Werner Wolff (1904-1957) em sua obra 

‘Mudar conceitos da Bíblia: uma análise psicológica de suas palavras, símbolos e crenças’ 

que trata da origem de Baphomet. Esta obra foi lançada em 1951 na cidade de Nova Iorque. 

Segundo ele para os hebreus, a palavra Bath significa moça e medida de líquido. A palavra 

amah designa moça e medida de comprimento. “Teria Baphomet alguma coisa a ver com 

Bath-amah, moça, mulher, a fêmea que abominavam por seu voto de castidade? Os 

Templários lucravam com suas descobertas e ergueram seu fantástico império financeiro 

facilitando a vida e as viagens dos peregrinos e viajantes da época” (BAÇAN, 2010, p.6). 

A versão de Baphomet consagrada por Éliphas Leví leva o sinal do pentagrama na 

fonte, com uma ponta no topo, um símbolo da luz. Suas mãos formam o sinal hermético, uma 

apontando para a lua branca de Chesed, e outra apontando para a escuridão de Geburah. Este 

sinal expressa a harmonia perfeita entre clemência com justiça (BAÇAN, 2010, p.7). Segundo 

                                                           
35  GOLDEN DAWN (1888). Ordem Hermética da Aurora Dourada ou Ordem Hermética do Amanhecer 

Dourado foi uma sociedade secreta que surgiu na Inglaterra em 1888, que reunia várias vertentes do esoterismo, 

e cujas ramificações encontram-se ativas até os dias de hoje (FORD, 2009, p.111). 
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Vayne, Wyrd (2017, p.23) o Baphomet saiu da toca, a verdade parece ser que o homem é, de 

fato, um animal. Apenas uma das muitas formas de vida, e não a única imagem e semelhança 

de um deus na Terra. 

Dentre seus elementos visuais um braço é de fêmea, o outro, de macho, como dos 

andróginos de Heinrich Khunrath
36

 (1550-1605), com esses atributos unidos pela cabra, 

conectando-os em mesmo símbolo. Segundo Éliphas Lévi (1810-1875) apud Baçan (2010, 

p.7) a chama da inteligência, que brilha entre os chifres, é a luz mágica do equilíbrio 

universal, a imagem da alma elevada acima da matéria, enquanto ‘chama’, ainda presa à 

matéria, brilha acima dela. A cabeça da besta, expressa o horror do pecador, cujos atos 

materialistas, são responsáveis por parte da culpa para suportar o castigo sozinho, porque esta 

alma é insensível com a natureza e só pode sofrer quando materializada. 

Michael Ford (2010, p.112) analisa a imagem de Baphomet de cima para baixo, e 

chega à barra que se levanta sobre os órgãos genitais, simbolizando a vida eterna; o corpo 

coberto com escamas, a água; o semicírculo em que repousa a atmosfera; as penas logo acima, 

o volátil. A humanidade representada por dois seios e braços andróginos dessa esfinge das 

ciências ocultas. A efígie do Baphomet de Lévi foi a primeira a separar o pentagrama em boas 

e más aplicações, e a primeira a incorporar o Baphomet de cabeça de bode ao pentagrama 

invertido, atribuindo as qualidades do mal ao novo símbolo. Ainda para Lévi, o facho 

representa a inteligência equilibrante do ternário, a cabeça de bode, reunindo caracteres de 

cão, touro e burro, representando a responsabilidade apenas da matéria e a expiação corporal 

dos pecados. As mãos representam o antigo aforismo hermético: “o que está encima, está 

embaixo” (LÉVI apud SUOMALAISET, 2007, p1). 

A decodificação de símbolos do Baphomet apresentados pelos textos ocultistas nos 

mostra um mundo que usa cada vez mais informações pictóricas e conceitos complexos de 

base histórica. O Baphomet é um símbolo que compõe a velha conspiração discordiana 

vivenciada até o presente momento, os sacerdotes mágicos da antiga Atlântida, ocultos, porém 

                                                           
36  KHUNRATH, Heinrich. (1550-1605), médico, filósofo hermético e alquimista. Seu pseudônimo era 

Henricus Conrad Lips, mas, sua história é constituída de uma larga e extensa pesquisa, nas práticas da medicina. 

Estudou na Universidade de Leipzig e Universidade de Basileia onde obteve seu grau de doutor em Medicina. 

Discípulo de Paracelso praticou medicina em Dresden, Magdeburgo e Hamburgo. Khunrath viajou e permaneceu 

algum tempo na corte do império na Alemanha. Seus estudos de ocultismo o levaram a criar uma síntese de 

magia natural com o cristianismo. Sua primeira obra publicada foi Amphitheatrum Sapientiae Aeternae 

(Hamburgo, 1595, ilustrado), que se tornou um clássico da alquimia, foi uma influência para o Luteranismo e 

para os ‘Rosa-cruzes’ (FORD, 2009, p.112). 
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infiltrados em toda parte, e nas suas maquinações infectando todos os aspectos da sociedade, 

deixando a trilha evidente de pistas simbólicas que apontam para suas atividades. 

“A aranha no centro da teia” (VAYNE, WYRD, 2017, p.84). Esta imagem simbólica 

da divindade ocultista, o Baphomet ganha uma forma mais agressiva em suas releituras pós-

modernas de acordo com Sá (2013, p.392), o black metal cria suas novas identidades a partir 

deste princípio, o caminho da mão esquerda para Éliphas Lévi. A literatura específica acerca 

do black metal e suas simbologias é parca. A obra mais popular escrita até então sobre o estilo 

chama-se Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground
37

, pelos 

jornalistas Michael Moynihan e Didrik Soderlind nos Estados Unidos, lançada em 1998 pela 

Feral House. Ambos autores ficaram muito conhecidos em todo mundo após o lançamento 

desse livro, apesar dos envolvidos na cena black metal norueguesa discordarem das distorções 

dos fatos apresentados na literatura. 

Segundo Moraes (2013) o uso de referenciais ocultistas, tornou-se uma forma de 

afrontar o antagonismo às religiões judaico-cristãs, como também foi responsável pela 

elaboração de uma imagem própria, enquanto as letras e a forma de compor suas músicas e 

tocar os instrumentos disponibilizaram referenciais específicos para que o black metal se 

estabelecesse como um novo estilo. Unido a isso, a imagem do Baphomet surge como uma 

nova produção “artesanal” contrária às tendências virtuoses das bandas que atuavam no 

cenário da época, as quais buscavam atingir o nível de qualidade de execução e gravação 

musical das bandas ligadas ao mainstream. 

A identidade estética do black metal ainda mais emblemática, tem como atributo as 

influências de Crowley, onde daremos a conhecer os caminhos tântricos, com ênfase na mão 

esquerda, na estética sonora e suas poesias. Assim, a primeira referência ao mundo do 

ocultismo e do satanismo apareceram nas capas de disco entre os anos de 1968-1970, 

referenciando Crowley, considerado o pai do satanismo moderno e inspirador da maior parte 

dos grupos esotéricos contemporâneos, e que preconizou a escrita, a linguagem e a música às 

                                                           
37  MOYNIHAN, Michael. SODERLIND, Didrik. Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal 

Underground. Feral House. USA. 1998. O livro traz a história do black metal nos anos 1990 na Noruega, nos 

fatos que marcaram a história do movimento Black Metal norueguês. Membros da banda Mayhem e o próprio 

Varg Virkenes da banda Burzum repudiaram o livro, dizendo que ele estava repleto de mentiras e popularizava 

ideias nunca existentes na cena. Existe um projeto de transformarem a obra em um filme, mas sobre isso o líder 

da banda Darkthrone, Fenriz, afirma tratar-se de uma banalização do movimento black metal, propagando 

inverdades, a obra é vista como distorção das experiências e acontecimentos que marcaram a cena black metal 

naquele período. Disponível em: http://judao.com.br/lords-of-chaos-circulo-interno-do-black-metal-noruegues-

vai-virar-filme/. Acesso em 23/11/2016. 
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avessas, com mensagens subliminares invertidas. Decifrando as mensagens, o ritmo extremo e 

sua rispidez musical, claramente está inserido nas músicas do subgênero black metal, 

paradoxalmente, podemos encontrar em várias letras e títulos de músicas do metal, a 

influência de Crowley nas bandas de metal do cenário contemporâneo. 

Os primeiros expoentes do satanismo no black metal foram ligados vagamente a 

feitiçaria e o ocultismo e, mais tarde, de forma mais sistemática aos pensamentos e práticas de 

Anton Szandor LaVey
38

 (1930-1997) e da Igreja de Satanás, ainda na década de 1970. Nesse 

sentido, o satanismo no black metal passou a ter um impulso grande no meio cultural da 

música na Europa e nos Estados Unidos. O meio satânico no black metal é difuso, 

fragmentado e destradicionalizado. Ou seja, existe uma relação racionalista que compreende o 

mundo desordenado e estes grupos informais do metal negro. Descreve LaVey (1997) que 

estes são os satanistas esotéricos, difundidos no meio cultural. Para Antoele, são os satanistas 

reativos e de uma subcultura gótica, ‘aqueles’ da cena black metal, que marcam direções no 

mundo moderno, por contradições de linhas ideológicas e organizacionais. 

Estes grupos de seguidores do black metal apropriam-se da natureza solitária do 

caminho da mão esquerda, criam diversos grupos de internet combinados à política de 

esquerda e especulações esotéricas, escolhendo suas relações de respeito, moral e honra. 

‘Força e Honra’ um termo utilizado pelos seguidores do black metal, para eles está associado 

às questões ideológicas do black metal. Ou senão estão apenas imitando esteticamente as 

ideias de Anton LaVey, entrelaçando imagens da igreja de Satã em uma apresentação 

ritualística do heavy metal. 

A morte de LaVey em 1997 torna a Igreja de Satanás (CoS, 1970) ainda mais 

influente e ela expande os círculos fechados, chamado por ele de Neo-Luciferianske Kirke,  

formalmente criada no inverno de 2004 pelos expoentes do satanismo racionalista, ligados à 

natureza dos iniciados de 1970, como descrito pelos autores Faxneld (2006), e Gregorius 

(2006) que demonstraram como foi a sucessão de Anton LaVey na Igreja de Satanás por 

Erwin Neutzsky-Wulff em meados de 1980, “descrita por livres pensadores e não-cristãos, 

                                                           
38  LAVEY (1930-1998). Anton Szandor LaVey nasceu em Chicago nos Estados Unidos em 1930 e 

fundou a Igreja de Satã ‘Church of Satan’ (CoS) considerado o primeiro líder da primeira organização 

abertamente satanista da história. LaVey foi músico, fotógrafo, ocultista e domador de feras e circos. LaVey foi 

autor da Bíblia Satânica em (1969) e realizou o primeiro batismo satanista de sua própria filha de 3 anos Zeena 

LaVey, consagrada ao Diabo. 
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humanistas, capazes de estudar os mistérios, opostos ao cristianismo” (HJELM, et al, 2009 

p.515). 

O satanismo racionalista do black metal se expande devido à amplitude de seus 

seguidores, em detrimento das três décadas de existência, como a cena underground, 

entrelaçada de representações simbólicas e aplicabilidades genuínas. Os lançamentos dos 

discos, cd’s e videoclipes, e outros materiais impressos, sejam eles revistas, fanzines, capas de 

discos, cartazes, e outros produtos adotam elementos da subjetividade satanista de LaVey, e 

ainda, como uma referência pura do satanismo esotérico e racionalista, como um fenômeno 

estrangeiro e distante (KAHN-HARRIS, 2007). 

Para Hjelm, et al. (2009) no final da década de 1970 até o final da década de 1980, a 

produção sobre o satanismo caiu para quase nada. Alguns noruegueses acusavam a CoS, mas 

com a tendência geral e individualizante do satanismo depois de 1975, reduziu-se 

drasticamente o interesse público e não houve mais contato entre eles. Porém, o heavy metal 

havia nascido, e o satanismo voltou a se desenvolver, por causa de uma cena de metal que 

derivou suas ideias sobre o Satanismo em grande parte quadrinhos de terror, letras de metal e 

narrativas cristãs apocalípticas. Ideias de LaVey sobre o sucesso mundano, potencial humano 

e autodesenvolvimento não eram de interesse para a maioria, e seus elementos de misantropia, 

elitismo e darwinismo social são suaves demais. A subcultura do black metal na Noruega 

preferia um ‘Satanás’ temido pelos cristãos, reconhecidamente perverso, para simbolizar o 

que realmente deveria ser o mal, causando medo no mundo contemporâneo. 

A descrição artística do black metal percorre as artes da antiguidade e seus deuses 

épicos, passando pela idade média e suas batalhas e bruxarias, construindo bases no 

renascimento e avançando nos estudos da alquimia e do ocultismo. O que tornou o black 

metal uma notícia interessante em escalas de competição interna por capital transgressivo e 

subcultural (KAHN-HARRIS, 2007). 

A subcultura black metal personificou através do Baphomet na mídia, por atos 

militantes, inclusive por uma imagem composta por símbolos satânicos deixados em vários 

locais públicos e privados, o crescimento de ‘ameaças’ populares e disseminação sobre um 

mundo de conspirações e rituais realizados por adolescentes rebeldes e radicais (HJELM, et 

al, 2009). Presenciou-se, na estética black metal portanto, a elaboração de todo um universo 

simbólico e discursivo em torno da imagem do Baphomet, que passou a estabelecer a conduta 

desses atores diante da produção musical, como também de questões ligadas às práticas 
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cotidianas dos adeptos do black metal, adotadas de modos diferenciados pelos músicos e 

headbangers. 

Nesse sentido, o Baphomet como ícone estético do black metal, estabeleceu-se 

criando uma nova perspectiva para o satanismo contemporâneo, como uma filosofia de vida 

entre os jovens, além de ser entrincheirado como um elemento estilístico do próprio 

subgênero black metal. Existem os ‘old school’, fãs do black metal que idealizam os atos 

transgressivos dos primeiros anos, mas eles são poucos e novos atos são raros. Embora, o 

estereótipo de satanista, ainda seja de um adolescente rebelde, vestido de preto e com cabelos 

compridos, o discurso público mudou para um entendimento um pouco mais sutil e 

individualizado. Entende-se que não existe mais uma conspiração criminosa em torno da 

ideologia black metal, e nem o velho sintoma de possessão demoníaca, ou ainda, distúrbios 

psiquiátricos. Esteticamente, o ícone Baphomet está em diversos trabalhos das bandas atuais 

em múltiplos canais de transmissão pela internet, de produções avessas ao cristianismo, 

fortalecidas pelo satanismo reativo, vivendo fora do conceito original, por releituras da 

imagem de Baphomet, como podemos ver no quadro 1, nas capas de discos de black metal, 

contribuindo com a racionalidade e aproximação do ocultismo com satanismo moderno. 



58 

 

Quadro 1 – Releituras de Baphomet nas capas de discos de black metal. A contribuição da literatura ocultista 

impulsionou o black metal aproximando estética visual, letras e sonoridade. Nos exemplos mostrados aqui de 

capas de discos de black metal, observa-se a aproximação do ocultismo com o satanismo, e uma constante 

releitura dos símbolos sagrados do ocultismo. O uso da imagem do Baphomet pode ser encontrado em diversos 

álbuns de rock, heavy metal, thrash metal, death metal e principalmente, no black metal. 
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Iron Bonehead Productions, 2016. 
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1.3.2 Os discípulos do black metal e os caminhos gelados da Noruega (1991-1998) 

 

A frieza da música black metal florescia em toda Europa a partir do início da década 

de 1990. O cenário começa a florescer nas cidades escandinavas onde os jovens adeptos do 

heavy metal desenvolvem uma atração especial pelo subgênero. Então, eis que surge um 

movimento unificado, com inúmeras bandas surgindo entre 1984 e 1993, precisamente na 

Noruega, um país aparentemente calmo e idílico (SÁ, 2013, p.393). 

Surgem neste período três bandas que marcaram este novo período do cenário black 

metal, sendo elas: Mayhem (1984), Darkthrone (1986) e Burzum (1993), estas bandas são 

consideradas pioneiras que marcaram todo o estilo e o influenciaram. Inicialmente o 

movimento surge com a banda Mayhem na cidade de Ski na Noruega, capitaneada pelo 

guitarrista Øystein Aarseth, de pseudônimo Euronymous, considerado uma espécie de líder, 

não somente da banda, mas em todo o movimento que surge a partir dela, lançando seu 

primeiro registro ‘Pure Fucking Armaggedon’ (1986) logo depois o EP Deathcrush (1987) 

(SÁ, 2013, p.393). A estética do Mayhem impulsiona um novo caminho para as novas 

gerações do metal subterrâneo norueguês, até a musicalidade exposta em Deathcrush lembra 

muito o primeiro álbum do Bathory e ainda traz um cover do Venom. Na estética musical do 

black metal norueguês destaca-se suas guitarras estridentes, vocais guturais ríspidos e bateria 

de rápida execução. 

A estética da capa do álbum Death Crush destaca a imagem de duas mãos 

amputadas, lembrando as antigas torturas medievais. Esse tipo de arte, traz imagens fortes de 

amputações, pessoas e animais mortos e outras atrocidades, tornando-se a partir de então cada 

vez mais comum dentro do subgênero black metal. Outro elemento que complementa a fúria 

black metal nas performances ao vivo é o uso do corpse paint, já definido anteriormente e 

com o Mayhem não seria diferente, resgatando e reconfigurando esse tipo de pintura facial 

que já vinha sendo utilizado por algumas bandas de heavy metal. 

Então, no início dos anos 1990, a cena black metal ganha evidência mundial, com as 

bandas Mayhem, Burzum, Emperor, Immortal, Darkthrone, Satyricon, Hadez, todas de 

origem norueguesa, e também pela formação do chamado Inner Circle, uma organização que 

surgiu em 1991 em Oslo na Noruega, tendo Euronymous, da banda Mayhem e da loja Helvete 

(Inferno) como líder e um dos idealizadores que adotaram uma perspectiva radical diante do 

próprio heavy metal, impulsionando um fenômeno cultural que ultrapassou os limites desse 

gênero musical e transformou-se em uma ação social de amplo alcance, envolvendo posturas 
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extremistas e radicais como a queima de igrejas católicas (MOYNIHAN & SODERLIND, 

1998, p.53).  

Assim, o black metal protagonizou uma série de eventos polêmicos na Noruega no 

início dos anos 1990, tornando-o mundialmente conhecido. Fatos que marcaram sua história, 

quando jovens de cabelos compridos apareciam em manchetes de jornais e na televisão sendo 

acusados de crimes como assassinatos e ataques incendiários a igrejas pelo país (MORAES, 

2013, p.1). De acordo com Moynihan e Soderlind (1998, p.54), por trás destes acontecimentos 

violentos, institui-se uma postura que acabou por estabelecer não somente um estilo musical, 

mas também um estilo de vida, dotado de uma nova perspectiva acerca da música, que 

ultrapassou a esfera artística, fundando um conjunto de referências simbólicas, novas no 

contexto da cultura heavy metal39 (WALSER, 1993 apud MORAES, 2013, p.2). 

Destaca-se também a banda Darkthrone, fundada em 1987, quando seus integrantes 

abandonaram o subgênero death metal de seu primeiro álbum Soulside Journey lançado em 

1991, para lançarem um novo disco totalmente black metal intitulado A Blaze in the Northern 

Sky (1992), sendo outra das bandas embrionárias do estilo na Noruega (SÁ, 2013, p.393). A 

timbragem dos instrumentos muda para algo mais ríspido, agudo e mais sujo, um timbre 

estridente, adoção de pseudônimos demoníacos e de uma vestimenta peculiar que se tornava 

um símbolo identitário da cena. 

Os apreciadores da cena black metal mundial consideram A Blaze in the Northern 

Sky um dos principais álbuns do gênero, um dos marcos estéticos da criação do influente 

black metal norueguês. Sá (2013, p.393) afirma que todos os álbuns do Darkthrone são 

dedicados a Euronymous, uma das vítimas do radicalismo extremista do Inner Circle.  

Em 1990 Varg Vikernes encerrava uma banda chamada Satanael em Oslo, dando 

origem a nova one-man-band Burzum, inspirado nas temáticas de Quorthon do Bathory, 

assim como na experiência da banda de um único integrante e compositor que grava todas as 

sessões em estúdio, sem subir aos palcos. O termo Burzum foi retirado da conhecida trilogia 

‘O Senhor dos Anéis’ de J.R.R. Tolkien e significa ‘escuridão’ (SÁ, 2013, p.393). 

                                                           
39  ROBERT WALSER (1993) define o heavy metal como um gênero musical no interior do qual, 

diversos estilos e subestilos teriam se desenvolvido. O black metal por sua vez estaria entre uma das variações 

“mais extremas”, definida como extreme metal, que incluiria também o thrash e o death metal. O black metal 

define-se por sua estética carregada de vestimentas pesadas de guerra e rituais satânicos. A iluminação sempre 

em tons de vermelho, aparatos nos palcos, introduções mecânicas e sombrias, mostram um lado diferente, algo 

que não foi visto, nos outros estilos musicais, além da própria performance dos músicos pintados com o corpse 

paint (AZEVEDO, 2007). 
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Varg Vikernes muitas vezes buscava na mitologia nórdica uma forma de expressar a 

temática obscura. As relações entre os integrantes das bandas de black metal norueguesas 

foram estreitando-se até a loja Helvete de Euronymous, assim o próprio Varg chega a tocar 

baixo no Mayhem em alguns shows e na gravação do álbum ‘De Mysteriis Dom Sathanas’ 

lançado em 1994. Alguns fatos extremos marcam o estabelecimento da cena na Noruega, 

como afirma Sá (2013, p.394). Sendo que o primeiro deles aconteceu em 1991 na cidade de 

Oslo, na casa onde dois membros da banda Mayhem, viviam e ensaiavam. O Mayhem teve a 

oportunidade de convidar Hellhammer para a bateria, junto a Necrobutcher no baixo, realizam 

diversos ensaios em Oslo (MORAES, 2013, p.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Mayhem: De Mysteriis Dom Sathanas (1994) Dawn of the Black Hearts, Bootleg live álbum (1995). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gUSMDQWQqnk, 2017. 

 

Então, no dia 08 de abril de 1991, o vocalista Per Yngve Ohlin de pseudônimo 

‘Dead’ comete suicídio durante a ausência dos demais integrantes da banda, sendo encontrado 

por Euronymous algum tempo depois do ocorrido. Extasiado pelo que parece ser a 

representação genuína da morte, ou seja, um elemento estético extremamente explorado pelo 

black metal, Euronymous, mesmo antes de comunicar às autoridades do suicídio, fotografa 

diversas vezes o cadáver de seu colega de banda. Observa-se na figura (14) a foto utilizada na 

capa do álbum ‘Dawn of the Black Hearts’ que significa ‘Amanhecer dos corações gelados’ 

que une a gravação de dois registros da banda, com quatro faixas do primeiro vocalista, e as 

outras oito faixas com Dead no vocal. 

Salvo julgamentos morais e, até mesmo, de cunho psicológico que poderiam 

interpretar tal fato, a relevância estética desse contato de Euronymous com a morte 

me parece residir no aprofundamento da relação entre o black metal e a morte, já 

que, a partir desse acontecido, e da publicação de uma das fotos tiradas na capa de 

https://www.youtube.com/watch?v=gUSMDQWQqnk
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um EP ao vivo do Mayhem em 1995, tal relação parece ter se tornado palpável, 

não mera representação abstrata de uma juventude descontente (SÁ, 2013, p.394). 
 

Na obra de Moynihan e Soderlind (1998, p.54) os autores trazem alguns relatos dos 

integrantes do Mayhem, entre eles, o relato de Necrobutcher, baixista da banda: 

 

Øystein me chamou no dia seguinte e disse: “Dead fez algo realmente legal! Ele se 

matou”. Eu pensei “você perdeu o juízo? Como assim fez algo legal?”. Ele disse: 

“Relaxa, eu tirei fotos de tudo”. Eu estava em choque e aflito. Ele estava somente 

pensando em como explorar isto. Então eu disse a ele: “Ok. Nunca mais me chame 

antes de destruir estas fotos”. 
 

 

E os fatos mais macabros da cena norueguesa estavam só começando, pois a esse 

suicídio sucederam-se ocorrências de incêndios criminosos a igrejas cristãs, fato que 

influenciou esteticamente o black metal. Sá (2013, p.394) descreve que o movimento Inner 

Circle queimou cerca de 50 igrejas, todas incendiadas na Noruega e em seu país vizinho, a 

Suécia. Sá (2013, p.395) destaca ainda: “o alvo principal dos incendiários eram igrejas 

históricas, construídas sob um terreno considerado sagrado nos primórdios da cultura viking”. 

 
Figura 15 – Burzum - EP Aske. 

Fonte: Deathlike Silence Productions, 1993. 
 

De acordo com Bernet (2011, p.37) em 1993 Varg Vikernes, vulgo Count 

Grishnackh, foi investigado, pois a polícia norueguesa apontava como responsáveis pelos 

incêndios pessoas ligadas ao grupo de bandas que constituíam a cena black metal no país e o 

grupo chamado de ‘Inner Circle’. Varg Virkenes inclusive lançou um EP intitulado ‘Aske’ em 

1993, apresentando na capa uma das igrejas incendiadas, como mostra a figura 15. 

Após grande alvoroço da mídia, sobre a existência de uma ‘máfia satânica’, que agia 

em torno do cenário musical, muitos membros do ‘movimento’ tiveram suas prisões 

decretadas, dentre eles, Varg Vikernes, liberto no mesmo ano. Segundo o líder do 

Burzum, o signo da igreja queimada só toma conotação satanista após a mídia expô-

lo desta maneira, já que, substancialmente, representava a insatisfação do grupo com 
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a colonização cristã da Escandinávia, que se dera a partir do século IX (BERNET, 

2011, p.38). 
 

Este acontecimento, não só na época como até hoje, pode ser considerado como um 

dos principais elementos estéticos e conceituais do black metal mundial, tomando muito mais 

a conotação imposta pela mídia do que a de seu verdadeiro significado (SÁ, 2013 p.395). 

Segundo Cardim (2016 p.2) estiveram envolvidos na série de incêndios criminosos em igrejas 

históricas da Noruega: Vikernes e Euronymous. 

 
Figura 16 – Øystein Aarseth codinome Euronymous (1968-1993). 

Fonte: www.thetruemayhem.com, 2017. 
 

Na figura 16, podemos identificar a figura de Euronymous líder e fundador da banda 

Mayhem, numa foto produzida para o álbum ‘De Mysteriis Dom Sathanas’ que só foi lançado 

após a sua morte em 1994, considerado um dos álbuns mais importantes do black metal. 

As mortes, no entanto, continuariam a rondar o circulo interno e as bandas que 

vieram dele, em 21 de agosto de 1992, Bård “Faust” Eithun, da banda Emperor, 

assassinou um homem no parque olímpico de Lillehammer pelo simples motivo de 

que “era homossexual”. Acabou preso e condenado a 14 anos de encarceramento 

(CARDIM, 2016, p.3). 
 

http://www.thetruemayhem.com/
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Podemos apontar outro fato que influenciou realmente a conceituação do black 

metal, o assassinato de Euronymous, cometido por Vikernes, em Agosto de 1993. Varg 

Vikernes alega que não eram poucos os desentendimentos entre ele e Euronymous. 

 

Tais desentendimentos chegaram ao seu ápice quando, em meados de 1993, 

Vikernes acusa Euronymous de legitimar a opinião tendenciosa da mídia norueguesa 

ao considerar-se abertamente um “satanista”. Vikernes (ibidem) ainda afirma ter 

descoberto um suposto plano de Euronymous de assassiná-lo. Após discussões, Varg 

assassina Euronymous em seu apartamento, em Oslo, com 23 facadas, sendo 

condenado posteriormente a 21 anos de prisão, por homicídio e porte ilegal de armas 

e explosivos encontrados em seu apartamento, em Bergen (SÁ, 2013, p.396). 
 

Realmente, toda a barbaridade e extremismo da cena culminaram com um de seus 

líderes principais, Euronymous, sendo brutalmente morto a facadas por Varg Vikernes, que 

usava o codinome Count Grishnackh. Protegido de Euronymous, que o ajudou a lançar o 

projeto solo Burzum, rapidamente Vikernes iniciou uma rivalidade com o amigo, num embate 

pela posição de poder do grupo (CARDIM, 2016, p.4). Euronymous assassinado fecha um 

ciclo de construção simbólica que fez do black metal não só um estilo de música ou um 

movimento, mas, “uma espécie de representação estética do caos, da morte, do contra 

hegemônico” (SÁ, 2013, p.396). 

 O black metal acabou conhecido por inúmeras pessoas fora do contexto do heavy 

metal, devido a essa sua carga simbólica transmitida em nível global. Além da própria música, 

o black metal crescia em popularidade pelas interpretações simplistas da mídia da época. 

Estes assassinatos polêmicos na cena black metal norueguesa difundiram um grande 

radicalismo dos black metalers em relação ao restante dos estilos de metal, alguns com 

ideologias separatistas e infelizmente até neonazistas. 

O movimento black metal norueguês, que envolvia mortes e depredação de 

patrimônio histórico, genuinamente contra hegemônico, impediu a assimilação da estética 

black metal pelo mercado (SÁ, 2013, p.395). Afirma Campoy (2008, p.12) que apesar das 

grandes gravadoras dizerem não, aos lançamentos das bandas de black metal, na metade dos 

anos 1990, sua estética sombria, auxiliou na construção de um estereotipo e na 

mercantilização deste estilo tão complexo e rico de nuances.  

Não só o mercado da música, como o mercado da moda se utiliza da estética black 

metal para lucrar. Ann-Sophie Back, AntiSweden Jeans, Cheap Monkey, podem ser citadas 

como algumas das muitas marcas que disseminam o black metal como produto (SÁ, 2013, 

p.396). Nos estudos de Campoy (2008, p.13), destaca-se a visão que se tem do black metal  

pautada principalmente pelo uso das roupas, pinturas e pela temática satanista. Para Sá (2013, 
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p.396) trata-se de uma visão desprendida de seus aspectos simbólicos, construída através de 

processos históricos de significação que dizem respeito a um espaço/tempo determinado. 

Poucos são os artistas que fogem hoje da representação estética estereotipada que se 

construiu em torno do que um dia foi um movimento genuíno de representação 

inovadora. Nomes como Fenriz e Vikernes ainda reivindicam para si e para raros, a 

verdadeira expressão e compreensão do que foi o black metal um dia, condenando 

modismos e a brutal alteração que a música sofreu desde sua gênese (SÁ, 2013, 

p.397). 
 

A partir do impacto global do black metal norueguês, o subgênero foi sendo 

consumido em todo o planeta, bandas como Rotting Christ da Grécia, Sabbath do Japão, 

Blasphemy do Canadá, Master’s Hammer da República Tcheca, Black Angel do Peru, 

Mystifier e Sarcófago no Brasil entre outras que adotaram esse macabro estilo musical, 

produziram inúmeras obras significativas para o subgênero. Sempre enfatizando os temas 

ritualísticos do satanismo, o culto a morte e orações ligadas ao paganismo em suas músicas e 

letras. 

De acordo com Fiore e Contani (2014) a estética obscura do black metal, fortaleceu 

diversos festivais musicais pelo mundo. Posso citar os festivais: Hell Fest em Clisson na 

França, Wacken Open Air em Schleswig-Holstein no norte da Alemanha, Graspop Metal 

Meeting em Dessel na Bélgica, mundialmente conhecidos por realizarem seus festivais 

anualmente com as bandas mais renomadas do planeta do gênero metal, em particular, o black 

metal. Bandas como Gorgoroth, Immortal, Abbath, Behemoth, Emperor, Satyricon, Enslaved, 

Carpatian Forest, Marduk, Dark Funeral, Venom, Possessed, Dimmu Borgir, Cradle of Filth 

já se apresentaram nestes festivais, disseminando o black metal por envolver criação artística 

e produtos mercadológicos. 

Assim, as bandas de black metal geralmente são compromissadas a criarem para seus 

admiradores imagens cada vez mais demoníacas e monocromáticas, como mote para um 

eficiente diálogo entre tudo o que se coloca em jogo, numa atmosfera plurilinguística e 

dialogada que admite variadas ligações e correlações especiais entre enunciações e discursos 

novos que se constroem. Estas são as bases da estética black metal. 

 

1.3.3 A contribuição da estética do black metal no mundo contemporâneo  

 

O aspecto pálido e sem vida de um cadáver unido às roupas escuras e muitas vezes 

rasgadas, constrói o embrião daquilo que iria se tornar um estereótipo black metal (SÁ, 2013, 
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p.390). Inúmeros jovens já identificados com a música agressiva montam suas próprias 

bandas e produtoras, com o intuito de disseminar a expansão ideológica da cena black metal. 

Silva e Oliveira (2015) descrevem que parecia nascer ali uma espécie de ‘ideologia macabra e 

obscura’, uma legião de jovens descontentes com a cultura atual, principalmente em relação à 

arte e a sociedade. 

Após ter descrito uma breve história do heavy metal e de seus subgêneros, até a 

construção de sentidos originada pela historicidade do black metal, percebe-se uma 

aproximação das representações estéticas advindas do black metal com o pensamento pós-

moderno, por sua vez, representando aqui por Jean-François Lyotard (1986), como produto 

genuíno da pós-modernidade. Esta condição pós-moderna é encontrada em diversos textos 

relacionados à fenomenologia dos jogos de linguagem das tribos culturais, característica da 

experiência da pós-modernidade, assim como a fragmentação e multiplicação de centros e a 

complexidade das relações sociais dos sujeitos. Fiore e Contani (2014, p.49) destacam que as 

bases estéticas e conceituais do black metal são constituídas por seus itens imagéticos que 

integram as capas de discos e CDs, como elementos argumentativos carnavalizantes, 

agrupados nas categorias de riso, caveira e bufonaria. As noções do riso em sua ironia, o 

sentido emanado da hiperbolização, as acepções do baixo corporal (os motivos da língua e do 

beijo), da obscenidade, do modismo das representações de caveiras e demônios e do bobo da 

corte (ou bufão) compõem o discurso. 

Esta ruptura com o progresso, estritamente determinado, é pautada na ideia do eterno 

retorno ao primitivo, em um movimento caótico, instável, uma espiral que avança na medida 

em que retrocede, desejando e almejando um passado, dando lugar a ideias aparentemente 

disformes e desconexas, formando nesta espiral, um todo completo e conectado (SÁ, 2013, 

p.398). Reforço a fala de Lyotard apud Sá (2013, p.398) que compreende-se na estética do 

black metal uma genuína pós-modernidade sob a perspectiva de uma harmonia oculta, que se 

faz representar pelo movimento caótico dos entes envolvidos. 

Esta polifonia está impregnada no uso de referenciais satânicos, forma de afronta e 

antagonismo às religiões judaico-cristãs, como também de pinturas corporais características 

do corpse-paint durante os shows e sessões de fotos, responsáveis pela elaboração de uma 

imagem própria, enquanto as letras e a forma de compor suas músicas e tocar os instrumentos 

disponibilizam referenciais específicos para que o black metal se estabelecesse como um novo 

estilo. Unida a isso, uma nova postura se afirmava diante da música heavy metal, defendendo 
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um modo de produção artesanal contrário às tendências virtuosas das bandas que atuavam no 

cenário da época, as quais buscavam atingir o nível de qualidade de execução e gravação 

musical das bandas ligadas ao mainstream (FIORE, CONTANI, 2014, p.49). 

 
Figura 17 – Infernus líder da banda Gorgoroth. 

Fonte: www.gorgoroth.info. 2017. 
 

A figura 17 mostra ‘Infernus’ da banda Gorgoroth, Goulart apud Fiore e Contani 

(2014, p.49) afirma: “enunciar é agir sobre o outro, isto é, enunciar extrapola a ideia de 

compreender e responder enunciados” ao aprofundarem sua investigação sobre a estética do 

black metal, estes autores descrevem que os desenhistas e idealizadores das capas tiveram o 

objetivo de orientar em função do interlocutor, do auditório social ou do grande público que 

consome os discos, camisetas e vídeos associados ao black metal. Referindo-se ao subgênero 

destaca Sá apud Elichirigoity (2009, p.129): “trata-se da formação de unidade de interações 

de consciências múltiplas, que promove o descentramento do sujeito no conceito de 

polifonia”. 
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Dentre os elementos de representação mais relevantes na cena black metal, está a 

misantropia40. O misantropo no black metal é aquele que busca a floresta como refúgio e 

inspiração, representa o individualismo e desgarramento do rebanho social. 

 

A misantropia black metal é uma forma de quebra com progresso do todo, quebra 

com o movimento ascendente do progresso humano, para assim dar maior 

importância às instâncias pessoais de representação, mesmo que isso signifique a 

solidão. Não raramente se vê o culto à misantropia como elemento presente tanto 

nas letras quando na way of life de membros de bandas do gênero. Este, no entanto, 

parece ser um dos principais elementos solapados por parte da assimilação do Black 

Metal pelo mercado, na medida em que a lógica do consumo fatalmente liga os 

assujeitados entre si através de seus fetichismos massificados (SÁ, 2013, p.398). 
 

 

Robert Walser e Keith Kahn-Harris apud Sá (2013, p.398) afirmam que 

esteticamente, os signos que são mobilizados por aquele que se integra ao black metal, 

distinguem-se mesmo em um ambiente onde estejam os demais referenciais do heavy metal. 

Para Sá (2013, p. 399) para entender as bases estéticas do black metal é importante não deixar 

passar em branco o papel da misantropia na cena, na lógica do isolamento, fuga do moderno, 

em suma, o culto à misantropia parece surgir como um dos elementos que definem a 

identidade deste grupo.  

 
Figura 18 – Encarte do álbum Heart of the Ages da banda In the Woods. 1995. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WGJqSieL_nw. 
 

Na capa do álbum ‘Heart of the Ages’ da banda de black metal norueguesa In the 

Woods, tem-se a fotografia de uma floresta monocromática, no encarte, os membros da banda 

em culto na floresta, sob o clima atmosférico de uma fogueira ao centro (figura 18). 

                                                           
40  Misantropia no black metal. A misantropia como o refúgio, o distanciamento do solitário ao lugar 

remoto, longe da influência externa, influência social que se constrói com o convívio (SÁ, 2013, p.398). 

https://www.youtube.com/watch?v=WGJqSieL_nw


69 

 

O black metal foi atravessado, desde seu surgimento, por diversos fatos que 

marcaram sua construção histórica, como a queima de igrejas41, por exemplo, que forneceram 

subsídios para que o estilo gerasse uma espécie de ‘mito fundador’, uma base própria sobre a 

qual aparentemente estaria fundamentado e que o separa dos demais estilos do metal, 

atribuindo-lhe uma aparência radical exacerbada, tanto na forma de se vestir como de se 

comportar (FIORE, CONTANI, 2014, p.49). Complementa Sá (2013, p.399): 

Se separar fisicamente e esteticamente dos demais (misantropia) parece, acima de 

tudo uma questão de deslegitimação de uma ordem que traz em si não apenas um 

padrão estético, mas também um padrão de convívio, um padrão de saber específico, 

fechado, estático. 
 

O jogo entre o signo da inovação e as representações remetem a um passado distante, 

faz do black metal um movimento pós-moderno por excelência. Por exemplo, a pintura facial 

corpse paint poderia ser definida como um emblema do estilo, que caracteriza os adeptos no 

momento do show como elemento estético que é acompanhado de vestimentas nas quais 

predomina o couro e a cor preta, adereços de metal pontiagudos e, muitas vezes, armas 

brancas como machados, tacapes e espadas (FIORE, CONTANI, 2014, p.50). 

A narrativa do Iluminismo, a dialética romântica ou especulativa e a narrativa 

marxista, embora secularizadas, usam a mesma historicidade que a cristandade, 

porque mantêm o princípio escatológico. O fim da história, ainda que sempre 

adiado, restabelecerá uma relação plena e completa com a lei do outro, tal como esta 

relação havia sido no começo: a lei de ‘deus no paraíso cristão’, a lei da ‘Natureza 

nos direitos naturais sonhados por Rousseau’, e a ‘sociedade sem classes’, anterior à 

família, à propriedade e ao Estado, imaginada por Engels (LYOTARD, 1993, p.70). 
 

A repulsa ao cristianismo, e a ruptura com um progresso tecnológico e materialista, 

de forma geral, parecem ser alvos da estética black metal. Descreve Sá (2013, p.399): “O 

culto ao caos e os produtos comportamentais vindos deste é assumido como estilo de vida, 

assim como a própria misantropia”. A negação do satanismo por parte de Vikernes e de 

diversos integrantes do movimento norueguês, parece residir justamente nesta quebra com as 

escatologias, não sem razão, um dos elementos mais explorados pelo mercado em torno do 

black metal. 

                                                           
41  A QUEIMA DAS IGREJAS. As primeiras bandas de black metal norueguesas, como Mayhem, 

Emperor e Burzum, protagonizaram diversos acontecimentos que acabaram por constituir lendas de fundação, 

exemplo disto, foram os incêndios criminosos de igrejas, suicídios de membros dos grupos e assassinatos em 

1993, em circunstâncias e por motivos até hoje pouco esclarecidos. Tais lendas fortalecem a representação 

simbólica do black metal na cena como um todo. Uma curiosidade que vale mais estudos em outros trabalhos 

científicos (SÁ, 2013). 
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Para alguns representantes do black metal, apesar de o satanismo representar 

contrariedade, está inserido numa lógica cristã, como um dos lados da moeda, ao passo que 

esta espécie de fundamentalismo pagão defendido por outros, reafirma o movimento, o caos 

como forma de expressão e comportamento. No black metal o desprezo pelo mercado é fator 

preponderante durante os tempos de gênese do estilo e até hoje. “Não só o desprezo às 

instituições religiosas, mas também em relação a tudo aquilo que multiplique, dissemine 

valores já enferrujados e impregnados de elementos subjetivos de dominação e 

assujeitamento” (SÁ, 2013, p.400). 

Pode-se dizer que tudo que leve de alguma maneira à convivência com um meio 

social já padronizado e pautado por regras estáticas, é alvo daquela estética inicial do black 

metal, apesar de que como acontece com todo movimento estético insurgente ele também foi 

transformado em mercadoria em diversos casos. 

 
Figura 19 – Breve panorama dos subgêneros do black metal. 

Fonte: (ESTEVO, 2016). 
 

O black metal apesar de suas inovações na estética e na música, não despertou o 

interesse de muitas gravadoras. Mas esta característica pode ser apontada como uma dos 

responsáveis pela própria construção do estilo. Sá (2013, p.400) em seu estudo demonstra que 

a publicidade e o mercado são considerados como um ‘monumento escatológico’, e por isso, 

além de desprezá-los em sua gênese, o black metal solidifica-se ao desprezar o mercado como 
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representação desta lógica. Assim, o subgênero certamente pode ser considerado como umas 

das representações artísticas mais complexas, controversas e interessantes de nossa época. 

Aproveitando-se das polêmicas que envolvem o black metal e sua gênese escandinava, bandas 

da Noruega como Darkthrone, Emperor, Immortal, Enslaved, Satyricon, e Dimmu Borgir, 

tornaram-se um negócio lucrativo, vendendo centenas de milhares de discos e realizando 

turnês por todo o planeta. 

Atualmente vivenciamos aquela que pode ser chamada de a terceira geração da cena 

black metal, constituída por bandas que fogem às regras e aos padrões de seus precursores, 

começando a ser consideradas black metal melódico ou symphonic black metal, pelo uso 

intensificado de teclados. Bandas como o Absu, dos Estados Unidos, trouxeram uma inovação 

técnica para o estilo, envolvendo elementos de músicas clássicas e sinfônicas. O Behemoth, 

da Polônia, por exemplo, abandona os padrões do black metal norueguês, e intensifica-se na 

modernidade do death metal, a fim de sobreviver no mercado consumidor dos grandes 

festivais europeus. Outro elemento incorporado a essas novas tendências, foi à orquestração 

das músicas. Satyricon foi uma das primeiras bandas do subgênero que usaram elementos 

orquestrados, utilizando um coro de vozes da Orquestra Nacional da Noruega chamado ‘With 

the Norwegian National Opera Chorus’ em 2013. Como todo movimento estético, o black 

metal é vivo e mutante. 

 

1.4 Breve panorama do subgênero black metal no contexto brasileiro 

 

Para um jovem da classe proletária nos anos 1980 no Brasil, era muito difícil adquirir 

equipamentos de som, comprar discos e fitas, camisetas, revistas e outros materiais das 

bandas de heavy metal. Os poucos materiais que chegavam ao país, tinham altos preços e 

eram disputados pelos fãs que podiam adquiri-los. Particularmente, eu sempre ouvia boatos 

das inúmeras ‘tretas’ que rolavam entre os headbangers sobre discos roubados, perdidos e 

‘mal acordados’. Para um discípulo do black metal, é também importante conhecer todas as 

vertentes do metal, e saber identificar aquelas que simpatizam honestamente com a cena black 

metal. 

Entre as críticas a respeito da construção do subgênero black metal no Brasil, 

destacam-se os preconceitos do universo heavy metal à sua estética considerada radical 

(CAMPOY, 2008). No Brasil, percebe-se um grande preconceito quanto à expansão da cena, 

nem todas as bandas conseguem manter seu respeito e a continuidade de seus trabalhos, por 
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diversos motivos, dentre brigas e desavenças, falta de recursos econômicos e poucos locais de 

shows para disseminar suas produções. Muitas bandas encerram suas atividades em menos de 

um ano de existência. 

Nos textos de Santos (2013), o autor enfatiza a revista Rock Brigade
42

, como uma 

das maiores propagadoras do metal. Na edição de número 36, a revista traz uma matéria sobre 

a origem do heavy metal no Brasil, afirmando que a primeira banda de heavy metal do país 

surgiu em Belém do Pará em 1984, chamada Stress. Dentre seus hinos, está a música 

‘Coração de Metal’. Naquele mesmo período nasciam outras bandas de metal nacional como: 

Overdose (1983-1997) tocando heavy metal no estilo speed metal, Azul Limão (1985), do Rio 

de Janeiro, marcando um estilo de heavy metal mais “cavalgado” e cantado em português. 

Também do Rio de Janeiro, mas já introduzindo uma sonoridade mais agressiva aos 

headbangers, eis que surge a banda Taurus (1986) tocando um thrash metal primitivo. Mas 

ainda estávamos longe de identificarmos algum indício de black metal. No entanto, o metal 

brasileiro gradativamente estava ficando mais agressivo. A cada aparição e mais eventos do 

gênero acontecendo nas casas noturnas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

aumentavam significativamente as pessoas envolvidas na cena pesada do heavy metal. 

 
Figura 20 – Vulcano: Álbum Live. Selo: Rock Brigade. 1985. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WGJqSieL_nw. 

 

                                                           
42

  
ROCK BRIGADE. A revista Rock Brigade foi considerada a primeira e a maior revista sobre heavy 

metal da América Latina. A edição de estreia ainda no formato fanzine foi lançada em março e 1982 na cidade 

de São Paulo e era composta por 12 páginas. A revista tornou-se mensal e distribuída nas bancas de todo o país 

até 2008 (FERREIRA, 2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=WGJqSieL_nw
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Eis que surge uma banda chamada Vulcano (1984) da baixada santista 

declaradamente death metal com temáticas satanistas, lançando seu primeiro álbum em 

formato LP ao vivo de 1985, intitulado ‘Live’ (figura 20). Seu vocalista Angel recita na 

introdução da música ‘Total Destruição’: 

 

Eu sou o quinto cavaleiro do Apocalipse. 

Empunho em minhas mãos uma espada forjada em aço e fogo. 
Ergam suas cabeças para que eu possa decepá-las. 
A dor não devem temer, pois vosso sangue em minhas mãos eu vou beber,  
pois preciso de vossas almas para meu pacto com satã pagar!  
E de vosso sangue para eterno continuar. 
Pois está tudo perto da total... Destruição! 

Daqui a alguns segundos suas cabeças vão explodir. 

Tamanha a brutalidade do som que vão ouvir. 

Nossos amplis estão ligados ao máximo. 

Máxima potência para tudo destruir. 

Nem satã ouvirá seus pedidos de socorro. 

Pois vossas almas já estão em nossas mãos e o final já está profetizado. 

Metal Negro, total destruição! 
 

 

As bandas mais expressivas da construção inicial do metal extremo brasileiro foram 

Sepultura (1984), Sarcófago (1985), Chakal (1985), Holocausto (1985), Sex Thrash (1987), 

Mutilator (1987), Expulser (1987), Brutal Distorction (1987), todas da grande metrópole de 

Belo Horizonte com seu thrash metal e death metal primitivo e satanista. Mas, a estética que 

incorpora a identidade black metal ainda estaria por vir. Seus apreciadores no Brasil 

costumam chamar de cena do ‘Metal Negro’ entendido pelos hellbangers43 como uma 

ideologia radical aos demais laços culturais, religiosos e sociais no país. Nosso objetivo nesse 

tópico é traçar um breve panorama do subgênero musical no país, decifrando os caminhos da 

arte e sua construção estética musical. A banda Sarcófago estreia com seu primeiro álbum em 

formato LP ‘I.N.R.I.’ em 1987, considerado um dos primeiros álbuns de black metal em todo 

o planeta, o qual apresentava na capa seus integrantes usando corpse paint, o que de imediato 

serviria de grande influência para outros músicos do gênero, e também, por ser pioneiro no 

uso dos chamados blast beats em seus álbuns (MORAES, 2013, p.4). A estética visual e 

                                                           
43  Hellbangers (1996). Termo utilizado para identificar um autêntico headbanger black metal, ou seja, 

aquele que se denomina black metal é considerado um hellbanger. Os hellbangers surgiram como dito popular 

ainda nos anos 1990. Cavalo Bathory vocalista da banda Amazarak enfatiza: ‘Força e Honra Hellbangers’ no 

álbum ‘Ascensão do Anticristo’ lançado pela Mutilation Records em 2009 na música intitulada “Hellbangers 

(Begin the Killing)” (AMAZARAK, 2009). 
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musical deste álbum foi inúmeras vezes copiada por bandas de todo o mundo, tornando-se um 

dos maiores expoentes do black metal em sua segunda geração. 
 

 
Figura 21 – Sarcófago: I.N.R.I. 1985. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=4y8Xe6P5qkw, 2017. 
 
 

Segundo estudos de Campoy (2008), o baterista D. D. Crazy foi o primeiro no 

mundo a registrar os blast beats. Foi inserido o ‘bumbo duplo’ ou ‘pedal duplo’ nas músicas 

de todo álbum, tornando o I.N.R.I., o disco mais extremo da época (figura (21), marcando 

definitivamente o surgimento do metal negro no Brasil. Apesar do vocalista Wagner 

Antichrist, nunca ter afirmado objetivamente o estilo da banda, em uma entrevista que Gerald 

Incubus Minelli (baixista do Sarcófago) deu para o documentário ‘Ruído das Minas44’, ele 

afirmou que o Sarcófago era uma banda de death metal. A banda encerra suas atividades em 

2000, e mesmo com a declaração de Incubus, é considerada como pioneira da cena black 

metal brasileira. 

Os acontecimentos da Noruega, já destacados aqui, têm seus reflexos no Brasil e 

servem de referência para dezenas de hordas45, como eram chamadas as bandas brasileiras do 

                                                           
44  RUÍDO NAS MINAS. (2009). Rockalize Produções. Documentário sobre o início da cena do metal 

underground em Belo Horizonte. “Ruído das Minas” foi dirigido por Filipe Sartoreto e Gracielle Fonseca, este 

documentário fala sobre o início das bandas da importante cena de metal da capital mineira, entre elas: 

Sarcófago, Sepultura, Sextrash, Mutilator, Witchhammer, Chakal, Holocausto, entre outras. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=8EEGZUz2jI0. Acesso em: 16/03/2017. 

45   
HORDAS. Seu sinônimo em qualquer dicionário da língua portuguesa: bando, quadrilha, malta, súcia, 

turma, multidão. O substantivo feminino trata-se da tribo Tártara, povo nômade, povo sem habitação fixa. Por 

extensão as hordas são um bando de pessoas indisciplinadas, malfeitores e causadores de tumulto, ou seja, uma 

horda de bandidos. As hordas do metal negro apropriaram-se do termo num sentido mais amplo, por se tratar de 

https://www.youtube.com/watch?v=4y8Xe6P5qkw
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subgênero black metal, e o radicalismo cresceu fervorosamente contra qualquer ideologia 

social contrária ao black metal. Silva (2015, s.p.) afirma que muitos artistas da cena black 

metal descrevem o metal negro nacional com a seguinte frase: “black metal acima de tudo é 

guerra e ideologia”. Os fatos de violência e morte na Noruega trouxeram para o Brasil uma 

visão distorcida da ideologia black metal, criando aspectos próprios para nossa cena. Afirma 

Christe (2010, p.21) que estas idiossincrasias
 
conceituais da cena em torno de seus mitos e 

adorações, se condensam na percepção de um dos precursores do movimento acerca da 

relação dos jovens ativistas com o satanismo e a guerra. Como afirma Quorthon do Bathory:  

Dizerem que minhas letras os inspiraram a estas ações? Olhei minhas letras e não tem nada 

que fale de esfaquear alguém por causa de suas preferências sexuais. Eu estava falando de 

estuprar anjos e masturbação no trono de ouro, mas acredito ser muito difícil alguém de fato 

estuprar um anjo. Quer dizer, essas letras são fantasiosas e abstratas. Se a pessoa não tem 

capacidade de entendê-las como histórias de horror, uma extensão de Contos da Cripta ou 

Black Sabbath está com problemas (CHRISTE, 2010, p.22). 
 

Enfim, nem todos no Brasil, ficaram contentes com as declarações de Quorthon, e a 

cada ano, a cena se tornava mais enraizada no extremismo e no satanismo. Em Salvador, 

surge uma banda chamada Mystifier (1989), marcada pela mensagem extrema anticristã, por 

longos blast beats e vocais guturais, e desde o início já afirmava em suas entrevistas tratar-se 

de uma banda de black metal, lançando diversas demos, singles, EPS e LPS. Seus dois 

primeiros álbuns oficiais marcaram a história da banda e do subgênero no Brasil, sendo eles: 

Wicca (1992) e Goëtia (1993). A banda continua na ativa com seu guitarrista fundador 

Beelzeebubth, conta atualmente com Sorcerer Do’Urden no baixo/vocal e o baterista 

Apollyon (ex-Medicine Death). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 – Mystifier: álbuns ‘Wicca, 1992’ e ‘Göetia, 1993’. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=H7pxjCQrnRo, https://www.youtube.com/watch?v=9vRqQ8Gd49Y. 
                                                                                                                                                                                     
uma legião de demônios (CAMPOY, 2008). Podemos acrescentar que as hordas do black metal, são compostas 

por músicos que criam codinomes ou pseudônimos, personificando suas entidades, nos integrantes das bandas. 

https://www.youtube.com/watch?v=H7pxjCQrnRo
https://www.youtube.com/watch?v=9vRqQ8Gd49Y
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Durante a década de 1990, o desprezo ao cristianismo crescia na cena metal 

brasileira, dividindo opiniões e críticos da cena mais tradicional. Sua estética tornava-se cada 

vez mais sombria, e a presença do Baphomet, estava em quase todas as capas de demos e 

cartazes de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23 – Impurity - The Lamb’s Fury. 1993. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XrM7L1ZGMOE. 2017. 

 

Exemplo disto foi o impactante álbum ‘The Lamb’s Fury’ produzido pela banda 

Impurity, e lançado pela gravadora ‘Cogumelo Records’ que marcaria a estética da música 

black metal (figura 23). Provinda de Belo Horizonte em 1989, os tremolos de guitarra da 

banda Impurity, lembravam o lendário álbum da banda Samael, ‘Worship Him’ de 1991, 

considerado um dos pioneiros da voz rasgada, que remetiam a seus embriões musicais como o 

álbum Bathory - Bathory de 1984. A magia negra soava como poesia entre os textos, resenhas 

e letras dos músicos e artistas destas bandas, diversos fanzines cresceram no contexto 

brasileiro, sendo de fundamental importância na disseminação do black metal no Brasil. Além 

disto, a cena era muito bem difundida entre seus grupos, realizando encontros noturnos nos 

cemitérios, praças isoladas, florestas, chácaras, campos e vales. Costumavam se encontrar nas 

noites de sexta-feira em casas escuras e ambientes fechados. Para então, cultuar e celebrar a 

música de adoração à Satanás, o metal negro. 

https://www.youtube.com/watch?v=XrM7L1ZGMOE
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Em 1990, na cidade de Curitiba surge uma banda chamada Amen Corner46, capaz de 

expressar uma sonoridade mais harmoniosa, cheia de climas e solos prolongados, considerada 

precursora da segunda onda do black metal brasileiro. Sua música incorporava o metal 

progressivo, thrash, death e vocais muito bem elaborados. 

 

Figura 24 – Amen Corner banda black metal de Curitiba PR fundada em 1990. 
Fonte: www.amencorner.com.br. 2012. 

Os timbres do vocalista Sucoth Benoth foram inovadores, despertando a curiosidade 

sonora dos adeptos do metal negro, influenciando a criação de novas bandas em todo Brasil. 

O line-up atual da banda continua realizando diversos shows pelo Brasil (figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 – Amen Corner: Full, Ascension, Domination, 1993. 

Fonte: www.amencorner.com.br. 2012. 

                                                           
46  AMEN CORNER (1990). Formada em 1990 por Murmúrio e Sucoth Benoth marcou a história do 

black metal da cidade de Curitiba-PR, esta banda junto a Murder Rape fortaleceu a cena metal do sul brasileiro. 

Tornando o black metal um dos maiores expoentes da cena do metal brasileiro. 

http://www.amencorner.com.br/
http://www.amencorner.com.br/


78 

 

Os discípulos do black metal nacional consideram o álbum Full, Ascension, 

Domination (Figura 25), o mais consagrado da banda e lançado pela Cogumelo Records em 

1993. Trazendo uma releitura de trechos da bíblia cristã em versos profanos de adoração 

satânica. Nesta primeira fase do black metal nacional surgiram outras bandas que rapidamente 

se destacaram: Profane Creation (1991) de Cordeirópolis SP, apresentando releases, flyers e 

capas de suas demo-tapes monocromáticas, com predominância do preto sobre seus trabalhos, 

como na primeira demo, Into the Dark Side, e temáticas poéticas sobre vampirismo e 

satanismo. O uso do corpse paint foi inserido em todos os seus trabalhos, e sua música era 

arrastada e progressiva, com guitarras muito distorcidas e vocais rasgados. 

 
Figura 26 – Murder Rape – Celebration of Supreme Evil, 1994. 

Fonte: https://www.metal-archives.com/bands/Murder_Rape/740. 2017. 
 

No ano de 1994, a região sul do Brasil germinaria um estilo próprio de black metal, 

com o nascimento da banda Murder Rape47. Aqui abrimos um leque de discussões que 

envolvem toda a trama da cena brasileira. Além de criadores, designers, músicos, e artistas. 

De um modo geral esta banda trouxe para o Brasil a atualização da cena black metal num 

contexto mundial, com o lançamento do álbum ‘Celebration of Supreme Evil’ em 1994 

(figura 26). Este disco evidenciava teclados nas músicas, introduzindo também a mistura de 

vocais guturais e rasgados. Técnicas inovadoras de guitarra para o subgênero também marcam 

esse álbum, assim como uma capa que celebrava a volta do Baphomet como supremo ser do 

                                                           
47  MURDER RAPE (1992). Formada em 1992 por Agathodemon, Baal Berith, Ichthys Niger e 

Ipsissimus. Celebration of Supreme Evil foi seu primeiro disco lançado em 1994, marcando o surgimento de 

uma das bandas emblemáticas da cena black metal brasileira. Agathodemon criou anos mais tarde um selo 

chamado ‘Evil Horde’, e uma revista chamada ‘Obscura Arte’. Além de uma produção gráfica excelente, a 

revista e seu selo foram muito importantes na difusão do black metal brasileiro. Disponível no canal Brazilian 

Black Metal. https://www.youtube.com/watch?v=6_9tCCT5Xqc. Acesso em12/08/2015. 

https://www.metal-archives.com/bands/Murder_Rape/740
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mal. O Murder Rape tornou-se também uma grande referência do black metal brasileiro 

influenciando centenas de outras bandas de nosso metal negro. 

Podemos destacar também na fase dos anos 1990, algumas outras bandas de black 

metal que marcaram a construção da cena no contexto brasileiro, vindas de todas as regiões 

do país, são elas: Bestymator (1989), Lullaby (1990), Asaradel (1991), Goatpenis (1991), 

Govanom (1992), Crucial SP (1992), Song D’enfer (1993), Eternal Sacrifice (1993), 

Nocturnal Worshipper (1993), Malkuth (1993), Castifas (1993), Defacer (1993), Mausoleum 

(1994), Ocultan (1994), Miasthenia (1994), Luciferi (1994), Shadow Moon (1995), Pactum 

(1995), Spell Forest (1995), Akerbeltz (1996), Murmur (1996), Amazarak (1997), Intelectual 

Moment (1997), Profane Souls (1997), Poeticus Severus (1997), Desejo Impuro (1997), 

Apokalykptic Raids (1998), Luxúria de Lillith (1998), Accubitorium (1998), Unerarthly 

(1998), Black Vulture (1998), Evil War (1999), Posthumous (1999), Florestas Negras (1999), 

e Vultos Vocíferos (1999). 

Dentre as bandas de destaque que nasceram desta gênese do metal negro nacional, os 

músicos Sabatan e Ichthys Niger fundaram a banda Evilwar em 1999, lançando quatro títulos, 

entre eles o álbum Bleeding in the Shades of Baphomet de 2006 (figura 27), e em 2008, 

fizeram um single chamado United by the Black Flag. No dia 07 de janeiro de 2008, ano de 

lançamento deste último trabalho, o baterista Ichthys Niger comete suicídio com um tiro na 

cabeça, algo que remete ao suicídio de Dead do Mayhem e de muitos outros ícones do black 

metal global, como Jon Nödtveidt, da banda sueca Dissection, que também suicidou em 13 de 

agosto de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Evil War: Bleeding In The Shades Of Baphomet, 2006. 
Fonte: https://www.discogs.com/Evilwar-Bleeding-In-The-Shades-Of-Baphomet/release/3282290. 

https://www.discogs.com/artist/2480908-Evilwar
https://www.discogs.com/Evilwar-Bleeding-In-The-Shades-Of-Baphomet/release/3282290


80 

 

Num diálogo com Cavalo Bathory, ex-vocalista das bandas Mausoleum (1998) e 

Amazarak (2015), considerado um personagem icônico e de grande representatividade na 

cena paulista, ele descreve como a cena black metal foi favorecida pela troca de cartas entre 

os seus adeptos durante a década de 1990: “Foram centenas de cartas enviadas e respondidas 

para diversos estados brasileiros”. Realmente o contexto panorâmico das bandas estava 

inserido nas cartas sociais, e muito do conhecimento sobre a cena e suas bases estéticas veio 

dessa troca de cartas escritas de próprio punho. Quase que em forma de poesia, elas singraram 

pelo Brasil e pelo mundo, e além das missivas manuscritas, incluíam flyers de divulgação de 

bandas e zines, e fitas K7 gravadas. 

A cena black metal brasileira expande-se, eu pude acompanhar boa parte das bandas 

mais conhecidas deste período, tanto em shows, quanto em correspondências por cartas. 

Acumulei centenas de cartas trocadas com apreciadores e bandas da época, hoje 

afetuosamente arquivadas por mim. O bom de vivenciar um estilo de música restrito como o 

black metal, foi assistir o surgimento de todas estas bandas e acompanhar o crescimento de 

público. O radicalismo e a rivalidade entre as bandas geraram muitas disputas nos eventos, 

‘tretas’ e ‘panelas’ começaram a crescer dividindo seus grupos, e as guerras internas dentro do 

subgênero criaram cada vez mais intrigas. Apesar dos poucos recursos e shows precários nos 

anos 1980 e 1990, a cena brasileira estabeleceu-se. 

Longe de ser um estilo de música comercial, os musicistas do subgênero nunca 

conseguiram no Brasil viverem exclusivamente de uma banda black metal. Os investimentos 

econômicos sempre foram muito limitados e rejeitados pelas produtoras e gravadoras do país, 

restando o interesse de pequenos selos e gravadoras do underground com tiragens ínfimas. Os 

anos 2000 chegaram, e com eles o surgimento da terceira geração de bandas como Ave 

Lucifer (2000), Eternal Darkness DCLXVI (2000), Alocer (2000), Power From Hell (2001), 

Impacto Profano (2001), Arkanus ad Noctum (2002), Creptum (2001), Netzach (2007), Pátria 

(2008), Velho (2009), Missas Negras (2012), poucas delas geraram algum impacto na cena. 

Durante os 30 anos da existência do subgênero, surgiram centenas de bandas de 

black metal em todo território nacional, difundidas entre seus ciclos de amizades e 

representantes de lojas especializadas, pequenas gravadoras, fanzines e distribuidoras. A 

vivência dessa cena black metal serviu de bagagem para minha jornada artística com a banda 

Luxúria de Lillith. Este trabalho persiste por quase duas décadas, tocando música black metal 

e realizando diversos registros e momentos incríveis. Às vezes, erramos e ficamos 
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desanimados, noutras vezes acertamos, e reescrevemos a história, sempre com um novo 

projeto em vista, um novo começo para que as atividades da banda persistam. 

 

1.5 Black metal em Goiás e a banda Luxúria de Lillith 

 

Para descrever a cena black metal em Goiás devemos regressar no amargo e sombrio 

passado de Goiânia. Uma capital de estado governada por fazendeiros latifundiários e 

políticos corruptos, e de maioria católica e protestante. Nesse contexto floresceu o movimento 

black metal, entre poucos grupos secretos que frequentavam os shows de rock e metal da 

cidade. Em 1989 a impactante cena mineira havia contaminado o estado de Goiás com os 

shows das bandas: Sarcófago, Sepultura, Cirhosis, Chakal e Calvary Death. Em Brasília as 

musicistas do Valhala (1989) emergiam com um death metal satânico e sombrio, 

acompanhada de bandas como: Death Slam, Nauseous Surgery e P.U.S. do Distrito Federal. 

Já na capital do estado de Goiás, Goiânia, bandas como Língua Solta (1989) de heavy, 

Leprozy (1991) de thrash e Spiritual Carnage (1989) de death, já estavam se apresentando em 

pequenos bares de metal. Apesar de tudo ter começado na ‘Academia do Sobrinho’, antigo 

bar de metal e na loja ‘Metalize’ no centro de Goiânia. A cena se mantinha no mais extremo 

radicalismo, e seus adeptos em constantes disputas de territórios, raramente se encontrando 

como um todo. 

Podemos dividir a cena black metal em 3 momentos na cidade de Goiânia: o 1º 

momento entre (1985-1995), com os shows realizados no Centro Cultural Martim Cererê, 

encontros na Praça Universitária e becos do Setor Sul. Para os primeiros discípulos do caos 

nesta cidade provinciana e ruralista, o início dos anos 1990 começa com as influências de 

Bathory e Venom. Surge uma banda bastante peculiar na cidade, chamada Corpus Christi 

(1989-2002) (figura 26), outras bandas pioneiras foram: Homicídio (1989), Maitreya (1991-

2006), Blame God (1989-1990), Via Sacra (1991-1994), Malkbeth (1993), Cheol (1994-

2005). Em 1991 o espaço cultural Martim Cererê é manchado com sangue, numa briga quase 

que generalizada entre bandas, com outras dezenas de pessoas envolvidas na confusão. O 

local foi depredado e os responsáveis pelo local começaram a inibir os eventos nestes 

ambientes, atribuindo aos adeptos do black metal de Goiânia uma imagem de vândalos.  

Assim, o Centro Cultural Martim Cererê fecha suas portas para o metal em 1996, 

abrindo espaço para o rock alternativo, samba, teatro, artes cênicas e outros interesses da 
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comunidade, com exceção do gênero musical heavy metal. Houve certa marginalização de 

seus remanescentes, e parecia que a cena black metal goiana havia chegado ao fim. Depois de 

alguns anos desse fato trágico para a cena local, surge um segundo momento da cena black 

metal goiana (1998-2007), quando ocorreu o primeiro ‘The Meeting of the Black Hordes’ 

sendo considerado o primeiro festival de black metal de Goiás, ocorrido em Goiânia em 

novembro de 1998 com as hordas: Cheol (GO), Miasthenia (DF), Malkbeth (GO), Lament 

(SP) e Corpus Christi (GO). Sua segunda edição, no verão de 1999, contou com a banda As 

Vampiric Shades and Belial Winds48 (DF), Bestymator (SP), Crucial (SP) e Spell Forest (SP), 

abrindo espaço para a realização de uma série de eventos black metal em Goiânia daí por 

diante.  

A partir do ano 2000, temos o que podemos chamar de terceiro momento do black 

metal em Goiânia. Alguns músicos da cena realizam o festival ‘Guerreiros do Metal Negro’, 

onde diversas bandas de black metal voltaram a tocar nos DCEs próximos à Praça 

Universitária. Destaque também para o festival com o nome de ‘Brigada Underground’, 

criado por pessoas que resistiram a quase aniquilação do movimento em Goiás. Mas, foi com 

o surgimento de uma nova gama de bandas, como Luxúria de Lillith (1998), Surom (2000-

2009), Sátiros (2004-2007), que esta terceira geração fortaleceu-se entre os anos de 2009 a 

2017. Apesar de existirem muitas cidades no entorno da capital, ainda pouco se ouvia falar do 

metal extremo, algumas bandas de death, thrash e heavy metal surgiram, mas estas não 

dialogavam em nada com o movimento e suas fases. Neste período, as lojas voltaram a vender 

discos e camisetas, viam-se facilmente alguns lançamentos das bandas Mayhem, Darktrhone, 

Immortal, Dark Funeral chegando à capital goiana. No entanto, os shows começaram a decair 

novamente, com poucos eventos na cena local. 

Longe dos centros culturais e casas de shows, os DCEs universitários serviram de 

palco para muitas bandas de fora se apresentarem. Eu, Alysson Drakkar e Yngrid Arkana, 

baixista da banda Luxúria de Lillith, criamos então um festival intitulado ‘Encontro das Artes 

Negras’ que busca celebrar a cena black metal, resgatando sua estética, sua música e sua 

                                                           
48  AS VAMPIRIC SHADES AND BELIAL WINDS (1996). Criada em 1996 em Brasília por Volk 

baterista e vocalista, a banda tem mais de 20 anos de estrada e continua na ativa na Áustria, com uma formação 

atual com demais membros austríacos. Lançou em 2010 um videoclipe intitulado Air Brutal, filmado nas ruínas 

de um castelo austríaco, resgatando em seus frames a proposta misantrópica da banda. Biografia disponível no 

fanzine Angel Fire. em: http://www.angelfire.com/myband/vampiros/VampiricHomePage3.htm. Videoclipe 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Rw0VSWXXpB8. Acesso em: 09/12/2016. 
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ideologia. A primeira edição foi realizada no DCE da UFG, em dezembro de 2010, trazendo a 

primeira banda estrangeira de black metal para Goiânia, o Black Angel do Peru. Estes shows 

fortaleceram a cena novamente, e mais uma vez, florescia a obscuridade do metal negro na 

cidade. Minha banda, o Luxúria de Lillith, passou a ser considerada pela mídia alternativa de 

Goiânia e pela cena black metal local como uma das mais importantes representantes do 

estado no subgênero, tornando-se também conhecida em todo país e até no exterior, como 

legítima representante do black metal brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figura 28 – Alysson Drakkar – Foto live in Berlin, 2017. 
Fonte: www.luxuriadelillith.com. 

 

http://www.luxuriadelillith.com/
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A banda Luxúria de Lillith tornou-se grande disseminadora da cena local, suas 

diversas formações desde 1998, com mais de 25 músicos passando pela horda, intensificaram 

e potencializaram as apresentações que eu (Alysson Drakkar) como único membro 

remanescente e fundador desde o início, me propus a fazer. Produzi e lancei CDs oficiais, 

demos, lives, K7s, EP’s e LPs; além de três registros live em DVD; produzi ainda dois 

videoclipes oficiais, ‘Nasciturus’ e ‘Perpétua Escuridão’, e os fãs da banda têm produzido 

videoclipes não oficiais para músicas conhecidas como ‘Desejos Infames’, ‘Da morte para 

todo fim’, ‘A Volúpia Infernal’ dentre outras. A banda ‘horda’ possui página oficial, webzine, 

redes sociais e inúmeras fãs pages no Brasil e outros países. 
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CAPÍTULO 2. NARRATIVAS VISUAIS EMERGENTES, VIDEOCLIPE 

INTERATIVO E BLACK METAL 

 

Nesse segundo capítulo apresentamos uma breve história do videoclipe, as suas 

singularidades estéticas, destacando-o no contexto do subgênero black metal, e ainda 

traçamos um breve panorama das narrativas visuais e da interatividade com destaque para 

exemplos de videoclipes interativos do gênero heavy metal.  

 

2.1 Breve Histórico do Videoclipe 

 

Historicamente o videoclipe49 tem seus primórdios ainda na década de 1960, 

consolida-se como uma linguagem videográfica para veiculação televisiva no início dos anos 

1980. Muitos críticos de cinema consideram-no como apenas um gênero televisivo (DUARTE, 

PINHEIRO, 2013, s.p.), já outros o classificam meramente como vídeo de curta duração 

veiculado em canais de TV, existe também, por parte de alguns pesquisadores, um senso de 

valorização em torno dos videoclipes que os aproximam plasticamente de objetos da videoarte 

ou de vídeo performance (SOARES, 2012, p.1). Porém, outros autores fazem ainda 

associações dos videoclipes com a linguagem do cinema, como descrevem as pesquisadoras 

Marie e Jullier (2009, p.10). 

Para melhor definir o videoclipe, alguns artistas o classificam como um ‘híbrido’ da 

experiência cinematográfica clássica com as possibilidades da linguagem do vídeo. “Estes 

filmes podem ser narrativas com imagens em movimento e som” (JULLIER, MARIE, 2009, 

p.9). Os videoclipes marcaram a história da televisão nas três últimas décadas do século XX, 

principalmente pela existência de músicos que foram evidenciados por sua veiculação 

massiva. A princípio essa forma narrativa híbrida ainda não tinha definições claras, como no 

caso do famoso videoclipe Bohemian Rhapsody (1975) da banda Queen da Inglaterra. 

Inicialmente foi chamado de número musical, depois recebeu o nome de ‘vídeo promo’ de 

promocional, até ser denominado videoclipe. 

                                                           
49  VIDEOCLIPE. Gênero televisivo ou simplesmente um vídeo de curta duração, chamado também 

número musical, ou promocional. O termo surge a partir da palavra clipe, que significa recorte, pinça ou grampo 

(MOZDZENSKI, 2013). Outra possível definição de videoclipe pelos autores apropria-se de termos do cinema 

clássico para descrevê-lo (DUARTE, PINHEIRO, 2013, p.134). 
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 O notório videoclipe de Michael Jackson50 para a música título do álbum Thriller, de 

1982, tornou o artista bastante reconhecido em todo o globo, fazendo-o galgar o posto de 

maior nome da música pop mundial. Para o pesquisador Andrew Goodwin (1992), o 

videoclipe tornou-se um produto da indústria fonográfica que está estruturado na música e na 

imagem, e é legitimado pela música pop. 

Holzbach (2010, p.2) destaca o crescimento do canal MTV51 ao redor do mundo 

como consolidação da linguagem do videoclipe, veiculando peças de grandes artistas como 

‘Michael Jackson’ e ‘Madonna’. Thriller deu início à fase blockbuster dessa mídia, pois foi 

considerado uma das produções mais caras da história da música e do cinema. O videoclipe é 

pouco investigado no Brasil, ainda mais videoclipes de expressões musicais alternativas como 

o black metal, subgênero musical tema dessa dissertação que circula fora dos circuitos de 

massa. Corrêa (2007, p.12) descreve que a tentativa de classificação em subgêneros dos 

videoclipes é uma tarefa bastante difícil, principalmente pelo fato de tratar-se de um campo 

naturalmente afeito a experimentações devido às suas características intrínsecas e durante 

décadas com boa penetração cultural pela veiculação televisiva, migrando atualmente para 

plataformas digitais. Durante seu apogeu surgiram no planeta, inúmeros estúdios e produtoras 

dedicadas à produção de videoclipes. 

 

A produção de videoclipe é um campo de trabalho que oferece inúmeras 

possibilidades de atuação profissional, evidenciando a forte relação entre o campo 

da comunicação e o campo do trabalho, o que a nosso ver evidencia a relevância 

desta interface (CORRÊA, 2007, p.2). 
 

A aproximação industrial das produções mainstream promoveu a diluição da 

radicalidade inovadora a partir de claras intenções comerciais, corrompendo uma tendência 

contra-hegemônica inicial, e que trazia a fusão entre música e arte visual narrativa de forma 

independente e inovadora. Na visão da comunicadora Angela Prysthon apud Corrêa (2007, 

p.2) o videoclipe surge para vender um pacote completo: música e imagem do artista. Janotti 

                                                           
50   

JACKSON, Michael (1982). Videoclipe: Thriller. MJJ Productions Inc. VEVO. USA. 1982. O 

videoclipe mais assistido nos Estados Unidos entre os anos de 1990 a 2010, trazendo de forma criativa as 

possibilidades de representação, diálogos simbólicos e temas subjetivos. O que rendeu a Michael Jackson uma 

carreira milionária. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA. Acesso em: 23/01/2017. 

51   
MTV (1981-2010). A MTV ‘Music Television’ foi um canal de televisão estadunidense por cabo ou 

satélite, que subsidiava a transmissão de videoclipes de bandas e músicos em geral. Porém, seu declínio acontece 

pela inclusão de outros tipos de programações vinculadas a propagandas, realities, comédia e drama. Atualmente 

sua sede se encontra em Nova York. Disponível em: http://www.mtv.com/. Acesso em: 19/02/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA
http://www.mtv.com/
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(1997, p.4) afirma que o videoclipe serve de influência no comportamento das pessoas, 

ditando moda. Além disso, a noção tradicional de videoclipe apenas como justaposição de 

imagens, ao modo de uma bricolagem, quase não se sustenta mais. Atualmente os videoclipes 

são objetos dotados de eficientes estratégias discursivas (SOARES, 2012, p.12). 

Para Corrêa (2010, p.3) há basicamente três grupos de realizadores de videoclipes: o 

primeiro é aquele que faz o clipe promocional que é mera ilustração de uma canção 

preexistente, sendo o mais simplório e ordinário de todos. O segundo grupo de videoclipes 

são aqueles realizados por cineastas e ou videomakers do vídeo experimental, que se aliam a 

compositores e intérpretes mais ousados para fazer do videoclipe um campo aberto à 

invenção. E por fim, o terceiro grupo é formado em geral por músicos, que além de compor e 

interpretar suas peças musicais concebe e criam, eles próprios, seus videoclipes. 

Neste último grupo Corrêa (2010, p.3) destaca alguns exemplos notórios como David 

Bowie, Prince, Peter Gabriel, Frank Zappa, membros de bandas como The Doors e o 

brasileiro Arnaldo Antunes, todos os diretores de muitos videoclipes de suas próprias 

músicas. Valéria Bandini apud Corrêa (2007, p.4) destaca que “os videoclipes tornaram-se um 

novo referencial para a apreciação estética da música associada a uma forma de oferecer um 

produto ao consumo”. Essa é uma das fortes razões de alguns artistas apropriarem-se da 

direção e produção de seus videoclipes. 

Os videoclipes podem apresentar construções narrativas lineares ou não. Na sua 

composição, as imagens relacionam-se em maior ou menor intensidade com a letra. A 

dimensão imagética é criada nesta tensão entre o sonoro e as possíveis traduções em forma de 

imagem que cada música suscita (CORRÊA, 2007, p.4). “É premente chamar a atenção para o 

fato de que a aproximação dos videoclipes com as experiências da videoarte podem estar 

circunscrevendo eficientes aportes retóricos nestes produtos” (SOARES, 2012, p.4). 

No videoclipe, nem sempre o que é dito na música é visto na imagem, a tradução 

intersemiótica não é uma obrigação nem uma tradução fiel da música. Tradução 

intersemiótica, por tradição pensada como interpretação de signos verbais por meio 

de outros signos não verbais, passou a ser também tradução generalizada de um 

sistema de signos a outro (PLAZA, 1987 apud CORRÊA, 2007, p.4). 
 

No universo estético dos videoclipes os limites parecem não ter fim. A partir da 

década de 1970 ele invadia as televisões de todos os lares, em 1990 já tínhamos no Brasil 

canais de TV fechada para transmitir os videoclipes 24 h por dia, exemplo notório disto foi a 

MTV Brasil. Assim o crescimento do videoclipe na cultura pop disparou, e as bandas de 

heavy metal aproveitaram para disseminar seus primeiros registros, incluindo a banda pioneira 
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do subgênero black metal, o Venom. Nesse contexto podemos destacar as músicas Witching 

Hour52 e Nightmare53 do Venom que tiveram versões em videoclipe lançadas em 1982. A 

banda além de encenar as músicas com a presença dos musicistas em cena e de seus 

instrumentos incluía nos vídeos pequenos roteiros e narrativas. Os contos satânicos de 

Cronos, vocalista da banda, se passavam num jardim de uma linda casa, onde um casal que 

sonhava em ser feliz era perseguido por uma maldição demoníaca, com takes rápidos da 

banda encenando num palco. 

Nos estudos de Duarte e Pinheiro (2013, p.134) vimos que o videoclipe tornou-se um 

produto audiovisual híbrido entre os anos de 1990-2010, mutante e de grande adaptabilidade, 

capaz de dialogar com diversas linguagens e temáticas. Para Corrêa (2010, p.2) o videoclipe 

tornou-se mediador de linguagens audiovisuais ao mapear as suas experimentações e 

interfaces com o cinema, propaganda, séries de TV, documentário, animação e videoarte. 

Para Comolli (2008, p.268) e Caldas (2013) os aparelhos de gravação e 

armazenamento de áudio e vídeo ajudaram a exercitar a arte do vídeo, especialmente quando a 

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

consumidoras do rock e do pop. Ao mapearmos as origens do videoclipe, a partir de um olhar 

analítico e de sua complexidade, reconhecemos as tensões existentes entre a televisão 

comercial e a videoarte, evidenciadas nas relações que se estabelecem entre televisão e 

música. 

Desde seu surgimento embrionário nas décadas de 1960-70, passando por sua 

consolidação entres os anos 1990-2000, e chegando à sua migração para as plataformas 

digitais como YouTube, Vimeo e Facebook, o videoclipe segue como um formato midiático 

relevante e com linguagem própria. Atualmente as facilidades de captação e edição de 

imagens no formato digital também permitem que músicos da cena underground possam criar 

seus videoclipes com baixíssimo custo e difundi-los gratuitamente nas referidas plataformas. 

O videoclipe que é o resultado prático dessa pesquisa de mestrado lança mão dessas 

facilidades do digital para sua realização. 

                                                           
52  VENOM (1982). Videoclipe: Witching Hour. France. 1982. Apesar de representar um primeiro indício 

dos videoclipes de black metal, a forma primitiva dos músicos encenando a música, mudaria com o videoclipe 

criado para a faixa Nightmare. https://www.youtube.com/watch?v=OnpvcdsIyoE. Acesso em 03/03/2015. 

53  VENOM (1982). Videoclipe: Nightmare. Sanctuary Records Group. Reino Unido. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xwaXl4ncRL8. Acesso em: 23/09/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=OnpvcdsIyoE
https://www.youtube.com/watch?v=xwaXl4ncRL8
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2.2 Singularidades estéticas do videoclipe 

 

Dentre os objetos singulares estéticos dos videoclipes, está sua própria dimensão 

temporal, normalmente variando entre dois e seis minutos de duração, e sua forma peculiar de 

mixar imagens na perspectiva da bricolagem. Nos estudos de Caldas (2013, p.6) não é o 

espaço mercadológico o ‘habitat’ do videoclipe, mas sim o território da autoralidade e 

inventividade, ou seja, o autor problematiza o videoclipe a partir de sua linguagem singular, 

propondo uma nova ecologia midiática, onde as formas de produção e fruição são pautadas 

pelos conteúdos. Carvalho apud Caldas (2013, p.7) analisa algumas características técnicas 

como demarcadoras gerais da linguagem do videoclipe, pois eles apresentam em sua maioria 

elementos como: “movimentos rápidos de câmera, efeitos bruscos de transição de imagens, 

iluminação especial, takes rápidos e o corte na batida”. Na linguagem do videoclipe a imagem 

não necessariamente dialoga com a letra musical, na verdade quase sempre é diferente, como 

no caso dos videoclipes da banda Venom, citados nesse capítulo. Mas, independente do 

gênero musical, esta característica pode ser facilmente observadas.  

Para Comolli (2008, p.269): “ver/não ver, saber/não saber, acreditar/não acreditar, 

essas oposições que definem e resumem a relação do espectador com o videoclipe são, antes 

de tudo, jogos de oscilação”. Dificilmente encontraremos uma voz em off em videoclipes, 

porém, existem inúmeras poéticas inseridas em diversos clipes encontrados nos dispositivos 

virtuais, o que facilita consideravelmente identificar a presença de linguagens singulares nas 

narrativas de videoclipes do subgênero black metal.  

Outra singularidade estética encontrada nos videoclipes é sua expansão de elementos 

presentes em outras formas narrativas visuais. Para Bellour (1997, p.23) este gênero do 

cinema expande movimentos e ritmos, a fotografia exclui, fecha, reflete e mata os 

movimentos, conseguindo parar e agregar valores à imagem. Corrêa (2007, p.12) ressalta que 

o cenário audiovisual contemporâneo caracteriza-se por uma intensa hibridação entre 

formatos, suportes, gêneros e técnicas, o que agrega valores para a experimentação natural 

presente na linguagem do videoclipe. 

Explica Soares (2004, s.p.) que o videoclipe já foi uma forma narrativa marcada pela 

rapidez de difusão e instantaneidade de interesse, com prazo de validade determinado, num 

esforço para divulgação musical, muitas vezes atrelada ao interesse comercial de gravadoras. 
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Com o passar dos anos, as narrativas foram sendo construídas e desconstruídas no universo 

dos videoclipes (CALDAS, 2013, p.3).  

Arlindo Machado (2007, p.49) afirma que apesar do destaque dado às características 

artísticas intrínsecas a esse formato audiovisual, pode sim, sobressair-se o seu lado comercial. 

Para Corrêa (2010, p.24) o videoclipe é um produto do gênero audiovisual e pode ser 

analisado e criticado cinematograficamente. Em frente à tela pode-se rever o videoclipe, 

analisá-lo, lendo as imagens, percorrendo a reprodução e verificando a sequência (JULLIER, 

MARIE, 2009, p.6). Segundo Vanoye e Goliot-Lété (2006, p.3) apud Jullier, Marie (2009, 

p.7) para compreendermos sua linguagem é indispensável analisarmos os elementos sintáticos 

e gramaticais dos videoclipes, enxergar seus limites, suas formas e seus suportes, além de seus 

eixos, para desmontá-los e reconstruí-los de acordo com o que se pretende compreender. 

Os canais musicais como a MTV, principal expoente do gênero no mundo, 

transformaram o videoclipe em um produto de massa, dando uma amplitude imagética à 

música e conectando a televisão com os interesses da indústria fonográfica (SOARES, 2012, 

s.p.). Essa relação foi muito aceita pelos estudiosos como Goodwin (1993, s.p.) e Kaplan 

(1993, s.p.) apud Holzbach e Nercolini (2009, s.p.) tratam o gênero utilizando conceitos 

relacionados à linguagem televisiva e às suas convenções. Para analisar, por exemplo, o 

motivo que faz os cantores frequentemente se direcionarem ao telespectador, enquanto 

dançam e interpretam a canção no videoclipe, Goodwin busca referências em elementos como 

os “talking heads” (que seriam as “cabeças falantes” que transmitem notícias na televisão) e 

nos shows de auditório. Kaplan, por outro lado, analisa a parte visual do videoclipe e da 

MTV, relacionando suas características estéticas ao pós-modernismo no contexto da arte. A 

parte musical, como bem aponta Goodwin, fica praticamente esquecida nas análises de 

Kaplan (HOLZBACH, NERCOLINI, 2009, s.p.). O cenário audiovisual contemporâneo 

caracteriza-se por uma intensa hibridação entre formatos, suportes, gêneros e técnicas 

(DUARTE, PINHEIRO, 2013, p.135). 

A interpretação de signos verbais por meio de outros signos não verbais, possibilitou 

diversas bandas de black metal produzirem seus videoclipes enfatizando sua estética singular.  

Vale ressaltar que a forma estética musical e visual extrema do black metal em suas músicas 

com vocais cada vez mais guturais e rasgados, sua rispidez e brutalidade sonora, levou essa 

vertente do metal à produção de videoclipes com características singulares, tornando-o um 
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dos subgêneros de heavy metal mais conhecidos em todo underground mundial (RIBEIRO, 

2016). 

 

2.3 O videoclipe e o subgênero black metal 

 

O videoclipe tornou-se um dos produtos mais consumidos e emblemáticos das 

bandas do black metal. Este recurso audiovisual aproxima as bandas de seus públicos e 

consegue disseminar seus álbuns e seu merchandising em geral. E nessa linguagem elas 

conseguem transmitirem suas mensagens conceituais e estéticas. De acordo com Xavier e 

Soares (2012, s.p.) a maior parte das discussões relativas ao videoclipe parte da sua 

capacidade de transpor as canções populares em imagens com uma linguagem singular. Na 

cena black metal e de outras vertentes do metal extremo, os adeptos interessam-se muito pelas 

produções em formato videoclipe, possivelmente por essa forma narrativa específica ser mais 

próxima do que podemos chegar de uma sinestesia audiovisual. 

O videoclipe floresce nos anos de 1980 paralelamente ao surgimento dos subgêneros 

de metal, e diversos trabalhos do rock mainstream marcaram este período. Nesse novo cenário 

audiovisual contemporâneo uma intensa hibridação entre formatos, suportes, gêneros e 

técnicas começou a ditar as regras (DUARTE, PINHEIRO, 2013, p.135). Vanoye e Goliot-

Lété (2006, p.6) apontam que ao analisarmos estes produtos audiovisuais contemporâneos, 

estamos nos analisando, recolocando em questão as primeiras percepções e impressões, 

conduzindo-nos a reconsiderar hipóteses ou opções para consolidá-las ou invalidá-las. Essa 

percepção, provoca-nos a pensarmos que ao analisar um videoclipe de uma banda de black 

metal, além de mergulharmos livremente em sua construção técnica e conceitual, e 

adentrarmos seu mundo ficcional, também analisamo-nos como apreciadores de sua estética 

peculiar. Jacques Aumont, et al. (2005, p.2) ao realizar uma síntese sobre a percepção, seus 

componentes fisiológicos e psicológicos, definiu-se como um ‘espectador-analista’. O black 

metal, por tratar-se de um movimento musical, apropriou-se do videoclipe, e a partir de suas 

performances musicais ao vivo, diversos cenários foram criados para expressar sua identidade 

gerando reflexos nas criações em videoclipe. 

O Venom com seu videoclipe para a música Witching Hour, produzido pela 

gravadora Sanctuary Records Group, em 1981, na cidade de Londres, tornou-se reconhecido 

no cenário heavy metal de todo planeta. No videoclipe, Cronos e sua banda encenam no palco, 

em uma produção visual simples e eficaz, baseada em iluminação atmosférica, uso de gelo 
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seco e atuação característica dos musicistas. O emblemático videoclipe, talvez o primeiro do 

gênero black metal, ajudou a banda a disseminar sua proposta estética radical e ruidosa e 

também na venda de discos, fitas e pôsteres, o que promoveu à época, a realização de uma 

extensa turnê pelo mundo. 

Para Campoy (2008, p.1) o subgênero black metal assume uma postura satanista e se 

reafirma em contradição a sociedade judaico-cristã, por esta razão, este segmento musical 

tornou-se tão polêmico e discriminado pelos públicos mais conservadores. A partir de fins da 

década de 1980 diversas bandas começam a disseminar este sombrio estilo musical através de 

espetáculos e videoclipes. Uma das bandas que mais se destacaram nesse período foi a 

dinamarquesa Mercyful Fate, com sua obscura performance liderada pelo vocalista King 

Diamond, que posteriormente criará um projeto solo autonomeado. Sua música narra diversas 

histórias de horror contadas através de álbuns conceituais, e possui um caráter particular ao 

apresentar-se em shows e festivais levando elementos cênicos do teatro, da dança e dos 

espetáculos de circo para os palcos, bebendo da tradição do chamado shock rock de ícones 

como Alice Cooper e Kiss, mas aliando às suas propostas visuais o aspecto satanista. 

Videoclipes como The Uninvited Guest (1994) e Witches Dance (1994) demarcam a fusão de 

cenas da banda com seus instrumentos e outras baseadas no contexto lírico narrativo das 

faixas criando uma tensão peculiar entre a música e a história narrada por ela, sempre tendo 

como foco o vocalista King Diamond, com seu corpse paint único, sua cartola preta e suas 

indumentárias exclusivas. 

Muitos elementos da estética singular dos videoclipes de black metal que serão 

filmados durante a década de 1990 e 2000, já podem ser observados de maneira pontual 

nessas produções do Mercyful Fate, a banda baseou-se na mesma proposta estética de seus 

shows ao vivo para a criação dos videoclipes, e anteriormente a eles já havia obtido sucesso 

com o lançamento de versões em formato VHS de seus shows com grande demanda por parte 

dos fãs. Os registros em VHS percorreram as distribuidoras e lojas de rock do mundo todo, 

esgotando-se rapidamente, com destaque para a lendária apresentação da banda no ‘Dynamo 

Club
54

’ em 1983, localizado no sul dos Países Baixos (Figura 29). 

 

 

 

                                                           
54  DYNAMO. Casa de shows em Eindhoven um município neerlandês localizado na província de 

Brabante do Norte, no sul dos Países Baixos onde foram realizados inúmeros festivais de rock e heavy metal 

(MERCYFUL FATE, 1983). 
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Figura 29 – Esquerda King Diamond do Mercyful Fate em frame do videoclipe “Witches Dance” (1994), e à direita em capa 

de VHS da banda, videoclipes e shows precursoras da estética black metal. 
Fonte: http://www.kingdiamondcoven.com/site/category/discography/mercyful-fate/. 

 

A gradativa autonomia estética conquistada pelo videoclipe incentivou o surgimento 

de canais especializados, como a emissora mais conhecida do gênero, a MTV, que veiculará 

videoclipes do subgênero black metal em sua programação. Ao longo dos anos as produções 

de videoclipes de black metal vão ampliando-se e múltiplas bandas, desde as origens do 

subgênero até os expoentes de sua segunda e terceira gerações criaram seus vídeos, incluindo-

se aí Sarcófago (Brasil), Mayhem (Noruega), Immortal (Noruega), Rotting Christ (Grécia), 

Behemoth (Polônia), e inúmeras outras. Nessas produções destaca-se a presença do contraste, 

as tonalidades em cinza e cores frias, a presença da natureza, sobretudo em cenas realizadas 

em ambientes de florestas, matas e montanhas, e ainda as geleiras e os desertos; o aspecto 

noturno também é marcante, e a presença do corpse paint, de sangue, couro, pregos, 

instrumentos perfurantes e lâminas, assim como dos elementos icônicos do estilo como cruzes 

invertidas, o Baphomet e o pentagrama. O black metal é frequentemente recebido com 

hostilidade pela cultura mainstream e muitos de seus videoclipes acabam sendo veiculados 

em outros meios midiáticos, inicialmente em fitas VHS, depois em DVDs, e por fim, 

sobrevivendo nos ambientes virtuais, aos quais produtores e bandas recorrem para divulgar e 

promover seus registros.  

Como boa parte das produções em videoclipe, o black metal também utilizou 

comercialmente o formato, ajudando em sua disseminação pelo globo e na consolidação de 

bandas de renome, apesar da esmagadora maioria das bandas permanecer na obscuridade do 

underground. No entanto, o fator comercial não foi e nem é garantia de sua existência e 

continuidade como forma expressiva. Então, o que explica existirem tantas produções 

audiovisuais neste subgênero black metal? Caldas (2013, s.p.) afirma que seus criadores 

http://www.kingdiamondcoven.com/site/category/discography/mercyful-fate/
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aproveitaram-se da diminuição da vendagem de discos com a disseminação do streaming para 

dar ainda mais força ao formato videoclipe e ao seu papel de difusão musical, assim 

começaram a produzir para as diversas plataformas digitais, o que possibilitou dinamizar as 

novas produções audiovisuais. As bandas de black metal conseguem traduzir  seu espetáculo 

mórbido de terror, suspense e/ou ficção científica no contexto da linguagem do videoclipe. 

Em ambientes escuros, luzes lúgubres, músicas distorcidas, timbres fortes de bateria, e 

imagens resgatando em releituras antigas religiões, mitos, cultos, fatos e acontecimentos do 

lado negro da espiritualidade, em sua simbologia peculiar. 

Para Machado (2000, p.111) já se foi o tempo do formato audiovisual ser constituído 

apenas em peças promocionais, produzidas por estrategistas de marketing para vender 

produtos midiáticos. Os videoclipes de black metal expandiram os seus próprios limites 

criativos e expressivos na contemporaneidade, e como afirma Muanis (2012, s.p.), a 

fragmentação de sua linguagem é amplificada no campo prático da tecnologia digital, 

viabilizando o trabalho não linear, experimentando o design pós-moderno, com a 

amplificação da bricolagem digital e da fusão emergente de referências. 

Vanoye e Goliot-Lété (2002, p.35) destacam que essa modalidade do audiovisual 

desestabiliza o modelo clássico do filme “por suas narrativas mais frouxas, menos 

organizadas, questões não resolvidas, finais abertos ou ambíguos”. Duarte e Pinheiro (2013, 

s.p.) esclarecem que o videoclipe aparece como um dos raros espaços ‘decididamente abertos 

a mentalidades inventivas’. Essa liberdade e inventividade permitiu que os produtores e 

criadores dos videoclipes de black metal pudessem explorar e experimentar livremente, 

principalmente a partir da desvinculação direta entre venda de discos e a produção de 

videoclipes. 

Para Machado (2000, p.62) “o videoclipe é capaz de dar continuidade ou novas 

consequências a atitudes experimentais como o cinema de vanguarda dos anos 1920, ou o 

cinema experimental dos anos 1950-60 e a videoarte entre os anos de 1960-70”. No caso dos 

videoclipes de black metal, apesar de suas características estéticas singulares já destacadas,  

percebe-se uma ligação intrínseca com os videoclipes de heavy metal em geral e de seus 

subgêneros. Obviamente existem casos onde o experimentalismo é a marca, mas de maneira 

geral os videoclipes de black metal estruturam-se sobre os mesmos pilares estéticos e 

conceituais, destacando-se a presença quase obrigatória dos musicistas nas cenas e a 

ambientação obscura e com referências tênues ou fortes ao gênero fílmico horror.  
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Segundo Bellour (1997, p.85) é na análise fílmica dos videoclipes que conseguimos 

transcodificar o que pertence ao visual, descrito pelos objetos filmados, cores, movimentos, 

luz, etc., e ao sonoro, músicas, ruídos, tons, tonalidades das vozes, e do audiovisual, relação 

dinâmica entre imagens e sons. Observarmos analiticamente os videoclipes black metal, e isso 

permitiu-nos enxergar seus limites, seus clichês, suas iconicidades, e também desconstruí-los  

e reconstruí-los de acordo com nossa percepção criativa e analítica, essa percepção foi 

fundamental para a realização da poética artística dessa pesquisa.  

Um dos tópicos mais frequentes em conversas entre fãs de metal gira em torno das 

fronteiras do black metal. O debate sobre o que é e o que não é black metal, quais bandas 

pertencem ou não pertencem ao subgênero, em que outro subgênero de metal deveriam 

encaixar-se determinadas bandas. Isso extrapola a esfera da comunicação pessoal, ocupando 

espaço em publicações especializadas, fanzines, fóruns de discussão na internet em escala 

internacional. Não raro, estas conversas tornam-se debates e discussões apaixonadas, 

podendo, inclusive, adquirir contornos ofensivos. Neste sentido, os videoclipes black metal 

ajudam na amplificação dessas polêmicas e servem para validar ou não argumentos a favor ou 

contra as bandas. Este tópico serviu-nos para ampliar a compreensão da estética dos 

videoclipes black metal, percebendo suas particularidades de modo a respeitar sua natureza 

híbrida e pouco atrelada às regras de outros gêneros audiovisuais.  

 

2.3.1 A narrativa do videoclipe black metal  

 

Nos videoclipes de black metal, além dos elementos destacados no tópico anterior,  

como as cenas de seus músicos em florestas, matas, e campos abertos, também são comuns 

tomadas em casas e galpões abandonados, noutras vezes apropriam-se de fogo, com fogueiras, 

tochas, castiçais, candelabros e suportes para velas como crânios e lamparinas. Os 

componentes básicos gerais percebidos nos planos de um videoclipe black metal demarcam o 

teor de suas narrativas que geralmente não ultrapassassem seis minutos de duração. 

Afirmam Vanoye e Goliot-Lété (2006, p.12), que os ângulos de filmagem, as 

tomadas utilizadas, sejam ‘frontal ou lateral’, plongeé/contreplongée, câmera fixa/câmera em 

movimento, travelling, panorâmica, movimento com a grua, câmera na mão, objetiva fixa ou 

zoom e até mesmo o movimento ótico, devem ser observados no produto audiovisual. A 

colagem de imagens utilizando de forma antropofágica e outras obras também pode ser 
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percebida nos videoclipes de black metal, destacam-se imagens de guerra, catástrofes naturais 

e miséria. Corrêa enfatiza (2007, p.3) “a tendência contemporânea do videoclipe, de se fazer 

composições a partir de outros trabalhos e imagens produzidas inclusive pela mídia de 

massa”. 

Para Caldas (2013, s.p.) quando se fala em videoclipe, não é errado afirmar que, no 

imaginário coletivo, as pessoas o descrevam como imagens rápidas que ilustram uma 

determinada música. A banda de black metal sueca Marduk em seu videoclipe intitulado 

Souls for Belial produzido em 2012, é um exemplo dessa característica geral também 

percebida em alguns videoclipes do subgênero, nele as imagens se movimentam e se 

sobrepõem de forma muito acelerada, frames monocromáticos predominam. A pulsação 

frenética das imagens concatena-se ao acelerado blastbeat
55

 da música. No videoclipe 

percebe-se o uso de ângulos frontais, câmeras fixas e em movimento, com um enquadramento 

que denota a organização do espaço e dos objetos filmados em um campo panorâmico. 

 
Figura 30 – Marduk. Videoclipe: Souls for Belial. 2012. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=EUWOqr_AJvI. 
 

O videoclipe Souls for Belial da banda Marduk, promoveu a música, imagem e 

ideário da banda e assim também influenciam comportamentos e ditam modas (figura 30). 

Faro (2004, p.12) trata esse potencial como um elemento da semântica do videoclipe. Esta 

natureza facilmente pode ser encontrada nos videoclipes de bandas bem conceituadas do 

                                                           
55  MORAES (2013). Neste trecho da investigação, voltamos a conceitar a metranca ou blastbeat como 

um padrão rítmico de bateria que faz uso de baquetadas rápidas alternadas ou coincidentes na caixa e 

no chimbal ou ride. A caixa e o chimbal (ou prato) formam a levada da batida, enquanto o bumbo é tocado entre 

eles para criar uma “parede sonora”. Pode-se também coincidir a baquetada da caixa com a do prato de ataque ou 

do prato ‘china’, para um efeito ainda mais carregado. 

https://www.youtube.com/watch?v=EUWOqr_AJvI
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black metal como Abbath, Marduk, Behemoth, Gorgoroth, Emperor, Dimmu Borgir, Cradle 

of Filth, Graffenstein, entre outras. 

 
Figura 31 – Quadro da encenação da voz durante o videoclipe Souls For Belial do Marduk, 2012. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=EUWOqr_AJvI. 
 

 

Como já destacado, nos videoclipes de black metal, nem sempre o que é dito na 

música é visto na imagem, a tradução intersemiótica não é a base estrutural como no caso da 

figura (31), um frame do referido videoclipe da banda Marduk, em que as imagens não 

possuem uma coerência ilustrativa direta com a letra. Bellour (1997) descreve que o cinema 

expande movimentos e ritmos, a fotografia exclui, fecha, reflete e mata os movimentos, 

conseguindo parar e agregar valores a imagem.  

 Geralmente os videoclipes de black metal iniciam com planos mais abertos para 

localizar o espectador e seguem mostrando o decorrer da narrativa através de cortes bruscos e 

fluência rápida de imagens, mas existem também planos-sequência. Corrêa (2007, p.11) 

reforça exemplos de videoclipe que tomam como base a sintaxe do cinema: “a banda Ira fez 

um clipe chamado Bebendo Vinho, que foi realizado em plano-sequência, ou seja, sem 

cortes”. Ou seja, a imagem do videoclipe como gênero narrativo híbrido de cinema e vídeo é 

permeada de elementos dessas linguagens promovendo experiências estéticas singulares. 

Outro importante aspecto a ser considerado nos videoclipes são seus roteiros e como 

estruturam-se na pré-produção, produção e pós-produção. O videoclipe black metal pode 

narrar a história da música, pode até introduzir novos conceitos através de imagens 
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relacionados à letra e ainda, imageticamente, pode contrapor-se ao conteúdo lírico. O padrão 

de apresentar os músicos tocando seus instrumentos, um clichê dos videoclipes presente desde 

os seus primórdios, também é preponderante no subgênero black metal. Mas, eventualmente, 

pode não estar presente, como no emblemático videoclipe da banda Darkthrone, Transilvanian 

Hunger (1999), que basicamente mostra uma floresta gelada coberta de neve sendo filmada 

com uma câmera na mão. O subgênero musical black metal, por sua perspectiva pouco 

comercial e underground permite a inventividade, e transcende em potência criativa.  

O videoclipe para Néstor Canclini (2008, p.283) é o produto mais bem-acabado das 

chamadas culturas híbridas e o que melhor representa a época contemporânea como 

manifestação cultural. Ainda segundo Canclini (2008, p.284) alguns trabalhos aproveitam a 

versatilidade do videoclipe para gerar obras breves, ainda que densas e complexas. Por 

exemplo, a banda de black metal alemã ‘Gräfenstein’ em seu videoclipe ‘Storm of Maggots’ 

de 2011  (figura 31), apresenta uma narrativa complexa e instigante em planos de curtíssima 

duração e sobreposição brusca de diversas tomadas.  

 
Figura 32 – Videoclipe da banda Gräfenstein: Storm of Maggots, 2011. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Sg32zs42jXA. 
 

 

No referido videoclipe figura (32), a história acontece em uma fazenda, onde uma 

jovem corre para se esconder de algo. Ao chegar a uma casa descobre que sua fuga termina na 

habitação de seus perseguidores, um local decrépito e aparentemente abandonado. O 

videoclipe é composto por quatro personagens, os três membros da banda e a jovem. Os 

integrantes da banda encenam a música tocando seus instrumentos dentro de uma sala maior 

da casa, nos demais corredores e ambientes menores são ambientados cenários de horror. Em 

um dos espaços vemos um homem mascarado no chão, e vários brinquedos espalhados. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sg32zs42jXA
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Noutra cena, a jovem se depara com o guitarrista da banda lavando as mãos cheias de sangue 

e vê uma faca. A narrativa segue-se frenética com as imagens pulsando na tela no ritmo 

agressivo da música. “Nas formas mais rudimentares de expressão, ambos os elementos (a 

imagem e o som) serão controlados por uma identidade de ritmo, de acordo com seu conteúdo 

da cena” (EISENSTEIN, 2002ª, p.59). Assim, se este movimento está presente, a única 

exigência é que ele se adapte ao ritmo fixado pela trilha paralela ao videoclipe da banda 

Gräfenstein. Esse é um exemplo clássico que apresenta múltiplos elementos recorrentes na 

estética dos videoclipes de black metal. Laura Josani Andrade Corrêa (2010, p.111) afirma 

que a música é o suporte fundamental do videoclipe, sejam aqueles videoclipes que fazem 

traduções literais da letra ou não. “A música é simultaneamente referência e limite das 

imagens do videoclipe” afirma Arlindo Machado (2000, p.176). 

Inegavelmente o black metal, mesmo como gênero musical underground e não 

destinado ao consumo massivo, também está inserido na indústria fonográfica. Assim, 

dependendo da popularidade da banda e de seu aporte financeiro, teremos produções com 

estética mais baseada no cinema e na publicidade, ou veremos preponderar à liberdade de 

criação de filmmakers. As produções mais baratas e desvinculadas de intenções comerciais 

costumam ser as mais inventivas, criativas, e hoje praticamente todas as bandas de black 

metal podem gravar videoclipes. 

 
Figura 33 – Abbath – Videoclipe: Winterbane, 2015. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Yv-oC5zCwn8. 
 

De acordo com Corrêa (2007) realizar uma análise fílmica do videoclipe é um 

trabalho com resultados sempre insuficientes, porque este gênero audiovisual emerge da 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv-oC5zCwn8
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hibridação, da contaminação, das múltiplas referências e da experimentação. Como analisar as 

manifestações que não cabem no culto ou no popular, que brotam de seus cruzamentos ou em 

suas margens? (CANCLINI, 1997). Portanto nessa nossa investigação não nos propusemos a 

analisar e sim a tentar perceber pistas e nuances que indicam-nos as chaves estéticas que 

caracterizam o videoclipe black metal, auxiliando-nos na concepção de nosso produto poético. 

 

 
Figura 34 – Foco na imagem do artista Abbath – Videoclipe: Winterbane, 2015. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Yv-oC5zCwn8. 2017. 
 

Um exemplo da tensão entre clichê e experimentação, popular e erudito, antigo e 

novo, entrecruzamentos híbridos marcantes, pode ser apreciado no videoclipe Winterbane, da 

banda Abbath, projeto do ex-integrante da notória banda de black metal Immortal, da Noruega 

(Figuras 33 e 34). Nesse videoclipe percebe-se que na maior parte do tempo o artista Abbath 

dubla e interpreta a canção, e o que a letra diz. Como já destacado, esse é um procedimento 

clichê extremamente comum das narrativas dos videoclipes contemporâneos. Mas ao longo do 

vídeo percebemos também a inclusão de múltiplas sequências trazendo ambientes inóspitos, 

imagens de pessoas em indumentarias medievais, demônios mascarados que mixam estéticas 

ancestrais às contemporâneas, tensões múltiplas entre o novo e o velho, o experimental e o 

tradicional. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yv-oC5zCwn8
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2.4 Narrativas visuais e interatividade: Cinema expandido & Videoclipe Interativo 

 

Na história das narrativas visuais e interativas, a experimentação tecnológica 

possibilitou a transformação das relações tradicionais entre espectador-espetáculo, com o 

surgimento de novos mecanismos de produção, distribuição e apresentação (LEÃO, 2010, 

p.308). Trataremos brevemente nesse tópico das narrativas visuais e da perspectiva interativa 

da hipermídia, das convergências midiáticas e da interatividade no contexto da arte, 

abarcando o conceito de cinema expandido. Também falaremos do videoclipe interativo e 

suas possibilidades emergentes, trazendo alguns exemplos, incluindo o videoclipe em 360
o
 

Your Last Breaths da banda de death metal estadunidense Suffocation em 2017, que utiliza a 

mesma tecnologia interativa do videoclipe criado como parte dessa investigação de mestrado. 

O objetivo dessa explanação não foi aprofundarmo-nos nesses conceitos e sim compreendê-

los para que auxiliassem na criação do videoclipe interativo, a poética artística dessa pesquisa.  

Na contemporaneidade prepondera à tendência em se discutir o cinema digital que 

aponta caminhos para uma maior participação do espectador, seja pelas novas possibilidades 

que proporciona, ou pela recuperação de parte de recursos de mídias anteriores. Assim, o 

chamado cinema expandido floresce neste século das novas tecnologias da informação. Para 

Coutinho (2011, p.93) as linguagens híbridas promovem o surgimento de um cinema 

interativo, por meio de novos processos de captação, montagem e relação com o espectador, 

agora também interator. 

 

2.4.1 Hipermídia, convergência midiática e interatividade 

 

O termo hipermídia é aqui entendido como deslocamento do conceito de hipertexto 

formulado nos anos 1960 por Theodor Nelson que já se reportava ao texto eletrônico como 

escrita ramificada que sugere percursos previamente predefinidos, permitindo a abertura do 

texto e, consequentemente, possibilitando a circularidade por parte do sujeito usuário no 

tocante às estruturas significantes digitais (NUNES FILHO, 2003, p.1). Dentre as 

características básicas da hipermídia tem-se a viabilidade em buscar informações por meio de 

links clicáveis que podem acionar textos, fotos, filmes, animações, sons e outros signos 

audiovisuais caracterizando-a como “hipermídia” e não apenas como “hipertexto”. Os links 

oferecem ao usuário um transitar por uma teia de possibilidades gerando a multilinearidade, 

ou seja, aberturas tecnológicas que são também responsáveis pelo fenômeno de convergência 



102 

 

(FRANCO, 2004, p.163). Interessante perceber como a utilização da hipermídia ainda é algo 

totalmente embrionário nos subgêneros musicais do heavy metal, sobretudo nos videoclipes, 

onde só muito recentemente surgiram os primeiros exemplos hipermidiáticos. 

Para Negroponte (1995) apud Nunes Filho (2003, p.1): “a hipermídia é um 

desenvolvimento do hipertexto, designando a narrativa com alto grau de interconexão, a 

informação vinculada”. Pensemos então na hipermídia como um amálgama de conteúdos 

elásticos que podem ser “esticados” ou “encolhidos” de acordo com a interação do fruidor. O 

uso dessas possibilidades para a construção de novas narrativas dentro do subgênero black 

metal ainda é incipiente, o que para nós, como criadores, é instigante, um campo a ser 

explorado. 

Os sistemas hipermídia apresentam características dinâmicas em termos de 

construção significante, disseminação de conhecimentos e produção de sentidos que diferem 

dos processos midiáticos que precedem os suportes digitais (NUNES FILHO, 2003, p.2). 

Ainda para Nunes Filho (2003, p.2) “o principal traço do que podemos denominar hipermídia 

é a conjunção básica de três elementos que se associam a outros: imaterialidade, 

interatividade e velocidade”. Segundo Edgar Franco (2004, p.163) a ocorrência de 

hibridização no universo da cultura traz como efeitos uma coordenação entre linguagem e 

meios, possibilitando o surgimento da hipermídia. Isso implica em afirmar que os diferentes 

processos de construção sígnica na esfera digital operam com informações vinculadas, 

interconexões de narrativas, multiplicidade, instantaneidade e estruturação não linear. Na 

criação do videoclipe interativo detalhada no próximo capítulo, encaramos essas novas 

possibilidades midiáticas como formas de amplificar certos aspectos da subjetividade do black 

metal e de seus significados. 

A telemática, de certa maneira, ao materializar a noção de interface potencializa os 

sistemas hipermídia enquanto um complexo de produção significante não sequencial 

ramificado de texto, imagem e som (NUNES FILHO, 2003, p.2). Neste sentido, todo 

ambiente hipermídia, desde a sua estruturação até o acesso interativo de informações, é 

considerado como um modelo semiótico de representação aberta que apresenta interfaces com 

o usuário e cujo volume de informações produz, paulatinamente, novas referências sígnicas.  

Esse ambiente hipermidiático imita a capacidade cerebral humana de atuar por livre 

associação, paralelismos e analogias. Assim os sistemas hipermídia se estruturam como uma 

rede semântica de informações que possibilitam compreensões transdisciplinares devido à sua 
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natureza de construção (on line ou off line), sua capacidade plurisígnica, sua estrutura 

labiríntica em forma de rizoma, a participação do usuário e a leitura sinestésica que mobiliza 

os sentidos quando dispostos em memórias paralelas ou em rede (NUNES FILHO, 2003, p.2). 

Experimentar recursos tecnológicos e visuais para transformar, desconstruir 

preconceitos e trazer novos sentidos para uma poética visual, tornou-se um desafio para essa 

pesquisa sobre o videoclipe, a interatividade e a cena black metal. O formato digital começou 

a transformação através dos suportes CD, CD-ROMs, DVDs, substituindo mídias analógicas 

como K7, disco de vinil, e VHS; mas ainda mantendo basicamente a forma narrativa fruitiva 

linear dos suportes anteriores. A banda goiana de black metal Luxúria de Lillith, enfocada 

nessa dissertação, apropriou-se desses novos suportes sem abandonar os antigos, que por seu 

apelo vintage seguem sendo apreciados pelos fãs. Com o sistema digital, novos desafios 

surgiram, e criamos nossos primeiros videoclipes filmados, editados e difundidos no formato 

digital. A partir deles e da observação da emergência da interatividade no digital colocamo-

nos a questão, seria possível que as imagens e sons respondessem aos estímulos dos 

interatores por meio de videoclipes expandidos? 

Para Arlindo Machado (2007, p.125) vive-se o pensamento da convergência, ou seja, 

um agrupamento entre segmentos culturais e formatos midiáticos. Essa convergência pode ser 

representada por círculos, os quais determinam, em suas respectivas esferas, cada segmento 

midiático. O surgimento da televisão, do vídeo e do computador contribuiu para a ruptura dos 

conceitos clássicos do cinema e fez emergir o cinema expandido. 

 

2.4.2 O cinema expandido e suas experiências 

 

O cinema expandido consiste da experimentação tecnológica, capaz de conectar as 

possibilidades narrativas por meio de aparatos tecnológicos. Afirma Leão (2010, p.308) que 

“a expressão cinema expandido foi criada por Stan VanDerBeek, por volta de 1960, mas só 

popularizada em 1965 com o filme Report from Millbrook de Jonas Mekas”. Segundo 

Arlindo Machado (2007, p.135) a arte cinematográfica nasce e se mantém até os dias atuais 

sob os signos da revolução e do experimentalismo. As mudanças neste campo, desde os 

primórdios até a era digital, têm repercutido nas expressões técnicas, estéticas e conceituais do 

cinema. A expressão cinema expandido engloba na atualidade a convergência das linguagens 

no meio audiovisual reaparecendo em novos cenários digitais, ampliando-se de forma a 

abranger outros espaços para além das salas tradicionais de exibição, como os ambientes 
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virtuais, videoarte, sites específicos, instalações, generative art, e outros que retratam o 

complexo território cinemático no mundo contemporâneo. 

Nos textos de Leão (2010, p.308) o ‘cinema expandido’ ampliou-se com a expansão 

digital na década de 1990, ampliando seus experimentos. Na concepção de André Parente 

(2009, p.23) há duas vertentes básicas de cinema expandido, aquela que reinventa salas de 

exibição, e a que radicalizam processos de hibridização entre diferentes mídias. O cinema 

expandido é o cinema ampliado, o cinema hibridizado. Nesse contexto, como muitos autores 

consideram o videoclipe como uma forma narrativa audiovisual híbrida de cinema e vídeo, 

suas novas manifestações interativas também são percebidas como uma forma de videoclipe 

expandido. 

Para Kátia Maciel (2007, p.14) a relação do expectador com a obra cinematográfica 

no cinema expandido traduz o conceito de transcinema, o lugar no qual o espectador 

experimenta sensorialmente as imagens espacializadas de múltiplos pontos de vista, podendo 

interromper, alterar e editar a narrativa em que se encontra imerso. Raymond Bellour (1997, 

p.85) ao explorar a relação entre as imagens, a fotografia, o cinema, o vídeo e as mídias 

digitais, admite que o vídeo seja o grande operador dessas relações, pois nos permite entrar 

num outro tempo da imagem, ou seja, um tempo em que a inclusão, o diálogo e as passagens 

de um a outro meio configuram o novo estado da arte e das mídias. Um tempo marcado por 

miscelâneas onde as imagens deslizam umas sobre as outras. 

Nos estudos de Coutinho (2011, p.93) o cinema interativo é a principal proposta na 

participação do expectador. Para ele, interativa é toda mídia em que o usuário pode fazer 

escolhas de elementos estruturais ou de caminhos a seguir. Segundo Manovich (2001, p.32) 

apud Coutinho (2011) o cinema digital interativo nos remete ao tradicional (linguagem e 

estrutura narrativa) mixando a ele as novas tecnologias interativas. Os exemplos de 

interatividade vão desde textos com links na internet até jogos complexos em que o usuário 

assume o papel de um dos personagens, tendo liberdade para explorar o cenário. A interação 

passou a ser uma característica das novas mídias, no contexto digital, convidando o interator a 

participar ativamente do processo, expressando desejos e tomando decisões (COUTINHO, 

2011, p.94). 

Segundo Primo apud Coutinho (2011, p.95) quando há mediação de um computador 

na interatividade ela pode ser mútua ou reativa. É mútua quando é compartilhada por mais de 

um interagente e se baseia na relação interpessoal. Trata-se de uma interação que 
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constantemente muda seus parâmetros e que não pode ser prevista como nos programas de 

bate-papo virtual e listas de discussão. Já a interatividade reativa caracteriza-se por uma 

unilateralidade na relação, não sendo uma interatividade construída por dois interagentes.  

No cinema interativo uma questão interessante é a autoria. Há uma valorização muito 

grande do papel do expectador/interator e, assim, passa a ponderar-se quem é o real autor da 

obra. Argumenta-se que a obra só é completa se, de fato, manifesta-se seu poder interativo. 

Para Franco (2017, p.1) apud Santos (2017, p.1) o fenômeno da interatividade exercerá 

grande impacto nos filmes nos quais, o expectador pode interferir nos rumos do enredo 

proposto. 

Segundo Murray (2003) a narrativa é um de nossos elementos cognitivos primários 

para a compreensão do mundo. O modo de se contar uma história se desdobrou numa 

infinidade de possibilidades narrativas. O advento de inovadores aparatos tecnológicos, as 

novas tecnologias de comunicação e informação, ou as novas mídias, abriram-se também para 

as possibilidades narrativas O cinema expandido é acima de tudo a exploração criativa de 

capacidades expressivas e variadas no meio contemporâneo (LEÃO, 2005, p.313). 

 

2.4.3 O videoclipe interativo 

 

É no contexto do que chamamos videoclipe interativo que este trabalho se desenrola. 

Os videoclipes interativos, termo criado pelo cineasta autoral e videomaker pioneiro 

estadunidense Stan VanDerBeek em 1960 para batizar seus filmes experimentais, antevendo 

que seria possível no futuro uma interação com os seus públicos que tornou-se efetiva no 

contexto da hipermídia. Atualmente podemos dizer que o videoclipe interativo caracteriza-se 

pela experimentação tecnológica com a linguagem dos videoclipes convencionais e as novas 

possibilidades hipermidiáticas. A produção dos filmes interativos pioneiros de VanDerBeek 

ocorreu entre 1966 e 1971 e só foi possível por meio de um programa de computador 

desenvolvido pelo físico Ken Knowlton. Assim, VanDerBeek é apontado como precursor no 

uso da computação para criar obras de arte, antecipando experiências multissensoriais, e 

questões relativas à interatividade que viriam nas décadas seguintes a ganhar espaço no 

universo das artes digitais. VanDerBeek realizava espetáculos experimentando aparatos 

tecnológicos e programas de computadores, buscando uma conexão dos públicos com sua 

obra. Santaella (2003, p.20), afirma que VanDerBeek (1927-1984) foi um dos pioneiros no 

uso do computador para produção de videoarte. A figura (34) mostra uma peça de 
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VanDerBeek intitulada Cine Dreams: Future Cinema of the Mind exibida em 1962 

(GUEDES, NICOLAU, 2016, p.64). 

A chamada “interação projetada” (figura 35 e 36) foi um dos primeiros recursos 

utilizados pelos artistas entre os anos de 1960-70. Nessas projeções dinâmicas, segundo 

Guedes e Nicolau (2016, p.64): “a natureza híbrida capaz de construir sentidos, inconstância 

narrativa, e, aberto as experimentações, podendo articular, incorporar e conectar elementos e 

interagir, refletir, transformar e modificar”. 

Os videoclipes interativos começam a explorar as narrativas hipermidiáticas como 

um recurso de linguagem, inserindo-se na chamada cultura da convergência, definida por 

Jenkins (2009) como o processo delineado pela convergência dos meios, cultura participativa 

e inteligência coletiva. Com a instauração da cibercultura e o surgimento de diversas 

plataformas midiáticas, o videoclipe experimenta uma ascensão promovida pelas novas 

possibilidades de produção na internet com as mídias digitais. Hoje o videoclipe é difundido 

na internet através dos sites dos próprios artistas, sites para divulgação de vídeos (como o 

YouTube e o Vevo4), nas redes sociais e outros meios digitais. Com isso, naturalmente o 

videoclipe passa a ser pensado no âmbito da convergência midiática, das mídias digitais. O 

conteúdo construído é personalizável e pode permitir a interação e a participação do público 

fruidor, os atores sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 35 – Cine Dreams: Future Cinema of the Mind, 1966-1971.  
Fonte: https://soniaspina.wordpress.com/2014/03/31/stan-vanderbeek-cine-dreams-future-cinema-of-the-mind-

19722014/ 
 

https://soniaspina.wordpress.com/2014/03/31/stan-vanderbeek-cine-dreams-future-cinema-of-the-mind-19722014/
https://soniaspina.wordpress.com/2014/03/31/stan-vanderbeek-cine-dreams-future-cinema-of-the-mind-19722014/
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Para Guedes e Nicolau (2016, p.64) os videoclipes vêm reorganizando suas formas 

de produção e reprodução em rede, cujas práticas midiáticas exploram cada vez mais as 

narrativas interativas. E com esses recursos, tentam manter o padrão de se apresentarem em 

sites próprios de produtoras e bandas, levando os usuários para seus ambientes de interesse. 

Porém, percebemos que muitos desses novos videoclipes interativos acabam sendo 

apropriados pelos fãs e demais aficionados, que os levam para exibição aberta no YouTube, 

com o intuito de proporcionar um compartilhamento mais amplo, fazendo com que os 

produtores e criadores percam o domínio sobre os espaços de exibição de suas obras.  

Desse modo, com a expansão digital chegamos ao videoclipe interativo, que nos 

direciona a virtualidade para novas atualizações dentro da narrativa preexistente. Ou seja, 

“simultaneamente acelerou e humanizou a nossa interação com as máquinas” (Santaella, 

2003, p.82). A cultura das mídias propicia tanto a escolha quanto o consumo mais 

personalizado e a individualização do conteúdo, onde se encaixam as produções de nicho 

como os videoclipes do subgênero black metal. Para Santaella (2003, p.105). As produções 

em videoclipe interativo ainda não são tantas, mas já apresentam uma grande gama de 

possibilidades novas que vão desde a seleção de caminhos durante a navegação em estruturas 

multilineares até a navegação livre por um cenário narrativo em 360 graus. Trataremos 

brevemente dessas categorias de videoclipe interativo no próximo tópico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36 - Interação projetada, 1966-1971. 
Fonte: (GUEDES, NICOLAU, 2016). 
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2.4.4.1 Categorias de videoclipe interativo 
Os videoclipes que utilizam narrativas interativas estão tornando-se mais comuns no 

cenário musical atual (GUEDES, NICOLAU, 2016, p.64). Porém, antes do advento da 

internet, utilizavam-se outros recursos tecnológicos para o mesmo fim. Dentre os mais 

utilizados, podemos citar algumas categorias: interação projetada, projeção em grandes 

formatos urbanos, projeção em 3D. Nesses casos a interação acontece muito mais com os 

ambientes e espaços do que com as escolhas feitas pelo interator/fruidor (Figuras 37 e 38). 

 

Figura 37 – Projeção em grandes formatos urbanos, 1985-2017. 
Fonte: (GUEDES, NICOLAU, 2016). 

 

 

Figura 38 – Projeção em 3D, 1990-2017. 
Fonte: (GUEDES, NICOLAU, 2016). 
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Figura 39 – Videoclipe 360
o
, 2010-2017. 

Fonte: (GUEDES, NICOLAU, 2016). 
 

Na figura 39, podemos ver o exemplo de uma instalação composta por um vídeo em 

360
o
 no qual o interator pode percorrer todo ambiente em que a obra foi filmada. Amstel 

(2015, p.2) afirma que na abordagem interativa do humano com o computador, ocorrem 

centenas de experimentações.  
 

Essas produções criam sites próprios para exibição de um determinado videoclipe, 

seja por não encontrarem suportes tecnológicos suficientes nos sites de 

compartilhamento de vídeos mais populares, seja por estratégias mercadológicas que 

envolvem o produto. Para visualizar um clipe interativo o usuário precisa acessar o 

site, do clipe em questão, e a partir disso poderá interagir com o conteúdo desse 

clipe. Assim, a partir da interatividade que existem nesses produtos, cada usuário 

constrói uma narrativa individual e personalizada. Além disso, é permitido ao usuário 

compartilhar o produto em algumas redes sociais (GUEDES, NICOLAU, 2016, 

p.65). 

 

Ao longo da pesquisa acerca de videoclipes interativos, ao mapearmos a circulação 

desses produtos online, não encontramos nenhuma narrativa audiovisual interativa no 

subgênero black metal, mas constatamos a existência de videoclipes interativos em vários 

gêneros musicais. Alguns desses videoclipes usam tecnologias específicas e são vinculados 

em sites próprios, impedindo sua hospedagem em outras plataformas de difusão, mas 

permitindo que o usuário compartilhe sua experiência interativa em redes sociais como 

Facebook e Twitter. 
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Os videoclipes já eram produções fascinantes para os fãs em seus primórdios, quando 

a MTV veiculava-os. Já nos anos 2000 a internet revolucionou seu universo narrativo, 

possibilitando o surgimento das formas narrativas emergentes tratadas aqui. Assim os 

interatores podem interagir com seus artistas preferidos, em dimensões novas de contato com 

a sua obra. Na busca por exemplos de videoclipes interativos, tentamos nos aproximar dos 

gêneros musicais dessa pesquisa, com destaque para o rock, o heavy metal e o black metal. 

Mas no processo de investigação exploratória observou-se que pouco se produziu nestes 

gêneros musicais. Apesar das poucas produções, alguns exemplos podem ser citados para 

demonstrar as formas mais pregnantes de interatividades encontradas. 

 

Figura 40 - Bob Dylan. Videoclipe interativo: Like a Rolling Stone’ de 2013. 
Fonte: http://www.hypeness.com.br/2013/12/melhor-videoclip-do-ano-aproveita-realmente-o-poder-da-internet/. 

 

Dentre os videoclipes interativos que foram encontrados na internet e que se 

aproximam e dialogam com a pesquisa, podemos exemplificar alguns do gênero rock 

alternativo, pop rock, e em menor quantidade alguns registros no gênero heavy metal, 

disponíveis nas múltiplas plataformas da web. O primeiro exemplo apresentado (figura 40) é 

o videoclipe de Bob Dylan para a sua emblemática música Like a Rolling Stone (2013). Esse é 

talvez um dos videoclipes interativos mais conhecidos e divulgados no mainstream, ele parte 

de uma proposta criada pelo artista para exibição de uma de suas composições de 1965. 

No videoclipe interativo a música é transmitida sincronicamente por vários canais de 

TV com programações diferentes, mas em todos eles as pessoas estão cantando a música em 
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absoluta sincronia temporal com os demais, o que torna a interatividade um exercício lúdico 

de mudar de canal quando desejarmos, sem, no entanto, deixarmos de fruir a música. Assim 

ouvimos a faixa enquanto zapeamos pelos ‘pseudocanais’ de TV nos quais os personagens 

seguem cantando-a, mesmo em um programa de culinária, ou em um telejornal. O videoclipe 

interativo conta com diversas personalidades de 16 canais reais da TV estadunidense, entre 

eles Music Bass, Shop TV, History Network, TTC, MTC Bussiness, Cuisine e outros. O 

interator pode mudar de canal através dos controles no lado esquerdo da tela e até aumentar o 

volume. O videoclipe interativo cria essa perspectiva vintage ao resgatar em sua proposta 

interativa o controle remoto da TV, a obra foi desenvolvida pela produtora Interlude, 

especializada em conteúdo interativo. 

Outro videoclipe interativo emblemático que lança mão do recurso multilinear em 

sua narrativa é The Vampyre of the Time and Memory do álbum Like Clockwork, da banda 

de rock alternativo Queens of the Stone Age, produzido em 2013. O cenário do videoclipe é 

uma casa mal assombrada. Enquanto a música vai desenrolando-se, o interator pode explorar 

os quartos e salas da casa, mover os objetos do cenário e eventualmente assustar-se com os 

efeitos visuais e sonoros inseridos durante a narrativa para a sua interação. Na história o 

navegante pode passear pelo suposto ambiente no qual Joh Homme, líder da banda, e seus 

integrantes gravaram as cenas do videoclipe, e atuar quase como num jogo de point and click.  

O vídeo une referências sombrias e animalescas a um estilo clássico retrô, em um curioso 

registro audiovisual criado pelos designers Kii Arens e Jason Trucco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Queens of the Stone Age no videoclipe interativo: The Vampyre of the Time and Memory. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=AEIVlYegHx8, 2013. 
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A banda disponibilizou em seu site um link que direciona o interator para a 

plataforma interativa, qualquer provedor de internet pode acessar a plataforma e navegar, no 

entanto o videoclipe foi também disponibilizado em outras plataformas como YouTube, mas 

nesse caso sem a interatividade (Figura 41).  

O videoclipe interativo e o gênero musical black metal ainda não tiveram 

oportunidade de um encontro impactante entre as produções, não encontramos até o  

fechamento dessa dissertação nenhuma banda do subgênero que tenha utilizado dessa 

linguagem, o que não significa que não existam, já que o universo digital é gigantesco  

impossibilitando seu mapeamento completo. Percebemos que mesmo que as gravadoras, 

bandas, músicos e artistas encontrem meios para produzir estes novos videoclipes, os desafios 

ainda são grandes, principalmente no que concerne ao domínio das tecnologias envolvidas, 

mesmo com algumas facilidades atuais e até a incorporação de multilinearidade pelo 

YouTube. Notamos que a produção de videoclipes interativos vem crescendo conforme 

aparecem mais possibilidades tecnológicas de explorar a interatividade em produtos 

audiovisuais. A onda de clipes interativos eclode com a Web 2.0, e diversos artistas e bandas 

aderiram a experimentação, alguns com mais recursos, necessitando de uma tecnologia mais 

avançada, outros mais simples com interações mais limitadas.  

Para Guedes e Nicolau (2016), dependendo da área ou do objeto de estudo, o termo 

interatividade ganha abordagens distintas. Tratando-se da interatividade na web, essas 

divergências conceituais persistem, visto que inúmeros são os produtos que se denominam 

‘interativos’. Neste estudo observamos os videoclipes que intitulam-se interativos ou são 

chamados como tal pela mídia, e que possibilitam a participação do interator em algum 

momento de sua exibição/navegação. Não pretendemos especificar ou comparar os aspectos 

que caracterizam esses produtos como interativos, nem categorizá-los. 

As narrativas interativas e participativas são incorporadas aos produtos audiovisuais, 

buscando fazer com que o usuário sinta-se parte daquele universo ficcional, o consumo em 

rede é mais personalizado e individualizado, ampliando a imersão da experiência (GUEDES, 

NICOLAU, 2016, p.66). Encontrar um videoclipe interativo de metal extremo, dos 

subgêneros death metal ou black metal nas plataformas digitais, foi quase impossível, apesar 

da profusão de videoclipes tradicionais desses subgêneros em live action, ou utilizando 

elementos de animação 2D e 3D e mesmo ilustrações e quadrinhos, não existem neles 

nenhuma interatividade. No entanto, encontramos um videoclipe interativo em 360
o
.  
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A obra Your Last Breaths foi veiculada no dia 13 de abril de 2017 pela banda de 

death metal estadunidense Suffocation, e produzida pela notória gravadora Nuclear Blast 

Records. Segundo nosso mapeamento pode ser considerado o primeiro videoclipe interativo 

na plataforma YouTube em 360
o
 de uma banda de metal extremo. Porém, o videoclipe é 

limitado a uma imagem digital animada com um ser humanoide sendo despedaçado pela luz 

da explosão que se estende durante a navegação. O interator, enquanto ouve a música, pode 

navegar através da imagem em todas as direções em 360
o
. O trabalho explora pouco os 

potenciais da tecnologia interativa que utiliza também a base para o videoclipe interativo 

criado em nossa pesquisa. A obra nesse caso é um convite para a audição do álbum da banda, 

intitulado ‘...Of the Dark Light’, pois a imagem interativa em questão é a capa desse álbum. 

Desse modo, o videoclipe permite ao interator navegar pela arte de capa do álbum em todas as 

direções. A gravadora fez a divulgação d videoclipe destacando a inovação que apresenta, no 

entanto a própria Nuclear Blast já tinha lançado outro videoclipe com uma capa em 360
o
 em 

2016, nesse caso para a música Stronghold, da banda estadunidense de thrash metal 

Testament. A novidade do videoclipe do Suffocation é que a imagem em 360
o
 não é estática, 

apresentando sutis detalhes animados (Figuras 42 e 43).  

Musicistas pop como Björk e Rihanna já produziram videoclipes interativos em 360
o
 

explorando outras dinâmicas narrativas. Em Stonemilker (2015)
56

, videoclipe interativo de 

Björk, que em 16 de março de 2018 contava com mais de 5 milhões de visualizações no 

YouTube, a cantora aparece em locações a beira mar e durante a navegação ela vai 

multiplicando-se no cenário que pode ser navegado revelando múltiplos clones. O vídeo teve 

direção de Andrew Huang, e produção da VRSE Works. Já Rihanna chocou seus fãs com o 

vídeo de extrema violência 360˚ BBHMM Missing Chapter - Bitch Better Have My Money 

(2015)
57

, que apresenta a execução de um homem amarrado a uma cadeira, inicialmente sob o 

ponto de vista de uma das personagens femininas e depois sob o ponto de vista do assassinado 

que assiste em desespero sua mão ser amputada e seus olhos serem perfurando, colocando o 

interator na posição do assassinado e permitindo-o navegar em 360 graus por toda a cena, o 

videoclipe foi produzido pela Stargate Media. 

                                                           
56  BJÖRK. Stonemilker (2015). Videoclipe interativo com direção de Andrew Huang e produção da 

VRSE Works, pode ser visto em https://www.youtube.com/watch?v=gQEyezu7G20. Acesso em 18/09/2017. 

57  RIHANNA. 360˚ BBHMM Missing Chapter. Bitch Better Have My Money (2015) videoclipe 

interativo produzido pela Stargate Media, pode ser visto em 

https://www.youtube.com/watch?v=2AmAMrtJm5Y. Acesso em 18/09/2017. 



114 

 

Figura 42 – Suffocation: Your Last Breaths, Nuclear Blast. 2017. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=56jDbL6dzLw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 43 – Vistas do videoclipe Your Last Breaths do Suffocation. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=56jDbL6dzLw, 2017. 

 

 Durante a nossa fruição do videoclipe 360
o
 da banda Suffocation, identificamos 

característica importante, ele utiliza as plataformas YouTube e Facebook para sua difusão, 

pois elas permitem a exibição em 360
o
. Isso é um diferencial, já que a maioria desses 

videoclipes está disponível em sites oficiais, e posteriormente em versões tradicionais nessas 

plataformas. Além delas, o videoclipe pode ser encontrado nos sites da gravadora e da banda. 

Essa breve pesquisa exploratória de videoclipes interativos auxiliou-nos na 

compreensão de suas características fundamentais, e aliada ao contexto conceitual e estético 

https://www.youtube.com/watch?v=56jDbL6dzLw
https://www.youtube.com/watch?v=56jDbL6dzLw
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do subgênero black metal, serviu de arcabouço fundamental para a realização do videoclipe 

interativo Gehennon, para a banda Luxúria de Lillith. Trataremos de seu processo criativo no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3. PROCESSO CRIATIVO DE GEHENNOM: VIDEOCLIPE 

360
o
 DA BANDA LUXÚRIA DE LILLITH 

 

Neste último capítulo da dissertação tratamos do processo criativo da produção 

poética de mestrado Gehennom
58

 e este videoclipe 360
o
 pode ser acessado no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o, concebido a partir das formas de 

interatividade dos videoclipes veiculados na internet, refletindo sobre seus mecanismos 

existentes. No videoclipe 360
o 

a narrativa e a identificação da imagem são percebidas na 

movimentação dos interatores a partir de algum acontecimento ou estímulo sensorial. 

A afetividade, o desejo, a fantasia, o reconhecimento, a dúvida, a identificação, a 

rejeição, a representação, a inclusão, a exclusão, são elementos da emergência interativa que 

por raciocínio, reconhecemos como forças propulsoras da interação de um videoclipe 360
o
, ou 

seja, a intenção deve partir do interator e não unicamente do sistema interativo. Não é o 

videoclipe 360
o
 que determina o que o interator pode visualizar, por onde começar, para onde 

ir ou como finalizar um percurso narrativo. Ao contrário, o interator ao ser instigado ou 

perceber-se singularmente atraído por algum elemento visual, é quem assume a atitude de 

selecionar e direcionar por onde começar, como continuar e como terminar a interação em 

Gehennom. 

Nossas percepções sobre o modo como a interatividade pode ocorrer mais livre e 

criticamente entre o interator e o sistema interativo em um videoclipe 360
o
, partem do campo 

de estudos da arte e tecnologia apontados no capítulo II. O encontro do fruidor com a imagem 

videográfica é um processo que vemos durante a interação dialógica, não apenas o sujeito frui 

a imagem, o oposto também é verdadeiro. Em Gehennom, as imagens veem os sujeitos, pois, 

ao serem vistas, dizem coisas para eles, e ao mesmo tempo, sobre eles. Em certa medida as 

cenas do videoclipe interativo têm a capacidade de revelar o sujeito que a observa, pois 

refletem aspectos da estética e poética do subgênero black metal que coadunam com aspectos 

                                                           
58  Gehennom. Do árabe ‘Jahannam’ etimologicamente relaciona-se ao hebraico Gehennom e ao grego 

γέεννα, que é um dos nomes para o conceito islâmico de Inferno. Outros nomes para o inferno ou para as 

diferentes portas do inferno que aparecem no Alcorão islâmico são: Jaheem ‘fogo Ardente’, Hatamah ‘aquilo 

que se quebra em pedaços, Haawiyah ‘O Abismo’, Ladthaa, Sa'eer‘A Chama’, ‘Saqar e an-Nar’. O Hadith do 

profeta islâmico Maomé e alguns escritos de estudiosos islâmicos posteriores também descrevem Jahannam. 

Jahannam é o inferno para aqueles que não acreditam em deus Alá, para aqueles que desobedecem as leis ou 

rejeitam seus mensageiros, um grupo que não terá que esperar até o último dia para entrar no inferno para estes, 

os ‘inimigos do Islã’, que estão condenados ao inferno imediatamente após a morte (ELIAS, 1997, p.2). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hadith
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identitários assimilados e acumulados durante a construção histórica do eu particular de cada 

indivíduo. Numa narrativa black metal o efeito ver, consiste em um diálogo reflexivo entre 

observador e observado que somente se potencializa por meio de mútuas trocas de 

significados construídos historicamente entre sujeito e contexto narrativo.  

A concepção do videoclipe interativo tem seu início já em 2016 a partir da entrada no 

mestrado, mas sua produção efetiva aconteceu entre os meses de julho e dezembro de 2017, 

até o fechamento dessa dissertação nenhum outro videoclipe interativo do subgênero black 

metal foi encontrado, assim o produto poético apresentado aqui acaba também sendo pioneiro 

no uso do recurso interativo da navegação em 360
o
 no contexto do subgênero.  

A produção do videoclipe foi desafiadora, pela falta de recursos financeiros e pelo 

nosso parco conhecimento sobre a tecnologia envolvida. A banda Luxúria de Lillith já havia 

lançado outros videoclipes, mas dessa vez a interatividade foi um elemento completamente 

novo trazendo uma nova perspectiva expressiva e artística à narrativa. Após a pesquisa 

exploratória, percebemos que a partir de nossa proposta conceitual e narrativa a interatividade 

através da navegação livre em 360
o
 seria o caminho mais rico e viável, a navegação nessa 

estrutura narrativa promove ao interator liberdade para expressar sua singularidade e conectar-

se às camadas estéticas e conceituais relativas ao subgênero black metal e às singularidades da 

banda Luxúria de Lillith. 

As atividades realizadas durante o processo criativo e a produção de Gehennom 

foram organizadas inicialmente por um roteiro geral, envolvendo primeiro a criação do 

universo ficcional e a composição das músicas para a ópera black metal também intitulada 

Gehennom, depois a escolha da música e posteriormente todas as etapas de concepção, 

produção e pós-produção do videoclipe. É importante destacar que através de uma reflexão 

mais detalhada, durante estes dois anos de pesquisa; tivemos a oportunidade de conhecer e 

experimentar técnicas audiovisuais interativas diversas para a realização dessa obra, até 

chegarmos ao formato interativo ideal para o nosso projeto. As dificuldades técnicas iniciais, 

envolvendo o processo criativo para uma linguagem nova, além de algumas reflexões acerca 

do videoclipe convencional e suas diferenças em relação ao videoclipe 360
o
 ajudaram a 

fomentar a ideia de criarmos, além do videoclipe um novo álbum conceitual para a banda 

Luxúria de Lillith, uma ópera black metal que está ambientada em um ‘universo ficcional
59

 

                                                           
59  Em Radamés (2013, p.11) o universo ficcional é uma criação subjetiva intuída a partir da ficção, 

formada por entidades, ações e situações formando um todo organizado e hipotético. O discurso narrativo ou 
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específico visando formar a base estética para o desenvolvimento do videoclipe interativo 

proposto como parte dessa dissertação, e posteriormente desenvolvermos outros videoclipes 

interativos que englobem a narrativa conceitual da ópera.  

 

3.1 Algumas bases do universo ficcional e da ópera black metal Gehennom 
 

Uma ópera é constituída pela dramatização da narrativa acompanhada pela música, 

uma composição que combina o musical instrumental e o canto, com presença ou não de 

diálogo falado, e poeticamente, constitui-se como uma forma de expressão artística que funde 

elementos da linguagem teatral e dos concertos musicais. O vocábulo ‘ópera’ equivale ao 

termo ‘obra’ em italiano, mais especificamente a uma peça teatral musicada, a um drama 

cantado e acompanhado por uma orquestra. A ópera foi introduzida na musicologia pela Itália, 

com o sentido de peça de composição musical, com a evolução semântica da cena musical. A 

ópera como forma artística, enquanto espetáculo vocal e de magnificência visual, apresenta 

personagens humanos, sujeitos a paixões, tragédias e até mesmo triunfos. Para Silva (2006, 

p.22) apud Ferreira e Binato (2016, p.1) trata-se de uma representação criativa e íntima, que 

explora o capricho dos homens e, muitas vezes, dos deuses ou do destino. 

A banda Luxúria de Lillith se apropriou desta modalidade musical, criando uma 

tragédia, na qual os cantores são acompanhados por um grupo musical, que “em algumas 

óperas pode ser uma orquestra sinfônica completa, ou simplesmente encenada a peça pelos 

cantores da ópera” (FERREIRA, BINATO, 2016, p.1). Tratando-se de uma ópera black metal, 

esta tragédia ganha forma por meio de um roteiro audiovisual, e, foram estabelecidos critérios 

de produção específicos, assim como na produção dos videoclipes de linguagem tradicional 

anteriormente criados. Partimos então de uma estrutura narrativa geral criada para descrever a 

história, o mito e o enredo. Sobre os caminhos da ópera na contemporaneidade destaca-se: 

 

Após as correntes minimalistas e atonais de vanguarda, a segunda metade do século 

XX presenciou um momento misto na composição operística. Por um lado, 

compositores como Philip Glass seguiram um estilo minimalista, enquanto outros 

compositores como Samuel Barber e Francis Poulenc compuseram escritas 

puramente tonais. No momento contemporâneo, os principais compositores de ópera 

são John Adams, Tobias Picker, Jake Heggie, André Previn, Mark Adamo e Kaija 

Saariaho, dentre outros (FERREIRA, BINATO, 2016, p.2). 
 

                                                                                                                                                                                     
representação ou fábula é o ponto de partida para a construção do universo ficcional, que não é dado em si, mas 

por aspectos ficcionais em uma obra de arte. 
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A produção operística continua intensa, embora o gênero musical já não tenha o 

respaldo que teve em seus tempos áureos. Porém, quando nos propusemos a criar uma ópera 

black metal, estamos nos referindo à pós-modernidade e aos embricamentos possíveis que ela 

nos permite, inclusive nas possibilidades interativas emergentes. Para chegar até a ópera, foi 

produzido no ano de 2016 um álbum intitulado ‘Lilitus
60

’ como obra embrionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 44 – Luxúria de Lillith. Capa do álbum Lilitus, 2016. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XnW0-X7AvHw&t=1376s. 

 

Lilitus tornou-se a obra precursora do universo ficcional de Gehennom. A capa do 

álbum mostra Lilith e o beijo da serpente, um diálogo entre demônios nas terras de Jahannam 

(figura 44). O álbum contém nove músicas, sendo elas: 1. Nosferatos, 2. Mundos Sombrios, 3. 

Desolados na Escura Floresta, 4. Demônios Famintos, 5. Seres Noturnos, 6. Pesadelos 

Infantos, 7. Lilitus, 8. Eu Pesadelo, 9. Tormentos da Noite. O disco teve uma produção sonora 

de qualidade e sua difusão rendeu a turnê nacional intitulada ‘Lilitus Black Tour 2016’.  

A ópera black metal ‘Gehennom’ tem um discurso narrativo em seu universo 

ficcional que nos remete a ‘certos aspectos análogos’ do universo objetivo, dizemos então que 

                                                           
60

   
De acordo com Sicuteri (2015), Lilith (Lilitus) surge muito antes do mito da gênese cristã de Adão e 

Eva. Lilith foi uma deusa adorada na Mesopotâmia e na Babilônia, associada com ventos e tempestades, que se 

imaginavam ser portadores de enfermidades e morte. A imagem de Lilith, sob o nome Lilitu, apareceu 

primeiramente representando uma categoria de demônios ou espíritos de ventos e tormentas na Suméria por volta 

de 3000 a.C. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilite por volta de 700 a.C. 

https://www.youtube.com/watch?v=XnW0-X7AvHw&t=1376s
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ela possui uma dimensão realista, o que para a ‘narratologia61’ é um atributo contingente. 

Assim, a ópera ‘Gehennom’ de Luxúria de Lillith constitui-se inicialmente de um álbum 

musical contendo nove músicas, com tempos entre 2 a 6 minutos cada uma. As músicas foram 

compostas em 2016 simultaneamente à concepção do universo ficcional que engendrou as 

letras da obra. 

Seguimos com algumas referências simbólicas e textuais utilizadas no universo 

ficcional criado durante a elaboração da obra Gehennom. Este conteúdo envolve os termos 

utilizados na obra ficcional, e corresponde ao que chamamos de ‘inferno’ pelos dogmas 

ocidentais e orientais. Sabemos que as entidades demoníacas, os ‘demônios’ travam uma 

guerra espiritual no contexto das religiões de todo planeta, e a demonologia acaba sendo um 

tema sempre atual, como o mundo invisível que influência o visível. Este tema, sempre vem à 

tona na cultura popular, permeando religiões contemporâneas, e renovando o temor de fiéis 

aos poderes nefastos dos demônios. No decorrer da pesquisa nos defrontamos com o fato de 

que a demonologia é um estudo que não se restringe ao contexto judaico-cristão, permeando 

praticamente todas as culturas ancestrais humanas. Inclusive o conceito de demônios antecede 

aos mitos das religiões modernas e são entendidos como seres que podem ser maus ou bons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 45 – Concepção Islâmica de Inferno. 
Fonte: (KLEIN, 2017, p.2). 

 
 

                                                           
61  CAMPATO JR. (2004, p.23). A narratologia é o estudo das narrativas de ficção e não ficção, como a 

história e a reportagem, por meio de suas estruturas e elementos. É um campo de estudos particularmente útil 

para a dramaturgia e o roteiro de audiovisual (cinema, quadrinhos e TV). 
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A figura 45 contextualiza a concepção islâmica de inferno, e difere das 

representações do mundo maligno visto no cristianismo e outras religiões relacionadas. 

Jahannam é conhecido como o oposto de Jannah
62

, que é a versão islâmica do céu. O termo 

vem da palavra hebraica Gehenna
63

, originalmente o nome de um vale fora de Jerusalém, 

local existente como espaço para punir e queimar os corpos dos pecadores. A concepção 

islâmica de inferno é a base temática e inspiração para a concepção do universo ficcional 

criado durante essa pesquisa. Já havíamos explorado nas narrativas sonoras e audiovisuais da 

banda Luxúria de Lillith diversos temas relacionados como: os demônios mitológicos da 

antiguidade, o satanismo e o paganismo da Idade Média, o ocultismo renascentista e 

contemporâneo, e ainda, o ceticismo niilista do século XXI. Todos estes temas foram 

utilizados intensamente nas letras, na estética visual da banda: incluindo figurinos, capas de 

álbuns, flyers e performances de palco.  

Durante a investigação, nos deparamos com a diversidade e complexidade dos 

públicos da banda, e percebemos a influência de várias temáticas incorporadas à cena black 

metal, com destaque para o interesse por ocultismo e demonologia. Assim, em nossa ópera 

black metal, trabalhou-se ‘Jahannam’ o inferno árabe, sem apego às suas profecias, mas 

tornando-as instrumentos da arte e da poética, e ainda, demonstrando através da concepção 

singular black metal do Luxúria de Lillith o inferno visto por outras religiões não cristãs. Em 

Jahannam os mitos da religião islâmica são representados na forma de sete portais, cada um 

para um grupo específico de pecadores, e estes pecadores têm graus ou classificações com 

base em seus atos, onde os hipócritas estão nas mais baixas profundezas desse inferno. Os 

pecadores são combustíveis para o fogo de Jahannam. 

O fogo queima suas peles, mudando a cor para preto devido à sua intensidade. 

Jahannam tem uma sombra de fumaça subindo em três colunas (...). Suas faíscas são 

descritas como tão “gigantes quanto um palácio”. Em Jahannam existem dezenove 

anjos, que irão punir os malfeitores (SAHIB, 2015, p.1). 
 

                                                           
62  Jannah (em árabe: جنة; Jannah) é a concepção islâmica do paraíso. A palavra árabe Jannah é uma versão 

abreviada que significa simplesmente ‘Jardim’. De acordo com a escatologia islâmica, após a morte, a alma 

residirá na sepultura até a ressurreição durante o Yawm al-Qiyāmah (SAHIB, 2013, p.63). 

63   Gehenna. Do Inglês ‘Gehenna’ representa o grego Ge'enna (γένναα) encontrado no Novo Testamento, 

uma transcrição fonética do aramaico Gēhannā, equivalente ao hebraico Ge Hinnom, literalmente ‘Valley of 

Hinnom’. No Alcorão, Jahannam é um lugar de tormento para pecadores e não-crentes, ou o equivalente 

islâmico do inferno (SCHAREN, 1998, p.345). 
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Em nosso universo ficcional de Gehennom, os habitantes são formados por vários 

grupos de pessoas descritas na mitologia de Jahannam, e incluem: os incrédulos, os hipócritas, 

os politeístas, os rejeitores arrogantes da verdade, os pecadores e os criminosos, os tiranos, os 

injustos, os transgressores, os falsificadores das revelações do deus islâmico, os perseguidores 

dos crentes, as pessoas que cometem suicídio e os assassinos. Outras pessoas mencionadas 

inclui, o arrogante, o orgulhoso e o altivo. Algumas pessoas proeminentes mencionadas no 

Hadith e no Alcorão são; Fir'awn, as esposas de Nuh e Lut, Abu Lahab e sua esposa (KLEIN, 

2017, p.3). 

Em algumas seitas muçulmanas, seus fiéis acreditam que os infiéis devem ser 

punidos em Jahannam (Figura 46), assim só as almas muçulmanas são salvas dessa punição. 

A maioria dos muçulmanos acredita no castigo eterno dos infiéis, e creem que eles também 

serão perdoados por denunciar-los. O incrédulo ou não muçulmano que conhecer o Islã e não 

converter-se permanecerá em Jahannam pela eternidade por não tornar-se um crente enquanto 

vivia em ‘Dunia’, literalmente significa o mais baixo, mas traduz-se como o mundo, ou a 

primeira vida. A partir da qual cada pessoa é julgada de acordo com suas condutas.  O 

Alcorão afirma que o seu deus pode optar por tornar o castigo do inferno temporário se ‘Ele’ 

assim o desejar de acordo com sua sabedoria infinita (KLEIN, 2017, p.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Torturados em Jahannam. 

Fonte: (KLEIN, 2017, p.3). 
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O Alcorão e o Hadith, que são os livros sagrados do Islã, oferecem descrições 

detalhadas dos métodos de tortura em Jahannam, tais como: a queima da pele, apenas para ser 

substituída e continuar sendo queimada para sempre. Roupas de fogo para serem usadas, e as 

banheiras e lagos de água fervente nas quais são mergulhados os pecadores (figura 46). No 

Hadith apresentam-se castigos, razões e revelações não mencionadas no Alcorão, onde a 

pessoa poderá experienciar sofrimentos diferentes em Jahannam, como ter o seu cérebro 

fervido em brasas quentes. Para Elias (1997, p.15) o inferno descrito no Hadith reservara para 

uma pessoa que cometeu suicídio a tortura pelos mesmos meios em que ele ou ela encerrou 

sua vida. 

A investigação de mestrado revelou que existem diversas bandas por todo o planeta 

estudando novas abordagens temáticas no contexto do black metal, muitas voltados às 

dimensões infernais criadas pela humanidade em suas doutrinas religiosas, políticas e sociais. 

O subgênero black metal explora também a mítica, mitologia e religiosidade do antigo 

oriente, além desses temas já consagrados no contexto ocidental.  Uma das referências mais 

explícitas encontradas sobre essa abordagem está na banda Seeds of Iblis denominada 

‘arabian black metal’ ou ‘antislam black metal’ de origem iraquiana. Sua estética anti-

Alcorão, constroem-se a partir da demonologia muçulmana e de músicas dissonantes e 

agressivas como é padrão no subgênero. 

Segundo pesquisadores do ocultismo islâmico (ELIAS, 1997, p.17) as ‘Sementes de 

Iblis’ são uma parte da legião anti-islâmica árabe disseminada ao longo de Janaza no Iraque, 

da Arábia Saudita, na ‘Mesquita de Satanás’ do Líbano e no ‘Falso Deus’ do Bahrein. A 

banda Seeds of Iblis, ou ‘Sementes de Íblis’ é formada por quatro integrantes: dois homens e 

duas mulheres que afirmam ser do Iraque, e que têm como conceito fundamental profanar os 

princípios do Islã em suas músicas, como na emblemática Allah is Dead. Eles jamais poderão 

subir aos palcos, pois são considerados criminosos condenados pela Lei Marcial do Iraque. 

Por isso, vivem anonimamente e seus pseudónimos não revelam seus verdadeiros nomes, para 

evitar que sejam encontrados pela sociedade e governo iraquiano. A banda afirma não 

promover um discurso de ódio contra o Islã, mas sim revelar sua visão anti-islâmica através 

da música black metal. Como os integrantes não revelam suais identidades existem inclusive 

controvérsias se realmente a banda é do Iraque ou estaria em outro país e não passaria de uma 

fraude de musicistas procurando autopromoção. No YouTube encontramos o videoclipe Seeds 

Of Iblis - In The Name Of Iblis, no qual percebemos que múltiplos elementos característicos 
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da estética do black metal como os corpse paints, os adereços de pregos, o sangue e a opção 

pelo preto e branco mixam-se a referências ao Islã, como imagens em baixo relevo de seres 

míticos da cosmogonia islâmica e textos em árabe. 

Apesar das referências culturais do povo árabe estarem contribuindo para a criação 

de novas bandas do subgênero black metal, em Gehennom o Luxúria de Lillith mantêm suas 

influências musicais no ocidente, mas, apropria-se dos deuses malignos islâmicos para 

construir sua ópera black metal, e seu mundo ficcional.  A tragédia musical da ópera black 

metal reconstrói o cenário do planeta Terra, quando os demônios chegam de Gehennom por 

meio de um portal dimensional. O planeta agora envolto em tons verde escuros remete ao 

âmbito da opulência e dos sonhos, ampliando o imaginário e dialogando com os cenários 

próprios das representações operísticas e dramáticas. Nesta tragédia musical, a figura do 

maligno aparece entre nós, em todas as coisas do céu e da terra, e está visível e invisível na 

existência humana. Ele é a aranha no centro da teia. Está acima e abaixo de nós. Como um 

conto da natureza, habita nas coisas vivas e nas coisas mortas. Na matéria visível e na matéria 

escura, deixando-nos como frutos, elementos e consciências da natureza cósmica. 

 O universo de Gehennom apresenta um extrato, uma delimitação poética deliberada 

desses mitos, de ‘criação’, e expansão do universo. Para Vayne e Wyrd (2017, p.48) embora a 

história evolutiva costume focar-se apenas nos fósseis físicos e, por consequência, nos 

organismos como indivíduos, as implicações mais profundas destes restos mortais devem ser 

priorizadas ao tentarmos construir um panorama coerente sobre a vida. Os comportamentos 

destes organismos e a forma como eles afetam o ambiente ao seu redor, incluindo biosfera, 

geosfera e atmosfera, serviram de elementos para construir o universo ficcional em questão, 

sua gênese e estrutura complexa é um work-in-progress que não será apresentado nessa 

pesquisa, destacamos suas bases conceituais para uma compreensão geral e para determo-nos 

à narrativa do videoclipe interativo ambientado no contexto da ópera black metal Gehennom. 

Durante a concepção e criação do universo ficcional de Gehennom a banda realizou 

uma turnê intitulada ‘European Tour 2017’, realizando dez apresentações em diversos países 

da Europa como: Portugal, República Tcheca, Alemanha, Holanda, Suíça e Inglaterra, a 

experiência colocou-nos em contato direto com elementos da cultura europeia e de suas 

religiões, auxiliando na consolidação de elementos conceituais do universo, e expandindo 

nossa concepção black metal. 
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A ópera black metal Gehennom foi estruturada na forma de uma narrativa composta 

por 9 atos musicais que contam uma história ambientada no universo ficcional de mesmo 

nome. No primeiro ato da ópera, Íblis
64

, o líder de um grupo de demônios rebeldes, após ser 

perseguido pelo pai dos demônios de sua dimensão, abre um portal dimensional na forma de 

um buraco negro para acessar o planeta Terra. Dentre os demônios rebelados estão Lilith, 

Set
65

, Asmodeus
66

, Belfegor
67

, Leviathan
68

 e Belial
69

. Íblis para garantir que seus hospedeiros 

                                                           
64   Íblis. Aquele que afligiu, tem sua raiz verbal vem do árabe balasa. Do Latim ‘diabolus’. No Alcorão 

islâmico ele aparece como Shaitan, um termo usado para se referir aos espíritos malignos, líder e chefe dos 

espíritos do mal, considerado similar ao diabo do cristianismo. Iblis é um Djinn, uma criatura feita de fogo e 

fumaça, que tenta os humanos através do sussurro de ideias pecaminosas e sugestões maléficas e desobedientes 

ao islamismo e cristianismo (KLEIN, 2017, p.5). 

65  Set. Na mitologia egípcia, é o deus do caos e responsável pelas guerras e pela escuridão. Matou o irmão 

Osíris e perdeu o reino do Egito para o sobrinho Hórus. Tem a forma de um porco formigueiro, animal raro da 

África, ora javali, antílope, crocodilo e o burro. Mestre dos trovões e relâmpagos, o deus da confusão e da 

desordem, considerado um deus complexo, autoritário e cruel, porém, antes como um deus de benevolência, 

mas, seu poder e seu conceito foram mudando com as gerações, porém, os egípcios rezavam para Set, a fim de 

proteger seus familiares mortos (BARBOSA, 2013, p.8). 

66  Asmodeus. O nome Asmodeu significa ‘aquele que faz perecer’, considerado um demônio destruidor, o 

inimigo da união conjugal no Testamento de Salomão e surge no judaísmo pós-bíblico. Tem sido relacionado 

com Aeshma, um dos demônios do parsismo. O nome Asmodeu seria derivado do persa Aeshma-Daeva, um dos 

sete espíritos maus, e também divindade da tempestade. Asmodeu numa classificação da demonologia está 

baseado nas categorias dos sete pecados capitais, Asmodeu é o demônio da luxúria e da lascívia, descrito pelos 

hebreus nos cativeiros da Babilônia, no século VI a.C., ali Asmodeu era o rei da vingança, assassino dos noivos 

de Sara, o incinerador obscuro das paixões, o ódio cego, o rei irado e o assassino de deus (CBVIDAL, 

MARQUES, 2006, p.4). 

67  Belfegor ou Belphegor. O conhecido senhor do fogo. Trata-se de uma divindade dos mitos do 

cristianismo, considerado um desertor que não se aliou ao deus cristão, foi hostilizado pelas hostis divinas. Era 

cultuado na antiga Palestina na forma de figura alta e barbuda com a boca aberta, e em sua língua um gigantesco 

falo. Nos rituais sabá dos feiticeiros da Idade Média, existe uma singularidade as festas herdadas de Belfegor. 

Belphegor, se tornou um dos sete príncipes que governam o inferno, personificado pelo primeiro pecado, a 

preguiça. Um ser bestial em forma de lobo, um monstro marinho com a boca rasgada de orelhas e dentes caninos 

afiados (FERRAZ, et al. 2013). 

68  Leviathan. Seu nome vem do hebraico que significa ‘serpente tortuosa’, pode ser chamado de Leviatha. 

Trata-se de um monstro marinho descrito em textos do antigo testamento, o famoso demonologista Wierius o 

grande embusteiro, o grande enganador, pela facilidade de confundir e triunfar nos campos políticos, tratados 

comerciais. Leviatã é comparável a um dragão, metade besta e metade peixe, possui chifres nos ambos lados da 

cabeça, a água ao seu redor ferve com o hálito quente de sua boca, Leviatã simboliza Samael, o príncipe do mal, 

e na escatologia judaica, com a chegada do messias cristão, o anjo Gabriel travará um confronto com Leviatã de 

proporções cósmicas (ALMEIDA, 2008). 

69  Belial. Do adjetivo hebraico (ְיְלב  bĕli-yaal), Belial significa o ‘sem valor’, composto de duas palavras ַלבַּ

comuns beli (sem) e ya’al (valor). Outros nomes singulares aos nomes de Belial: Belhor, Baalial, Beliar, Beliall, 

Belu, Beliel; do idioma hebreu, temos Bliyaal לביעב , significa também, rebelde. Em livros antigos dos judeus, as 
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demoníacos se propaguem em seu novo habitat copia geneticamente a espécie humana, e cria 

corpos de base carbônica para os demônios habitarem. Destruidor de tudo, Íblis pode ser 

comparado a Shiva-Kali, falo criativo e mãe abominável e destruidora do hinduísmo. Então, 

Íblis é despertado por Lilith no novo planeta, iniciando sua conspiração contra os habitantes 

da Terra. 

No segundo ato, os demônios espiam os humanos para formarem suas primeiras 

colônias, e não demora em que estes humanos sejam controlados para lhes servirem e 

construírem suas fortalezas e cidades. No terceiro ato da ópera, Íblis copula com Lilith para 

gerarem hordas de filhos demônios ‘íncubos’ e ‘súcubos’, ou seja, ‘machos’ e ‘fêmeas’, para 

habitarem os pesadelos dos humanos, aumentando seu tormento e submissão. Já no quarto ato 

da ópera, os demônios Set e Belfegor unem-se para conquistar completamente a Terra, com o 

propósito de expandir o poder de Íblis e escravizar toda a espécie humana. Impondo-lhes 

então uma obediência dogmática, e a obrigação de serem venerados como deuses, exigindo 

que seus líderes escrevam leis e livros dogmáticos nos quais são descritos como deidades. 

Já no quinto ato, na medida em que os ‘íncubos’ e ‘súcubos’ se multiplicavam na 

Terra, conflitos internos iniciaram-se entre os grupos de demônios, assim novos rebeldes 

fazem Íblis perder o total controle das ações humanas, permitindo-lhes a liberdade para 

controlar regiões ainda pouco habitadas. No sexto ato, Lilith percebe que Íblis está sendo 

traído por demônios inferiores, raças decadentes e seres rastejantes, que seduzem humanos 

realizando pactos com eles atendendo seus desejos mundanos para então dominá-los. 

No sétimo ato os conflitos se intensificam e os seres demoníacos de baixíssima faixa 

vibracional seguem sua conspiração com a finalidade de se alimentarem energeticamente e 

atacarem indivíduos encarnados causando diversos malefícios e danos à vida espiritual e 

física de suas vítimas. Após mil anos da dominação demoníaca da Terra, temos o oitavo ato 

da ópera, quando ela alcança seu ápice trágico com as consequências graves da rebelião dos 

demônios inferiores ao reinado de Íblis, e essas hordas rebeladas começam a tramar sua 

                                                                                                                                                                                     
crianças não circuncidadas eram alcunhadas como ‘filhos de Belial’. Belial aparece 27 vezes no texto 

masorético, em versos, como: “os filhos de Eli eram filhos de Belial”, “os filhos de Eli eram ímpios”, “filhos da 

ilegalidade”, “filhos da destruição”. Encontrado na mitologia cananita como o adversário do povo ‘escolhido’. É 

o 68
o
 espírito listado na Goétia. Nos mitos do cristianismo é mencionado como o oposto a luz, do bem e de Jesus 

Cristo. Em livros antigos dos judeus, as crianças não circuncidadas eram alcunhadas como ‘filhos de Belial’. Nas 

referências goéticas, Belial ou Beliel é rei comandante de Sheol, transformado em demônio, responsável pela 

luxúria, loucura e arrogância, levando Sodoma e Gomorra caírem na tentação. Na forma de dois anjos sentados 

em uma carruagem de fogo foi simbolizado (ALMEIDA, 2008). 



127 

 

queda. É travada uma grande batalha entre os demônios inferiores e a potestade infernal vinda 

de Gehennom. 

O desfecho da história acontece no último e nono ato da ópera, quando Lilith e sua 

força devastadora feminina provoca um genocídio de centenas de milhares de demônios 

inferiores, reafirmando o reinado dos filhos de Gehennom. Asmodeus garante que as 

fortalezas de Íblis jamais caiam novamente e prospere de novo seu domínio sobre a Terra. Set 

e Belfegor, generais demoníacos, agora controlam as hordas de demônios fiéis a Íblis no 

planeta, enquanto Leviathan e Belial constroem as poderosas armas bélicas de plasma negro 

astral para que nenhum ser humano ou demônio inferior jamais represente novamente ameaça 

aos fortes deuses malignos de Gehennom. 

A partir da construção do universo ficcional que não será detalhado nessa dissertação 

pela sua extensão e por não ser parte dos objetivos traçados por nós, e da concepção da ópera 

Gehennom, surgiu à ideia de um videoclipe 360
o
, capaz de criar possibilidades interativas e 

narrar um dos episódios da história da ópera Gehennom, composta de nove episódios 

musicados, ou seja, a concepção geral envolve a criação de nove videoclipes interativos 

compreendendo a totalidade da obra, além de sua apresentação ao vivo, no entanto para essa 

pesquisa decidimos produzir apenas um dos atos, pois sua criação já demandaria longo tempo 

e esforço por tratar-se de uma nova tecnologia ainda desconhecida por nós. A experimentação 

de recursos audiovisuais e outras tecnologias relacionadas ao processo criativo foram 

pensadas durante a concepção narrativa com tempo total de 35 minutos, envolvendo os nove 

videoclipes interativos que se conectam. Optamos prioritariamente pelo desenvolvimento do 

videoclipe para a música que dá nome à ópera Gehennom, e pela utilização da tecnologia de 

imersão e navegação interativa em 360 graus, que coadunava com a estrutura narrativa 

imaginada. 

 

3.2 O ato I da ópera black metal de Luxúria de Lillith 
 

 

No primeiro ato da ópera black metal Gehennom, intitulado A Rebelião de Íblis, o 

demônio de mesmo nome em um momento de fúria e exaltação negou as leis de seu universo 

diabólico, usando suas habilidades e invocando inteligências múltiplas, um grande sacrilégio 

em sua dimensão. Assim uma legião de demônios rebela-se também contra as leis e regras 

vigentes e passa a servi-lo numa grande revolta. Íblis e seus demônios rebelados constroem 

um portal dimensional, estes vão para o planeta Terra da Via Láctea. Um pouco antes de sua 
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vinda para a Terra, Íblis enfrenta o grande pai dos demônios. Ímpio, que envia suas cruéis 

hordas infernais consegue intervir e dominar Íblis e seus rebeldes, derrotando todas suas 

potestades e expulsando-os do império. Desse modo Ímpio e os demônios de Gehennom 

acreditaram que Íblis e seus asseclas estavam derrotados, mas ainda vivo sorrateiramente, 

Íblis planejou sua vingança para ser arquitetada em outra dimensão. Assim, a gênese do caos 

no Quarto Milênio a.C. inicia-se no planeta antes mesmo da emergência das grandes 

civilizações terráqueas. Em outra dimensão dominada por legiões demoníacas, uma hierarquia 

composta por membros de uma sociedade furiosa e descarnada. Eles vigiam os mundos 

paralelos e controlam todas as consciências. Após a derrota das hordas rebeldes de Íblis para o 

pai dos demônios, Ímpio, os rebeldes criam um portal dimensional, para apropriarem-se de 

um planeta distante da sua teia infernal. 

No desenvolvimento da narrativa da ópera black metal, Íblis, o líder destes 

demônios, abre um buraco negro dimensional sobre um planeta chamado ‘Terra’ de um 

sistema solar jovem da galáxia Via Láctea. Dentre os demônios rebelados que acompanham 

Íblis estão Lilith, Set, Asmodeus, Belfegor, Leviathan e Belial. Íblis para garantir que seus 

hospedeiros demoníacos se propaguem na Terra, copia geneticamente a espécie humana e 

produz corpos de base carbônica para que ele e seus companheiros rebelados caminhem no 

planeta disseminando sua maldade, assim como os iniciados do ocultismo se apropriam do 

campo de energia psíquica gerado pela totalidade dos seres vivos deste planeta.  

Destruidor de tudo, Íblis pode ser comparado a Shiva-Kali do Induísmo, falo criativo 

e mãe abominável e destruidora, também com Abraxas gnóstico, deus polimorfo que é tanto 

bom quanto mal, como o Diabo de cabeça animalesca do sexo e da morte, como o maligno 

Arconte sobre este mundo, como Ishtar ou Astarte, deusa do amor e da guerra, como o Anima 

Mundi ou alma do mundo, ou simplesmente como o ‘Deus’ judaíco-cristão. Enfim, Íblis então 

é amparado por Lilith neste novo planeta, iniciando sua conspiração contra a espécie dos seres 

de carbono, os filhos deste sol, os humanos habitantes do planeta terra. 

 

3.3 Gehennom – A letra encenada durante o videoclipe interativo 

 

Abaixo incluímos um quadro apresentando uma breve síntese das cenas gerais do 

videoclipe interativo a partir dos momentos em que a letra é cantada durante a faixa “A 

Rebelião de Íblis”. As cenas foram captadas na paisagem idílica do conhecido Vale da Lua, 
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que fica no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. Optamos por 

realizar as gravações durante a aurora do dia, para aproveitarmos a iluminação natural e a 

simbologia desse momento, com referências a Lúcifer e a Baphomet como os portadores da 

Luz, também alter egos do demônio Íblis de Gehennom. 
 

Letra da música A Rebelião de 

Íblis 
Videoclipe: personagens no Vale da Lua ao 

amanhecer. 
O que é mais negro e assustador? 

Uma arma viral pra exterminar? 

Ou sussurrar em teus ouvidos! 

E o próprio homem aniquilar; 
 

Íblissssss 

Gehennom!!!! 
 

Os mundos que florescem 

E mesmo ardentes agora esfriarão... 

Nesta terra tão vermelha 

Este é o sol de mil clarões! 
 

Íblissssss 

Gehennom!!!! 
 

Gelados corpos a alma esfria... 

Nesta mata nos tornamos sós! 

O espião nos observa... 

Ouça a voz da escuridão... 
 

Íblisssssss 

Gehennom!!!! 

 

Solo com refrão!!! 
 

Nos confins do inferno 

Você me encontrou… 

Possuindo e me matando 

Bebeu meu sangue enfim 

Mas as trevas me libertam 

No começo esplandecer 

Nestes micros que brotam 

As flores deste mal 

Íblisssssss 

Abre grande plano geral, Vale da Lua; 

Mostra Íblis ao amanhecer do Vale da Lua; 

Lilith ao encarnar em forma humana tenta despertar Íblis; 

Lilith se alegra por chegar ao novo planeta e caminha sobre o vale;  
 

Lilith clama por Íblis; 

Íblis clama por Gehennom; 
 

Íblis ao centro da câmera encenando a música; 

Um diálogo começa entre Íblis e Lilith; 

Íblis se recorda de Gehennom; 

Lilith mostra o brilho do sol terreno; 
 

Lilith clama por Íblis; 

Íblis clama por Gehennom; 
 

Lilith oferece a Íblis esse novo lar; 

Lilith revela as belezas deste mundo; 

A espionagem entre os demônios se inicia… 

Mas, Lilith conhece a trama dos traidores; 
 

Lilith suplica o desejo de vingança! 

Íblis jamais esquecerá de Jahannam! 

 

Os demônios movimentam-se nas matas e no vale... 
 

 

Lilith enfurece-se contra os traidores. 

 

 

 

Íblis então revela sua imortalidade. 

 

 

Lilith suplica o desejo de vingança! 

Mas, Íblis a recorda de Gehennom, porque não há mais volta! 
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Gehennom! 
 

Íblisssssss 

Gehennom! 

Íblisssssss 

Gehennom! 

Este planeta será nosso! 
 

Lilith suplica o desejo de vingança! 

Íblis jamais esquecerá de Jahannam! 

Lilith suplica o desejo de vingança! 

Íblis jamais esquecerá dos traidores! 

Quadro 2 – Roteiro de encenação musical. Fonte: (Alysson Drakkar, 2016). 
 

Definida a relação entre a música e a presença e atuação dos personagens em cena, o 

videoclipe 360
o
 pôde começar a ser captado. Em Gehennom a voz é impactante e forte 

resgatando a importância dela nas óperas tradicionais, e por meio do diálogo entre duas 

personagens principais da narrativa, sistematiza-se a estética audiovisual geral. Para Ernesto 

von Rückert (2014) e Ferreira e Binato (2016) a voz humana é o mais primitivo instrumento 

musical capaz de fruir a música. 

Neste primeiro ato da ópera black metal, a música foi produzida para sua própria 

sistematização estética entre a arte, música e poesia, e juntas elas ocupam células 

interconectáveis desse esquema, estando, portanto, unidas por um ponto de vista estrutural 

(FERREIRA, BINATO, 2016, p.22). No tipo de canto operístico, o coro de forma 

homofônica, canta o texto litúrgico, com as vozes em uma mesma melodia. Em Gehennom a 

liturgia é uma obra poética inspirada em textos do ocultismo ocidental e oriental, acrescidos 

da estética e visualidade do subgênero black metal efetuado pela banda Luxúria de Lillith. 

 

3.4 O Storyboard e cenas do videoclipe interativo: os demônios foragidos de Gehennom 

 

A ópera black metal Gehennom também dialoga com a tragédia, aliás, aquela que é a 

evolução orgânica das tragédias da antiguidade clássica. Tanto a ópera, quanto a tragédia, 

diferindo da épica em que o aedo recitava para os ouvintes, em suas manifestações 

dramáticas, utilizam-se da voz. Assim, o poeta narrador desaparece e o público depara-se com 

os atores, que investidos de seus personagens, falam diretamente para quem os assiste, 

produzindo um efeito de cumplicidade. 

Definimos a estrutura da tragédia no videoclipe interativo Gehennom, pela série de 

três (3) momentos gerais divididos em seis (6) cenas. Utilizamos fotos e frames do vídeo 

como um storyboard, descrevemos esses três (3) momentos e as seis (6) cenas nas sequências 

visuais seguir, com frames do vídeo e do making off com autoria de Alysson Drakkar e 

Yngrid Arkana. 
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Sequência 1 (frames 1 e 2): O mirante do sol se apresenta, e logo podemos enxergar 

sua luz tomar conta de todo o Vale da Lua. As imagens foram captadas numa excelente 

iluminação da manhã. Sob essa luz fosfórica posicionamos os personagens envolvidos para 

filmagem das cenas. Os atores são dois integrantes da banda Luxúria de Lillith, Alysson 

Drakkar e Arkana, e mais dois convidados: Alberto Lenine e Elizabeth Estevo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sequência 2 (frames 3 e 4): As pedras e grandes rochas do vale compuseram o 

cenário de um a singular localidade rochosa e primeva do planeta, auxiliando na construção 

estética da atmosfera black metal do videoclipe. 

 

 

 

 

 

 

 

Sequência 3 (frames 5 e 6): Os sujeitos envolvidos na captação do videoclipe 

interativo foram posicionados em torno da câmera Kodak PixPro 360
o
, e sua interpretação e 

gestualidade dialoga com a letra e roteiro cênico representando a chegada e o despertar de 

Lillith, Íblis rebelde em sua nova dimensão cósmica, o até então distante planeta Terra. 
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Figura 47 – Abertura do videoclipe 360
o
. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o, 2018. 
 

 

A cena (1) apresentada na figura 47 do videoclipe 360
o
 é composta pelo grande plano 

geral, em fade in o título Gehennom surge na imagem utilizando uma fonte rebuscada que 

remete às tipografias utilizadas comumente no subgênero black metal auxiliando na geração 

de uma identidade imediata pelo hellbanger que frui a obra interativa. Nesse momento o 

interator é convidado a navegar pelo videoclipe. Inicia-se uma introdução com vozes e 

teclados, esses remetem às sonoridades árabes. O título desaparece nos primeiros segundos da 

narrativa, que segue para a próxima cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – A chegada dos visitantes de Gehennom. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o, 2018. 
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Na cena (2) ‘Íblis e Lilith’ em sua forma humana surgem de um buraco negro 

dimensional abaixo de seus pés, trajando longos mantos pretos e descalços, a sua 

representação metafórica como demônios são dados pelo uso da tradicional pintura facial 

corpse paint, usada pelos musicistas Drakkar e Arkana nas performances ao vivo da Luxúria 

de Lillith.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – A caminhada dos demônios sobre a Terra. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o, 2018. 

 

O videoclipe investe também apenas em tons azuis e no alto-contraste como estética 

fazendo mais uma referência clara aos videoclipes do subgênero black metal. Lilith desperta 

Íblis da viagem interestelar e ambos transcendem e iniciam sua caminhada sobre a Terra. A 

navegação pela cena apresenta todo o cenário do vale, com o sol da manhã surgindo e o 

interator pode navegar através dela passando o mouse e direcionando-o, o ícone com as setas 

de navegação presentes no canto superior esquerdo da tela é um índice da navegação em 360 

graus (Figura 49). 
 

Na cena (3) o olhar do interator frui e redireciona sua atenção, pois além da 

movimentação possível em 360
o
 a sequência não fica estática, apresentando uma caminhada 

por uma floresta do cerrado goiano em primeira pessoa, com a câmera girando e levando o 

interator a tentar retomar a horizontalidade. A cena da floresta é outra referência explícita ao 

subgênero black metal, sem deixar de trazer também suas singularidades e especificidades, 

pois trata-se de uma floresta do bioma cerrado que pode ser navegada em 360 graus durante a 
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fruição da obra. A música inicia a sequência de riffs pesados e bateria extrema desejando 

causar o impacto sonoro necessário após o término da introdução sonora que a antecedeu. A 

cena engendra uma acelerada caminhada de seres invisíveis aos olhos do interator que se 

desloca constantemente sem encontrar o sujeito que caminha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 50 – O despertar de Íblis e o diálogo com Lilith durante a encenação da música. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o, 2018. 

 

Na cena (4) o ator/performer segue encenando a narrativa conduzida pela música, 

introduzindo gestos corporais e movimentos com os braços expressando fúria contra os 

humanos. A sequência desenrola-se com a figura do demônio humanoide dotado de 

qualidades quase divinas cantando a faixa enquanto Lillith com seu manto negro segue 

caminhando ao redor do buraco negro cósmico e observando o novo planeta, Íblis rememora 

seu mundo anterior e observa o novo (figura 50), o interator pode navegar por toda a cena 

percebendo as reações dos personagens. Ressaltamos que as experimentações com as 

possibilidades interativas nesse caso têm muito mais um sentido processual do que buscam 

um produto acabado, pois estamos tratando com uma linguagem emergente ainda não 

consolidada, também não menosprezamos ou desconsideramos a linguagem do videoclipe 

tradicional estamos criando a partir de instigantes possibilidades novas, mas considerando e 

nos apoderando das tradicionais linguagens audiovisuais. 
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Figura 51 – Os personagens circulam em torna da câmera 360º. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o, 2018. 

 

Na cena (5) os outros demônios rebelados começam a sair do buraco negro cósmico  

representado por um céu estrelado na parte inferior do videoclipe a ideia de criá-lo no 

contexto narrativo ajudou-nos a solucionar um problema técnico na edição do vídeo. Logo 

temos em cena, ao redor do buraco negro e caminhando já no novo planeta, os cinco 

demônios humanoides que aparecem na narrativa: Íblis, Set, Lilith, Leviathan e Asmodeus. A 

discussão entre Lilith e Íblis ganha força e pode ser percebida pela interação de ambos em 

cena. As ações dos personagens acontecem ao redor do interator, que pode navegar através 

delas a partir de suas escolhas, ocupando o ponto central do videoclipe. A narrativa segue 

desenrolando-se com expressões faciais e corporais dramáticas. Logo a transição de cena é 

notada com a alteração de personagens e mudança de quadros (figura 51). 

Afirma Ferreira e Binato (2016, s.p.) que na ópera, o núcleo é sempre o drama do 

homem, porém em nossa ópera black metal pós-moderna os protagonistas são demônios 

humanoides que vivem sensações características dos seres humanos, mas detêm poderes 

superiores a eles, estabelecendo uma metáfora que auxilia no objetivo de provocar no 

interator a purgação e um alívio das emoções: a catarse. Na cena (6), a final, Íblis ultrapassa 

os limites de ser mortal em sua nova dimensão terrestre, equiparando-se aos deuses, nela os 

demais demônios desaparecem já tendo penetrado nas paisagens do novo planeta e ele reina 

absoluto na linha dimensional que divide os dois mundos (figura 52). 
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Figura 52 - A encenação de Drakkar no videoclipe 360º. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o, 2018. 

 

 O interator explora as direções em sua navegação, criando a cada interação uma 

narrativa singular, estruturada a partir de suas escolhas. Os mistérios e sutilezas da narrativa 

só podem ser desvendados e explorados em múltiplas navegações, convidando o interator a 

rever a obra e aprofundar-se cada vez mais em seus conceitos e estética.  

 

3.5 Aspectos técnicos da produção do videoclipe Gehennom e seus desdobramentos 

 

O videoclipe 360
o
 criado para a banda Luxúria de Lillith é um exemplo de narrativa 

interativa e seus aspectos técnicos e estéticos envolvem também a interatividade, realizada 

nesse caso através de escolhas do interator pelos ângulos visuais que desdobram a narrativa 

em acontecimentos nas plataformas do YouTube e Facebook. Para compreender a história, o 

interator é constantemente convocado a fazer escolhas para que a narrativa do videoclipe 

possa se desenrolar. 

Na figura 53 temos um frame da cena final de Gehennom com o link disponível que 

leva o interator diretamente para a fruição da obra. A produção de um vídeo em 360
o
 não é 

algo simples, isso porque, idealmente falando, é necessária uma câmera com suporte para este 

tipo de captura e para sua visualização nas plataformas da internet. 
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Figu

ra 53 – Luxúria de Lillith – Gehennom videoclipe 360
o
. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=wSgF1-pWd_o, 2018. 
 

 

 

 

Este tipo de equipamento ainda é de relativo alto custo no Brasil, apesar de existirem 

acessórios para acoplar em um smartphone e transformá-lo em uma filmadora de vídeos 

panorâmicos, no entanto com resultados muito amadores. E mesmo esses dispositivos são 

poucos e estão quase que limitados ao modelo iPhone. Atualmente já estão circulando no 

mercado, diversas câmeras com recursos de captura de vídeos em 360º, as profissionais 

apresentam custo bastante elevado, mas existem modelos semi-profissionais com ótimo custo-

benefício, o que nos fez optarmos por um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 54 – Câmera Kodak Pixpro 360
o
.  

Fonte: https://kodakpixpro.com/docs/manuals/actioncamera/sp360/sp360-manual-pt.pdf 

 

 

 

https://kodakpixpro.com/docs/manuals/actioncamera/sp360/sp360-manual-pt.pdf
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Em formato esférico, a câmera Kodak PixPro 360
o
 é pequena, discreta e com bom 

desempenho, já está disponível para venda no site oficial do fabricante desde 2015 (figura 

54). Esta câmera 360
o
 pode filmar ações em quase todos os ângulos possíveis, pois na verdade 

ela realiza a captura de imagens em 240º, já que a sua base estará fixada em algum lugar, mas 

a impressão que temos é que ela captura praticamente todos os ângulos possíveis, criando 

imagens panorâmicas. Em nossos experimentos iniciais com ela, tivemos a oportunidade de 

utilizá-la para filmar apresentações ao vivo da banda Luxúria de Lillith, também a utilizando 

nos ensaios, e depois com a compreensão mais ampla de seu funcionamento partimos para a 

produção do videoclipe 360
o
. Antes de entrarmos nas questões técnicas relativas à 

interatividade e à própria tecnologia 360
o
, tivemos que conhecer o funcionamento da câmera 

que tínhamos em mãos, e compreender suas limitações para qualidade da captação, 

transferência de arquivos, registros, armazenamentos, e investirmos tempo no conhecimento 

de softwares para conversão e edição de arquivos em 360
o
. Como a tecnologia está em 

desenvolvimento, em Goiânia, onde o videoclipe foi produzido, quase ninguém detém 

conhecimento e acesso a tal tecnologia. Uma câmera Kodak PixPro 360
o
 pode ser utilizada 

para inúmeras atividades de captura de vídeo, assim como qualquer outra câmera comum. O 

equipamento tem pequeno formato, e todos os cuidados devem ser tomados no seu manuseio, 

pois sua lente, bateria e trancas são muito delicadas de se manusear, qualquer movimento 

brusco pode danificá-las ou corromper a sequência de imagens gravada. 

A figura 55 apresenta a estrutura geral da câmera Kodak PixPro 360
o
, e suas 

funcionalidades. A câmera incluiu uma tampa da lente que a protege de ser danificada, sendo 

a prova de poeira, e de choque e isso não interfere na qualidade da imagem e do vídeo 

produzidos. No entanto, durante a experiência de captação de Gehennom, observou-se que, 

com a mudança de temperatura, esta tampa da lente começou a formar uma condensação no 

seu interior comprometendo as imagens, contudo, removendo a tampa e limpando 

cuidadosamente com um pano suave, seco e sem pelos, reinstalamos na e prosseguimos a 

captação. Tendo sido essa a dificuldade técnica mais insistente durante as filmagens. O 

conhecimento técnico sobre a tecnologia 360
o
 contribuiu para a captação das imagens, 

garantindo sua qualidade diante do recurso técnico que tínhamos em mãos. Em muitos 

momentos utilizamos barbantes para fixar a câmera, sem utilização de tripé. 
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Figura 55 – Visualização da câmera Kodak PixPro 360
o
. 

Fonte: https://kodakpixpro.com/docs/manuals/actioncamera/sp360/sp360-manual-pt.pdf. 
 

As filmagens de Gehennom aconteceram em um parque nacional, longe de 

eletricidade, então tivemos que nos deslocar para o sítio em questão com a carga máxima de 

bateria da câmera, o que nos deu um registro de captação de quatro horas, a base geral para o 

videoclipe que tem duração de quatro minutos e quarenta e um segundos. Com a PixPro 360
o
 

em mãos e programada durante a exibição da tela principal na câmera, os dados foram 

exibidos na tela principal sob modo Wi-Fi conectado a um aparelho smartfone, o que 

possibilita realizarmos sete funções específicas de manuseio. 1. Modos: filme, gravação em 

círculo, intervalo, foto instantânea e contínua; 2. Cartão de memória IN (memória interna); 3. 

Tamanho do filme: FHD-16:9, P30; 1440-1:1, P30; 1072-1:1P30; 1072-1:1 P30 EIS; HD-4:3 

P50; HD-4:3, P30; HD-16:9, P60; HD-16:9, P30, WVGA, 16:9,P60; WVGA-16:9, P120; 

Tamanho da foto: 10-M, 5-M, 2-M; 4. Status de bateria; 5. Detecção de movimento (ligado); 

6. Tempo de gravação restante7. Modo de desenrolar: Dome, Frente, Seg (Segmento) / Toque. 

E por fim, o tempo de gravação será exibido quando exceder o número máximo de exibição 

disponível. Com o domínio dessas ferramentas captamos todas as imagens necessárias para 

editar o videoclipe da banda Luxúria de Lillith, de acordo com o pré-roteiro estabelecido 

anteriormente entre ‘às 7 da manhã às 15 horas’ da tarde de um domingo ensolarado.  
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3.5.1 Interatividade e tecnologia 360
o
 para construção do videoclipe Gehennom 

 

O videoclipe está inserido no contexto da convergência midiática, em que os recursos 

de produção estão presentes nos diferentes dispositivos de comunicação, e agem no processo 

de constituição de sua linguagem, criando experiências inovadoras nos modos de fruição 

contemporâneos de produtos audiovisuais. Para Médola e Caldas (2015, p.18) estamos 

estruturando novas relações interativas e configurando novos formatos de videoclipes, com 

linguagens emergentes onde o experimentalismo ainda sobrepõe-se à geração de conteúdos 

acabados. Gehennom enquadra-se nesses aspectos hipermidiáticos. No ambiente da 

convergência midiática, o videoclipe 360
o
 está inserido no cotidiano das pessoas tanto na 

internet quanto nos dispositivos móveis. E como um produto audiovisual, o videoclipe 360
o
 

tornou-se agente de transmissão de mensagens produzidas para fazer do fã, não mais um 

espectador passivo, mas sim, um interator. A tecnologia de captação e navegação em 360
o
 

ainda é pouco discutida na literatura da arte e da música, por tratar-se de uma possibilidade 

nova e emergente. Porém, a cada dia aumenta o número de fotografias e vídeos 360
o 

nas 

páginas de internet, favorecendo mudanças nas relações entre comunicação e novas formas de 

fruição de conteúdos. 

Na construção do videoclipe Gehennom, mantivemos a premissa de uma narrativa 

com discurso fechado e um desfecho para seu fechamento. Descreve Murray (2003, p.183) 

que se propiciarmos ao interator “total liberdade para improvisar, perderemos o controle sobre 

o enredo”. Nossa intenção foi dar liberdade de exploração visual ao interator, proporcionando 

engajamento digital lúdico, mas, ao mesmo tempo, mantendo o controle sobre a estrutura 

narrativa. Segundo as escolhas de cada interator em Gehennom, a unidade fundamental ou 

discurso principal da narrativa podem ser fruídos de múltiplos pontos de vista, mas sua 

estrutura geral permanece.  

Desafiar nossos próprios meios de produção e criarmos algo novo para o público do 

subgênero musical black metal, foi um desafio instigante. Para tanto foi necessário conceber 

um cenário propício, pontuar inicialmente aspectos referentes à narrativa e à linguagem do 

videoclipe, para então criarmos o novo contexto interativo. O videoclipe 360
o
 avança em 

direção aos novos formatos do audiovisual, e a participação dos interatores tende a crescer 

com a popularização dos smartfones conectados à internet, alcançando um amplo número de 

usuários em todo o mundo.  
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No contexto de convergência midiática as possibilidades de acesso ao videoclipe 

extrapolam as telas do suporte televisivo. Os displays são móveis e projetados para promover 

a participação do enunciatário por meio de ferramentas de interatividade. Afirma Médola e 

Caldas (2015, p.12) que desde os primeiros resultados da fusão tecnológica dos computadores 

com os dispositivos eletrônicos no final do século XX, a questão da produção e do consumo 

de conteúdos interativos ocupa parte das pesquisas em comunicação. Assim, a imersão no 

subgênero black metal, ganha espaço através da interatividade (PRIMO, 2007, p.19). 

Nessa convergência, as tecnologias digitais, especialmente a internet, proporcionam 

uma reconfiguração dos contextos de produção e de distribuição de conteúdos audiovisuais. O 

videoclipe, objeto de análise e criação dessa dissertação, é um exemplo de como as 

possibilidades discursivas decorrentes dos dispositivos digitais alteram não apenas os sistemas 

produtivos, mas a natureza do próprio objeto. Jenkins (2008, p.30) em sua obra ‘Cultura da 

Convergência’, explica que as novas mídias e as tradicionais colidem, a comunicação 

alternativa e corporativa passa a ter mais presença na cena midiática e, desta forma, o poder 

do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem. Segundo Jenkins:  

A convergência ressurge como um importante ponto de referência, à medida que 

velhas e novas empresas tentam imaginar o futuro da indústria do entretenimento. Se 

o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias substituiriam as 

antigas, o emergente paradigma da convergência presume que novas e antigas 

mídias interagirão de formas cada vez mais complexas (JENKINS, 2008, p.30-31). 
 

O que move a presente investigação sobre a poética da banda Luxúria de Lillith 

estrutura-se nessa compreensão sobre os novos recursos e suas possibilidades estéticas e 

comunicacionais, que atuam no videoclipe 360
o
 enquanto produto audiovisual surgido e 

desenvolvido a partir de recursos de linguagem e da associação interativa e digital. O 

subgênero black metal apropria-se dessas possibilidades por meio de ferramentas de 

interatividade. Jenkins (2008, p.31) realça que a cultura da convergência tem tido impacto nas 

mídias e nas transformações das práticas de consumo. No caso do videoclipe 360
o
 Gehennom, 

o conteúdo envolve um caráter transmídia, conceito desenvolvido por Jenkins para expressar 

universos ficcionais com obras desenvolvidas para mídias e suportes múltiplos (JENKINS, 

2008, p.47). 

O processo de criação do videoclipe 360
o
 não foi uma tarefa fácil e comum, sem 

conhecimento técnico e específico acerca das tecnologias e seus meios; jamais teríamos 

alcançado os resultados obtidos. A interatividade e a tecnologia 360
o
 já não são vistos como 

algo totalmente novo, inserem-se no processo de atualizações em hardwares e softwares, 
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adaptando-se aos novos meios de comunicação digital. A criação de um videoclipe black 

metal em 360
o
, dependeu diretamente dessa tecnologia, mas também de um roteiro 

consistente, além de uma edição coerente com a proposta estética e conceitual, o mesmo 

acontecendo com a música. 

Ao estudar a interatividade em videoclipes, as dificuldades foram surgindo a cada 

passo dado. Inicialmente foi necessário compreender como são feitos os vídeos em 360
o
, 

percebendo as diferenças de captação em relação aos vídeos de câmeras comuns, pois 

capturar um vídeo dessa maneira é algo bem mais complexo, ao refletirmos sobre as 

condições gerais de iluminação e a dinâmica visual de todos os ângulos existentes em um 

local/cenário/paisagem onde se desenrolará a gravação. Uma das opções importantes para 

obtermos melhores resultados, sem a necessidade de altos custos com iluminação artificial, foi 

realizamos as captações durante a luz fosfórica da manhã, obtendo assim a melhor iluminação 

possível.  

Para gravar o videoclipe 360
o
 Gehennom nos limitamos a câmera ‘PixPro 360

o
’, em 

seguida as imagens foram processadas em um computador desktop equipado com um 

processador Intel Core i7, com chips gráficos Intel Iris. Utilizamos o software ‘PixPro 360
o
’ 

da câmera e convertemos seus metadados para o Premiere da Adobe para ‘costurar’ os vídeos 

provenientes da câmera e formar o conjunto final. O processo de aprendizado desses 

softwares e das especificidades de uma edição de um vídeo em 360 graus demandaram muita 

dedicação e tempo para chegarmos a um resultado satisfatório. 

Durante a produção do videoclipe, vivemos ainda outras duas preocupações quanto 

ao processo de produção, a primeira delas foi relativa à resolução da imagem. Como por 

exemplo, o Facebook suporta até 6000x3000 pixels, a câmera tem resolução máxima de 

5376x2688 pixels, mas independente da resolução que for utilizada, sempre deve-se usar a 

proporção 2:1, onde a largura será exatamente o dobro da altura. 

A segunda observação é sobre ‘habilitar’ a imagem 360
o
 para o Facebook, utilizando 

o theXifer, uma ferramenta da plataforma que viabiliza o processo, sendo necessário utilizá-la 

para tornar possível a navegação em 360
o
. Esta inovação depende dos chamados ‘metadados’, 

para configurar o arquivo em suas propriedades, detalhando informações de encaixe, isto 

porque, se não houver esta conversão de arquivo em metadados, os vídeos serão publicados 

verticalmente, ou fora de encaixe de exibição. Para decifrar este labirinto de informações 

usamos alguns tutoriais disponíveis no YouTube. Deve ser entendido que os sistemas 
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visualizadores de imagem 360
o
 precisam encontrar essas configurações devidamente 

preenchidas para conseguir identificar o formato da imagem e adaptar a visualização em 360
o
. 

Para assistir os vídeos em 360 graus, precisamos ter a versão mais recente do 

Chrome, Opera, Firefox ou MS Edge no computador. Nos dispositivos móveis, devemos ter a 

versão mais recente do app do YouTube. Depois de todas essas conversões conseguimos 

enviar o videoclipe Gehennom para a exibição em 360
o
.  

 

3.6 Aspectos poéticos no videoclipe interativo Gehennom 

 

Propomos neste tópico, uma reflexão situada nas confluências entre o subgênero 

black metal e a criação do videoclipe 360
o
. Da poesia e das relações entre conceitos da 

imagem poética e da montagem. Na criação narrativa o imaginário do autor traz imagens 

carregadas pela força das experiências vividas eclodindo em ‘vasos comunicantes’ afirma 

Lindolfo (2013, p.15), a poética de Gehennom traduz as experiências e o ideário da banda 

Luxúria de Lillith, que ao ser absorvida gera ambivalências e flutuações conceituais, pois seus 

fruidores incorporam à sua percepção seu próprio repertório. 

Figura 56 – Arkana (baixo) no Vale da Lua. 
Fonte: (Alysson Drakkar, fotógrafo). 

 

As relações poéticas em Gehennom apropriam-se das reflexões pertinentes ao tema 

em questão, conduzidas pelos fragmentos de leituras, trechos, reminiscências imagéticas e 
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conceituais provenientes de diversos outros criadores, sobretudo do complexo e amplo 

universo estético do black metal. Em Gehennom os aspectos poéticos englobam uma versão 

primal do planeta Terra, ainda pouco explorado pela raça humana, levando o interator a viajar 

pelo videoclipe 360
o
, entrando em contato com um mundo desconhecido, e deparando-se com 

a banda nestas descobertas (figura 56). 

Durante a edição, pareceu-nos que as pedras do Vale da Lua mantinham um dialogo 

com a música e seus ruídos rítmicos, uma vibração que remonta ao fenômeno físico em si, 

como ocorre na natureza. A harmonia na música e a poeticidade da letra criaram também uma 

consonância com o espaço cênico do videoclipe 360
o
, abrindo para a música o campo 

audiovisual digital marcado por uma natureza multimidiática, valorizando a interatividade e 

tratando-a como elemento de linguagem poética. Em Gehennom, além da música e da poesia, 

além da imagem e do videoclipe 360
o
, a expressividade traz à tona a força criativa presente 

nas naturezas díspares das imagens e nas suas próprias correlações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideia de produzir uma obra transmidiática articulada à minha trajetória enquanto 

músico de black metal e à minha produção audiovisual não é recente. O processo 

investigativo e criativo diante das possibilidades do videoclipe interativo 360
o
 se expandiu 

muito além do esperado nesses dois anos de pesquisa de mestrado. A minha entrada no 

Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da 

Universidade Federal de Goiás e o mergulho nessa investigação teórico-prática ampliou muito 

minha visão sobre os processos criativos artísticos, transformando assim, minha percepção de 

mundo e ampliando o universo de possibilidades poéticas e estéticas para as minhas criações. 

Anteriormente, os videoclipes convencionais da banda Luxúria de Lillith eram em 

sua maioria feitos por fãs e apreciadores da banda. A partir da minha experiência na disciplina 

Arte e Tecnologia do PPG Arte e Cultura Visual, cursada ainda como aluno especial, 

provocado e incentivado pelo professor Edgar Franco que posteriormente tornou-se o meu 

orientador - comecei a produzir meus próprios videoclipes, com poucos recursos e uma única 

câmera digital. O primeiro videoclipe foi realizado para a música ‘Nasciturus’ (2014), com 

um roteiro simples onde eu encenava a música enquanto a narrativa se desenrolava, o que me 

rendeu dois dias de captação e mais duas semanas para editá-lo. Considerei esse vídeo ainda 

primário, mas uma boa experiência e assim continuei investigando a linguagem do videoclipe 

e suas possibilidades, realizando em 2015 ‘Perpétua Escuridão’, agora com melhor edição e 

interpretação cênica, recebendo uma melhor resposta do público da banda. Isso incentivou-me 

ainda mais a preparar o projeto de pesquisa de mestrado conectando a estética e poética do 

black metal às possibilidades da linguagem do videoclipe, mas dessa vez envolvendo o 

desafio da interatividade. A pesquisa de mestrado abriu novos caminhos criativos, e permitiu-

me estar inserido em minha própria obra como personagem protagonista de um universo 

ficcional criado por mim, concebendo como parte criativa da pesquisa a primeira ópera black 

metal brasileira, algo que não estava em meu projeto inicial, mas que eclodiu durante o 

processo investigativo.  

A interatividade como expressão poética artística, até o advento dessa pesquisa, era 

algo distanciado de minhas criações, percebia minha obra ainda distante de novos arquétipos 

de fruição, mas já sentia-me atraído por tais possibilidades. Assim propus-me o desafio de 

experimentar com as novas possibilidades híbridas digitais, agregando-as à estética do 
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subgênero black metal, uma ação com certo pioneirismo para a cena na qual estou inserido a 

mais de 25 anos.  

A investigação ostensiva acerca das manifestações audiovisuais de bandas de black 

metal, bem como as idiossincrasias deflagradas pelo viés da estética grotesca neste estilo 

musical, trouxe à tona, por meio de símbolos sonoros e imagéticos, toda uma reflexão acerca 

da relação catalisadora de anseios e angústias humanas que pela arte são expostas 

visceralmente de forma lúdica, fantasiosa, bizarra, inquietante e, sobretudo questionadora, 

traduzindo o imaginário artístico de seus autores. Assim pude perceber o grotesco enquanto 

chave de revelação estética característica do imaginário da banda Luxúria de Lillith, 

concebendo a estrutura dramática de Gehennom, trazendo imagens ambíguas com 

representações de contrastes entre o sagrado e o profano, a luz e a escuridão, a vida e a morte.  

O aprofundamento no universo do black metal e da linguagem dos videoclipes, para 

finalmente criar o videoclipe interativo em 360
o
 Gehennom, foi um caminho rico de novas 

experiências, e fui provocado sempre por importantes reflexões, conversas, leituras, pontos de 

vista teóricos e possíveis direcionamentos apontados por professores, colegas de curso, 

seminários, congressos nacionais e internacionais, festivais, turnê europeia, e principalmente, 

por meu orientador Prof
o
. Dr. Edgar Franco que desde o início sugeriu e incentivou-me a 

aprofundar-me nos meandros da estética black metal ena linguagem do videoclipe. Ao longo 

do processo pude compreender melhor aquilo que estava buscando em minha pesquisa 

acadêmica e então colocar em prática todas as ideias e conceitos em uma produção autoral 

construída a partir do arcabouço teórico investigado.  

Retomei os estudos teóricos relativos à compressão da alteridade e da representação 

do outro na sociedade, que já haviam sido anteriormente estudados por mim, embora com 

menos ênfase, em outras ocasiões, além da reflexão sobre o importante papel social do artista 

em transpor regras estabelecidas e buscar caminhos instintivos para a exposição do subgênero 

black metal, junto ao seu olhar sensível e questionador acerca da realidade. A partir das 

elucidações proporcionadas neste estudo pude enfim visualizar minha obra enquanto arte e me 

reconhecer enquanto artista criador de conexões e experiências a serem absorvidas e, 

sobretudo, experimentadas de diferentes formas e linguagens.  

Por meio desta pesquisa, resgatei ainda aptidões até então deixadas por mim de lado 

ou ignoradas em minha trajetória artística e acadêmica como, por exemplo, a realização de 

cartazes, panfletos, fanzines, resenhas e capas de discos, e ainda, a criação de um webzine, e 
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canal do YouTube para publicação de minhas obras artísticas. Esta investigação impactou 

também a minha compreensão acerca de obras que há tempos me angustiavam e, ao mesmo 

tempo me inspiravam a produzir algo em diálogo com elas, obras digitais interativas como 

nova influência e possibilidade para a minha expressão audiovisual. 

O aprofundamento nas linguagens simbólicas articuladas pelo black metal e minha 

experiência como músico performático, demonstrou que o limite da arte é a própria 

imaginação, através de meios expressivos que flutuam sobre universos onde o impossível não 

pode ser reconhecido e o improvável tornou-se elemento de criação. A temática ilimitada 

aparece disponível ao artista que é livre para transmiti-las a sua maneira, e de acordo com seu 

repertório, ideias, experiências, sensações e visões de mundo. Destarte, essa constatação 

permitiu que eu pudesse expressar sem entraves as particularidades do meu próprio 

imaginário. Essas possibilidades só se tornaram possíveis, antes de tudo, pelo progresso 

tecnológico que vivenciamos na atualidade, uma vez que a rede permite um considerável 

corte de custos de produção e um notável alcance para a obra que, em sua essência, já nasce 

conceitualmente adequada a este mundo dinâmico em função do seu caráter transmidiático e 

da sua exposição pelo meio virtual, além da fluidez das informações e da multiplicidade e 

possibilidades características do mundo pós-moderno atual e suas vicissitudes. 

Outro objetivo alcançado foi à ampliação de minha expressão criativa imaginária, 

que está presente em toda a obra e destaca o meu ponto de vista enquanto autor. Tendo em 

vista a compreensão estética do black metal, enquanto experiência criativa reflexiva acerca de 

diversos aspectos da vida, estabelecendo pontes entre a manifestação do cotidiano de forma a 

questionar estruturas, inquietar-me e buscar produzir sensações através da arte, em caminhos 

delineados e determinados de forma geral pelas linguagens utilizadas. 

Por fim, após percorrer esse caminho enfrentando com entusiasmo os seus desafios, 

já vislumbro sua continuidade criando os outros (8) oito videoclipes interativos que compõem 

a ópera black metal Gehennom, aprofundando-me nos elementos estruturais que compõem o 

seu universo ficcional transmidiático através de pesquisas que densifiquem ainda mais minhas 

percepções e conhecimentos sobre o subgênero black metal, as múltiplas linguagens 

audiovisuais com ênfase no videoclipe e nos novos caminhos da interatividade.
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