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RESUMO

Esta dissertação é resultante do projeto de pesquisa realizado através do
Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual, nível mestrado, da FAV-UFG,
e visa apresentar o tema da representação de identidades estranhas em videoclipes,
partindo de uma investigação no campo, acompanhada de análises dos clipes da
artista Lady Gaga, para a construção do meu discurso videográfico no videoclipe
“Electric Guitar”. O principal objetivo é dar continuidade aos discursos audiovisuais
de formato subversivo, que consistam em produtos primários complexos os quais
contemplem diversos parâmetros de abordagem audiovisual, explorando o sensorial
e estabelecendo vínculos com questões de teor histórico, sociológico, cultural etc. O
primeiro capítulo apresenta Lady Gaga e seu trabalho artístico que, curiosamente,
defende minorias com uma postura favorável da cantora, ainda que ela esteja
inserida no star system. O segundo capítulo introduz a temática dos estranhos,
explica este conceito a partir de diálogos teóricos e, também, aborda a presença dos
estranhos em videoclipes. Já o terceiro capítulo foca no estudo do videoclipe como
formato audiovisual, trata da sua relevância na cultura visual e dos seus
desdobramentos na mídia. O quarto capítulo volta a tratar dos discursos
videográficos de Lady Gaga, porém, com foco na análise de alguns dos seus
videoclipes, selecionados de acordo com o tema desta pesquisa. O quinto e último
capítulo trata da experiência criativa do videoclipe “Electric Guitar” e do meu objetivo
de reforçar as discussões sobre o “estranho” buscando expandir as fronteiras do
senso comum a respeito do videoclipe por meio do emprego de novas linguagens,
sem promover uma fuga da estética plástica predominante no pop.

Palavras-chave: estranhos, videoclipe, Lady Gaga, discursos videográficos,
poéticas visuais

ABSTRACT

This dissertation results of the research developed throughout the Master’s
Degree course within the Art and Visual Culture Graduate Program in FAV-UFG. It
aims to investigate de representation of uncanny identities in music videos, starting
out with some analysis of Lady Gaga’s videos, in order to develop my videographic
discourse in my music video “Electric Guitar”. The main goal is to continue creating
subversive audiovisuals, which consist in primary and complex products that
contemplate several parameters of approach, exploring sensorial matters and
establishing bonds with historical, sociological and cultural issues. The first chapter
presents Lady Gaga and her artistic body of work which, curiously, defends
minorities in spite of the singer being inserted into the star system. The second
chapter introduces concept of “the uncanny”, from teoretical dialogues and, also,
addresses their presence in music videos. The third chapter focuses on the study of
music video as a audiovusal format, its relevance in visual culture and how they
develop through media. The forth chapter reapproaches Lady Gaga’s music videos,
selected according to this investigation theme, focusing on their analysis. The last
chapter discusses the creative experience of “Electric Guitar” through my goal of
reassuring the relevance of studying the uncanny and, also, my attempt to expand
music video’s frontiers by employing new perspectives to them, without escaping the
plastic aesthetics predominant in pop.

Key-words: uncanny, music video, Lady Gaga, videographic discourses, visual
poetics
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APRESENTAÇÃO

A primeira vez que vi Lady Gaga foi ao final de 2008, assistindo ao videoclipe
“Just Dance” na internet. No entanto, conheci a faixa musical algumas semanas
antes do lançamento do vídeo por sugestão de um amigo que acreditou que a
sonoridade da referida canção me agradaria devido ao uso dos sintetizadores que
remetiam bastante à música pop dos anos 80.
Sim, nasci em 1988, mas cresci ouvindo os vários longplays (LPs) de pop e
rock americanos e britânicos das décadas de 70 e 80. Foi, portanto, na minha
infância que conheci Queen, Pet Shop Boys, Cindy Lauper, Madonna, dentre outros
artistas que marcaram minha história de vida. Esse vínculo se fortaleceu quando,
aos sete anos de idade, fui matriculado em uma escola de inglês para que eu fosse
alfabetizado, também, neste idioma.
Para que pudesse praticar a escuta do inglês, passei a acompanhar, em
meados dos anos 2000, os videoclipes mais populares das paradas da emissora
Music Television (MTV). Por ser uma criança gordinha e com poucos amigos, eu via
nos artistas daqueles vídeos, modelos a ser seguidos – os anos 90 viram-se
dominados musicalmente por boybands tais como Backstreet Boys e N’Sync,
girlbands2 como as Spice Girls e, ainda, cantoras como Britney Spears e Christina
Aguilera, todos estes, artistas que exploravam ou eram obrigados a explorar seus
corpos comercialmente, vendendo a imagem de felicidade por meio da beleza
estética padrão adotada pela mídia, homens fortes e mulheres magras, todos
heterossexuais.
Mas nenhum destes ou outros artistas que surgiram nos anos 90, me
provocavam ou incitavam qualquer dúvida como os artistas dos anos 80. A verdade
é que eu estava convicto de que o certo, ou ideal, era ser como um membro de
boyband se quisesse ser feliz, afinal, era isso o que vivenciava na escola, onde as
meninas brincavam de ser integrantes das Spice Girls e comparavam os grupos dos
meninos mais bonitos com os Backstreet Boys – gordinhos não eram incluídos. Era
tudo muito fácil, muito plástico, muito deglutível e não exigia esforço de
compreensão. Para ser uma criança pop nos anos 90 bastava seguir o modelo.

2

Boyband e girlband são expressões em inglês criadas para nomear os grupos de cantores formados,
geralmente, por 4 ou 5 integrantes, homens e mulheres, respectivamente.
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No entanto, para mim, esta era tarefa mais difícil. Não bastasse o sobrepeso,
um desafio o qual me via forçado a vencer dia após dia, meu coração pertencia
mesmo ao visual andrógino dos artistas setenta e oitentistas, de suas roupas e
cabelos extravagantes. Recordo-me que no início dos anos 2000, descolori meus
cabelos pela primeira vez, um reflexo da minha admiração por estes artistas e, ao
mesmo tempo, da minha carência por ícones como eles numa condição atualizada.
Resolvi, então, conversar com o papel. Passei a criar minhas próprias letras –
em inglês – e melodias que funcionavam como minhas válvulas de escape. Não
compartilhei essas produções durante anos, com medo de que eu pudesse perder
os poucos amigos que tinha. Novas músicas e artistas eram lançados a cada ano e,
devido à repetição que o pop “enlatado” apresentava – esta ideia ficará mais clara
no primeiro capítulo – optei por escutar outros gêneros musicais pelos quais
desenvolvi grande empatia, como o indie e o latino.
Até que, em 2008, ouvi a tal “Just Dance”, da até então desconhecida Lady
Gaga. Para ser sincero, pensei que logo, Gaga cairia no ostracismo como vários
outros one hit wonders3. A faixa produzida pelo marroquino RedOne explorava, de
fato, uma sonoridade oitentista com apelo de sintetizadores eletrônicos que
remetiam ao gênero dance, mas não soava tão ousada. Entretanto, assistindo ao
videoclipe, mudei de ideia. Já nos primeiros vinte segundos, a nova-iorquina
conquistou meu olhar com ombreiras, saltos e roupas que imitavam globos de
espelho, cabelos loiros platinados e, um raio de latex colado em sua face fazendo
clara alusão ao raio que David Bowie usava quando travestido de Ziggy Stardust,
seu alter-ego alienígena dos anos 70. De repente, o videoclipe “Just Dance” soou
como o futuro de um passado musical e cultural que influenciou milhões de pessoas.
Gaga mexeu comigo e, com certeza, provocou várias outras pessoas,
principalmente por sua referência a Stardust. O que ela pretendia, afinal, com a
proposta de releitura de um ícone andrógino? Estaria ela disposta a batalhar pelo
posto de ícone pop como aqueles dos anos 80? Mas, em caso afirmativo, qual seria
o seu diferencial, tendo em vista o famoso raio pertencer originalmente a outro
artista? Estas foram as primeiras de várias dúvidas que esta artista suscitaria em
minhas observações sobre seus videoclipes.

3

Expressão do inglês que caracteriza artistas que fazem sucesso com uma única música e depois
caem no ostracismo.
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À medida que os novos videoclipes de Gaga eram lançados, eu encontrava
algumas respostas e via surgir um turbilhão de novas dúvidas. Contudo, já no
primeiro ano de sua carreira, tive a certeza de que Gaga havia se tornado o mais
novo ícone pop. O laço de cabelo sobre suas longas madeixas loiras platinadas, a
famosa tocha de luz denominada “disco stick” e o par de óculos que fazia alusão às
orelhas da personagem de Walt Disney, Mickey Mouse, foram alguns dos vários
acessórios que contribuíram para que a artista conquistasse este status.
No entanto, não foi somente com o suporte da moda que Gaga firmou seus
pés na indústria da música. Para sustentar o posto de ícone a artista passou a gerar
grandes expectativas sobre o público por meio de grandes produções audiovisuais,
de longa duração, repletas de diálogos e narrativas, roteiros elaborados, vestimentas
fantasiosas e muitos outros artifícios.
Aproveitando-se dos avanços da tecnologia da informação, Gaga e sua
equipe repensaram o videoclipe como um produto artístico e cultural complexo, que
não ficasse preso aos formatos padrões que o marginalizavam na esfera televisiva.
(RAILTON; WATSON, 2012) O sucesso da artista alcançou proporções tamanhas
que foi capaz de mudar o rumo da indústria da música pop, a qual se rendeu ao
dance music com o uso evidente de sintetizadores eletrônicos e parcerias com dj’s.
Lady Gaga não somente renovou o meu interesse pela música pop,
incentivando e influenciando meu processo de criação de letras e melodias, como,
também, despertou meu olhar crítico com relação aos videoclipes propostos para o
gênero. Iniciei cursos nas áreas de cinema e vídeo, focando, primeiramente, na
prática das montagens e efeitos especiais para, em seguida, aventurar-me na escrita
e decupagem de roteiros, além da direção e produção de curtas-metragens.
Trabalhar com cinema e vídeo permitiu-me ter noções de tempo, verba,
equipamentos, mão de obra, equipe e tudo aquilo que é necessário para a criação
de um produto audiovisual de qualidade. Sobretudo, vivenciei as dificuldades e
percebi a relevância destas produções, não somente como mercadorias, mas,
principalmente, como significantes e complexos formatos de representação da
cultura popular contemporânea.
Estes foram os primeiros desdobramentos que me motivaram a desenvolver
um projeto de pesquisa que envolvesse o videoclipe. Aprofundar meus estudos
teóricos sobre este objeto seria essencial para que meu processo de criação como
videasta se aprimorasse e, consequentemente, para que os meus produtos poéticos
15

tivessem maiores possibilidades de projeção. Ressalto que meus intentos não se
limitam a dirigir, roteirizar ou me apresentar em quaisquer videoclipes promocionais.
Pelo contrário, inspirado e influenciado por Lady Gaga e sua equipe, meu objetivo é
dar continuidade aos discursos audiovisuais de formato subversivo, que consistam
em produtos primários complexos os quais contemplem diversos parâmetros de
abordagem audiovisual, explorando o sensorial e estabelecendo vínculos com
questões de teor histórico, sociológico, cultural etc.
Devo lembrar, ainda, que, inicialmente, Lady Gaga provocou-me ao promover
uma releitura das performances dos artistas extravagantes dos anos 70 e 80,
imprimindo nelas um olhar atualizado em seu primeiro videoclipe. Assim como David
Bowie se destacava por sua androginia e Madonna pela exaltação de sua
sexualidade, Gaga ganhou evidência midiática e marcou sua carreira, em
desenvolvimento, com a sua estética do monstro. Mais uma vez, meus interesses se
cruzaram com a poética desta artista, tendo em vista minha afinidade com os temas
da androginia e da diferença que, desde a infância, contribuíram na construção da
minha identidade.
Por destacar-me da maioria daqueles que estavam ao meu redor, sentia-me
deslocado, diferente, estranho e, era tratado como tal. A verdade é que ainda me
sinto estranho, julgado pelas pessoas em diversas situações, seja pelo cabelo
colorido ou por minha sexualidade. A diferença é que, hoje, não tenho vergonha de
ser quem sou e, devo muito à esta pesquisa este sentimento de liberdade. Na busca
pela compreensão do olhar do outro sobre minha identidade, percebi, nos
videoclipes de Lady Gaga, que a estranheza – traduzida em alteridade,
peculiaridade – poderia ser o meu maior trunfo, se explorada com inteligência.
Então, ainda na graduação, recebi a indicação de leitura da obra O mal-estar
da pós-modernidade do sociólogo Zygmunt Bauman (1998). Logo nos primeiros
capítulos deparei-me com o termo estranho e com questões sobre pureza,
viscosidade, alteridade, com as quais iniciei uma rede de relações. Meu interesse
me levou a novos autores e, a cada nova obra, mais dúvidas surgiam, ao mesmo
tempo em que me via capaz de vencer barreiras pré-conceituais e estabelecer
vínculos entre o eu e o outro que estava na fala de cada um destes estudiosos.
Vários aspectos pessoais e vivências como videasta foram determinantes para uma
inevitável conexão com estas leituras e, desta forma, optei por criar um projeto que
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envolvesse não somente o meu trabalho prático com o vídeo mas, também, as
minhas afinidades com o tema dos estranhos.
É neste sentido que busquei estabelecer conexões nesta dissertação,
trilhando um caminho que pudesse esclarecer o modo como se dão as
representações de estranhos em videoclipes de ícones do pop, sobretudo, nas
produções de Lady Gaga. Por todas as razões acima explanadas, parto de uma
pesquisa de campo – cerca de três meses de investigação dedicados às leituras de
artigos de revistas, notas e matérias online, críticas, livros, biografias, dentre outros
textos, além da observação de entrevistas, performances, reproduções de seus
videoclipes criadas por fãs (ou não) de Gaga, e, é claro, reiteradas visualizações de
seus clipes, tanto por meio da internet em seu canal oficial, quanto das emissoras de
televisão – tudo isso, numa tentativa de obter o máximo de informações sobre a
artista, sua performance e seus videoclipes.
Deparei-me com os mais diversos textos, leituras e interpretações, cada uma
diferente da outra, geralmente voltadas para a especialidade daqueles que os
produziam. Elogios e devoções de fanáticos viram-se contrastados às declarações
de repúdio de religiosos, com afirmações sobre vínculos ou pactos com o mal; às
críticas quanto ao seu posicionamento acerca de questões de gênero e sexualidade;
aos boatos sobre sua sexualidade; ao seu papel na indústria cultural; às múltiplas
tentativas de desvendar suas fantasias e, por consequência, seus desdobramentos
midiáticos; às suas intenções artísticas e econômicas; enfim, Gaga provocou e
provoca dúvidas e mais dúvidas, controvérsias que a posicionam como foco
relevante de discussão em diversas esferas. Por esta razão, optei por investir nessa
pesquisa em âmbito acadêmico.
No primeiro capítulo, trabalhei uma forma de apresentar o levantamento de
todas estas questões, acompanhado de uma proposta de desmistificação da visão
da Escola de Frankfurt em relação ao termo “cultura de massa” e, também, da
performance artística de Lady Gaga no que se refere às leituras radicais dos
estudiosos e críticos da indústria cultural e do star system. Em meio aos conceitos e
diálogos teórico-críticos de autores como Canclini (2006) Chaui (2006), Morin (1989),
Tiburi (2011), dentre outros, busco evidenciar o modo pelo qual alguns ícones do
pop, em especial, Lady Gaga, situada por alguns autores como o mais recente
marco da forte presença do estranho no domínio do discurso normativo da mídia de
massa, são capazes de provocar o olhar do espectador por meio do emprego de
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linguagens audiovisuais repletas de simbologias que suscitam-no a pensar seus
significados.
Os assuntos mais evidentes dentre as pesquisas acerca da artista são as
“aparições” públicas de Gaga, geralmente em trajes bizarros e, sua conexão com a
temática do monstro, que ressoa fortemente às questões que envolvem a identidade,
o desencaixe, o “estranho”. Deste modo, tornou-se imperativo introduzir a
problemática das novas identidades para, somente então, buscar compreender os
conceitos sobre o “estranho”, quais suas implicações sociais, desvendar quem são
as pessoas que se enquadram nesta categorização e, ainda, quais os fatores
característicos que poderiam provocar em artistas da música pop a necessidade de
representação desta(s) identidade(s) por meio da cultura da mídia.
No segundo capítulo, trabalhei, portanto, com teóricos e pesquisadores tais
como Hall (2010), Sibley (2001) e Cruz (2007) que dedicaram-se ao estudo da
fluidez e fragmentação das “novas identidades”, as quais vão de encontro às
mudanças e descentramentos estruturais nos sistemas socioculturais que, por sua
vez, têm provocado inquietações nos membros dos grupos dominantes da
sociedade. Em seguida, adentro o mundo dos estranhos propondo um diálogo entre
os estudos de Bauman (1998), Michel Foucault (1974) e Sigmund Freud (1925;
2010), com o intuito esclarecer este conceito e verificar quem são os estranhos
representados por artistas como Lady Gaga e outros ícones da música pop, por
meio das mídias de massa, em seus videoclipes.
A partir daí, concentro-me nas discussões acerca das representações de
estranhos em videoclipes, tratando de artistas pop icônicos, principalmente nas
esferas da identidade, do gênero e da sexualidade, como no caso de David Bowie
por meio do seu alter-ego alienígena-andrógino-bissexual, Ziggy Stardust, e,
também, a militância de Madonna pela independência feminina e libertação sexual,
além da profanação do discurso religioso instaurador de tabus e preconceitos na
esfera social ao longo da história.
Dialogando com as leituras de críticos (JONES, 2012; LEWIS, 2012) e
estudiosos de diversas áreas de conhecimento – Douglas Kellner (2001, 2003),
Giorgio Agamben (2007), Michel Foucault (2001), Butler (2003), dentre outros –
proponho, de forma breve, os desdobramentos da temática do estranho e suas
representações no âmbito da cultura de massa, por meio dos artistas de música pop
em seus videoclipes, até a entrada de Lady Gaga neste cenário. Com o apoio de
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pesquisadores e teóricos que possuem afinidades com os estudos culturais,
demonstro a relevância de uma investigação acadêmica que aborda o tema
proposto, mesmo que as imagens envolvidas estejam sob o domínio de uma mídia
capitalista.
Por esta razão, percebi a necessidade de, no terceiro capítulo, adensar o
estudo sobre o videoclipe (GOW, 1992; MEEKER, 2012; SOARES, 2004; STRAW,
1993; WIERZBICKI, 2009), com o intuito, não somente de afastar possíveis
preconceitos sobre o objeto desta pesquisa mas, sobretudo, de aprimorar o
conhecimento a este respeito. Portanto, levantei questões sobre os fatores
essenciais para os seus desdobramentos na cultura visual, tais como o paralelo
estabelecido entre os conceitos de promoção e produto, o surgimento da internet e a
sua inserção no ambiente online, a busca por sua estruturação genérica e a análise
de seu caráter híbrido e multi-midiático, que envolve os mais diversos parâmetros,
dentre eles, a representação de identidades. Além dos já citados, Nercolini e
Holzbach (2009), Railton e Watson (2011) e Vernallis (2004) são alguns dos autores
com os quais trabalho neste capítulo.
Amparado por estes aportes, retorno ao meu objeto e, então, aprofundo a
investigação sobre os discursos videográficos de Lady Gaga no quarto capítulo, de
modo a compreender e a demonstrar como as propostas de uso eficiente do star
system para promover discussões sociopolíticas na esfera da cultura da mídia
funcionam na prática, por meio de suas poéticas visuais – os seus videoclipes.
Pesquiso e analiso o trabalho de autores (DEFLEM, 2012; HALBERSTAM, 2012;
HORN, 2012; HUMANN, 2012; SANTOS, 2012; SWITAJ, 2012; LUSH, 2012) que
fazem leituras de quatro dos vários videoclipes da artista, sendo eles: “Bad
Romance”, “Telephone”, “Alejandro” e “Yoü and I”, selecionados pelas contribuições
dos papeis e identidades que Gaga neles representa para a discussão acerca dos
estranhos.
Estas análises servem, ainda, de suporte para o entendimento do modo pelo
qual se dão os processos de criação do discurso imagético da artista em termos
estéticos e narrativos, no sentido de transformar e transgredir a normatividade do
mainstream4 por meio de sua performance artística. Com um estudo aprofundado
sobre as questões relativas aos estranhos nos videoclipes de Lady Gaga e, também,

4

A corrente principal na esfera midiática.
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com um olhar teórico fundamentado sobre o processo criativo em torno das referidas
poéticas, sigo para o quarto e último capítulo desta dissertação onde proponho a
criação de um videoclipe para uma música pop de minha autoria, denominada
“Electric Guitar”.
Inspirado nas temáticas e nas linguagens cinematográficas discutidas e
empregadas com mais evidência por Lady Gaga em seus vídeos, além do apoio de
autores que esmiúçam os processos criativos de filmes e vídeos em suas obras
(DUBOIS, 2011; JULLIER; MARIE, 2009; MACHADO, 1988; VERNALLIS, 2004),
desdobro minha poética por meio de cada passo do processo criativo, passando
pela concepção da letra e melodia, seguida pela construção dos arranjos musicais, a
idealização do roteiro e sua posterior decupagem, para adentrar no processo de
produção, gravação e pós-produção do videoclipe.
Ao final, evidencio debates centrais que surgiram durante a pesquisa e,
demonstro, mais uma vez, agora por meio do vídeo “Electric Guitar”, que é possível
propor discursos que envolvam questões sociopolíticas em produtos difundidos pela
mídia de massa, tais como a representação de estranhos por meio de abordagens
de gênero, sexualidade e diferença, e, também, da luta pelos direitos destes
cidadãos constantemente marginalizados no cenário social. Concluo com o
entendimento de que o videoclipe como produto da cultura visual e o artista pop
podem empregar linguagens, sejam elas audiovisuais ou multissensoriais, que
provoquem a audiência a pensar e a produzir significados.
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CAPÍTULO 1. “I’M A FREE BITCH BABY!”5: GAGA E O ESTRANHO POP DO
SÉCULO XXI

Logo no primeiro ano de sua carreira musical, após ter sido assinada pela
gravadora Interscope Records, a cantora nova-iorquina Lady Gaga – cujo nome é
inspirado na canção “Radio Ga Ga” (1984) da banda britânica Queen, que foi liderada
pelo cantor assumidamente bissexual, Freddie Mercury – lançou seu álbum de estreia
intitulado The Fame (2008) e conquistou uma magnífica legião de fãs. Em apenas
cinco anos, a artista já conta com mais de cinquenta milhões de amigos no Facebook6,
e está próxima de ultrapassar a impressionante marca de quarenta milhões de
seguidores no Twitter7. Como ela alcançou este notável feito?
Stefanie Germanotta, verdadeiro nome da artista, cresceu no Upper East Side,
área abastada da cidade de Nova York, onde estudou em colégios tradicionais e teve
uma criação pautada nos princípios do catolicismo. No entanto, não foi pregando a
tradição que a cantora, aos 22 anos de idade, ganhou a atenção da mídia global.
Influenciada por grandes ídolos da música pop, dentre eles Cindy Lauper, David
Bowie e Madonna, Gaga inseriu-se neste cenário como defensora das diferenças,
assumiu o posto de mais nova figura excêntrica do pop e tornou-se um fenômeno
mundial que já coleciona uma extensa lista de prêmios e sucessos.8
No entanto, questiona-se por que um estudo acadêmico envolvendo Lady Gaga
importa? Causadora de polêmicas, a artista chama a atenção, não somente por sua
voz potente ou por sua aparência excêntrica, muitas vezes bizarra, mas, também, pelo
modo como apropriou-se da cultura de massa para disseminar ideais de igualdade e
justiça social. Neste sentido, Gray II (2012, p.8, tradução livre) argumenta a relevância
de sua performance:

Quando Gaga pratica sua performance, ela representa cenas cotidianas das
quais temos muito medo de dirigir-nos. De certo modo, sua performance

5

Trecho da canção “Bad Romance” presente no álbum The Fame Monster (2010).
Rede social criada em 2004 por Mark Zuckerberg na Universidade de Harvard em Massachusetts,
Estados Unidos.
7
Rede de informação em tempo real, que conecta as pessoas com as últimas informações sobre o
que elas acharem interessante, através do envio de pequenas mensagens com até 140 caracteres.
8
Para um conhecimento mais aprofundado da biografia de Lady Gaga, sugere-se a leitura de
LESTER, Paul. Looking for Fame: The Life of a Pop Princess – Lady Gaga. London: Omnibus Press,
2010.
6
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retrata nossa realidade social. No campo dos estudos de performance, a
9
realidade social é uma representação das ações humanas. ”

Kellner (2003) defende que uma abordagem crítica multicultural das teorias
sociais, deve abarcar análises que envolvam questões de dominação e opressão,
estereotipificação, e a busca pela construção de representações positivas de grupos
estigmatizados. O autor coloca, ainda, que a perspectiva multicultural reconhece o
papel dos artefatos culturais como fontes para a produção de identidades individuais
na sociedade, valorizando as representações que ajudam a promover positivamente
as lutas dos oprimidos contra o discurso dominante legitimador.
Uma perspectiva crítica multicultural leva a sério a conjunção de classe,
raça, etnia, gênero, preferência sexual, e outros determinantes de
identidade, como importantes constituintes da cultura que deveriam ser
cuidadosamente examinados e analisados no intuito de detectar sexismo,
racismo, classismo, homofobia, e outras tendência que promovem
dominação and oppressão. Multiculturalismo reconhece que existem vários
constituintes culturais de identidade e os estudos culturais críticos indica
como a cultura oferece materiais e recursos para identidades, e, como
artefatos culturais são apropriados e usados na produção de identidades
10
individuais na vida cotidiana. (KELLNER, 2003, p.96, tradução livre)

Sendo assim, ressalto que, amparados pelo uso das redes sociais, shows,
performances e entrevistas, os ansiosamente aguardados videoclipes da cantora
constituem-se como formato chave para a difusão dos seus discursos em todo o
mundo. Estas narrativas videográficas expõem, por meio da cultura da mídia, seus
enunciados e pontos de vista, destacando, principalmente, temas como a
representação de identidades e a categorização dos estranhos, a partir de
discussões de gênero.
Com o sucesso do seu primeiro álbum, repleto de singles – músicas de
trabalho para divulgação – com letras sugestivas e videoclipes ousados, percebeu-se
que a grande maioria do seu público era formada por “misfits” – pessoas que fogem
ao padrão socialmente estabelecido – o que levou a artista e sua equipe a se
9

When Gaga performs, she performs life scenes that we are too afraid to address ourselves. In a
sense, she performs our social reality. In the field of performance studies, social reality is a
representation of human actions.
10
A critical multicultural perspective takes seriously the conjunction of class, race, ethnicity, gender,
sexual preference, and other determinants of identity as important constituents of culture which should
be carefully scrutinized and analyzed in order to detect sexism, racism, classism, homophobia, and
other tendencies that promote domination and oppression. Multiculturalism recognizes that there are
many cultural constituents of identity and a critical cultural studies indicates how culture provides
material and resources for identities and how cultural artifacts are appropriated and used to produce
individual identities in everyday life.
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aprofundarem ainda mais nas suas buscas por referências para o desenvolvimento
dos seus próximos projetos. Foi assim que The Fame Monster (2009) e Born This
Way (2011) fortaleceram ainda mais os laços entre Gaga e sua audiência, tecendo
comentários críticos sobre questões sociais por meio das performances artísticas que
os acompanharam.
Deu-se, então, início a uma revolução dos estranhos em que a artista passou a
denominar seus fãs de monstrinhos – little monsters – como uma forma carinhosa de
dizer que os respeita e que se importa com eles, mesmo que sejam considerados
marginais sob o olhar social. “No papel de ‘Mother Monster’, a performance de Gaga
faz um comentário sobre os problemas sociais que afetam o mundo, incluindo o
consumismo, racismo, sexismo e o ódio contra a comunidade LGBT.”11 (GRAY II,
2012, p.3, tradução livre)
Portanto, se conforme Kellner (2003), há uma perspectiva insurgente dos
estudos culturais que dedica-se ao diálogo e relações com grupos oprimidos no
intuito de expandir suas abordagens “para incluir vozes geralmente excluídas nas
formas mais acadêmicas dos estudos culturais, esforçando-se, assim, por um
projeto político mais inclusivo.12” (p.96, tradução livre) , é justamente por esta razão
que “o caso de Lady Gaga merece atenção acadêmica [...]. Ele ressoa fortemente
em parte de seu público, incluindo fãs, não-fãs e anti-fãs.”13 (DEFLEM, 2012, p.20,
tradução livre).
No entanto, muitos críticos, estudiosos e instituições questionam a
legitimidade de suas performances artísticas e os discursos que promulga contra a
normatividade, uma vez que a cantora alcançou a fama sendo uma mulher
heterossexual, magra e com cabelos tingidos de loiro. Além disso, o caráter
fantasioso dos videoclipes de Lady Gaga coloca em questão o componente teatral
na esfera de suas representações de realidade. Seria esta uma contradição entre a
teoria e o discurso da artista, ou seria o uso que ela faz da fantasia representativo,
não de uma a realidade vivida mas, de uma realidade almejada?

11

In the role of ‘Mother Monster’, Gaga performs a commentary on the social problems affecting the
world, including consumerism, racism, sexism, and hatred toward LGBT community.
12
To include voices usually excluded in more academic forms of cultural studies, thus striving for a
more inclusive and political project.
13
The case of Lady Gaga deserves such scholarly attention [...]. It strongly resonates on the part of its
audience, including fans, non-fans, and anti-fans.
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O diretor artístico e produtor de teatro Thimothy Mooney auxilia esta discussão
ao explicar em sua obra “Acting at the Speed of Life” (2011), que as performances
representam noções e perspectivas por meio da arte e que, por esta razão, são ilusórias.
Sendo este, ou não, um trabalho de ‘realismo’, apresentamos estas noções
ao público para sua consideração. Postulamos em seu nome, ‘E se a vida
fosse assim?’ E representamos os resultados para eles entenderem e
observarem... Porque o que estamos fazendo aqui não é vida; é arte. E arte
14
é artificial. E cheia de artifícios. (MOONEY apud GRAY II, 2012, p.10,
tradução livre)

Se há legitimidade ou não nas performances de Gaga relativas às questões de
gênero e sexualidade, “na melhor das hipóteses, enquanto sua auto-identificação
como ‘bi’ não é precisa, poderíamos compreendê-la como um gesto a favor da
comunidade gay e sua postura firme quanto aos direitos dos homossexuais.” 15
(DEFLEM, 2012, p.27, tradução livre) Cabe citar aqui o questionamento de Shohat e
Stam (2006) sobre a necessidade de muitos estudiosos em insistir na limitação e no
modo simplista de definição do espaço multicultural, onde cada grupo ou
comunidade torna-se prisioneiro de sua diferença reificada. Ora, seria prudente que
somente os latinos pudessem falar sobre o trabalho artístico de latinos? Somente os
afro-americanos podem comentar produções afro-americanas?
Portanto, proponho questionar se somente o gay é capaz de falar sobre e/ou
representar o gay? Somente as minorias são sensíveis às questões minoritárias?
Não se poderia pensar em um esquema de colaboração entre artista e espectador?
Esta problematização parte do princípio de que o fator “sexualidade” em Lady Gaga
é uma incógnita, uma vez que a cantora não se apresenta da mesma forma sexy
que outras pop stars. Pode-se dizer que sua postura em relação a sexualidade
retrata uma abordagem não convencional que promove uma fuga da beleza clássica,
explorando o monstruoso.
Verificar-se-á, portanto, nesta pesquisa, o modo pelo qual, ao fazer alusões à
bissexualidade e à inversão de papeis sexuais, satirizar os boatos sobre seu
hermafroditismo,

militar

pela

independência

feminina

e

pelos

direitos

dos

homossexuais e, ainda, desempenhar identidades femininas (Gaga, Mother Monster)
14

Whether or not this is a work of ‘realism’, we present those notions to the audience for their
consideration. We postulate on their behalf, ‘What if life were like this?’ And we play out the results for
them to understand and observe... Because what we are doing here is not life; it is art. And art is
artificial. And filled with artífice.
15
At best, while her self-identification as ‘bi’ is not descriptively accurate, we could understand it is a
gesture towards the gay community and her accompanying resolute stance on gay rights.
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e masculina/transexual (Jo Calderone), a artista parece desafiar o discurso dominante
da indústria midiática, os paradigmas da heterossexualidade e a regulação binária dos
gêneros por meio de sua performance.
Tendo em vista os videoclipes da cantora constituírem-se como formato
chave para a difusão dos seus discursos por meio da cultura da mídia, faz-se
necessário investigar suas poéticas visuais, as possíveis contribuições dos papeis
que representa para a discussão acerca dos estranhos e, ainda, de que modo se
dão os processos de criação do seu discurso imagético em termos estéticos e
narrativos no sentido de transpor, transformar, transgredir a normatividade do
mainstream por meio de sua performance artística.

1.1 Gaga, indústria cultural e star system

[...] a mídia veicula uma forma comercial de cultura, produzida por lucro e
divulgada à mercadoria. A comercialização e a transformação da cultura em
mercadoria trazem muitas consequências importantes. Em primeiro lugar, a
produção com vistas ao lucro significa que os executivos da indústria
cultural tentam produzir coisas que sejam populares, que vendam, ou que –
como ocorre com o rádio e a televisão – atraiam a audiência das massas.
[...] a necessidade de vender significa que as produções da indústria cultural
devem ser eco da vivencia social, atrair grande público e, portanto, oferecer
produtos atraentes que talvez choquem, transgridam convenções e
contenham crítica social ou expressem ideias correntes possivelmente
originadas por movimentos sociais progressistas. (KELLNER, 2001, p. 27)

Desde a inauguração do estudo crítico de comunicação nos anos 1930 pela
Escola de Frankfurt, quando “seus proponentes cunharam a expressão ‘indústria
cultural’ para indicar o processo de industrialização da cultura produzida para a
massa e os imperativos comerciais que impeliam o sistema” (ibid., p. 44), firmou-se
a noção de que os produtos midiáticos são transformados em mercadoria,
padronizados e massificados visando a integrar os indivíduos nos quadros da cultura
de massa e da sociedade.
Um foco crítico da cultura da mídia, por parte da Escola de Frankfurt, a partir
das perspectivas de mercadorização, reificação, ideologia e dominação, oferecia
instrumentos para críticas de suas formas ideológicas e aviltadas, além de indicar os
modos como ela reforçava as ideologias que legitimavam as formas de opressão. A
ênfase dada por estes teóricos marxistas à manipulação, chamou a atenção para o
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poder e a sedução dos produtos da indústria cultural e as formas que eles podem
integrar os indivíduos na ordem estabelecida, inclusive pela diferença.
A diferença vende. [...] A mera valorização da ‘diferença’ como marca de
contestação pode simplesmente ajudar a construir novos estilos e produtos
se a diferença em questão e seus efeitos não forem suficientemente
aquilatados. Também pode promover uma forma de política de identidade
em que cada grupo afirme sua própria especificidade e limite essa política a
seus próprios interesses, deixando de ver assim as forças comuns de
opressão. (ibid., p. 61)

Neste sentido, tem-se os nomes de artistas de cinema ou ícones do pop,
fortemente vinculados aos ideais da indústria cultural. Lady Gaga seria somente
mais uma figura “popular” inventada estrategicamente como um produto cultural,
uma mercadoria humana, assim como Ziggy Stardust e Madonna, com o intento de
hipnotizar a massa, promovendo o gozo pelo logro. “A indústria cultural depende
desse mecanismo, por meio do qual oferece ao indivíduo a oportunidade de se
perder com a sensação de que está ganhando.” (TIBURI, 2011, p.58).
De acordo com o sociólogo francês Edgard Morin (1989), produz-se uma
relação de consumo imaginário, que funde realidade e fantasia a partir do fenômeno
das estrelas. Em sintonia com o conceito de consagração de Agamben (2007) – ver
página 111 – Morin (ibid.) afirma que as estrelas são mais do que simples objetos de
admiração, uma vez que são heroicizadas e divinizadas. A necessidade do fã de
saber tudo, de consumo imediato, de possessão e dominação da imagem do ídolo,
constitui este conhecimento, não como um meio de saber analítico da estrela, mas
como um meio de apropriação.
Esta apropriação fetichista, que se alimenta dos mitos criados pelo star
system, desdobra-se em tentativas de substituição da presença real do ídolo,
resultando no exacerbado consumo de imagens e de tudo aquilo que se possa
vincular ao nome da estrela amada. Este é o comércio do culto e todas estas formas
de devoção implicam em processos de identificação em que o espectador “torna-se
um adorador daquilo que gostaria de ser.” (MORIN, 1989, p.65)
Apesar disso, os espectadores têm consciência de que as estrelas
representam papéis, de que David Bowie não é um mutante alienígena, ou, de que
Gaga não tem cabelos naturalmente coloridos. O artifício presente no trabalho
destes artistas é inquestionável e, no caso de Lady Gaga, são expostos com
obviedade. Sua persona não é mascarada. O sentimento religioso parte, portanto,
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das projeções míticas da personagem e de suas potencialidades fantasiosas, sobre
a pessoa concreta, a estrela. A estrela é vida e sonho, “a estrela transita no profano
e no sagrado, no divino e no real, na estética e na magia.” (ibid., p.69)
Não questiono nesta investigação a originalidade ou a legitimidade da
persona Lady Gaga. Talvez, seja justamente este o seu grande trunfo como artista,
já que não há dúvidas de que ela seja fabricada, criada. Na era digital, em que o
trabalho, a informação, o entretenimento, o consumo e a sociabilidade concentramse todos em uma única rede, torna-se praticamente impossível negar a qualidade
capitalista dos trabalhos de grandes artistas como os da nova-iorquina. O star
system que promulga sua vida, imagem e trabalho por meio das redes de
informação e entretenimento contribuem, sem sombra de dúvida, para o seu status
de estrela pop. A artista sabe disso e tira proveito desta situação com ironia,
deixando clara a sua ciência em seus discursos videográficos, onde seu rosto
aparece em notas de cem dólares – “Paparazzi” (2009) – ou, onde seu nome é
vinculado a altos índices de cotação monetária – “Bad Romance” (2010).
A indústria cultural sempre tem na quantidade uma questão mais importante
do que a qualidade, mas, se Lady Gaga sabe disso e não o esconde, é
porque elevou o cinismo a discurso, mas ao mesmo tempo lança-nos uma
ironia capaz de fazer pensar. (TIBURI, 2011, p.59)

Fazendo uso crítico e eficiente da indústria que a estabelece como figura
heroicizada, Gaga explora a principal condição das massas, o “desejo de ser massa”
(ibid.), a necessidade que as pessoas têm de saber o que todos sabem, de ver o
que todo mundo vê. É neste âmbito que o seu discurso social se instaura, levando
para as massas, os interesses de mudança das minorias, as lutas contra a injustiça
social. Como representar estas situações de modo que o apelo alcance o grande
público? Seria por meio da clareza – ou a falta dela – em seu trabalho, um
casamento entre a música pop e a estética plástica?
Por esta e outras razões que os estudos culturais subvertem a distinção entre
cultura superior e inferior, valorizando, assim, formas culturais como o cinema e a
música popular (KELLNER, 2001). Ainda segundo o autor, a produção da mídia está
intimamente imbricada em relações de poder, servindo para promover a dominação,
bem como para fortalecer a resistências sociais, isto é, a cultura da mídia tem efeitos
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materiais e eficácia. Neste sentido, justificam-se os investimentos acadêmicos na
compreensão vertical destes produtos sobre os seus espectadores.
Negligenciar a economia política, festejar o público e os prazeres do popular,
deixar de lado questões de classe e ideologia e não analisar ou criticar a
política dos textos culturais são maneiras de transformar os estudos
culturais em apenas mais uma subdivisão acadêmica inofensiva e, em
última análise, favorável sobretudo à própria indústria cultural. (ibid., p. 63)

A questão é que o discurso da indústria cultural tem caráter extremamente
radical, indicando que a arte crítica se torna esvaziada para se tornar entretenimento,
deixando de lado as propostas de mudança para o futuro, enquanto enaltece a arte
erudita de vanguarda. A reprodutibilidade técnica abordada por Walter Benjamin
torna-se, neste caso, o meio de separação entre os bens culturais por valor, em que
os produtos levados aos meios de comunicação de massa são considerados
pertinentes aos incultos. Se a indústria cultural vende uma cultura que seduz, agrada,
distrai e entretêm o consumidor, ela deve, simplesmente, maquiar o senso comum e
entregá-lo ao público como algo que pareça novidade. Neste caso, ela “não pode
chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, trazer-lhe informações que o perturbem.”
(CHAUI, 2006, p.30)
Ora, não é isso o que se percebe com os trabalhos de alguns artistas da
música pop. A quebra dos padrões estéticos e os questionamentos políticos de
Bowie; a liberdade sexual de Madonna e os seus discursos político-sociais
reiterados em videoclipes e turnês mundiais; e, a estética (trans)sexual e
monstruosa de Lady Gaga são alguns dos exemplos de artistas incluídos no âmbito
capitalista do star system e que levam ao público de massa motivos para se refletir o
social. Entretanto, tendo em vista o termo “cultura de massa” estar associado à visão
pessimista da Escola de Frankfurt, torna-se difícil evitar o ceticismo de alguns
críticos e espectadores. (SHOHAT; STAM, 2006).
Muitas vezes, as letras das canções, principalmente as que se tornam singles,
soam superficiais – com algumas exceções – e não indicam qualquer vínculo com
estes intentos, reproduzindo exatamente aquilo que a indústria cultural defende
como mais do mesmo. Contudo, é justamente no star system que reside a força que
impede os artistas de serem apreciados somente por meio de um dos seus produtos.
Conforme explanado, a audiência se apropria dos seus ídolos, consome
imagens, discursos, experiências e todos os demais produtos que possam aproximá28

la das estrelas. Atualmente, com a possibilidade de se mobilizar as massas por meio
das redes sociais, que refletem os traços da “compressão espaço-temporal”
sugerida por David Harvey no seu exame sobre o capitalismo pós-industrial, as
estrelas fazem destes canais espaços promocionais, ao mesmo tempo que
sociabilizam com seus seguidores e incentivam o seu envolvimento com as
questões sociais de menor destaque nas mídias de massa.
A colombiana Shakira, por exemplo, artista conhecida por seu hit single “Hips
Don’t Lie” (2006), deixa claro que o seu trabalho engajado como ativista social vai
muito além do rebolado de seus quadris, mantendo contato com instituições e
governos representativos no mundo sócio-político, liderando sua fundação Pies
Descalzos e convidando seus seguidores a colaborar com doações para a
construção de escolas em países como Colômbia e Haiti, onde a miséria toma conta
da vida daqueles que ali vivem. Se Shakira não fosse uma artista pop com
reconhecimento, será que as seis escolas construídas, até então, existiriam?
Estas questões político-sociais são levantadas por meio de outros produtos
entregues pelos artistas. Cito, por exemplo, David Bowie com o videoclipe “Life On
Mars?” e as suas metáforas visuais relacionadas ao governo dos Estados Unidos no
período da Guerra com o Vietnã; Madonna também já foi bastante óbvia na
abordagem destas temáticas no seu explícito videoclipe intitulado “American Life”
(2005), o qual apresenta um desfile de moda representativo da guerra dos Estados
Unidos contra o Iraque, acompanhado de uma letra que critica fortemente os
preceitos capitalistas do american way of life16.
No entanto, outras formas de provocar a audiência a pensar foram exploradas
com mais evidência no início da carreira musical de Madonna, como no videoclipe
de “Justify My Love” (1990), que representa a artista num cenário de liberdade
sexual que, para a época do seu lançamento, era considerado ultrajante. Vale
ressaltar, ainda, que ambos os clipes da cantora foram censurados pelas emissoras
de televisão mas, continuaram a atingir uma grande audiência e a provocar variadas
discussões, por meio das vendas de fitas de videocassete com “Justify My Love” e
com a distribuição de “American Life” na internet.
Portanto, se os discursos desta estrela pop na mídia de massa provocaram
reações críticas da classe política e, também, de condenação por instituições
16

Expressão que traduz-se como o estilo de vida americano. Também conhecida como o sonho
americano.
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religiosas e seus seguidores, percebo que a censura entra em cena como uma
forma de evitar que o povo, o senso comum, sequer cogite a possibilidade de pensar
estas questões a partir de olhares provocados pela dúvida – uma estética plástica
que satisfaz, ao mesmo tempo que incita a massa a pensar.
Assim, verifico a reação do público aos videoclipes de Lady Gaga, bem como
à sua moda extravagante, numa tendência à crença de que cada passo dado pela
artista não é em vão. Um bom exemplo, bastante polêmico, foi o fato de Gaga vestirse com um vestido feito de carne crua no Video Music Awards (VMA) de 2010, um
evento anual exibido ao vivo pela emissora MTV – em toda sua rede – para a
premiação dos melhores videoclipes. A artista era a estrela da noite e concorria em
várias categorias com o vídeo de “Bad Romance” (2010). Gaga subiu ao palco 3
vezes, sendo a última, para receber o prêmio de videoclipe do ano, ornando o
polêmico vestido.
Muitos questionaram e, ainda questionam, por quê? A carne era real ou
sintética? Seria somente uma forma de chocar o público para ganhar atenção? Ora,
a artista subia ao palco para ganhar o prêmio por videoclipe do ano, depois de ter
vencido nas categorias de melhor clipe de artista feminino e melhor clipe pop. Todas
as atenções estavam voltadas para ela e, no dia seguinte, todos os noticiários de
entretenimento trariam manchetes com imagens dela, independentemente do
vestido. Estes fatores intensificaram a dúvida sobre as intenções de Gaga ao vestirse daquela forma. Seria simplesmente pela moda? Haveria algum motivo especial?
Por quê?
Mais uma vez, sustento a busca por estas respostas por meio do “otimismo
dos estudos culturais e as energias insurgentes do carnaval de Bakhtin” (SHOHAT;
STAM, 2006, p.442), que remetem ao termo “cultura popular”, não de modo isolado
mas, dentro da dinâmica contemporânea que também compreende a “cultura de
massa”. De acordo com os autores, a cultura popular é plural e envolve diversas
comunidades em um processo complexo de produção e consumo, mas, na
teorização de Bakhtin, um consumo do assimétrico, do heterogêneo, do oximoro.
Para muitos, Gaga quer somente se exibir e, tudo não passa de um carnaval, razão
pela qual se faz necessário aprofundar o conhecimento sobre este conceito.
O “realismo grotesco” do carnaval vira a estética convencional do avesso
para enfocar um novo tipo de beleza popular, convulsiva e rebelde, que
ousa revelar o caráter grotesco dos poderosos e a beleza latente do “vulgar”.
30

[...] O carnaval favorece uma estética dos erros, que Rabelais chamou de
gramática jocosa, na qual a linguagem artística é liberada das normas
sufocantes da correção e do decoro. [...] o carnaval exibe o mutável, o
“corpo grotesco” trangressivo, rejeitando o que poderia der chamado de
“fascismo da beleza”. (ibid., p.421-422)

Não seria esta indumentária, em um contexto de extensão das personagens
que a artista interpretou no videoclipe de “Bad Romance”, uma representação das
práticas simbólicas do carnaval na performance artística de Gaga? Para aqueles que
não notaram ou não acompanharam a cobertura televisionada do pré-show, que
apresentava a chegada dos artistas ao tapete vermelho, Lady Gaga estava
acompanhada de quatro soldados do exército dos Estados Unidos. Mais tarde, a
artista fez questão de explicar, em entrevista concedida após o evento, que aqueles
eram soldados homossexuais e estavam ali em crítica ao “Don’t ask, don’t tell”
(DADT), política norte-americana, instituída no governo de Bill Clinton, que rejeitava
e proibia pessoas gays de serem membros ou candidatos do serviço militar.

Imagem 1: Lady Gaga recebe o prêmio de videoclipe do ano por “Bad Romance” no Video Music
Awards 2010, ornando o polêmico e icônico vestido de carne crua.

O vestido, segundo Gaga, fazia parte deste discurso, representando a luta
pelos direitos da comunidade LGBT e a devoção destes membros do exército, uma
vez que por meio da carne, do corpo, não se distingue homo e heterossexual, ou seja,
qualquer pessoa que esteja disposta a dedicar a sua vida e a morrer por seu país,
deve ser tratada com respeito e igualdade17. Numa perspectiva feminista, é possível
17

Para compreender um pouco mais sobre o trabalho social de Gaga como ativista da comunidade
LGBT e o seu discurso, sugere-se a apreciação do documentário “Inside the Outside” de 2011 e a
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que alguns estudiosos estabeleçam um vínculo com a afirmação da cantora de que
ela não é um pedaço de carne. Para Woolston (2011, p.112, tradução livre), por
exemplo, “Gaga subverte a ideia da mulher como vítima ao usar o vestido de carne
em público, comentando sobre seu suposto simbolismo e, em seguida, negando que
esteja alinhada a qualquer tipo de visual subalterno ou objetificação do corpo.”18
Ainda, para Halberstam (2011, p.26, tradução livre) quando Lady Gaga se veste de
carne, “ela o faz para chamar atenção aos caprichos das pessoas, às formas com
que olhamos para o outro reiteradamente, encontramos novas superfícies, nomeamoas diferentemente e, confundimos as suas relações com a profundidade.”19
Oito dias depois, em Portland, Maine, a cantora fez um discurso político
contra o DADT, o qual ela intitulou “Prime Rib of America”20 – uma metáfora que
indicava a igualdade como o melhor corte de carne do país – fazendo clara alusão
ao polêmico vestido. Nele, Gaga questionava a razão pela qual os soldados
homossexuais tinham de pagar mais caro por este “prato”, isto é, os motivos que
justificavam a sua privação de direitos como cidadãos americanos, sendo que eles
lutavam e davam o seu sangue pelo país assim como os soldados heterossexuais.
Muitos podem não ter entendido a mensagem e o conceito por trás destas
produções mas, a artista deixa claro que faz uso da mídia de massa para promulgar
seus pontos de vista acerca de questões sócio-políticas.
A verbalização deste discurso é recorrente em diversos momentos de sua
carreira: em 2009, no palanque montado em frente à Casa Branca em Washington,
DC durante a Marcha Nacional pela Igualdade, quando a artista chamou a atenção
do Presidente Barack Obama para a necessidade de mudança; em 2011, na página
oficial do seu twitter, quando publicou reiteradas vezes sobre sua felicidade ao saber
que o casamento entre homossexuais fora autorizado por lei em Nova York, sua
cidade/estado natal; em 2013, na Parada Gay da mesma cidade, onde fez um
discurso em prol da igualdade e cantou o hino nacional dos Estados Unidos da
América.
entrevista concedida ao jornalista Anderson Cooper para o seu programa “60 minutes” exibido pela
rede CBS. Estes vídeos encontram-se disponíveis online no YouTube.
18
Gaga twists the idea of equating the female with the victim by wearing the meat-dress in the public
eye, commenting upon its alleged symbolism, and then denying that she is aligned with any type of
subaltern visual or physical objectification.
19
She does so to call attention to the whimsy of personhood, the ways in which we all need to see
each other anew, find new surfaces, name those surfaces differently, and confuse the relations
between surface and depth.
20
Este discurso está integralmente disponível online no YouTube.
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Ainda em 2011, em Roma na Itália, a artista discursou no Europride, um
evento destinado a comunidade LGBT. Neste momento, Gaga foi extremamente
verbal sobre as questões que relacionavam o seu trabalho e, também, o seu papel
como artista, com o tema da igualdade de direitos e justiça social:

Na noite de 27 de junho de 1969, no coração do meu lar, Manhattan West
Village, nasceu o movimento de direitos gay. Ficamos de pé aquela noite
assim como hoje, em solidariedade por mudança. Mas, hoje, estamos de
pee com bandeiras pacíficas, esperança por união e, por mais simples que
possa soar, eu repito: Que tal movermo-nos em honra e defesa do amor?
Estamos juntos para exigir e defender direitos humanos básicos, igualdade
total, pelo fim da intolerância e discriminação. Já caminhamos tanto desde
os dias de Stonewall. Mas, apesar dos avanços políticos, nos termos dos
nossos direitos e visibilidade como pessoas LGBT, infelizmente, a verdade
é que a homofobia, violência anti-gay e bullying permanecem vivos e reais.
Eu tenho falado repetidamente e viciosamente sobre esses assuntos ao
redor do mundo. Sou frequentemente questionada: “Por que tanto discurso
gay?” Sou frequentemente questionada: “Quão gay é você, Lady Gaga?”
“Por que esta pergunta, por este problema é tão importante?” Minha
resposta é: Eu sou filha da diversidade, sou uma com minha geração. Eu
sinto uma obrigação moral como mulher, ou como um homem, de exercitar
o meu potencial revolucionário e fazer do mundo um lugar melhor. [...] Estou
ciente de que muitos países e muitos governos ao redor do mundo ainda
restringem seus cidadãos de leituras sobre assuntos e desafios dos LGBT.
Isto é o que mais significa pra mim na minha carreira e na minha relação
com os meus fãs. Quero que todas as suas histórias sejam ouvidas pelo
mundo. O uso da censura nas respectivas mídias é o que eu acredito ser a
grande barreira no nosso caminho. [...] É o bloqueio dessas histórias dos
LGBT que propaga o ódio e a descriminação, além de limitar a habilidade
pública de perceber o tremendo efeito que a desigualdade tem na minha
21
geração e nas próximas gerações. (GAGA, 2011, tradução livre)

No entanto, percebi que, nos casos em que a artista verbalizou seu discurso
de forma objetiva, ela estava diante de um público que lutava pelo mesmo motivo.
21

On the night of June 27th, 1969, in the heart of my home, Manhattan’s West Village, the gay rights
movement was born. We stood together on that night, the same way as we are standing here today in
solidarity for change. But, today, we stand with peaceful flags, hope for togetherness and, as simple
as it may sound, I repeat myself: shall we move forward in honor and defense of love? We stand
together to demand and to defend basic human rights, full equality, an end to intolerance and
discrimination. We have come so far from the days of Stonewall, but despite the political advances
made, in terms of our rights and visibility as an LGBT people, sadly the truth and the fact is that
homofobia and anti-gay violence and bullying are alive and real. I have spoken out all over the world
repeatedly and viciously about these issues. I’m often questioned: “Why so much gay speak?” I’m
often questioned: “How gay are you, Lady Gaga?”; “Why is this question, why is this issue so
important?” My answer is: “I’m a child of diversity. I am one with my generation. I feel a moral
obligation as a woman, or a man, to exercise my revolutionary potential and make the world a better
place. [...] I’m aware that many countries and governments worldwide still restrict theire citizens from
reading about LGBT issues and chalenges. This is what means the most to me in my carreer, the
most to me in my relationship with my fans. I want all of your stories to be heard by the world. Placing
censorship on respective medias is what I believe to be the giant wall in our way. [...] It is the block of
these LGBT stories that perpetuates hate and discrimination, as it limits the public’s hability to
perceive of the tremendous effect that inequality has on my generation and on generations to come.
(15s a 4min)
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As premiações, programas de televisão e a internet são fontes de informação que
alcançam um público mais global que poderia não se interessar por determinados
assuntos. É, então, que a moda e a arte funcionam como grandes aliadas no
trabalho performático da artista que, mesmo quando não compreendido com tanta
facilidade pelas massas, provoca o olhar e gera questionamentos.

Imagem 2: Em junho de 2011, promovendo seu álbum no Japão, Lady Gaga comemorou a liberação
do casamento gay no estado de Nova York por meio de sua conta no Twitter.

Seus complexos videoclipes também criam a sensação de dúvida e suscitam
questões, mesmo quando acompanhados de letras com mensagens sociais
bastante óbvias, como no caso de “Born This Way” (2011), canção com discurso
verbal de celebração das diferenças entre as pessoas, sejam elas referentes à raça,
cor, sexualidade etc.:
Não importa se sou gay, hetero ou bi / Lésbica ou transgênero / Eu estou no
caminho certo, meu bem / Eu nasci para sobreviver / Não importa se sou
negro, branco ou amarelo / Latino ou oriental / Eu estou no caminho certo,
meu bem / Eu nasci para lutar / Eu sou linda do meu jeito / Pois Deus não
comete erros / Eu estou no caminho certo, meu bem / Eu nasci assim.
22
Tradução livre. (GAGA, 2011, tradução livre)
22

No matter gay, straight, or bi / Lesbian, transgendered life / I'm on the right track, baby / I was born
to survive / No matter black, white or beige / Chola or orient made / I'm on the right track, baby / I was
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A letra desta canção é claramente uma mensagem de apoio às minorias,
contudo, assim como nos demais videoclipes da artista, repletos de informações,
conceitos e ideias que provocam a dúvida e fazem o espectador questionar a
mensagem que ela quer passar, o clipe de “Born This Way”, dirigido por Nick Knight,
não é tão óbvio quanto a canção. Os planos e o texto da introdução enunciam, a
partir de uma narração em off, o nascimento de uma nova raça dentro da
humanidade desprovida de preconceitos e julgamentos, cuja criadora é a figura
imaculada e divina de Mother Monster, uma mãe que não precisa de um homem
para reproduzir e, que, como heroína, deverá proteger o bem contra o mal.
Com uma letra como esta, o aspecto visual cria condições para que o
observador faça leituras simbólicas e, diferentemente do que a indústria cultural
sugere, um produto – tendo em vista seu caráter comercial – artístico como este,
que levanta questões sociais, políticas e culturais, exige atenção e análise para ser
absorvido.
De fato, meios de comunicação de massa, principalmente os veículos mais
tradicionais como a televisão e o rádio optam, com frequência, por editar materiais
longos, neste caso, videoclipes e canções. Mas é por meio da internet que a
possibilidade de se alcançar a massa tem aberto a oportunidade para artistas pop
como Lady Gaga, compartilharem e promoverem seus ideais em sua totalidade.
Além disso, os canais oficiais destes artistas na internet permitem-nos manter seus
trabalhos ao alcance das audiências, em contraste ao imediatismo pregado pelas
rádios e emissoras de televisão (ibid.) que, em busca de audiência e lucro, limitamse a divulgar os mais recentes singles e clipes dos artistas “comerciais” ou pop.
Para o mercado e para a mídia o popular não interessa como tradição que
perdura. Ao contrário, uma lei da obsolescência incessante nos acostumou
a que o popular, precisamente por ser o lugar do êxito, seja também o da
fugacidade e do esquecimento. Se o que vende neste ano continua sendo
valioso no próximo, deixariam de ser comprados os novos discos e jeans. O
popular massivo é o que não permanece, não se acumula como experiência
nem se enriquece com o adquirido. (CANCLINI, 2006, p.261)

A cultura popular, o pop contemporâneo, constituída a partir dos meios
eletrônicos é pautada na popularidade, por meio da ação difusora da indústria
cultural, seguindo a lógica do mercado (ibid.). Os seus produtos são acessíveis e por
born to be brave / I'm beautiful in my way / 'cause god makes no mistakes / I'm on the right track, baby
/ I was born this way. (BLAIR; GERMANOTTA; LAURSEN; GARIBAY, 2011)
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este motivo alcançam a grande massa. Entretanto, não se deve limitar a
compreensão de que tudo aquilo que é popular e divulgado sazonalmente por estes
meios de comunicação tradicionais seja, necessariamente, vazio e voltado a um
público inculto, não pensante. Ressalto que existem exceções e, são estas as que,
curiosamente, ganham o maior destaque.
Quebrando as regras dos formatos com músicas e videoclipes pop com mais
que o dobro da duração geralmente “permitida”; empregando uma linguagem
audiovisual repleta de simbologias que provocam o público a pensar seus
significados; fazendo uso eficiente do star system para promover discussões
sociopolíticas na esfera da cultura da mídia; e, apoiando-se em ferramentas da
internet que permitam que os seus discursos não sofram com o caráter perecível
dos meios de comunicação tradicionais; Lady Gaga mostra que é possível ser pop e
relevante no cenário sociocultural, ao contrário do que afirmam os preceitos da
indústria cultural. Isto fica claro em sua entrevista ao jornal canadense The National:
Para mim não é uma questão de poder, entenda, eu não deixo que me
controlem não por querer estar no controle. Não deixo que me controlem
porque não quero que ninguém controle ninguém. [...] Os Little Monsters
não são uma coisa, são, na verdade, uma conexão, e realmente uma
amizade e um movimento, uma cruzada desta volta ao mundo pregando a
propagação do amor e da compaixão e da igualdade e, você sabe, eu
realmente tenho orgulho dos meus fãs. Eu sinto que eles se entregam por
eles próprios e por mim com o intuito de disseminar uma boa mensagem e,
sim, eu não faço o que a indústria quer que eu faça porque eu penso que
quando ao permitir que corporações controlem o que você fala, o que você
faz e sua aparência, então você está alimentando a fera. E eu quero
alimentar a paixão e a criatividade dos meus fãs, quero que eles saibam
que suas ideias são válidas e, quero que saibam que eles podem penetrar a
23
sociedade. (GAGA, 2013, tradução livre)

Não se trata, aqui, da questão de originalidade mas, da capacidade da artista
e de sua equipe em empregar estes usos no seu trabalho de modo eficiente, sem
deixar de lado o status que a mantém sob as luzes dos holofotes, necessário na
garantia destes espaços de difusão para as massas. É provocando o olhar alienado
23

It’s not about power for me, meaning, I don’t let anyone control me because I wanna be in control, I
don’t let anyone control me because I don’t want anyone to control anyone. [...] The Little Monsters is
not really a thing, it’s really a connection, and it’s really a friendship, and it’s a movement and a
cruzade of that run around the world preaching the spreading of love and compassion and equality
and, you know, I’m really proud of my fans. I feel like they put it all on the line for themselves and for
me in order to spread a good message and, yes, I don’t do what the industry wants me to do because
I think that when you allow corporations to control what you say and what you do and what you look
like, that you are feeding the beast. And I want to feed the passion and the creativity of my fans, I want
them to know that their ideas are valuable, I want them to know that they can penetrate society.
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e levantando temas que fogem das pautas diárias do espectador, que Gaga atinge
as massas e incute a dúvida no observador, induzindo-o a pensar, a buscar
respostas para os porquês. Proponho, portanto, aprofundar a investigação sobre
seus discursos videográficos para compreender como estas propostas funcionam na
prática, por meio de suas poéticas visuais.
Contudo, antes disso, gostaria de clarear alguns dos temas centrais aqui
destacados, referentes às poéticas visuais de Gaga, sendo eles, os estranhos e o
videoclipe. Assim, será possível adentrar as discussões acerca do corpo de trabalho
da artista com mais propriedade para, então, encontrar as respostas desta
investigação.
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CAPÍTULO 2: A REPRESENTAÇÃO DOS “ESTRANHOS” NOS VIDEOCLIPES

No âmbito do senso comum a noção que se tem do videoclipe é a de um
produto que reside sob o domínio de uma mídia capitalista. Afirmo, ainda, que o
ceticismo acerca de sua contribuição social e cultural aumentam, quando vinculado
aos artistas de música pop. Percebo que, muitos destes olhares desconsideram, por
completo, a relevância das representações de identidades promovida por estes
artistas por meio desta visualidade, sobretudo no que se refere aos significados que
o espectador atribui a este aspecto.
Esta

perspectiva

constitui-se,

portanto,

como

face

essencial

desta

investigação, que busca desmistificar muitas destas concepções a partir de um
estudo sobre o modo como a representação dos estranhos nos videoclipes
desdobrou-se ao longo das últimas décadas até a presente data, em que a artista de
Nova York, Lady Gaga, é situada por críticos e estudiosos como o mais recente
marco da forte presença do estranho no domínio do discurso normativo da mídia de
massa.
Entretanto, para que esta discussão seja possível, introduzo a problemática
das novas identidades para, somente então, buscar compreender os conceitos sobre
o “estranho”, quais as suas implicações sociais, saber quem são as pessoas que se
enquadram nesta categorização e, ainda, quais os fatores característicos que
poderiam provocar em artistas da música pop a necessidade de representação
desta(s) identidade(s) por meio da cultura da mídia.

2.1 Introduzindo a problemática das “novas identidades”

As discussões sobre questões referentes à identidade tem ganhado cada vez
mais atenção nas pesquisas teóricas das mais diversas áreas de concentração, em
que investigadores dedicam seu tempo para compreender e discutir a fluidez,
multiplicidade e fragmentação das “novas identidades”. Entretanto, apesar da
conotação positiva que suscitam essas perspectivas, teóricos e pesquisadores como
Hall (2010) e Sibley (2001) asseveram que essas identidades acompanham
mudanças e descentramentos estruturais nos sistemas socioculturais que, por sua
vez, têm provocado inquietações nos membros dos grupos dominantes da
sociedade.
38

A realidade vivida nas sociedades regidas pela hegemonia capitalista,
potencializada pela globalização, prevê, segundo Fischer (1994), grupos repartidos e
ordenados numa escala de valores a partir de critérios socioeconômicos e regras
administrativas que geram oposições entre espaços centrais valorizados e os
espaços denominados marginais, ou seja, aqueles associados a comportamentos
considerados desviantes.
Desta forma, entendo por sociedade integrada aquela constituída por atores
sociais que respeitam a ordem estabelecida pelos grupos detentores de poder. Por
outro lado, aqueles que não se integram ou são rejeitados da normalidade instituída
nos universos valorizados, pautados no valor mercantil e na integração a todo custo,
são exonerados, oprimidos e levados a ocupar o espaço marginal, ou seja, um espaço
de ressocialização dos excluídos do tecido social.
É neste sentido que Sibley (2001) levanta uma discussão sobre as fronteiras,
as quais são interpretadas como espaços carregados de sentidos e incertezas que
põem em risco a segurança da porção integrada da sociedade. “Interpretada
essencialmente como lugar de alteridade” (ALMEIDA, 2005, p.104), a fronteira é o
lugar de encontro dos diferentes, que possuem distintas concepções de vida e
visões de mundo que levam aos desencontros com o outro. A fronteira constitui uma
forma de vida e está, portanto, nos homens.
No entanto, Sibley (2001) discorre que nem sempre aqueles que temiam a
heterogeneidade no mundo moderno possuíam o poder necessário para impedir a
passagem dos estranhos pelas fronteiras, o que, por consequência, resultou na
criação de um mundo de identidades híbridas e fragmentadas, no âmbito da
sociedade

pós-moderna.

Cruz

(2007)

atribui

a

responsabilidade

pela

descentralização das concepções de identificação e pertencimento ao processo de
globalização que, a partir de ferramentas como a mídia, tem redefinido a experiência
espaço-temporal das sociedades.
Com as identidades fronteiriças, marginais, assumindo posições como atores
sociais nos espaços onde se prega a ordem, tem-se apontado tendências que levam
tanto ao entendimento de uma homogeneização global da cultura, quanto pelo
fascínio pela diferença. “É nesse paradoxal movimento que os processos de
afirmação identitária têm redefinido a dinâmica cultural e política do mundo atual.”
(CRUZ, 2007, p.13).
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Nesta âmbito, o papel da cultura é de extrema relevância, considerando que
as situações sociais são articuladas por textos da mídia, especialmente os que estão
focados no entretenimento e ficção que colocam em cena as lutas concretas de
cada sociedade, visando a repercussão das preocupações do povo, de modo que
sejam populares e lucrativos.
Para discutir as referidas questões, surgiram novas teorias e abordagens
sobre a cultura e a sociedade que rejeitavam as teorias totalizadoras,
universalizantes e cientificistas do estruturalismo, marxismo, psicanálise, dentre
outros discursos-mestres. Tem-se portanto, nos anos 60, o pós-estruturalismo; o
feminismo e os estudos em torno da homossexualidade, apresentando novas
perspectivas sobre sexo, gênero, cultura e sociedade, contribuindo para o consenso
de que “todos esses determinantes de identidade social e da estruturação das
categorias sociais são de fundamental importância para a vida social, a análise
cultural e a subjetividade individual.” (KELLNER, 2001, p. 36)
Ao longo dos anos 80, surge a teoria pós-moderna que, em um cenário de
resistência, busca contestar as características e práticas mais opressivas da cultura
e da sociedade contemporânea. Com isso, os anos 90 são palco do surgimento do
“multiculturalismo” que abarcava discursos que “afirmavam a alteridade e a diferença,
bem como a importância de atender aos grupos marginalizados, minoritários e
contestadores, antes excluídos do diálogo cultural.” (ibid., p. 37)
Todavia, o medo e as práticas de exclusão ainda permanecem ativas, em um
mundo que insiste em defender a existência de uma identidade pura e afastada dos
estranhos. Na instância em que se trata da identidade como forma de
reconhecimento social da diferença, é importante ressaltar que a marcação de
projetos e interesses distintos indicam o seu envolvimento, bem como o dos
sistemas simbólicos, em relações de poder. A palavra poder, por sua vez, remete a
fatores de dominação, medo, sistemas legais, órgãos de controle social e tudo aquilo
que está alinhavado aos discursos hegemônicos e seus desdobramentos sociais.
As novas ideias, ou as ideias subversivas, podem ser tão ameaçantes
quanto a imagem do ‘outro’ estranho. Tal reação a certos tipos de
diferença está relacionada aos jogos de poder. O medo de misturar
os elementos diferentes é, muitas vezes, um sinal de relutância em
24
ceder espaço e renunciar o poder. (SIBLEY, 2001, p.35, tradução
livre)
24

Les nouvelles idées, ou les idées subversives, peuvent être aussi menaçantes que l’image d’un
“autre” étranger. Cette réaction à certain types de différences est liée à des enjeux de pouvoir. La
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Tendo em vista os pontos suscitados acima, tais como a marginalização de
identidades, a constituição de fronteiras, as diferenças, a exclusão, a mídia como
instrumento da globalização, sistemas simbólicos, hegemonia e ideias subversivas,
verifiquei a necessidade de aprofundar as discussões que refletem as identidades
estranhas, marginais e o lugar ao qual elas pertencem.

2.2 Quem são, afinal, os estranhos?

A temática dos estranhos pode envolver diversas abordagens em pesquisas
de diferentes áreas do conhecimento, tais como a filosofia, a sociologia e a medicina.
No entanto, alguns teóricos se destacaram na busca por uma compreensão mais
aprofundada deste conceito, sendo alguns deles Zygmunt Bauman (1998); Michel
Foucault (1974); e Sigmund Freud (1925; 2010). Proponho, desta maneira, provocar
um diálogo entre estes estudos, para que se possa realizar um mapeamento com o
intuito de verificar quem são os estranhos representados por artistas como Lady
Gaga e outros ícones da música pop, através das mídias de massa.
Para dar início a este raciocínio, é relevante levantar uma ideia aparentemente
simples mas, cujos desdobramentos operam como base sustentadora para o
desenvolvimento deste pensamento. É a ideia do propósito da vida humana, tratada
por Freud (2010) em sua publicação O mal-estar da civilização, que se resume na
busca pela felicidade, por meio de experiências que provoquem sentimentos de
prazer. De acordo com o teórico, essa felicidade só é possível como uma
manifestação episódica, tendo em vista a facilidade em se experimentar o sofrimento,
considerando que ele ameaça o ser humano a partir “de nosso próprio corpo,
condenado à decadência e à dissolução, [...]; do mundo externo, que pode voltar-se
contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, finalmente, de
nossos relacionamentos com os outros homens.” (FREUD, 2010, p.14)
Este modo de pensar está em sintonia com uma tendência dos estudos
culturais em louvar a resistência sem diferenciar seus tipos e formas, que é
acompanhada das lutas entre “popular” e “dominante”, em que o primeiro se esforça
para produzir seus próprios significados e prazeres, fugindo ao controle e manipulação
peur de mélanger des éléments dissemblables est souvent le signe d’une réticence à ceder du terrain
et à renoncer au pouvoir.
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social. No entanto, Kellner (2001) argumenta que o prazer está vinculado ao prazer e
ao conhecimento e, que, portanto, um sistema de poder e privilégio condiciona as
pessoas a buscarem prazeres sancionados socialmente.
É neste sentido que os homens passam a moderar suas reivindicações de
felicidade, uma vez que tantas possibilidades de sofrimento podem atingi-los sem
precedentes. Conforme o autor, a satisfação irrestrita, representada pela disposição
do gozo acima da cautela numa escala de interesses pessoais, pode acarretar em
seu próprio castigo, principalmente no âmbito da civilização – sociedade moderna –
onde os regulamentos voltam-se ao ajuste das relações sociais, pautadas nos
parâmetros estéticos da beleza, da ordem e da limpeza. (FREUD, 2010).
O teórico afirma, ainda, que o elemento da civilização entra, portanto, como
uma tentativa de regular os relacionamentos sociais para que eles não fiquem
sujeitos à vontade arbitrária do indivíduo que, também pode ser interpretado como
uma pequena comunidade – minoria – que se comporta de forma agressiva frente
aos grupos maioritários.
A vida humana em comum só se torna possível quando se reúne uma
maioria mais forte do que qualquer indivíduo isolado e que permanece unida
contra todos os indivíduos isolados. O poder dessa comunidade é então
estabelecido como ‘direito’, em oposição ao poder do indivíduo, condenado
como ‘força bruta’. A substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma
comunidade constitui o passo decisivo da civilização. Sua essência reside
no fato de os membros da comunidade se restringirem em suas
possibilidades de satisfação, ao passo que o indivíduo desconhece tais
restrições. A primeira exigência da civilização, portanto, é a da justiça, ou
seja, a garantia de que uma lei, uma vez criada, não será violada em favor
de um indivíduo. (FREUD, 2010, p.34)

Este argumento se assemelha ao sentido postulado pelo comunitarismo ao
termo “diferença”, o qual remete ao poder do grupo que limita a liberdade individual
à identidade histórica, assinalada pelo determinismo moderno antes mesmo do
nascimento desse novos membros sociais. O grupo, ou seja, a voz da maioria
representada pelo Estado, exige que os indivíduos comportem-se de acordo com o
padrão identitário previamente estabelecido e “‘mantém’ os membros somente na
medida em que os membros lhes ‘são fiéis’”. (BAUMAN, 1998, p.234)
Na perspectiva dos estudos culturais, esta diferença se aproxima da noção de
antagonismo, que se refere às forças estruturais de dominação, indicando que as
relações assimétricas de poder estão presentes em locais de conflito. Nas relações
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de antagonismo “os termos da diferença são de poder desigual e existem em
relações de desigualdade e antagonismo.” (KELLNER, 2001, p.48)
Em contraste, a diferença na esfera do estranho pode ser relacionada à
concepção liberal do termo que, representa a liberdade individual, “a profusão de
escolhas entre diversas maneiras de ser humano e de viver a vida” (BAUMAN, 1998,
p.233). Estes seriam os membros não fiéis, os desencaixados que, na luta pela
sobrevivência e defesa de suas identidades, passam a se unir para a formação de
comunidades minoritárias cuja força motora é o empenho dedicado a obtenção de
seus direitos como indivíduos e reconhecimento como cidadãos. Ainda segundo o
sociólogo, estas minorias que não sucumbem ao passado são, no âmbito pósmoderno, as responsáveis pela atualização de suas identidades e, também, pelo
restabelecimento da confiança necessária para a validação de preceitos
contraditórios que podem provocar mudanças futuras na condição social.
A hostilidade deste indivíduo isolado ou de comunidades minoritárias é,
também, compreendida por Freud (2010) como parte da busca pela liberdade,
tolhida pelas imposições da civilização, isto é, o conjunto de leis estabelecidas pelo
Estado e Instituições que representam a voz da maioria por meio do discurso
dominante. É desta forma que a civilização se comporta, por exemplo, diante da
sexualidade, restringindo o indivíduo sexualmente maduro a um tipo único de vida
sexual, limitado ao “vínculo único e indissolúvel entre um só homem e uma só
mulher.” (FREUD, 2010, p.43). Com isso, o autor afirma que com tais medidas de
precaução mais estritas “a sociedade civilizada viu-se obrigada a silenciar sobre
muitas transgressões.” (ibid, p.43)
Verifiquei, portanto, que aquelas pessoas que insistissem em reivindicar suas
peculiaridades e originalidade em relação aos demais membros da sociedade,
rejeitando a máxima de que se deve amar ao próximo como a si mesmo, seriam
identificadas como estranhas e subversivas. Os seguidores deste pensamento
consideram, segundo Freud (2010), que o amor ao próximo é uma questão de
merecimento por fatores como a semelhança, de modo que o indivíduo possa a
amar a si próprio no outro e, ainda, pela admiração do próximo como um modelo de
perfeição, um ideal do self. Contudo, se esse indivíduo isolado é um estranho, com
valores diferentes daquele que o julga, ele dificilmente será aceito.
Não meramente esse estranho é, em geral, indigno de meu amor;
honestamente, tenho de confessar que ele possui mais direito a minha
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hostilidade e, até mesmo, meu ódio. Não parece apresentar o mais leve
traço de amor por mim e não demonstra a mínima consideração para
comigo. Se disso ele puder auferir uma vantagem qualquer, não hesitará em
me prejudicar; [...] não se importará em escarnecer de mim, em me insultar,
me caluniar e me mostrar a superioridade de seu poder, e, quanto mais
seguro se sentir e mais desamparado eu for, mais, com certeza, posso
esperar que se comporte dessa maneira para comigo. (FREUD, 2010, p.46)

Este pensamento moderno foi aos poucos, sendo deixado de lado e, hoje, “a
liberdade individual reina soberana” (BAUMAN, 1998, p.9), ainda acompanhada,
porém, dos ideais estéticos de limpeza, ordem e beleza, os quais devem ser
seguidos “espontaneamente” pelos indivíduos. O uso das aspas para a expressão
que se refere a espontaneidade do indivíduo justifica-se pelo fato de que, conforme
Freud (2010), a atitude estética em relação ao objetivo da vida pode promover o
sofrimento, no sentido de que a incansável busca pela limpeza e pela beleza
resultam na submissão do sujeito no sistema hierárquico da ordem. (ibid., 1998).
Sendo assim, se os modelos de pureza refletem padrões de organização
social que visam atacar a desordem ou, em outras palavras, o desasseio ou a sujeira,
portanto, o indivíduo estranho que se torna um obstáculo para a organização do
ambiente por meio de ações consideradas inapropriadas ou de reivindicações pelo
reconhecimento de sua identidade anômala, destoante dos constructos sociais de
senso comum, passa a ser concebido como sujeira e a ser tratado como tal. (ibid.)
Para Alfred Schüetz (1944) esta situação é fruto do sistema de conhecimento
adquirido culturalmente por pessoas que ingressam em um mundo “pré-fabricado”
de conveniências estabelecidas. Isto é, qualquer pessoa nascida ou criada dentro de
um determinado grupo social, deve aceitar o esquema pronto do padrão cultural
legado a ela pelos ancestrais e autoridades intelectuais, como um guia
inquestionável para todas as situações da vida social.
Este é um conhecimento de receitas confiáveis para interpretar o mundo
social e para controlar coisas e pessoas a fim de obter o melhor resultado
em cada situação com o mínimo de esforço, evitando indesejáveis
consequências. [...] Portanto, é função do padrão cultural eliminar
indagações incômodas oferecendo direções prontas para o uso, ao
substituir a verdade difícil de alcançar pelos truísmos e substituir o
25
questionável pelo auto-explicativo. (SCHÜETZ, 1944, p. 501, tradução de
DUARTE; HANKE, 2010)
25

It is a knowledge of trustworthy recipes for interpreting the social world and for handling things and
men in order to obtain the best results in every situation with a minimum of effort by avoiding
undesirable consequences. [...] Thus it is the function of the cultural pattern to eliminate troublesome
inquiries by offering ready-made directions for use, to replace truth hard to attain by confortable
truisms, and to substitute the self-explanatory for the questionable.
44

Esta colocação de Schüetz remete ao que Freud (2010) já defendia sobre a
questão da semelhança e, ainda, é reforçada no texto de Bauman (1998) em sua
afirmação de que a ideia de unidade essencial entre um indivíduo e outro parte das
diretrizes idênticas que levam ambos a pensar e a se comportar de maneira uniforme.
Neste cenário moderno, um estranho que indaga e reflete sobre os fundamentos
destas diretrizes expondo seu ponto de vista, pode provocar insegurança e plantar a
semente da dúvida sobre o sistema social padrão já estabelecido.
Portanto, compreendo o estranho como aquele que interrompe a rotina do
“mundo perfeito”, idealizado nas utopias modernas como “um mundo em que nada
estragasse a harmonia; nada ‘fora do lugar’; um mundo sem ‘sujeira’; um mundo
sem estranhos.” (BAUMAN, 1998, p. 21). Em sua obra “Anormais”, Foucault (2001)
propõe uma análise do domínio da anomalia no século XIX que pode ser relacionada
às abordagens de Bauman e Schüetz, uma vez que trata da noção de “monstro
humano” e de suas violações às leis da sociedade e da natureza.
De fato, o monstro contradiz a lei. Ele é a infração, e a infração levada a seu
ponto máximo. E, no entanto, mesmo sendo a infração (infração de certo
modo no estado bruto), ele não deflagra, da parte da lei, uma resposta que
seria uma resposta legal. Podemos dizer que o que faz a força e a
capacidade de inquietação do monstro é que, ao mesmo tempo que viola a
lei, ele a deixa sem voz. Ele arma uma arapuca para a lei que esta
infringindo. (FOUCAULT, 2001, p.70)

Foucault explica que o monstro, no entanto, era considerado uma exceção,
diferentemente do indivíduo a ser corrigido que, constituía-se como o ancestral do
anormal. Presente como figura de conflito nos sistemas de apoio tais como a família,
o pedagógico, a igreja e a polícia, “o individuo a ser corrigido é muito frequente, na
medida em que é imediatamente próximo da regra, sempre vai ser difícil determinalo.” (ibid., p.72). Mesmo que partindo de uma perspectiva psiquiátrica, o sentimento
de estranhamento era fortemente provocado pelo indivíduo anormal e, sua
complicada identificação refletia seu perigo.
É neste sentido que a visão que se construiu sobre o estranho foi a de um
inimigo, uma ameaça ao bem-estar social, um egoísta que busca sua felicidade em
detrimento da comunidade. No seu estudo mais aprofundado sobre o estranho,
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apresentado na obra “Das Unheimlich26”, Freud (1925, p.1, tradução livre) reitera tal
percepção, afirmando que, no âmbito da estética, o estranho “sem dúvidas pertence
a tudo aquilo que é terrível – a tudo aquilo que provoca pavor e medo horripilante.”27
Segundo Bauman (1998), o Estado moderno empreendeu uma guerra contra
os estranhos com diferentes táticas que visavam, em um primeiro momento,
assimila-los para transformá-los em semelhantes; num segundo caso, colocava em
prática a estratégia antropoêmica que consistia em “vomitar os estranhos, bani-los
dos limites do mundo ordeiro e impedi-los de toda comunicação com o lado de
dentro” (ibid., p.29); e, em última instância, caso as medidas anteriores não
surtissem o efeito desejado, optava destruí-los fisicamente.
A prática de exclusão e marginalização dos desviantes é vinculada, por
Foucault (2001) a exclusão dos leprosos que se desenrolou ao final da Idade Média,
situação em que os doentes se distinguiram como uma massa social rejeitada, ao
ponto de serem desqualificados jurídica e politicamente da comunidade e, ainda, de
serem declarados mortos.
Contudo, Bauman (1998) esclarece que, com o passar dos anos, a
instabilidade passou a seduzir cada vez mais membros das sociedades, que deram
início a infindável busca por novas experiências e sensações intensas que refletem o
contexto pós-moderno. A solidez e continuidade modernas, assombradas por
possíveis incertezas episódicas passíveis de transformação, dão lugar à “incerteza
permanente e irredutível” (ibid., p.32) na nova configuração do mundo pós-moderno.
A questão do estranhamento causado pela incerteza é, entretanto, colocada
em cheque por Freud (1925) que discorda da teoria da incerteza postulada pela
perspectiva médico-psicológica de Jentsch. Considerando as definições do
dicionário de Grimm (1877) para a expressão alemã heimlich, da qual derivou-se o
seu

“oposto”

unheimlich

anteriormente

elucidado,

verifiquei

que

há

uma

ambivalência em seu significado, que sugere familiaridade e pertencimento, mas que,
também, pode ser interpretada no sentido do que é místico, alegórico, secreto,
obscuro, inacessível ao conhecimento, inconsciente e, até mesmo, perigoso.
Portanto, se uma pessoa se depara, por exemplo, com algo que, no passado,
causou-lhe algum tipo de trauma, o sentimento da estranheza pode florescer no
26

Expressão alemã que se traduz como o oposto do familiar, podendo ser relacionado com aquilo
que é suspeito, desconfortável, inquietante, sinistro e, até mesmo com o demoníaco, no caso das
interpretações do hebraico e do árabe.
27
Undoubtedly belongs to all that is terrible – to all that arouses dread and creeping horror.
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medo e memórias obscuras, ou seja, naquilo que já é ou foi familiar. “Dessa forma,
heimlich é uma palavra cujo significado se desenvolve na direção da ambivalência,
até que finalmente coincide com o seu oposto, unheimlich. Unheimlich é, de um modo
ou de outro, uma subespécie de heimlich.”28 (FREUD, 1925, p.4, tradução livre)
É por este motivo que o autor dedica atenção ao fenômeno do “duplo”, que
consiste em um sentimento de confusão entre o self e o outro, causado pelo
compartilhamento de conhecimentos e experiências. “Em outras palavras, há uma
duplicação, divisão e intercâmbio do eu (self).”29 (ibid., p.9, tradução livre) Em uma
leitura linguística que estabelece Unheimlich como sinônimo de heimlich, Lacan
afirma que heim corresponde ao que é mais íntimo para o sujeito e, portanto, de tão
íntimo e obscuro, torna-se Unheimlich. Caso este sujeito perceba esse heim se
revelar em lugar Outro, “ele se apodera da imagem que o sustenta e se transforma na
imagem duplicada, o duplo.” (BREPOHL, 2012, p.42)
Verifico que o duplo é um estranho para o seu próprio sujeito, mas é por meio
dele que o sujeito goza aquilo que é próprio do seu íntimo mais obscuro. Encontrar a
felicidade em um lugar suspeito é, portanto, mais um motivo para os receios da
sociedade. A falta de recursos para a concepção de uma identidade sólida e

duradoura em um mundo em constante movimento, passa a provocar o medo da
perda de liberdade, tendo em vista que a liberdade configura-se como uma relação
de poder. (BAUMAN, 1998)
Portanto, para os conservadores, é livre aquele que possui habilidade e
recursos para agir de acordo com suas vontades sem o receio de ser impregnado por
aquilo que é próprio do outro, a alteridade do estranho, sua impureza, ou, conforme
as palavras de Jean-Paul Sartre citado por Douglas (2002), sua viscosidade.
A viscosidade, diz ele, é repugnante em si como uma experiência primária.
[...] O viscoso fica a meio caminho entre o sólido e o líquido. É como um
corte transversal num processo de mudança. É instável, mas não flui. [...]
Sua pregnância é uma armadilha, agarra-se como uma sanguessuga; ataca
a fronteira entre eu e ele. Os longos fios que escorrem dos meus dedos
sugerem a minha própria substância escorrendo para dentro de uma poça
viscosa. Mergulhar na água provoca uma impressão diferente. O eu
permanece sólido. Mas tocar o viscoso é correr o risco de diluição na
30
viscosidade. (DOUGLAS, 2002, p.39, tradução livre)
28

Thus heimlich is a word the meaning of which develops towards an ambivalence, until it finally
coincides with its opposite, unheimlich. Unheimlich is in some way or other a sub-species of heimlich.
29
The foreign self is substituted for his own – in other words, by doubling, dividing and interchanging
the self.
30
Viscosity, he says, repels in its own right, as a primary experience. [...] The viscous is a state of halfway between solid and liquid. It is like a cross-section in a process of change. It is unstable, but it does
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Afirmo, portanto, que o estranho é temido como o viscoso, uma vez que a
falta de controle e a supressão da liberdade podem ser considerados reflexos de
uma incerteza que sufoca. O que muitas pessoas não compreendem é que, com a
pós-modernidade, existe uma oportunidade de emancipação das identidades
administradas pelas instituições modernas homogeneizadoras que dependem,
justamente, da libertação do estranho marginalizado que carrega nele a propriedade
da diferença, do novo, do íntimo obscuro.
Com a prosperidade do mercado consumidor e dos meios de comunicação, a
cultura da mídia, centrada no sistema capitalista, passa a reproduzir mensagens de
indeterminação e maleabilidade que refletem na formação de identidades numa
circunstância que dilui as diferenças entre o normal e o anormal, o comum e o
bizarro, o familiar – próximo – e o estranho. “Os estranhos de hoje são subprodutos,
mas também os meios de produção no incessante, porque jamais conclusivo,
processo de construção da identidade.” (BAUMAN, 1998, p.37)
Em sintonia com este argumento, Kellner (2001) demonstra que o
pensamento limitado e a rigidez em nome da segurança começam a perder seu
valor e, sugere que os indivíduos se entreguem sem receios à fluidez e
maleabilidade da contemporaneidade.
A rápida transformação da identidade [...], indica que o eu pós-moderno
aceita e afirma identidades múltiplas e imutáveis. Assim, hoje a identidade
torna-se um jogo de livre escolha, uma representação teatral do eu, em que
ele é capaz de apresentar-se numa grande variedade de papéis, imagens e
atividades sem se preocupar muito com as modificações, as transformações
e as mudanças drásticas. (ibid., p. 316)

No entanto, considerando que a cultura da mídia, ditada pelo mercado
consumidor, constitui-se como um discurso dominante, suas imagens passam a
fornecer modelos de identidade por meio da construção de uma aparência, de uma
imagem e de um modo de ser. Essas imagens estão saturadas de ideologia e
valores, configurando-se como um meio pelo qual a cultura age no sentido de
produzir ‘posições de sujeito’ que reproduzem valores e modos de vida capitalistas e
dominantes. (KELLNER, 2001). A fluidez e maleabilidade pós-modernas dão espaço
às representações de múltiplas identidades que evocam seus próprios significados
not flow. [...] Its stickiness is a trap, it clings like a leech. It attacks the boundary between myself and it.
Long columns falling off my fingers suggest my own substance flowing into the pool of stickiness.
Plunging into water gives a different impression. I remain a solid, but to touch stickiness is to risk
diluting myself into viscosity.
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mas, sob as condições de adaptação e ajuste ao mundo. (BAUMAN, 1998). Não
acompanhar o fluxo resulta, desta forma, em desviar o curso destas atualizações e,
mais uma vez, provoca na sociedade a sensação de estranheza. Verificarei, portanto,
os desdobramentos referentes ao posicionamento do estranho sob a luz dos
holofotes e como evoluíram as suas representações por meio de performances
artísticas em videoclipes.

2.3 Ziggy Stardust: Abrindo os caminhos da mídia para o estranho

Conforme elucidado no primeiro capítulo desta pesquisa, apesar de ter se
oficializado seu surgimento somente em 1975 com o lançamento de “Bohemian
Rhapsody” da banda britânica Queen, o videoclipe já vinha se desenvolvendo ao longo
das décadas anteriores. Contudo, “apesar de ser um assunto controverso, considera-se
que o videoclipe surgiu na década de 70.” (NERCOLINI; HOLZBACH, 2009, p.51) De
fato, outros artistas já haviam simulado performances “ao vivo” para lentes de câmeras
e tiveram seu conteúdo editado e distribuído em formato de vídeo antes da referida
banda. Outras gravadoras, foram ainda mais além e arriscaram produções mais
elaboradas, muitos anos antes da estreia da emissora de televisão musical MTV.
Um destes artistas foi David Bowie, cantor e músico londrino que chamou a
atenção do público após o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, Space
Oddity (1969), cujo single de divulgação seria uma canção homônima. De acordo
com Danny Lewis (2012), a música foi um sucesso por diversos fatores e, o principal
deles, foi o timing, uma vez que foi enviada às rádios no mesmo período em que a
NASA anunciou o pouso de humanos na lua com a missão Apollo 11 causando
comoção mundial.
A letra da faixa sugere a missão espacial do personagem “Major Tom, a quem
Bowie sugeria encarnar durante a performance da música, borrando a linha –
mesmo que sutilmente – entre a personagem e o artista.31” (ibid., p.9, tradução livre)
A performance, neste caso, consistia em um videoclipe produzido, com diferentes
cenários, figurinos e efeitos de edição que, de fato, posicionavam Bowie como Major
Tom em uma missão espacial, dentro de uma nave, com direito a macacão,
capacete e simulações de gravidade zero.
31

Major Tom, who Bowie somehow suggested he embodied as he performed the song, blurring the
line – however slightly – between character and artist.
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Imagem 3: A missão espacial de Major Tom na primeira versão do videoclipe “Space Oddity” (1969)

Imagens e signos visuais funcionam, de acordo com Hall (2010) como
significantes na produção de significados, por ativarem o sistema de representação
mental do espectador, formado por conceitos e imagens que representam e
compõem o mundo real. É por esta razão que Lewis indicou o timing como um fator
decisivo no sucesso de “Space Oddity”, não somente pela letra, mas pelo papel
representado por Bowie provocou processos de identificação social que o levaram
para este caminho.
O artista só estava dando início a uma sucessão de relevantes mudanças
visuais e de comportamento que refletiriam fortemente sobre seu público espectador,
cada vez maior. Seus dois álbuns seguintes já demonstravam o caráter
revolucionário do cantor, sendo que as capas de The Man Who Sold the World
(1970) e Hunky Dory (1971) e as suas performances traziam uma nova proposta
visual, com Bowie mais feminino, usando cabelos longos e vestidos rodados. Por
mais revolucionários que pudessem parecer, pode-se afirmar que os looks de Bowie,
até então, não se comparam com a sua criação seguinte.
Foi com Ziggy Stardust, a personagem rock star concebida como um
alienígena que traria mensagens de esperança nos últimos anos da Terra, que
David Bowie alcançou a grande massa em 1972. O lançamento do álbum pop-rock
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars32 naquele ano, veio
32

A Ascensão e a Queda de Ziggy Stardust e as Aranhas de Marte. Tradução livre.
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acompanhado de um visual bastante revolucionário, com direito a maquiagens
pesadas, collants, botas com saltos de plataforma, lantejoulas e um cabelo
extremamente ruivo. Elvis Presley e Rolling Stones já haviam alcançado enorme
sucesso nesta época e, até mesmo, causado exaltação por seus movimentos de
quadris e, no caso de Mick Jagger, vocalista da referida banda, por seus trejeitos
afeminados, “Mas antes disso, ninguém havia ido tão longe.33” (LEWIS, 2012, p.10,
tradução livre)

Imagem 4: As facetas de Ziggy Stardust. À direita, a imagem icônica do raio em um ensaio para a
capa do álbum Alladin Sane (1973).

A televisão funcionava como a principal fonte de experimentação do mundo
naquela época e, foi com a sua primeira performance televisionada, no programa de
auditório britânico Top Of The Pops, que Stardust impactou o público de maneira
estrondosa, causando uma forte mudança na cultura pop.

Para mim e para muitos outros inocentes que viram Bowie se apresentar
aquela noite, o mundo que nos era mostrado era transgressivo: androginia
sexual, rock com glamour e irreverência, o limite de tudo que conhecíamos.
Aquilo era gratificante, sutilmente perigoso, transformador. Para mim, e para
34
aqueles como eu, soou como se o futuro havia finalmente chegado.
(JONES, 2012, p.3, tradução livre)

Vale ressaltar que Stardust antecipou a explosão do movimento punk rock, na
segunda metade da década de 70, que adotaria uma estética com claras influências
desta persona. Portanto, partindo dos diálogos teóricos que antecedem este tópico,
Ziggy Stardust, a fascinante figura andrógina, plástica, híbrida, bissexual,
33

But no one had gone this far before.
For me, and for the many other innocents who saw Bowie perform that night, the world we were
shown was transgressive: sexual androgyny, impious glam rock, the edge of all we knew. It was
thrilling, slightly dangerous, transformative. For me, and for those like me, it felt that the future had
finally arrived.
34
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abertamente fabricada e fantasiada como uma forma de escape do mundo real,
constitui-se como um estranho, mais especificamente, o primeiro grande
representante do estranho na cultura da mídia, no âmbito musical.
O discurso de Bowie, citado por Jones (2012), de que a realidade era chata e
alienante, e a fantasia de fabricar um ícone pop era uma forma de criar a ele próprio,
me remete a explicação de Freud (2010, p.8) sobre a busca da prazer por meio de
satisfações substitutivas que “tal como as oferecidas pela arte, são ilusões, em
contraste com a realidade; nem por isso, contudo, se revelam menos eficazes
psiquicamente, graças ao papel que a fantasia assumiu na vida mental.”
À medida que novas performances e novos álbuns eram lançados – Bowie
lançava um álbum por ano naquela época – o público pôde conhecer melhor este
alter-ego pop. Os videoclipes de performance para “Starman” (1972), “The Jean
Gennie” (1972), “Rebel Rebel” (1974), dentre outros, foram lançados sem muitas
inovações como no caso de “Space Oddity” (1969), já que reproduziam aquilo que
foi elucidado no primeiro capítulo por Railton e Watson (2011), o artista promovendo
sua canção em um palco de algum programa de auditório para a televisão. Contudo,
os movimentos de câmera, iluminação do palco e planos médios e closes
trabalhavam a favor da difusão imagética do artista, com foco em suas expressões
durante a performance.
Uma nova versão para o videoclipe de “Space Oddity” foi convenientemente
lançada nessa mesma época com o visual andrógino/alienígena de Stardust, porém,
numa variante com menos cenários, figurinos e outros detalhes que pudessem levar
o espectador diversos caminhos interpretativos. Nesta versão, os movimentos de
câmera na mão, efeitos de zoom e planos close – em sua maioria – retratam Ziggy
tocando seu violão por meio de um olhar que parece querer documentar cada
detalhe daquela performance e os traços mais estranhos da persona, como seus
cabelos vermelhos, a falta de sobrancelhas e uma maquiagem que define um tom
andrógino.
Em um cenário representativo de um estúdio, com closes nas mesas de
produção, Bowie é legitimado como um artista/músico, ao mesmo tempo que a
fotografia com iluminação predominantemente vermelha e azul sugere uma temática
futurista, como se Stardust estivesse em algum local extra-terreste. A predominância
do vermelho também poderia levar o espectador a conectar letra e performance,
sugerindo um estado de emergência, tendo em vista as falhas narradas por Bowie
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na nave de Major Tom. Cenas de ondas eletromagnéticas combinadas com tomadas
desfocadas e com movimentos desordenados e agitados, intercaladas às tomadas
de performance, enriquecem o material com metáforas visuais estilísticas e reforçam
esta atmosfera de forma apropriada a ocasião (JULLIER e MARIE, 2009).

Imagem 5: Ziggy Stardust na segunda versão – a mais famosa - do videoclipe de “Space Oddity”

“Life On Mars?” (1973) é outra canção que foi trabalhada anos após o
lançamento do álbum do qual fazia parte, num circunstância também bastante
conveniente por questões sociopolíticas. A letra reflete episódios críticos daquela
atualidade tais como a Guerra do Vietnam, o Domingo Sangrento na Irlanda do
Norte, o grande índice no aumento do desemprego no Reino Unido, dentre outros. A
abertura do complexo de parques de diversões Walt Disney World em Orlando,
Estados Unidos, também é sugerida na letra, simbolizando uma crítica contra a
transformação da cultura americana em mercadoria.
No videoclipe da canção, lançado em 1973, muitos destes fatores são
trazidos à tona sem que hajam muitos recursos em termos de efeitos visuais. Mais
uma vez, a performance de Ziggy é o foco do vídeo, e o diálogo entre os
movimentos de câmera, pontos de vista e a linguagem corporal do artista revelam
variadas metáforas visuais. Já no início do vídeo, por exemplo, um travelling 35
35

Movimento de câmera que consiste em seu deslocamento físico, o qual se difere do zoom,
propriedade exclusiva do mecanismo da câmera e de sua lente para aproximar e se afastar de
objetos sem a necessidade de deslocamento.
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vertical de cima para baixo em close, desvenda os famosos cabelos alaranjados de
Stardust até que a imagem fixe-se na parte superior do seu rosto, em um plano
close que revela com clareza seus olhos maquiados com um forte tom de azul e,
principalmente, a diferença de tamanho entre as pupilas do cantor. Este é o primeiro
videoclipe que marca esta distinta característica de Bowie, convenientemente
representado por um alienígena cantando uma canção cujo título questiona sobre a
existência de vida em Marte.
Esta produção de estúdio, com fundo infinito branco, e iluminação intensa – a
pele do rosto de Bowie praticamente se funde ao branco do fundo – difere das
anteriores pela qualidade da imagem e inexistência de quaisquer ruídos que
pudessem desviar o olhar do espectador. Planos mais abertos apresentam a
imagem andrógina de Ziggy, que veste terno e gravata, usando batom e salto alto.
Um bissexual, transgressor dos padrões estéticos e crítico de uma política opressora.

Imagem 6: Frames do videoclipe “Life on Mars?” revelam detalhes da personagem.

Assim que o videoclipe alcança um minuto de duração, quando um rápido
zoom-in revela à expressão furiosa de Stardust enquanto ele/ela dubla os versos
“Veja o homem da lei / Batendo no cara errado / Ai cara! / Pergunto-me se ele algum
dia saberá / Que ele está no meio de um espetáculo.36” (tradução livre) A tomada,

36

Take a look at the lawman / Beating up the wrong guy / Oh man! / Wonder if he’ll ever know / He’s
in the best selling show.
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em que a persona aponta para a tela vestindo um terno azul, com camisa e gravata
estampando a bandeira dos Estados Unidos (imagem 4) é, claramente, uma paródia
do famoso cartaz do Tio Sam (imagem 5), convocando cidadãos para representar o
país na guerra, fazendo uma alusão aos ataques americanos ao Vietnã e o
espetáculo ao redor do evento. Ao final de sua reflexão, Bowie olha para o alto e
questiona se há vida em Marte enquanto o plano é aberto com um zoom-out, numa
metáfora que indica a distância deste outro planeta, longe das guerras.

Imagem 7: Tio Sam convoca soldados para o exército dos Estados Unidos.

A partir daí, a grande maioria dos planos consistem em closes e
primeiríssimo-primeiro planos, que focam nas expressões faciais de reflexão e
indignação de Stardust, principalmente, nos olhos e boca maquiados, forçando o
espectador a observar sua atitude subversiva com relação a normatividade sexual.
Suas novas músicas e videoclipes continuavam a seguir esta proposta estética até o
lançamento de seu single “Rebel Rebel” (1974), “um cativante e irresistível riff de
guitarra fornecendo o pano de fundo para suas letras com flexões de gênero
("deixou sua mãe em um estado de confusão / Ela não tem certeza se você é um
menino ou uma menina").37” (LEWIS, 2012, p.11, tradução livre)
Para muitos conservadores, a rebelde Ziggy Stardust era uma figura estranha
e desviante, e suas características e atitude crítica fomentavam a noção de monstro
explanada por Foucault.
O monstro é uma noção jurídica, é o misto de dois indivíduos, de dois sexos.
“quem é ao mesmo tempo homem e mulher e um monstro. [...] Só há
monstruosidade onde a desordem da lei natural vem tocar, abalar, inquietar
37

An irresistibly catchy guitar riff providing the backdrop to his gender-bending lyrics (‘Got your mother
in a whirl / She’s not sure if you’re a boy or a girl’).
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o direito, seja o direito civil, o direito canônico ou o direito religioso. É no
ponto de encontro, no ponto de atrito entre a infração à lei-quadro, natural, e
a infração a essa lei superior instituída por Deus ou pelas sociedades, e
nesse ponto de encontro de duas infrações que vai se assinalar a diferença
entre a enfermidade e a monstruosidade. (FOUCAULT, 2001, p.79-80)

Ainda hoje, o visual de Bowie é considerado como extravagante e estranho
para muitas pessoas, portanto, deve-se ressaltar a relevância social de sua
aparência para a difusão dos estranhos na cultura da mídia, uma vez que sua
imagem refletiu fortemente sobre os anos que a precederam na cultura pop. “Ziggy
Stardust introduziu uma era de moda, teatralidade, sexo e inteligência ao pop, temas
e atitudes que são copiados até hoje.38” (JONES, 2012, p.10, tradução livre). Suas
influências foram rapidamente validadas nos trabalhos de Annie Lennox, Cindy
Lauper, Grace Jones e Boy George, por exemplo, que seguiram o caminho da
androginia, enquanto vários outros artistas tiveram as portas abertas para um novo
mundo de possibilidades artísticas que Bowie introduzira. Madonna, certamente, faz
parte deste grupo.

2.4 Independência feminina, libertação sexual e profanação do sagrado: os
estranhos de Madonna

Depois que Bowie surpreendeu e provocou as mais diversas repercussões,
dentre elas o estranhamento e a devoção, com a sua persona andrógina
denominada Ziggy Stardust, o mundo da música e do entretenimento foi
transformado. Os anos seguintes permitiram que os artistas explorassem suas
imagens de modo exaltado, ao ponto de torná-las icônicas e de transformarem a si
próprios em verdadeiros produtos.
Foi neste cenário que Madonna, cantora, dançarina e atriz norte-americana,
surgiu no mercado musical dos anos 80 e tornou-se, ao longo dos anos, um ícone
da cultura pop altamente influenciador. Ao mesmo tempo em que a moda e a
imagem foram privilegiados na construção de sua identidade artística, reforçando as
normas da sociedade de consumo, considero, também, que a cantora provocou a
sensação de estranhamento ao tratar de questões polêmicas em suas performances
e videoclipes. “Explodindo as fronteiras estabelecidas pelos códigos dominantes de
38

Ziggy Stardust introduced an era of fashion, theatricality, sex, and intelligence to pop, themes and
attitudes that are still copied today.
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gênero, sexualidade e moda, ela encoraja a experimentação, a mudança e a
produção de identidades individuais.39” (KELLNER, 2003, p.263, tradução livre)
De fato, naquele período, vários outros artistas e bandas revelavam-se muito
mais subversivos em sua arte e na representação de suas identidades, entretanto,
suas imagens e mensagens não foram abundantemente projetadas no âmbito da
cultura popular como as de Madonna. Com os videoclipes de seus primeiros grandes
sucessos, “Holiday” (1983) e “Lucky Star” (1984), as contradições sobre sua imagem
começaram a gerar dúvidas a respeito de sua identidade. Não se sabia ao certo se
tratava-se de uma mulher rebelde, poderosa, segura e criadora de tendências de
moda ou, se sua linguagem e agressiva exibição corporal provocavam o entendimento
de uma mulher imersa no discurso dominante machista, como objeto sexual.
Contudo, o uso de roupas e acessórios que remetiam à uma moda de
brechós, num estilo que ficou amplamente conhecido como “flashy trashy 40 ”,
“possibilitou que jovens meninas produzissem sua própria identidade, que criassem
seus pontos de vista em relação à moda e, que rejeitassem os códigos da moda
tradicional.41” (KELLNER, 2003, p.273, tradução livre) Vale lembrar, ainda, que os
crucifixos que ornavam – e ainda adornam – o visual icônico de Madonna, causaram
polêmica e repúdio por parte dos seguidores da liga católica, uma vez que sua
imagem e comportamento, cada vez mais ousados em termos de expressão sexual,
eram demasiado profanadores e não condiziam com os fundamentos sagrados da
Igreja.
Sugiro que Madonna não provocava o sentimento de estranhamento por sua
aparência, mas por seu potencial de incitar questionamentos em suas audiências de
modo a provocar posicionamentos subversivos a partir da problematização de
identidades. Com os lançamentos dos seus próximos álbuns, Like a Virgin (1984),
True Blue (1986) e Like a Prayer (1989), a imagem mais polida e o uso de roupas
que valorizavam as curvas do corpo da artista, revelaram que sua proposta
transgressora partiria de uma outra perspectiva, a comportamental.
O videoclipe de “Papa Don’t Preach” (1986), extraído do segundo álbum
listado, consiste em uma narrativa cuja história complementa o conteúdo da letra da
39

By exploding boundaries established by dominant gender, sexual, and fashion codes, she
encourages experimentation, change, and production of one’s individual identity.
40
Expressão que poderia ser traduzida como bonito e barato.
41
Made it possible for teenage girls to produce their own identity, to make their own fashion
statements, and to reject standard fashion codes.
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canção que a acompanha, combinado à uma performance que legitima Madonna
como dançarina e cantora. Em ambos os aspectos do vídeo, a artista é representada
como uma mulher que se demonstra independente e decidida a enfrentar barreiras e
críticas sociais ao assumir um filho solteira. Sua aparência estética, no entanto,
segue padrões normativos, difundidos pelo discurso dominante, sendo ela uma
mulher loira, bonita, magra.
Enquanto o bonito e barato da antiga Madonna legitimava a criação de
pontos de vista pessoais para a moda e misturava e combinava trajes
baratos, Madonna II reproduziu a imagem tradicional da mulher magra,
bonita e bem vestida, forçando suas seguidoras a frequentarem academias,
42
salões de beleza, e a comprar roupas caras, cosméticos, e jóias.
(KELLNER, 2003, p.276, tradução livre)

A fluidez de sua identidade, porém, é evidenciada no videoclipe “Like a Prayer”
(1989), que apresenta Madonna com os cabelos cacheados e escuros, numa
imagem distinta daquela promovida nos vídeos e performances de canções do seu
último álbum, quando tinha os cabelos loiros e curtos. Seu corpo, no entanto,
continuava sendo um veículo para a representação de uma mulher sexualizada,
remetendo, mais uma vez, a ambiguidade de sentidos que se estabelece entre a
mulher objeto e a sua liberdade de expressão.
O formato narrativo do clipe tende, apesar disso, a provocar o discurso
religioso de forma ainda mais acentuada, por meio de uma história em que a
personagem vivida pela artista se envolve em uma trama que romantiza sua relação
com um santo negro, cuja imagem ganha vida ao ser tocada e beijada pela cantora.
No desenrolar da história, verifiquei que foram tratadas questões sobre o
preconceito racial contra negros – na sequência em que a personagem do
homem/santo negro é capturado como prisioneiro por policiais que julgam-no
culpado pelo estupro de uma mulher ao encontrarem-no na cena do crime, onde ele,
na verdade, ajudava a vítima – e, também, é novamente suscitada uma discussão
que elenca a religião católica e da sexualidade.
Numa representação de um sonho erótico fetichizado pela cantora que
adormece dentro de uma igreja, verifica-se um jogo de sedução que resulta em um
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Whereas the flash trash of the early Madonna legitimated creating your own fashion statements and
mixed and matched cheap attire, Madonna II produced the traditional image of the slender, welldressed beautiful women, forcing the “wannabees” to go to exercise salons, beauty parlors, and to buy
expensive clothing, cosmetics, and jewelry.
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beijo no santo negro, num ato profanador que negligencia e ignora a separação
daquilo que é sagrado e subtraído do livre uso dos homens. (AGAMBEN, 2007). Indo
mais além, a artista promove uma performance em um cenário repleto de cruzes em
chamas – alusão ao histórico grupo racista norte-americano, Ku Klux Klan43 – no qual
dubla a canção enquanto dança em movimentos sensuais, vestida com um vestido
extremamente decotado que revela sua voluptuosidade e, também, partes de sua
lingerie. “Madonna traz à tona o erotismo latente na religião católica e usa-o para
atacar propósitos estéticos e morais.44” (KELLNER, 2003, p.277, tradução livre).

Imagem 8: Frames de “Like a Prayer”

Rebbeca Lush (2012) ressalta, ainda, um outro aspecto do videoclipe que
corrobora o argumento de Kellner:
Em “Like a Prayer” Madonna enfatizou a performance de identidades sociais
e, como resultado demonstrou que a maioria dos preconceitos resultam de
construções sociais em oposição às diferenças essenciais entre grupos – as
cruzes em chamas e as tensões raciais que o vídeo apresenta são, mais a
frente, revelados como parte de uma performance de palco, criando um
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Para um conhecimento mais aprofundado da história dos Ku Klux Klan, sugere-se a seguinte
leitura: http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/as_muitas_vidas_da_ku_klux_klan.html
44
Madonna brings out the latent eroticism in the Catholic religion and uses it for striking aesthetic and
moral purposes.
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mecanismo de dupla remoção de filtros para o espectador.
tradução livre)

45

(p.183,

Deste modo, a artista oferece ao espectador uma performance de uma
performance, onde imprime sua perspectiva sobre determinadas questões sociais.
No entanto, mais uma vez, a ambiguidade alimenta o trabalho de Madonna, no
sentido de que as cortinas fazem uma alusão à teatralidade, a um espetáculo de
artifícios, colocando em questão se aquele comentário crítico não passaria de uma
peça, uma ficção.
Os anos seguintes de sua carreira mantiveram-na como uma mulher ambígua,
representante do objeto de desejo masculino e, também como feminista em controle
de sua vida e de seus ideais. Entretanto, videoclipes tais como o censurado “Justify
My Love” (1990), “Vogue” (1990), “Erotica” (1992) e “Human Nature” (1995)
demonstraram o engajamento da artista em provocar o discurso dominante da
cultura da mídia e as instituições políticas e religiosas, por meio de argumentações
sobre temas que exploravam representações de sexualidade e de gênero com
linguagens visuais que promoviam comportamentos desafiadores dos perfis
convencionais de sexualidade.
Esta fase dos anos 90 atraiu legiões de lésbicas e gays, feministas pro-sexo,
libertários sexuais, e acadêmicos que produziriam uma indústria de leituras
e interpretações sobre Madonna, as quais tentariam decifrar suas imagens
e textos [...] Pois, agora, Madonna havia incluído ao seu trabalho imagens
de sexo interracial, masturbação (nos concertos de sua turnê), lesbianismo,
sadomasoquismo, e orgias, buscando, constantemente, ir além das
46
fronteiras do que era sexualmente permitido. (KELLNER, 2003, p.280,
tradução livre)

A década de 2000 também foi palco para as representações de identidades
estranhas à sociedade conservadora por meio dos vídeos de Madonna. A fase das
músicas

voltadas

para

as

pistas

de

dança,

apresentou

novamente

a

problematização de questões relacionadas à homossexualidade em clipes como

45

In “Like a Prayer” Madonna enphasized the performativity of social identities, and as a result implied
that most prejudices are the result of social constructions as opposed to essentialized differences
among groups – the burning crosses and the racial tensions the video portrays are later revealed to be
part of a stage play, creating a twice removed filtering mechanism for the viewer.
46
This 1990s phase attracted legions of lesbians and gays, pro-sex feminists and sexual libertarians,
and academics who would produce a cottage industry of Madonna readings that attempted to
decipher her images and texts. [...] For Madonna has now deployed images of interracial sex,
masturbation (in her concert tour), lesbianism, S. & M. sex, and orgies in her work, constantly trying to
go beyond the boundaries of the sexually permissible.
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“Hung Up” (2005), “Sorry” (2006) e “Celebration” (2009). Mas foi com o videoclipe
para a canção “Girl Gone Wild” (2012), presente no seu mais atual álbum de inéditas
MDNA (2012), que a artista retomou as discussões que aproximam (homo)erotismo,
gênero e religião, incitando profanações e desconstruções de paradigmas.
Dirigido pelos fotógrafos Mert Alas (Turquia, 1971) e Marcus Piggott (País de
Gales, 1971), este clipe entra na lista dos censurados pela mídia de massa.
Introduzido pela oração católica do Ato de Contrição (a prece dos pecadores
arrependidos) dublada na voz da cantora, este videoclipe se desencadeia num
conjunto de imagens que misturam elementos sacros, homoeróticos e coreográficos.
Homens com corpos esculturais, calçando sapatos de salto alto, dançam de forma
afeminada, evidenciando a representação de uma estética queer.

Imagem 9: Frames de “Girl Gone Wild”

Usando do simbolismo de seu nome que, coincidente e ironicamente, é o
nome de Nossa Senhora, em italiano, Madonna, além de simular sua
crucificação com uma cruz/imagem projetada numa parede, aparece, ao
final do clipe, chorando lágrimas escuras, fato que me remete aos
misteriosos eventos das imagens de santas que choram. Um Cristo negro,
coroado de espinhos exibe o abdômen definido, ao passo que também
aparece contemplando-se, nu, diante de um espelho até chegar ao ponto de
beijar a própria imagem, como Narciso. Dois homens mordem a mesma
maçã, prenunciando um beijo e possibilitando alusões às imagens do fruto
proibido e do pecado original. (BERTÉ, 2012, p.782)
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Vale ressaltar que a estética normativa de corpos saudáveis e malhados, da
beleza comercial e da moda marcam indiscutível presença neste produto audiovisual.
Todavia, há uma clara proposta feminista de desconstrução da imagem da mulher
fragilizada e de desmistificação da regulação binária da sexualidade que “suprime a
multiplicidade subversiva de uma sexualidade que rompe as hegemonias
heterossexual, reprodutiva e médico-jurídica.” (BUTLER, 2003, p.41) Em sintonia com
este pensamento, Kellner (2003) afirma que é fazendo uso da ironia e da paródia que
Madonna desconstrói as noções tradicionais de gênero, bem como as relações de
poder e dominação, no intuito de provocar reações à ruína da regulação sexual.
Uma análise mais profunda das poéticas representativas de todos os
videoclipes deste ícone pop – mais de 70 produções – não é o que pretendo para
esta investigação. Busquei, por meio da seleção de alguns dos seus produtos
audiovisuais mais polêmicos, verificar de que modo Madonna desenvolveu os seus
discursos imagéticos à favor de minorias ao longo de sua carreira. É possível
estabelecer um vínculo de sua obra como um todo a concepção da “estética
relacional” explanada por Bourriaud, “na qual a arte é imbricada com as interações
humanas, diálogos e intersubjetividades que se dão no contexto histórico e
sociocultural.” (BERTÉ, 2012, p. 784)
A performance de sua persona foi construída por meio do redirecionamento
de vários aspectos da cultura artística e popular a um olhar contemporâneo47, não
alienado, que levantasse questões provocativas sobre tabus e preconceitos
instaurados na esfera social ao longo da história. (LUSH, 2012) Não se tratava,
portanto, apenas do seu corpo, do seu status ou da cor de sua pele, mas da rebeldia,
da independência feminina, da desmistificação da pureza sagrada, da libertação
sexual, da aceitação da diferença do outro, da pele do outro, do sexo e do gênero do
outro. Estes foram e, ainda são, os estranhos de Madonna.
Certamente, vários outros artistas fizeram uso do videoclipe como uma
ferramenta de diálogo social que superasse o fator do entretenimento – alguns
exemplos condizentes com esta investigação: Boy George no grupo Culture Club
com “Do you really want to hurt me?” (1982); Freddy Mercury na banda Queen com
“I want to break free” (1984); Cindy Lauper com “Hey Now (Girls just wanna have

47

O conceito de “Contemporâneo” é proposto pelo filósofo italiano e, também, pesquisador Giorgio
Agamben (2009), como a capacidade de neutralidade do olhar, que permite ao observador interpelar
aquilo que lhe é familiar de modo a atribuir-lhe novas perspectivas.
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fun)” (1994); Katy Perry com “Firework” (2010); Macklemore & Ryan Lewis com
“Same Love” (2012).
A música popular como um instrumento cultural que comunica com um
público global, vinculada às diversas possibilidades de manejo de sons e imagens
por meio de representações, efeitos, edições etc., permitiu aos artistas a dupla
exploração de sua voz, isto é, não somente por meio do canto como, também, por
meio de outros recursos interpretativos. A partir do uso eficiente desta variedade de
parâmetros, os “estranhos” pop ganham destaque nos videoclipes e, assim,
conquistam o grande público, levando-o a produzir significados. Portanto, antes de
uma investigação focada na poética de Lady Gaga, vale a pena compreender a
relevância do videoclipe como um produto da cultura visual.
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CAPÍTULO 3. O VIDEOCLIPE NA CULTURA VISUAL: DA PROMOÇÃO À
SOFISTICAÇÃO DE UM PRODUTO HÍBRIDO E COMPLEXO
O Videoclipe é uma significante e ineressante formato da cultura
popular contemporânea, o qual é amplamente circulado, complexo e
48
importante. (RAILTON; WATSON, 2011, p.1, tradução livre)

Há pouco mais de trinta anos, o lançamento da emissora Music Television
(MTV) constituía-se como um marco na história da televisão e, em especial, do
videoclipe. Entretanto, é possível que muitas pessoas se surpreendam com o fato de
que os primeiros traços do surgimento deste formato audiovisual datam do final do
século XIX. Desde então, o enriquecimento dos diversificados parâmetros
envolvendo a imagem, o som, a mídia, a arte, a representação, a produção,
circulação e recepção, dentre outros aspectos, fizeram, e ainda fazem, do videoclipe
um significativo formato audiovisual, cujo impacto sobre os espectadores implica em
uma variada produção de significados e análises complexas.
Entretanto, muitos críticos insistem em reduzir a condição do videoclipe como
um subproduto de uma prática de negócios capitalista sem qualquer tipo de valor
cultural. A promoção de canções associadas a estes vídeos, tem gerado, ao longo
de sua história, ceticismo com relação à sua relevância enquanto formato digno de
atenção acadêmica na esfera da cultura visual. É a partir desta perspectiva que,
neste capítulo, proponho pensar e discutir o videoclipe – principalmente as
produções pós-MTV – como uma visualidade guiada por diferentes caminhos do
sensorial que produz novos diálogos e significados por meio da experiência. Neste
sentido, torna-se necessária uma pesquisa que verifique os desdobramentos deste
produto no terreno sociocultural.
Deste modo, inicio este processo com um breve retorno ao surgimento do
videoclipe, para, em seguida, levantar questões sobre os fatores essenciais para os
seus desdobramentos na cultura visual, tais como o paralelo estabelecido entre os
conceitos de promoção e produto, o surgimento da internet e a sua inserção no
ambiente online, a busca por sua estruturação genérica e a análise de seu caráter
híbrido e multi-midiático.
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Music video is a significant and interesting form of contemporary popular culture, one which is
widely circulated, complex and important.
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3.1 Do Kinetophone49 a Music Television

O mais antigo filme com imagens em movimento e áudio sincronizado, de
acordo com James Wierzbicki (2009), é datado entre o final de 1894 e o início de
1895, cerca de seis meses antes da primeira exibição dos irmãos Lumière em Paris,
França. Referido filme, intitulado “Dickson Experimental Sound Film” consiste em um
produto dos laboratórios de Thomas Edison, cujas imagens e áudio foram
capturados pelo dispositivo denominado Kinetophone, fruto do trabalho de Edison e
aprimorado pelo engenheiro William Kennedy Laurie Dickson, que fazia parte de sua
equipe. Este curta-metragem que possui menos de meio minuto, apresenta Dickson
tocando um violino de frente a um megafone enquanto dois homens não
identificados dançam. Música e imagem juntos, pela primeira vez, inauguravam
desenvolvimentos tecnológicos que construiriam a história do cinema falado e
desdobrariam na criação do videoclipe.
Conforme Soares (2004), desde o início do século XX as projeções de cinema
já eram acompanhadas de músicas, criadas a partir da imagem. O autor ainda
comenta sobre o gênero musical jazz que, entre as décadas de 20 e 30, buscou sua
legitimação com vários números filmados, dentre eles, o primeiro filme “cantado” da
história do cinema, “O Cantor de Jazz” (1927). A música no cinema ganhava cada
vez mais espaço e, então, em 1940, a animação “Fantasia” da Walt Disney Pictures,
dirigida por Samuel Armstrong, uniu imagem, por meio de desenhos abstratos
animados, com a riqueza de sons dos diferentes instrumentos da música clássica
em uma “relação profundamente sinestésica” (SOARES, 2004, p.14), que adaptava
as imagens à cadência musical.
David Meeker (2012) explica em sua filmografia sobre o Jazz e o Blues “Jazz
on the screen” que, ainda nos anos 40 a produtora estadunidense RCM apresentou o
dispositivo denominado Soundie, uma espécie de jukebox 50 visual que exibia
pequenos filmes de até três minutos de duração os quais, geralmente, representavam
performances musicais com artistas e/ou bandas. Assim como os videoclipes
49

Kinetophone consistia em um dispositivo de exibição de imagens em movimento por meio de um
olho mágico, ou seja, um Kinetoscópio, com a reprodução simultânea de gravações sonoras por meio
de fones de ouvido semelhantes aos do instrumento médico chamado Estetoscópio, os quais eram
conectados ao Fonógrafo, ambos invenções do laboratório de Thomas Edison.
50
Jukebox foi a nomenclatura dada, nos anos 40, ao aparato automático operado por moedas que
reproduzia músicas, geralmente instalado em bares e restaurantes. “Jook” é uma palavra de origem
africana a qual, segundo Segrave (2002), significa “dança”.
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contemporâneos, “a música nos Soundies era, quase sempre, gravada primeiro, para
que somente então, os artistas pudessem representá-las para as câmeras por meio
de mímicas da gravação com variados graus de profissionalismo.”51 (MEEKER, 2012,
p.7, tradução livre) Por usarem materiais com problemas de durabilidade, estes
artefatos perderam popularidade. (AUSTERLITZ, 2007)
Segundo Soares (2004), a música invadiu a televisão em 1949 por meio do
programa Paul Whiteman’s Teen Club, exibido na rede norte-americana ABC. Nos
anos seguintes, outros programas musicais de auditório tais como Your Hit Parade
(1950-1959) da emissora NBC e, também, o American Bandstand (1952-1989) da
ABC, detiveram, conforme Joe Gow (1992), grande responsabilidade sobre as novas
formas de percepção do audiovisual por parte do público, uma vez que abriram
espaço para a difusão da imagem e performance de artistas e bandas, empregando
valores econômico e cultural sobre determinados fatores. Precedendo a estrutura do
videoclipe, os musicais televisivos já buscavam estratégias de visualização da
música quando usavam iluminação, movimentos de câmeras e técnicas de edição
numa sintonia com o ritmo.
As novas percepções que a relação entre música popular e televisão
gradativamente influía sobre o público atingiu também a produção cinematográfica,
evidenciando os traços comerciais e a busca pela potencialização do lucro. Exemplo
disso foi o fato de que, ainda nos anos 60, a banda britânica Beatles, estrelou,
conforme Nercolini e Holzbach (2009), filmes – “A Hard Day’s Night” (1964) e “Help!”
(1965), ambos dirigidos por Richard Lester – os quais continham inserções musicais
que se assemelhavam à futura estrutura do videoclipe. De acordo com o crítico de
cinema da publicação New York Times, Vincent Canby apud Wierzbicki (2009,
p.192), dois anos após o lançamento do primeiro destes filmes, o benefício havia
alcançado US$2 milhões, “isto representa mais que o triplo do custo do filme em si
(US$500.000,00) e explica porque as companhias de cinema colocam tanta ênfase
sobre suas produtoras musicais subsidiárias.”52 (tradução livre)
Mesmo com o aumento da exposição de artistas e bandas, Gow (1992) afirma
que o surgimento do videoclipe nos anos 70 foi um tanto obscuro para muitos
espectadores de programas de televisão, tendo em vista que estes breves vídeos,
51

The music in Soundies was almost always recorded first and the artists would then mime on camera
to playback with varying degrees of professionalism.
52
this is more than three times the cost of the film itself ($550,000) and explains why film companies
today place such emphasis on their music-publishing subsidiaries.
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os

quais

apresentavam

performances

de

artistas/bandas,

eram

exibidos

irregularmente em programações noturnas, nas madrugadas, geralmente em
especiais de concertos ao vivo. Se o cinema era o lugar dos filmes, o rádio o lugar
das músicas, e a televisão o lugar dos programas de variedades, questionava-se o
quê eram e onde se encaixariam os videoclipes?
Nercolini e Holzbach (2009) corroboram a informação de que o videoclipe
surgiu na década de 70. Segundo os autores, o semanário europeu NME53 certifica
que, apesar de ter estreado no programa de performances ao vivo da rede BBC,
denominado Top of The Pops, o vídeo promocional “Bohemian Rhapsody” (1975) da
banda britânica Queen configura-se como o primeiro videoclipe produzido, que
apresentava efeitos especiais, roteiro, montagem de acordo com as batidas da
canção e diretores, servindo, portanto, como incentivo para que as gravadoras
investissem neste tipo de produção com outros artistas.

Em 1975, depois de inúmeras exibições do clipe Bohemian
Rhapsody, dirigido por Bruce Gowers para o Queen, no programa
Tops of the Pops, da BBA, o disco do grupo chegou ao topo de
vendas – não impulsionado pela execução nas rádios, mas sim, pela
ostensiva exibição do clipe na tv. Na mesma BBC, o programa The
Kenny Everett Video Show passou a “concorrer” com o Tops of the
Pops, tendo início uma salutar disputa pela disponibilização dos
vídeos nos programas, que viria a culminar com a percepção da
necessidade de um canal que fosse uma espécie de “FM televisiva”.
(SOARES, 2004, p.19)

A então emergência da emissora televisiva MTV, seguiu na direção destas
novas perspectivas de desenvolvimento da indústria musical. “Foi somente com o
lançamento da Music Television, ou MTV, em 1º de Agosto de 1981, que o
videoclipe tornou-se, de fato, uma fixação nas telas de televisores americanos.”54
(GOW, 1992, p.35, tradução livre) Com o boom da televisão a cabo, 40 milhões de
domicílios

tiveram

acesso

a

programação

da

emissora,

que

consistia

essencialmente na exibição de videoclipes. A possibilidade de atingir várias
audiências com precisão, tornou-se o combustível para que os investimentos em
publicidade e patrocínio alavancassem tanto a emissora, quanto as vendas das
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NME são as iniciais de New Musical Express, publicação semanal de conteúdo jornalístico musical,
criada em 1952 no Reino Unido, a qual continua ativa desde então.
54
It was not until the launch of Music Televison, or MTV, on August 1, 1981, that music video truly
began to become a fixture on American television screens.
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gravadoras e, ainda, “a renovação do envolvimento dos jovens adolescentes no
âmbito da cultura da música popular.”55 (STRAW, 1993, p.4, tradução livre)
Dos sistemas televisivos, o videoclipe adentra à esfera visual de
circulação, sendo alicerce da chamada televisão musical, que tem no
canal MTV sua principal determinação. A televisão funciona,
portanto, como um viés de divulgação massiva dos conteúdos da
indústria fonográfica. (SOARES, 2007, p.5)

A partir de então, a indústria fonográfica estabeleceu o videoclipe como fator
crucial na estratégia de divulgação de álbuns, tendo em vista a decisão por lançar
músicas individualmente – singles – as quais seriam trabalhadas, em primeira
instância, por meio de clipes. A resposta positiva ou negativa da audiência refletiria,
portanto, nos pedidos de rotação da faixa em estações de rádio, auxiliando na
promoção do complexo artista-música-álbum. À medida que a demanda por
determinado single diminuísse, a gravadora investiria, então, no lançamento de outra
faixa presente no álbum de determinado artista, reiniciando o processo a partir do
lançamento de um novo videoclipe. STRAW (1993)
Verifico, portanto, que a MTV, não somente auxiliou na transformação do
videoclipe em um produto de massa ao conectar a televisão com os interesses da
indústria fonográfica, como também mudou “a lógica de produção e consumo da
música. Ao lançar um álbum, além da música de trabalho, era necessário também
pensar na parte ‘visual’ das canções.” (NERCOLINI; HOLZBACH, 2009, p.51). Vale
ressaltar, porém, que o sucesso do videoclipe conferiu-lhe a possibilidade de
assumir o status de divulgador de outros produtos. Adrian Lyne, diretor do filme
“Flashdance” (1983), produziu “um clipe de três minutos que serviu de ‘material de
divulgação’ da obra, inaugurando, assim, uma nova técnica de mercado: promoção
de um filme ‘casada’ com clipe, disco, livro, etc.” (SOARES, 2004, p.17).
Ao final dos anos 80, videoclipes eram considerados sinônimos de
extravagâncias e entretenimento que convocavam imagens provocativas tais como
as da cantora Madonna dançando entre cruzes em chamas – “Like a prayer” (1989)
– ou de Michael Jackson liderando uma tropa de zumbis dançarinos no épico curtametragem com mais de treze minutos de duração, “Thriller” (1983). “Em apenas dez
curtos anos os espectadores da televisão americana tornaram-se parte do
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The renewed involvement of young adolescents within popular music culture.
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nascimento e maturação de uma nova forma de arte.”56 (GOW, 1992, p.35, tradução
livre) Entretanto, apesar de sua configuração artística e de sua relevância como um
marco histórico para o audiovisual, considerando-se que a revista Billboard 57
denominou década de 1980 como a década do vídeo, a compreensão do videoclipe
como um produto secundário criado para promover outras mercadorias tais como
artistas, álbuns e, especialmente, a canção que apresenta, culminou no ceticismo
sobre seu potencial enquanto novo modo de expressão artístico.

3.2 Promoção ou Produto?

Mesmo com os investimentos ultrapassando US$50 milhões por ano para o
financiamento de videoclipes, além de produções que reforçavam a independência
da imagem sobre a canção, como no caso do já citado “Thriller” de Michael Jackson
em que a duração do vídeo supera a temporalidade da faixa musical, ao final da
década de 80 instaurou-se o entendimento de que o videoclipe consistia em um
novo tipo de publicidade.

Argumenta-se que, ao invés de ser um novo modo de expressão
artística – como a música em si – o videoclipe é realmente um novo
tipo de publicidade; com a exceção do formato de longa duração,
pouco diferencia os videoclipes dos numerosos spots de trinta e
sessenta segundos que são uma característica notável da televisão
58
americana. (GOW, 1992, p.35, tradução livre)

Contudo, esta abordagem limitadora do videoclipe que tratava-o como
formato publicitário foi considerada uma verdadeira chacota pela audiência da
emissora MTV. Segundo Gow (1992), o público insistia em defender que,
diferentemente dos discursos imperativos, vozes exageradas implorando pela
compra de determinados produtos, ofertas e promoções que tanto são disseminadas
em campanhas publicitárias televisivas, a prática publicitária dos videoclipes estava
na discreta e breve exibição dos nomes do artista, do álbum, da canção, do diretor e
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In just ten short years American televison viewers had been party to the birth and maturation of a
new art form.
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Billboard configura-se como uma marca extremamente influente na esfera da indústria musical.
Constitui-se de gráficos e relatórios exclusivos, além de comunicar as últimas notícias, questões e
tendências envolvendo todos os gêneros musicais e aqueles que com eles se relacionam.
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One might argue that, rather than being a new mode of artistic expression – like film or music itself –
music video really is a new type of advertising; with the exception of a long time format, there is little
that distinguishes video clips from the numerous thirty- and sixty-second spots that are such a
conspicuous feature of American comercial television.
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da gravadora, no canto esquerdo inferior da tela, no início e no fim de cada clipe.
Este detalhe foi comentado por Straw (1993, p.7), considerado “um simples, mas
extremamente importante fato no impacto da MTV sobre as vendas, o qual fazia
parte de sua estratégia desde o início, foi a decisão de rotular as canções no
começo e no fim.”59 (tradução livre)
Segundo Railton e Watson (2011), a característica promocional do videoclipe
gera consequências quanto ao seu estudo e conceituação. Os autores discordam
com a assertiva de que este formato audiovisual consiste, primeiramente, em uma
espécie de publicidade para um produto associado, isto é, a faixa musical. Pelo
contrário, argumentam que o videoclipe representa uma quebra na distinção entre a
programação televisiva e a publicidade e que, se tratado como um produto
secundário exclusivamente de cunho publicitário, perde parte de seu valor e espaço
como um objeto de análise interessante no âmbito artístico da esfera acadêmica.
Verifico, portanto, que, mesmo compreendendo a relevância do videoclipe como
produto individual, os autores associam-no à televisão, conferindo-lhe um caráter
massivo.
Em sintonia, Soares (2007) situa o videoclipe como lugar evidenciador das
lógicas produtivas da música popular e da televisão, envolvendo as duas mídias em
uma relação que configura-o como objeto de divulgação de uma faixa musical, uma
publicidade. Conforme Holzbach (2012, p.269), um dos principais idealizadores da
emissora musical MTV, John Lack, considerou seu lançamento viável tendo em vista
a crise da música no final dos anos 70, “quando novos músicos não tinham espaço
nas FMs; os anunciantes da TV broadcasting não alcançavam a audiência abaixo
dos 34 anos; e a TV a cabo estava [...] sem novidades em termos de conteúdo.”
Ficou difícil negar a qualidade comercial da MTV, que representaria uma ótima
oportunidade para artistas, gravadoras, anunciantes e a TV a cabo em si. Além disso,
a autora ressalva que, no início, as gravadoras disponibilizavam gratuitamente os
videoclipes à emissora para se beneficiarem do marketing que ele próprio
naturalmente representaria.
Contudo, Soares (2007) sugere que pensar no videoclipe inserido na lógica
da indústria fonográfica, especialmente na esfera da música popular massiva, pode
significar, também, que ele pode se estabelecer como um lugar de identificação e
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A simple, but extremely important fact in MTV’s impact on sales, one which was part of its strategy
from its inception, was the decision to label songs at their beginning and end.
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problematização das estratégias discursivas deste produto. Tal assertiva está em
sintonia com a colocação de Holzbach (2012, p.270) de que “já que as rádios não
conseguiam dar conta da nova cultura musical que aflorava no período, a MTV levou
a dinâmica das rádios para a promissora televisão a cabo.” De acordo com Railton e
Watson (2011), o surgimento de uma emissora dedicada a exibir este formato
audiovisual diariamente, durante toda a sua programação, despertou interesse pelo
videoclipe de modo que iniciaram-se discussões sobre as influências estéticas, os
seus desdobramentos no âmbito da indústria musical, a ideologia de suas
mensagens, dentre outras questões.

Quando consideramos que os videoclipes possuem vida própria –
com canais de televisão e websites dedicados a exibi-los – o que
outros comerciais não têm, esta crítica negligente torna-se de difícil
compreensão. Pois, videoclipes não são simplesmente publicidades;
eles são, ao invés disso, como Thomas Doherty sugere, tanto
‘promoção quanto produto’ e, desta forma, ‘reviram a natureza da
60
música contemporânea.’ (RAILTON; WATSON, 2011, p.2, tradução
livre)

O sucesso alcançado pelo videoclipe corrobora a noção de “promoção e
produto”, tendo em vista que muitos diretores e, até mesmo gravadoras,
disponibilizavam-nos em fitas de videocassete para comercialização, como no caso
do curta-metragem “Thriller” estrelado por Michael Jackson. Outro exemplo de
comercialização do vídeo como produto, ocorreu em 1990, quando o conteúdo
erótico de “Justify my love”, estrelado por Madonna, foi censurado tanto pela MTV,
quanto pela BBC, levando a cantora a aproveitar “tal cerceamento como estratégia
de venda.” (SOARES, 2004, p.18) Atualmente, o videoclipe se enquadra como um
produto nas configurações de consumo, não somente no caso dos DVDs musicais,
discos que geralmente apresentam performances ao vivo e compilações de
videoclipes como, também, na esfera do ambiente online e dos dispositivos móveis,
que serão discutidos posteriormente. Portanto, mesmo que os espectadores de
televisão, ouvintes de rádio, críticos, dentre outras pessoas, não considerassem o
videoclipe como uma nova expressão artística, nem como uma mera publicidade,
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When we consider that music videos have a life of their own – with television channels and websites
dedicated to screening them – which other commercials do not, this critical neglect becomes difficult to
understand. For music videos are not simply advertisements; they are, rather, as Thomas Doherty
suggests, both ‘promo and product’ and, as such, have ‘revised the nature of contemporary music.’
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entendeu-se este formato como “um tipo de mídia ímpar e interessante.”61 (GOW,
1992, p.36, tradução livre)
Desta forma, questiono se seria possível examinar as ingerências
estritamente econômicas sobre os videoclipes, tais como os interesses comerciais
das gravadoras e das emissoras que os exibem, para enxergar o vínculo que se
estabelece entre os aspectos visuais e a faixa sonora nos termos da criatividade e
da técnica? Na visão de Soares (2007, p.2), ao mesmo tempo que o videoclipe
evidencia a divulgação de artefatos da música popular massiva, ele, também,
“problematiza os produtos da mídia trazendo parcerias e conceitos de criação que
tensionam valores acerca de uma carga artística para estes objetos.”
Este raciocínio é corroborado por Arlindo Machado (2009) na afirmação de
que várias tendências têm colaborado para a redefinição do videoclipe e, a liberdade
visual alcançada ao longo dos anos, facilita o manejo plástico do quadro de modo a
permitir um trabalho da imagem como textura que se deixa interferir pelo
processamento da música. O autor ainda é categórico ao garantir que as regras
herdadas do cinema comercial e da publicidade que, no caso do videoclipe se
preocupava em explorar exclusivamente a imagem construída dos artistas, são cada
vez mais deixadas de lado, para dar lugar à práticas audiovisuais mais ousadas.
O que vale agora é a energia que se imprime ao fluxo audiovisual, a
fúria desconstrutiva e libidinosa que sacode e dissolve as formas
bem definidas impostas pelo aparato técnico. Nada daquele controle
técnico que poderia imprimir ao produto a chancela de um
acabamento industrial. [...] Agora presenciamos um retorno ao
primitivismo deliberado, à imagem “suja”, mal iluminada, mal ajustada,
mal focada e granulada, o corte na rebarba, a câmera sem
estabilidade e sacudida por verdadeiros terremotos, todas as regras
mandadas para o vinagre e todo o visível reduzido a manchas
disformes, deselegantes, gritantes, inquietantes. (MACHADO, 2009,
p.177)

A discussão realizada por Vernallis (2004) sobre o papel do diretor no
desenvolvimento do videoclipe também vai de encontro ao texto de Soares, numa
análise que valoriza aspectos outros que não o comercial, direcionando o foco ao
interesse da audiência pelo produto audiovisual que reflete, muitas vezes, um
espírito progressita e expressam mensagens significativas as quais impactam o
espectador. A autora deixa claro: “eu não quero dizer que todos os vídeos são
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A unique and entertaining type of media.
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progressistas, nem quero negar que forças do capital, estruturas corporativas
verticais e um público não muito envolvido criam grandes restrições no meio.”62
(VERNALLIS, 2004, p.201, tradução livre) Porém, insiste que, ao contrário das
palavras de muitos críticos que personificam o texto audiovisual como um produto
automático de uma ideologia corporativa, o resultado final de um trabalho que
imprime discurso estilístico e linhas de pensamento possui, assim como no caso do
cinema, uma voz, a qual pertence ao diretor.
Os diretores que exploram esta característica progressista e trabalham contra
a corrente, desafiam o espectador nos termos das leituras convencionais atribuídas
às canções apresentadas por seus videoclipes. Ressalto, porém, que esta
abordagem é considerada similar ao trabalho publicitário, o qual investe na criação
ou utilização de elementos que capturam o olhar do observador, provocando-o a
refletir sobre as disjunções estabelecidas entre a imagem e as demais propriedades
do material. No entanto, tal produção de sentidos supera os limites da distribuição do
produto, com o intuito de incitar o espectador a estabelecer vínculos com questões
mais profundas de teor histórico, cultural, sociológico, semiótico, dentre outras.
Além disso, ao se apoiarem em Peter Woolen, defensor da ideia de que a
importância do videoclipe está na sua capacidade de estimular o espectador a
reavaliar a arte contemporânea, bem como a estética e as ideias de criatividade e
representação, Railton e Watson (2011) corroboram os argumentos de Soares e
Vernallis, deixando claro o papel do referido formato no questionamento da relação
que se estabelece entre a música e a política cultural, preocupação esta que
concerne à esfera da cultura visual.

3.3 Da TV para a internet: Uma mudança de perspectiva

De acordo com Railton e Watson (2011), pouco tempo depois do lançamento
da emissora norte-americana MTV em 1981, cuja proposta inicial consistia em exibir
videoclipes, quase que exclusivamente, apresentados por jovens rapazes e
mulheres, despertou-se o interesse sobre o videoclipe de modo que iniciaram-se
discussões sobre as influências estéticas, os seus desdobramentos no âmbito da
indústria musical, a ideologia de suas mensagens, dentre outras. Contudo, ao longo
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I do not want to say that all videos are progressive, nor do I want to deny that the forces of capital,
vertical corporate structures, and a somewhat unengaged public create huge restraints on the medium.
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dos anos não somente os interesses e programações da emissora mudaram,
deixando os videoclipes em segundo plano, como, também, o anseio pela
compreensão das mensagens por eles difundidas praticamente esvaneceu, dando
lugar a outras prioridades nos estudos da cultura popular.
No entanto, algumas razões determinantes influíram na formação deste
cenário e repercutiram fortemente no desenvolvimento do videoclipe como o
relevante formato audiovisual midiático que se conhece hoje. Percebo os avanços
tecnológicos e a criação da internet são os principais fatores. O acelerado
aprimoramento desta tecnologia vinculado ao barateamento de produtos eletrônicos
que a hospedavam, mudaram, não somente as maneiras de se produzir, como
também, os sistemas de recepção de formatos midiáticos, dentre os quais, figurava
o videoclipe. “Mesmo que os videoclipes já tenham sido exibidos em canais de
televisão como a MTV, a internet, celulares e outras plataformas emergentes com
qualidade de imagem e som reduzidas, dominaram o mercado.” 63 (KEAZOR;
WÜBBENA, 2010, p.13, tradução livre)
O interesse por estas novas plataformas foi claramente representado pelo
videoclipe “If You Had My Love” (1999) da cantora e atriz Jennifer Lopez, que
concebia a artista num ambiente online, com câmeras de segurança controladas
pelos usuários da internet que perseguiam os seus movimentos, redistribuindo
estas imagens em telas de televisores e computadores, fazendo de Lopez uma
espécie de “marionete de uma exibição interativa.”64 (KEAZOR; WÜBBENA, 2010,
p.14, tradução livre). No entanto, com o lançamento da plataforma online de
hospedagem de vídeos denominada YouTube, em fevereiro de 2005, percebeu-se
que todo o glamour representado no referido videoclipe ainda estava distante do que
era oferecido na realidade.
Mesmo com uma qualidade de definição muito inferior às produções de
videoclipes profissionais exibidos nas emissoras musicais de televisão, o
compartilhamento de vídeos no YouTube cresceu de forma desenfreada e, por
consequência, assim como foi o caso dos novos canais musicais na TV, também
começaram a surgir novos websites hospedeiros de vídeos no ambiente online,
dentre eles o Yahoo Screen e o Daily Motion. Com isso, a distribuição e
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Whereas music videos were once shown on television on music channels such as MTV, the Internet,
cellphones and other emerging platforms with their, however, reduced quality considering vision and
sound, have overtaken the market.
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Marionette of an interactive display.
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redistribuição dos videoclipes tornou-se complexa, considerando que “a internet tem
proporcionado novas formas de transmissão de videoclipes aos seus consumidores
com sites licenciados para exibir videoclipes sob demanda.”65 (RAILTON; WATSON,
2011, p.6, tradução livre) O que, talvez, mais tenha chamado a atenção do usuário
desta infraestrutura tecnológica foi a possibilidade de se redistribuir os produtos
disponibilizados pelas gravadoras e o fato de que as facilidades e condições com
que se produzem hoje imagens, permitiram o entendimento de que:
Qualquer pessoa deixa de ser um mero consumidor de imagens para
se tornar um realizador/criador de imagens [e artefatos visuais/
tecnológicos] e se consagrar a reproduzir a vida cotidiana em vídeo
ou em fotografia, por um preço módico, sem ter conhecimentos
técnicos muito avançados. (ACHUTTI apud TOURINHO; MARTINS,
2011, p.14)

Portanto, não somente a matriz norte-americana da emissora MTV, como
várias de suas filiais ao redor do mundo, reduziram gradativamente a exibição de
videoclipes após o lançamento da plataforma online. Refletindo as implicações deste
deslocamento, a MTV Brasil anunciou, conforme Holzbach e Nercolini (2009, p.52),
que os videoclipes deixariam de fazer parte da programação principal da emissora a
partir de 2007, “devido ao ‘novo comportamento’ do jovem e à queda de audiência.”
Os autores citam, ainda, uma entrevista cedida por Zico Góes, então diretor de
programação do canal, à Folha de São Paulo, onde ele confirmou a migração da
audiência da emissora para a internet, tendo em vista a praticidade que a plataforma
oferece pela escolha, disponibilidade no horário desejado pelo espectador e
quantidade de material.
Videoclipes já não vêm e vão com o cronograma de lançamento da
canção que promovem, se é que já o fizeram. Na verdade, o novo e
o velho, o clássico e o contemporâneo, circulam cada vez mais, e
são redistribuídos, juntos no presente momento da tela. [...] Essa
situação enfraquece o lugar comum e a suposição equivocada de
que o videoclipe é intrinsecamente efêmero, uma forma descartável,
cujo ciclo de vida é determinado unicamente pela economia da
66
prática empresarial capitalista. (RAILTON; WATSON, 2011, p.6,
tradução livre)
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The internet has provided the music industry with new ways of broadcasting music videos to its
consumers with sites licensed to screen music videos on demand.
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Music videos now no longer, if they ever did, come and go with the release schedule of the song
they promote. Indeed, the new and the old, the classic and the contemporary, increasingly circulate,
and are re-circulated, alongside one another in the present moment of the screen. [...] This situation
undercuts the commonplace, yet misplaced, assumption that music video is an intrinsically ephemeral,
disposable form, one whose lifecycle is determined solely by the economics of capitalist business
practice.
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A redistribuição deste conteúdo por parte do espectador/consumidor do
videoclipe através de compartilhamentos em blogs, redes sociais e websites,
minaram, consequentemente, a noção do videoclipe como produto secundário em
relação à faixa musical. A interatividade com o usuário da plataforma, não somente
aproximou o público dos seus ídolos como o posicionou no papel de criadores e
parceiros destes artistas. Keazor e Wübbena (2010) relembram que pouco depois do
lançamento do YouTube e do sucesso alcançado por vídeos postados por alguns
dos seus usuários, os membros da banda de rock alternativo Weezer fizeram uma
seleção dos que mais os agradavam e, por meio do diretor Mathew Cullen, estas
celebridades da internet foram contatadas e fizeram parte do videoclipe da banda. O
sucesso foi tamanho que, à época, somente quatro dias após sua postagem, o
videoclipe já contabilizava 3.6 milhões de visualizações tornando-se o mais assistido
da plataforma.
Esta prática de criação de videoclipes com vídeos e fotografias dos
internautas se tornaria comum com o passar dos anos, sendo exercida por bandas e
artistas tais como Maroon 5 com “Daylight” (2012), a inglesa Ellie Goulding com
“Anything could happen” (2012), e Michael Jackson com “The behind the mask
project” (2011). No entanto, todos os exemplos citados são fornecidos pelos canais
oficiais destes artistas no ambiente online. Ressalto, portanto, a mudança radical no
consumo do videoclipe é também um reflexo das produções independentes feitas
pelos fãs usuários da plataforma, as quais auxiliam de forma indireta na divulgação
dos produtos audiovisuais dos artistas. Verifico, portanto, uma reconfiguração do
videoclipe por meio das novas linguagens e ampliação de significados por parte da
audiência. “Essa nova relação do fã com o videoclipe, com o artista e com a música
explicita que no lugar de tratar os produtos culturais como objetos, a audiência agora
os vê como ‘práticas’.” (HOLZBACH; NERCOLINI, 2009, p.53)
Estes foram os primeiros passos, desta que se tornaria a maior referência em
hospedagem e divulgação de videoclipes do mundo. Atualmente, os números de
usuários e visualizações se multiplicaram e, por meio dos cruzamentos sociais que
se estabelecem na rede, tornaram possível o acesso a conteúdos produzidos em
todo o planeta. Reflexo disso é a extraordinária projeção do famoso videoclipe
“Gangnam Style” (2012) do cantor sul-coreano PSY, que, com apenas sete meses
de postagem, já alcançou mais de um bilhão e oitocentos milhões de visualizações
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em todo o mundo, superando as vendas da faixa musical. Conforme Holzbach e
Nercolini (2009, p.53), “isso não quer dizer que o videoclipe esteja desaparecendo
da televisão, mas que a internet vem se firmando como plataforma-padrão para o
gênero.”
Antes considerado um mero formato publicitário, o videoclipe ganhou
projeção e tornou-se um produto primário distribuído e acessado por meio de uma
variedade de formatos midiáticos que expandiram sua abrangência cultural tanto em
termos de tempo como de espaço. Videoclipes podem agora ser assistidos em sites
especializados como o canal VEVO do YouTube, comprados em coletâneas de
DVDs ou, ainda, em formatos digitais por meio de downloads em lojas virtuais para
aparelhos portáteis tais como iPods 67 , tablets 68 e smartphones 69 . O insistente
desinteresse acadêmico sobre este tópico torna-se, neste sentido, controverso e
sem fundamento, especialmente neste momento cultural que valoriza o videoclipe
como formato audiovisual.

3.4 Configurações de Gêneros em Videoclipes
No discurso acadêmico o conceito de gênero é multifuncional. Pois,
não somente os aspectos socioeconômicos e culturais do gênero são
foco de análises dentre as mais diversas disciplinas, mas, a noção de
gênero é, também, mobilizada como uma forma de racionalização do
estudo da cultura popular; definindo os parâmetros de uma forma;
como modelo textual de explicação; e como uma forma de teorizar
70
um modo para sua compreensão no processo do seu consumo.
(RAILTON; WATSON, 2011, p.41, tradução livre)

Verifiquei que o videoclipe não se configura como uma forma de publicidade.
Por esta razão, a busca pela compreensão do gênero é necessária, tendo em vista a
sua relevância no âmbito industrial, em que o videoclipe é categorizado a partir de
similaridades, desenvolvendo uma função econômica no sentido de garantir o
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Drive portátil desenvolvido pela Apple e que se tornou referência do consumo de música no arquivo
MP3, que é um processo de compressão do arquivo digital MPEG-1 Layer, o qual dispensa a
necessidade de um CD.
68
Dispositivo digital em formato de prancheta com a tecnologia touchscreen – tela sensível ao toque
– cujas funcionalidades se assemelham às de um computador.
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Telefones móveis com funcionalidades avançadas devido à presença de sistemas operacionais que
permitem utilidades diversas que se assemelham às de um computador, porém, com menos recursos.
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In academic discourse, the concept of genre is multi-functional. For not only are the socio-economic
and cultural aspects of genre a focus for analysis across a number of disciplines, but the notion of
genre is also mobilised as a way of rationalising the study of popular culture; defining the parametres
of a form; as a model of textual explication; and as a way of theorising how those texts are understood
in the process of consuming them.
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máximo retorno de investimento, auxiliando os consumidores como um marco de
interesse. Conforme Railton e Watson (2011), é neste sentido que, do ponto de vista
tradicional, o videoclipe se desestabiliza, uma vez que suas propriedades imagéticas
estão não somente atreladas como, subsumidas ao gênero da música que ele
promove.

3.4.1 Discutindo o videoclipe como gênero
A partir de uma perspectiva que defende a faixa musical como o produto
primário no terreno do videoclipe, o argumento de Vernallis (2004) corrobora o texto
tradicional ao inserir a dimensão genérica dos videoclipes numa esfera que ressalta
a música, seguindo sua forma e evidenciando a sua letra, além de exercer a função
comercial de apresentar o artista. O firme posicionamento da autora confronta o
meio ao concluir que as possíveis histórias presentes nos videoclipes existem,
exclusivamente, nos termos da relação dinâmica estabelecida entre a canção e a
imagem.
Se a intenção da imagem de um videoclipe consiste em chamar
atenção para a música [...] faz sentido que esta imagem não deva
carregar uma história ou enredo da mesma forma que um filme
poderia. Caso contrário, os videastas correriam o risco de
comprometer a atenção dos espectadores com as ações dos
personagens ou preocupados com os eventos que os puxam para
fora do âmbito do vídeo, de modo que se envolveriam com outras
possibilidades narrativas. A música ficaria, assim, recuada como no
caso das trilhas sonoras. Os discursos imagéticos do videoclipe
ganham ao reter informações, confrontando o espectador com
71
representações ambíguas ou pouco claras. (VERNALLIS, 2004,
p.17, tradução livre)

Percebo que o discurso da autora aproxima-se do entendimento de teóricos
do cinema, por compreenderem que quando a música impõe sua duração à cena ou
seu ritmo à montagem, é legítimo falar em efeito clipe. A partir da noção de que o
videoclipe constitui-se uma faixa-imagem dominada pela faixa-som, no sentido de
que “a canção é vendida sob sua forma sonora, a imagem, apresentada como ‘algo
a mais’ (um bônus) e nenhum ruído proveniente dos objetos filmados é autorizado a
ser introduzido” (JULLIER; MARIE, 2009, p.55), torna-se complicado enquadrá-los
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If the intent of a music video image lies in drawing attention to the music [...] it makes sense that the
image ought not to carry a story or plot in the way that a film might. Otherwise, videomakers would run
the risk of our becoming so engaged with the actions of the characters or concerned with impending
events that we are pulled outside the realm of the video and become involved with other narrative
possibilities. The song would recede into the background, like film music. Music video imagery gains
from holding back information, confronting the viewer with ambiguous or unclear depictions.
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em gêneros específicos, uma vez que no cinema as sequências assim
caracterizadas são integradas na narrativa e configuram-se como um efeito. Nem
mesmo no caso do gênero “musical” é possível categorizar o videoclipe de forma
eficiente, pois, apresenta considerável diferença com situações tais como a
interrupção da canção e a inclusão de ruídos da cena.
Ainda na esfera do cinema, Jullier e Marie (ibid.) afirmam que os gêneros
fornecem um esboço para a criação do filme e um horizonte para a leitura daqueles
que o assistem. Uma cena de amor, por exemplo, é retratada de diferentes formas
em uma comédia familiar, em um filme verista destinado ao circuito de arte ou em
um filme pornô, ou seja, cada gênero se inscreve em um determinado cânone e,
para os autores, a melhor forma de categorizá-los é por meio da comparação de
filmes com protótipos que sirvam de referência. Estes rótulos, geralmente populares,
são extremamente úteis, especialmente para as audiências do cinema, facilitando a
distinção das produções quanto ao conteúdo a ser exibido: “fantasia, ficção científica,
romance, faroeste, kung-fu, policial, espionagem, por exemplo, baseiam-se no
contexto histórico ou nas peripécias da história e não na maneira como são
mostrados.” (JULLIER; MARIE, 2009, p.66)
A problemática da configuração de gêneros de videoclipes está fundada,
justamente, nas tentativas de se categorizar estas produções a partir de gêneros do
cinema ou da música, ao invés de se atribuir condições apropriadas para a sua
compreensão.

Segundo

Vernallis

(2004),

os

videoclipes

não

devem

ser

considerados no âmbito das narrativas cinematográficas hollywoodianas devido à
falta de ingredientes essenciais, tais como a falta de tempo hábil, a não concepção
de personagens e antagonistas plenos ou, até mesmo, vínculos que amarram os
tempos de forma satisfatória.
Para a autora, diferentemente das pranchas narrativas adotadas por diretores
de cinema, que sugere marcações de tempo e ação que auxiliam e/ou incitam o
espectador a presumir os desdobramentos das sequências, o objetivo do videoclipe
é especular continuamente. Assim, o ritmo de segredos e descobertas, crucial às
narrativas cinematográficas deste padrão, tornam-se raros e dão lugar à
informações insuficientes para o desenvolvimento de ideias do espectador. “Todos
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os resultados são possíveis – incluindo um abandono da narrativa em favor de uma
sequência de dança.”72 (VERNALLIS, 2004, p.16, tradução livre)
Existem, ainda, tentativas de categorizar o videoclipe nos termos dos gêneros
televisuais, levando em consideração a sua história no âmbito da televisão. Segundo
Railton e Watson (2011), mesmo que as análises por meio dos gêneros assumam
um papel central no entendimento das propriedades estilísticas, formais e
econômicas de outros formatos da cultura popular, tais como a televisão e o cinema,
existem pouquíssimas pesquisas trabalhando o videoclipe a partir desta perspectiva.
Uma das principais razões para esta situação reside na falta de distinção entre o
videoclipe, em termos de sua forma e conteúdo – curta-metragem que apresenta a
música a qual deve promover – com o próprio meio de sua distribuição:
Este crítico deslize não só tende a mascarar as diferenças entre
videoclipes individuais e diferentes estruturas genéricas do vídeo
mas, também, desvia a atenção da forma e do conteúdo dos
próprios videoclipes e a transfere para a análise formal da MTV
73
como um fenômeno televisual pós-moderno supostamente distinto.
(RAILTON; WATSON, 2011, p.44, tradução livre)

Esta situação gera, ainda, outro desdobramento em relação ao videoclipe que,
simplesmente por ser televisionado pela emissora MTV, caracterizada por vários
teóricos da comunicação com um discurso estético pós-modernista, passa a ser
analisado e classificado por esses parâmetros. “Mesmo em sua forma mais
específica, o videoclipe é classificado com um gênero televisual – um gênero
tipificado pela fragmentação, reflexividade, não linearidade e assim por diante.”74
(ibid.) Até mesmo autores como Kaplan (1987) e Goodwin (1993) que souberam
enxergar a distinção entre o conteúdo e sua distribuição, discutiam o videoclipe no
âmbito da MTV descrevendo uma interdependência que, talvez, apropriada para
aquele momento, já não é mais adequada.
Como exposto anteriormente, o acesso e a distribuição do videoclipe
transformaram-se radicalmente. Em um primeiro momento a MTV deixou de ser a
72

All outcomes seem possible – including an abandonment of the narrative in favor of a dance
sequence.
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This critical slip-page not only tends to mask differences between individual music videos and the
different generic structures of video, but also diverts critical attention away from the form and content
of music videos themselves and shifts it towards the formal analysis of MTV as a putatively distinctive
postmodern televisual phenomenon.
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Even at its most specific music video becomes classed as a genre of television – a genre typified by
fragmentation, reflexivity, nonlinearity and so forth.
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única emissora dedicada a exibir videoclipes como seu conteúdo principal, cedendo
espaço para o surgimento do Country Music Television (CMT), da rede canadense
Much Music, dentre outras. Em seguida, o avanço tecnológico e o advento da internet
colocaram à disposição dos seus usuários o poder de decisão sobre qual videoclipe
assistir, quando assisti-lo e em qual plataforma. Portanto, “estudar o videoclipe
meramente como uma forma específica de programação de televisão está [...] fora de
sintonia com as maneiras em que estes produtos são agora distribuídos, acessados,
“possuídos” e assistidos.”75 (RAILTON; WATSON, 2011, p.45, tradução livre)
Ainda que muitos pesquisadores compreendam tal diferença, o uso do gênero
como forma de organização deste conteúdo continua provocando confusões, tendo
em vista que, ao ser considerado como uma ferramenta de promoção de um produto
– música – que já é compreendido em termos do seu gênero, o videoclipe é, mais
uma vez, encaixado nos critérios de um parâmetro ao qual não corresponde. Por
exemplo, um videoclipe pop para uma música pop, ou um videoclipe country para
uma música country, como no caso da emissora CMT dedicada a este gênero. Esta
relação induzida pode, talvez, auxiliar os consumidores de videoclipes a encontrar o
produto desejado com mais rapidez e facilidade em aplicativos como o iTunes
Store76, gerenciado pela marca Apple, ou mesmo em websites como o YouTube.
Entretanto, esta perspectiva adotada pelo senso comum desmerece todo o trabalho
conceitual empregado na construção do aspecto visual e os seus desdobramentos
na esfera social.

Apesar da relação integral que existe entre os videoclipes e as
canções que eles promovem, os gêneros de música não se
encaixam nos gêneros dos vídeos nem, conforme Vernallis,
necessariamente governam quaisquer dos seus aspectos visuais. Os
vídeos os quais acompanham as músicas compreendendo qualquer
gênero musical, podem apresentar fortes variações técnicas e
estéticas. Neste mesmo sentido, vídeos para canções de gêneros
variados podem ter mais em comum do que aqueles que trabalham
77
com músicas do mesmo grupo genérico. (RAILTON; WATSON,
2011, p.45, tradução livre)
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To study music video merely as a specific form of television programming, is [...] out of step with the
ways in which music videos are now distributed, accessed, ‘owned’ and watched.
76
Loja virtual do aplicativo denominado iTunes, da marca Apple – organizador e reprodutor de mídias
de entretenimento – que comercializa produtos tais como músicas, filmes, livros e videoclipes.
77
Despite the integral relationship between music videos and the songs they promote, genres of
music neither map onto genres of music video nor, pace Vernallis, necessarily govern the look of any
given video. [...] The videos which accompany the songs comprising any one musical genre can
display striking formal and aesthetic variation. By the same token, videos for songs from quite different
music genres often have far more in common with each other than with those from within the same
music genre.
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Algo que deve ficar claro no processo de compreensão e análise dos gêneros
dos videoclipes é que o gênero musical não determina o gênero do videoclipe nos
termos de sua estética visual. Enquanto os clipes de cantores de música country
adotam visuais de caubóis acompanhados de mulheres seminuas dançando de
forma provocativa e sensual, cantoras como Madonna também podem assumir esta
mesma abordagem em vídeos de música pop com batidas eletrônicas, como no
caso de “Music” (2000). Portanto, assim como não se deve categorizar a música de
Madonna como country, por ela usar chapéus de caubói e jaquetas de couro com
franjas em alguns dos seus vídeos, ou considerar de forma equivocada que as
camisetas largas e correntes de ouro ostentadas pelo cantor Justin Bieber em seus
videoclipes fazem dele um cantor de rap ou hip-hop, não se pode, simplesmente,
categorizar videoclipes conforme os gêneros de suas faixas musicais. “Enquanto
qualquer videoclipe pode mobilizar a iconografia do gênero musical da música que
ele promove, ele não é impelido a fazê-lo. E, mesmo que o faça, isto ainda não
define as configurações genéricas as quais estruturam os videoclipes.”78 (RAILTON
E WATSON, 2011, p.46, tradução livre)

3.4.2 A busca por uma estrutura genérica
É necessário, portanto, pensar este formato audiovisual nos termos de sua
configuração multimídia, levando-se em consideração as variadas possibilidades de
relações que se estabelecem entre os meios que nele atuam. Foi pensando a partir
desta variedade de aspectos que, segundo Railton e Watson (2011), a teoria mais
citada em termos de gêneros de videoclipe – a tipologia psicanalítica de E. Ann
Kaplan (1987), articulada em cinco categorias 79 – ganhou projeção em meio às
pesquisas sobre este objeto. No entanto, os autores, bem como demais
pesquisadores que sucederam os estudos de Kaplan, afirmam que por não
categorizar os videoclipes em termos de conteúdos similares, estilo e técnica, isto é,
os critérios centrais no processo de construção de gênero, esta abordagem
atualmente funciona exclusivamente como ferramenta de interpretação.
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While any given music video can mobilise the iconography of the musical genre of the song it
promotes, it is not impelled to do so. Moreover, even if it does, this still does not define the generic
configurations which structure music videos.
79
Na sua publicação Rocking Around The Clock (1987), a autora identifica os seguintes tipos de
videoclipes: romântico, niilista, socialmente consciente, clássico e pós-modernista.
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Outro modelo bastante empregado nestas pesquisas foi o Aristotélico, que
consistia na identificação das categorias essenciais da forma e posterior articulação
das qualidades e diferenças que as distinguiam das outras. (ibid.) Exemplo disso
foram as categorias criadas por Steve Jones (1988), todas configuradas no formato
narrativo, sendo elas: a mimética, que representava a performance do concerto; a
análoga, cuja performance fora do placo era intercalada a outros materiais diversos;
e a digital, que consistia em uma performance impossível, irreal, ou em um vídeo
sem qualquer tipo de performance. Verifica-se que, além do formato sugerido pelo
autor, o foco na performance ou inexistência dela, também foi determinante para o
desenvolvimento de sua pesquisa.
Em contrapartida, a teoria de Vernallis (2004) critica fortemente a existência
de narrativas em videoclipes, considerando-as problemáticas no sentido de que o
espectador não conseguiria articular personagens, eventos, temporalidades e outros
fatores fundamentais para a sua compreensão, tendo em vista a exploração do valor
real de cada cena em temporalidades vagas, como em noticiários televisivos,
deixando em aberto vários questionamentos ao final de sua exibição. “Devido às
ambiguidades do valor real e da temporalidade – e porquê a forma da música pop
pode minar a autoria de um ou do outro – o espectador é fortemente pressionado a
decidir o sentido final do vídeo.”80 (VERNALLIS, 2004, p.10, tradução livre). A autora
demonstra, portanto, uma predileção por videoclipes de performance e sugere a
existência de tipos de não-narrativas fragmentárias, as quais serão discutidas
posteriormente.
A

abordagem

de

Vernallis

insinua

uma

certa

proximidade,

porém

consideravelmente sintetizada, com a proposta de Gow, em sua obra “Music Video
as Communication” (1992), a qual oferece uma descrição refinada de gêneros
categorizados nos termos da performance, configurando-se como uma grande
contribuição para este estudo:
(1) a peça anti-performance – vídeos que não contém a performance
da música; (2) performance pseudo-reflexiva – vídeos que exibiam
seu processo de produção; (3) performance de documentário –
vídeos que contém gravações documentárias reais de performances
de palco e/ou atividades de bastidores; (4) composição de efeitos
especiais – vídeos em que a performance humana é ofuscada por
imagens de fantasia; (5) a série de música e dança – vídeos que
80

Because of these ambiguities of truth value and temporality – and because a pop song’s form can
undermine one another’s authority – the viewer is hard pressed to decide a video’s ultimate meaning.
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focam nas habilidades físicas dos dançarinos e na apresentação
vocal da canção, geralmente por meio de técnicas de dublagem; e
(6) a performance aprimorada – vídeos que mesclam elementos de
performance com outros elementos visuais, uma mistura justificada
81
por motivações associativas, narrativas ou abstratas. (GOW apud
RAILTON; WATSON, 2011, p.47-48, tradução livre)

Percebo que as categorias de gênero propostas por Gow em seu estudo
envolvem a performance, mesmo quando ela é ausente. Apesar de conseguir
certificar que as diferentes representações de performance funcionem como marcos
de gêneros para cada uma das categorias descritas, a dependência sobre este fator
como variável pode produzir limitações no mapeamento que se confunde em suas
similaridades. Um videoclipe enquadrado como performance pseudo-reflexiva que
explora o processo de produção do vídeo, poderia, por exemplo, ser facilmente
confundido com outro do gênero de documentário, que se encarrega de apresentar
filmagens de atividades dos bastidores.

3.4.3 O esquema genérico de Railton e Watson
Railton e Watson (2011) propõem quatro gêneros de videoclipe, sendo eles:
pseudo-documentário; videoclipe de arte; narrativa; e performance de palco. O
intuito destes autores não se limita a encontrar estruturas de gêneros nos
videoclipes ou estabelecer critérios para defini-los, visto que implica, também, na
compreensão das maneiras em que esses gêneros atuam na legitimação tanto do
artista, quanto da performance, sendo estes, os reais produtos promovidos pelos
videoclipes. Ressalto, ainda, que apesar de delimitarem os gêneros em um número
reduzido de categorias, os autores não as propõem como entidades finitas e,
argumentam que os gêneros operam de maneira complexa em relação aos
videoclipes. Neste sentido, tem-se:
O gênero denominado pseudo-documentário “implanta a estética realista do
documentário para retratar a ‘vida profissional’ da banda ou artista e, age no sentido
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(1) the anti-performance piece – videos which do not contain performance of the song; (2) pseudoreflexive performance – videos which display the process of video production; (3) the performance
documentary – videos which contain vérité documentary footage of onstage performance and/or offstage activity; (4) the special effects extravaganza – videos in which human performance is
overshadowed by spectacular imagery; (5) the song and dance number – videos which focus on the
physical abilities of the dancing performer(s) and the vocal presentation of the song, usually through
lip-synching techniques; and (6) the enhanced performance – videos which blend performance
elements with other visual elements, a blend justified through either associational, narrative or abstract
forms of motivation.
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de legitima-los como músicos profissionais qualificados.” 82 (RAILTON; WATSON,
2011, p.49, tradução livre) Ainda segundo os autores, os artifícios estilísticos do
cinéma-vérité83, tais como filmagens granuladas, em preto e branco e, levemente
tremidas por serem capturadas com a câmera na mão, retratam uma relação
imediata, uma ilusão de acesso privilegiado à rotina de trabalho dos artistas,
geralmente restrita e privada, estabelecendo sua autenticidade ao representar uma
“realidade”.
No que se refere ao videoclipe de narrativa, os autores o distinguem dos
demais por contar uma história específica, podendo complementar, ou não, o
conteúdo – letra – da canção que apresenta. Segundo Railton e Watson (ibid.), a
maioria dos vídeos desta categoria combinam tomadas de performances do cantor
ou da banda, fora do campo da narrativa, com sequências narrativas que contam
histórias que, muitas vezes, vão além do que é narrado pela letra da música.
“Mesmo que muitas imagens sejam diretamente motivadas pela canção no sentido
de que possam ser interpretadas como visualizações literais da letra da música, isto
não é válido para toda a narrativa do vídeo.”84 (RAILTON; WATSON, 2011, p.57,
tradução livre)
A observação dos autores pode ser relacionada à crítica de Vernallis (2004)
sobre o gênero narrativo para videoclipes, a qual sugere que existem muitas falhas
nas elaborações dos encontros, dos vínculos entre cada segmento da história
contada. Segundo a autora, muitos videoclipes são dedicados a completar um único
processo, o qual consiste em uma série de operações arbitrárias, episódicas, que
não remetem à narrativas por serem intensamente fragmentadas e intercaladas com
sessões musicais onde o artista ou banda apresentam a canção que o videoclipe
acompanha. Nos termos das personagens, por exemplo, a constante mudança de
foco – múltiplos sentidos de tempo e espaço; múltiplas subjetividades do artista
como escritor, cantor, músico e personagem; edição que anima a personagem de
acordo com a música – dificulta a concepção de um sujeito unificado.
Para que a música não seja ofuscada, Vernallis (2004) defende uma história
insinuada, que crie continuidade em momentos narrativos calculados para gerar
82

Deploys the aesthetic of documentary realism to portray the ‘working life’ of the band or artist and,
as such, functions to legitimate them as skilled, professional, musicians.
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Estilo de documentário inventado por Jean Rouche, que incita uma abordagem de improviso por
meio das filmagens, de modo a revelar detalhes do real, dos bastidores.
84
While many of the images are directly motivated by the song in the sense that they can be seen as
literal visualisations of the lyrics, this does not hold for all the video’s narrative.
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picos de interesse ao invés de desenvolver um enredo que tome conta de toda a
ação, uma vez que imagens com desenvolvimentos sem finais específicos,
provocam interesse no espectador em termos da continuidade e do fluxo. Consoante
ao seu pensamento, muitos dos diretores de videoclipes esquivam-se das histórias
plenas de narrativas por razões tais como o caráter multimídia do gênero, a difícil
aplicabilidade de dispositivos narrativos cinematográficos e, também, a necessidade
de privilegiar a canção como produto primário.
No entanto, Jean-Jacques Nattiez apud Vernallis (2004), explica que, como a
musica pode desencadear uma série de comportamentos narrativos no ouvinte, ele
pode impor esta característica à canção. É, talvez, por esta razão que muitos dos
diretores insistem em criar narrativas visuais baseadas no seu entendimento da
música como uma narrativa, que segundo o semiólogo, é exclusivamente, virtual.
Ao contrário das demais categorias, Railton e Watson (2011) ressalvam que o
videoclipe de performance de palco leva em consideração sua função promocional e
comercial, explorando performances explicitamente projetadas para o vídeo. A
artificialidade da performance é um dos destaques deste gênero que busca
potencializar o prazer de se ouvir a canção combinada às habilidades performáticas
do artista/banda em situações e palcos que são específicos para as condições de
produção do videoclipe. Estes palcos podem ser localizados em estúdios, onde são
criados espaços abstratos, como também em locações reais tais como praias,
garagens, mansões, terraços, dentre outras, em que a artificialidade reside na
dissonância entre a natureza do local e a performance realizada.
É válido ressaltar que, este raciocínio tem forte influência de Vernallis (2004)
e a sua afirmação de que a grande maioria dos videoclipes consistem em extensões
das performances, sendo elas em arenas, pequenos locais, em desertos ou contra
um fundo plano, tendo em vista que todos estes espaços podem exercer a função do
palco. No entanto, ao se referir à justaposição de vários cenários diferentes em um
único videoclipe, a autora afirma que esta abordagem condiz com a velocidade e
continuidade da música e, também, com sua variedade de material. Portanto, sugere
– a partir de uma visão um tanto já defasada com relação aos videoclipes mais
atuais – que esta série de espaços seja mais apropriada aos clipes que
acompanham canções pop, uma vez que demonstra o intuito de transmitir a
virtuosidade da música combinada à mobilidade do artista, os quais podem florescer
em vários lugares.
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A performance é, portanto, sempre compreendida como artificial: os
artistas dirigem-se diretamente à câmera, frequentemente dublando
para as suas lentes; tropas de dançarinos apresentam rotinas
coreografadas em locações incongruentes; a ação é removida do
mundo real e transplantada aos estúdios e sets; e até o espaço e o
tempo
tornam-se
ambíguos
conforme
a
linearidade
e
verossimilhança são afastadas em favor do puro espetáculo da
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performance. (RAILTON; WATSON, 2011, p.58, tradução livre)

Verifiquei, ainda, que, diferentemente do que era proposto por Vernallis
(2004), de que outra possibilidade de videoclipes de performance consistia na
representação dos músicos ensaiando em estúdios, quartos de hotel ou nos
bastidores, situações em que se abre o espaço para a documentação da
performance, Railton e Watson (2011) categorizam esta abordagem no gênero do
pseudo-documentário, demonstrando um progresso do estudo anterior, de modo a
facilitar a distinção entre os diferentes modos de representação que referidos
gêneros sugerem.
O último gênero proposto por Railton e Watson (2011) é o videoclipe de arte,
cuja principal abordagem é recorrer às noções de estética e arte para que funcione
como uma expressão criativa que, em um primeiro caso complementa a música que
o acompanha ou compete com a faixa musical num esforço para obter apreciação
artística. No entanto, ressalto que, mesmo que haja algum nível de semelhança
entre o videoclipe de arte e o vídeo-arte, em termos de estética e estratégias
textuais, eles não devem ser confundidos, se considerarmos que o primeiro é
produzido e exibido em condições comerciais, enquanto o segundo é motivado por
interesses exclusivamente artísticos, além de exibidos no e para o mundo da arte.
“Conforme atesta a crescente cooptação do videoclipe no mundo da arte, o
videoclipe de arte pode, em alguns casos, também ser considerado uma obra de
arte, mas não invalida o fato de que ele consiste, em primeiro lugar, em um vídeo
promocional.”86 (RAILTON; WATSON, 2011, p.52, tradução livre)
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The performance, therefore, is always rendered as artificial: performers address the camera directly,
often lip-synching into its lens; troupes of dancers perform choreographed routines in incongruous
locations; action is removed from the real world and transplanted to studios and sets; and even space
and time become ambiguous as linearity and verisimilitude are eschewed in favour of the sheer
spectacle of the performance.
86
As the increasing co-option of music video into the art world attests, the art music video may in
some cases also be an art work but it nevertheless remains the case that it is first and foremost a
promotional video.
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Uma ressalva feita por Railton e Watson (2011) revela que a nomenclatura
“arte” não sugere que os vídeos desta categoria sejam mais dignos que os demais,
no entanto, implica na adoção de técnicas formais e estéticas associadas às práticas
e movimentos artísticos, assim como o gênero pseudo-documentário assimila
técnicas do documentário. Todos os videoclipes possuem valor artístico, contudo,
não são todos que empregam técnicas e fazem uso de práticas do mundo da “arte”,
características fundamentais para esta distinta categoria.
Vídeos deste gênero nos convidam a compreendê-los como obras de arte
precisamente porque mobilizam as formas familiares, práticas, estratégias e
táticas das artes visuais. Na realidade, o que define este gênero é,
ironicamente, o desejo pela singularidade e individualidade associada às
obras de arte. E, ainda, é este desejo e a forma específica em que ele se
evidencia em qualquer vídeo de arte, que autentica não apenas os aspectos
estéticos do vídeo em si, mas, talvez de modo mais crucial, a música e seus
87
artistas. (RAILTON; WATSON, 2011, p.55, tradução livre)

Ainda que se perceba uma melhoria de um estudo ao outro, pode-se
questionar a adoção do esquema genérico de Railton e Watson (2011) como ideal a
categorização dos videoclipes, especialmente, quanto ao uso da nomenclatura
“videoclipe de arte”. A afirmação de que todos os videoclipes possuem valor artístico
mas, não são todos que empregam técnicas e fazem uso de práticas do mundo da
“arte”, afasta-se da reflexão de Machado de que “talvez seja errado dizer que o
videoclipe executa uma ‘versão’ da videoarte, mesmo que massificada, pois em
muitos casos são os próprios vídeo-artistas que estão fazendo clipes.” (1995, p.171)
Para o autor, o videoclipe endossa e difunde massivamente a linha de trabalho que
a vídeo-arte traçou para si:
Ora, a maior parte dos trabalhos realizados com sintetizadores, na área da
vídeo-arte, consistia exatamente na ilustração plástica de composições
musicais. [...] O Global Groove (1974), de Nam June Paik, não é justamente
o nascimento do clipe, com sua imagens pulsantes, eletrificadas no rítmo do
rock’n’roll de Bill Halley? (ibid.)
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Videos in this genre invite one to engage with them as art works precisely in so far as they mobilise
the now familiar forms, practices, strategies and tactics of the visual arts. Indeed, what defines this
genre of video is, somewhat ironically, the desire for the uniqueness and individuality associated with
works of art. Moreover, it is this desire, and the specific way it is evidenced in any given art video, that
works to authenticate not only the aesthetic gestures of the video itself, but perheps more crucially, the
song and its performers.
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Neste sentido, a sugestão de Dubois (2011) de que o vídeo possui uma
linguagem particular, de ordem muito diversa a do cinema, ocorre justamente devido
aos parâmetros estéticos que emergem com intensidade em suas práticas – o modo
plástico (videoarte) e o modo documentário (o “real” – bruto ou não), sintetiza ainda
mais o esquema genérico aqui investigado, condensando suas categorias em
somente duas variáveis.
No entanto, questiono: o que é arte para estes autores? Por que não incluir o
modo documentário no modo plástico? Por que limitar o uso do modo documentário,
sendo que é possível aplicar a estética da mixagem88 de imagens (ibid.) nestes
vídeos?89 Se um videoclipe é enquadrado no modo documentário por reproduzir um
“real” que é, na verdade, criado – cenários montados que reproduzam estúdios de
gravação; dublagem ao invés do vocal ao vivo captado; efeitos visuais de coloração,
granulação, sobreimpressão, janelas (recortes e justaposições), incrustração, todos
incluídos na pós-produção etc.) – ele não pode ser considerado um vídeo de arte?
Esta última questão também se aplica aos demais gêneros – performance e
narrativo – propostos por Railton e Watson (2011).
Este raciocínio é corroborado por Arroyave apud Martins (2008, p.26) ao
tratar sobre as miscigenações estéticas da pós-modernidade e os seus reflexos
sobre o estatuto ontológico da arte, uma vez que “esteticamente tudo é permitido,
tudo é possível e tudo está revestido de certa provocação às regras que préestabeleciam o que é e o que não é arte”. Proponho, portanto, a seguinte reflexão:
não seria prudente eliminar a categoria que indica a “arte” como um gênero,
considerando-a como parâmetro intrínseco à todas as práticas do vídeo/videoclipe?

3.4.4 A natureza híbrida do videoclipe
Sempre que um videoclipe se inicia, pode-se dizer que o espectador busca
por pistas e sinais que o auxiliarão a determinar em qual gênero – narrativa,
documentário ou performance – ele se encaixa. Segundo Vernallis (2004, p.25,
tradução livre), “é necessário que se tenha certa habilidade para determinar onde
posicionar um trabalho uma vez que diferentes modos de descrição podem colidir
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Conceito sugerido por Dubois (2011) que diferencia a distribuição sucessiva de imagens na
montagem cinematográfica, da ênfase na simultaneidade de componentes possibilitada na mixagem
por meio da multiplicação e composição das imagens e demais elementos do vídeo.
89
Sugere-se a apreciação dos videoclipes: “Cheers (Drink to that)” de Rihanna e “Pra ser perfeito” de
Michel Teló.
89

em um único vídeo.” 90 Mesmo que este não seja, em primeira instância, um
processo consciente, os elementos apresentados desdobram-se de forma a incitar
interesses diversos que chamam a atenção do espectador para determinados
detalhes, fundamentais para o entendimento da proposta genérica do videoclipe.
Ainda que classificados em termos dos seus gêneros, individualmente, podem,
conforme a autora, exceder os limites estipulados para cada categoria. Desta forma,
torna-se extremamente relevante verificar os modos com os quais cada meio –
imagem, letra e música – flexiona e se diferencia do outro.
É neste sentido que os quatro gêneros delineados por Railton e Watson
(2011), descrevem as características formais e estéticas de um significante número
de videoclipes, sendo, no entanto, passíveis de revisão (conforme sugestão acima
de supressão da categoria “videoclipe de arte”) e, ainda, podendo confluir-se, uma
vez que seus limites não são restringidos. A possível combinação dos aspectos de
alguns ou, até mesmo, de todos os gêneros sugeridos demonstram que
Este esquema genérico não somente habilita a categorização e
análise de vídeos que emergem como exemplares do seu gênero em
relação a outros do mesmo grupo, mas, tão importante quanto isto,
fornece um mapa conceitual que releva fronteiras e permite traçar
91
padrões de hibridismo. (RAILTON; WATSON, 2011, p. 62, tradução
livre)

Deve ficar claro, também, que os gêneros de videoclipes não devem ser
confundidos com gêneros musicais, tendo em vista que qualquer artista pode,
conforme Railton e Watson (2011), produzir videoclipes de todos os gêneros
sugeridos que, de diferentes modos, consolidam e estendem uma série de práticas
as quais tal artista pode ser representado e legitimado em uma esfera política.
Segundo os autores, as configurações de gêneros em videoclipes não consistem,
portanto, em simples exercícios taxonômicos, pelo contrário, são questões
intelectuais complexas com potenciais implicações políticas que merecem a atenção
dos pesquisadores da área. “O vídeo instaura novas modalidades de funcionamento
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It takes certain skill to determine where to place a work because depictive modes collide within the
same video.
91
This generic schema not only enables one to categorise and analyse videos which emerge as
exemplars of their genre in relation to others of the same group but, just as importantly, provides a
conceptual map against which border disputes are thrown into relief and patterns of hybridicity can be
charted.
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do sistema das imagens. Com ele, estamos diante de uma nova linguagem, de uma
nova estética.”92 (DUBOIS, 2011, p. 95)

3.5 O Videoclipe como Produto da Cultura Visual

Compreender, portanto, o videoclipe como um formato multimídia pode
afastá-lo de classificações limitadoras, nos termos do caráter essencialmente
comercial da publicidade e do conceito “ocularcêntrico” das artes visuais. (DIAS,
2011, p.48) De acordo com Janotti Jr. e Soares (2005), as discussões teórica e
acadêmica sobre o videoclipe e seus desdobramentos artísticos e midiáticos, deve
considerar o percurso histórico deste audiovisual, o qual, conforme delineado
anteriormente, acompanha os desenvolvimentos dos aparatos técnicos da música
popular de massa e, por esta razão está sujeita às variações históricas deste
suporte. Desta forma, pensar que, além dos vínculos estabelecidos entre os
aspectos técnicos e formais do produto como resultado audiovisual, o videoclipe
atendeu, desde o início, às lógicas dos sistemas produtivo e reprodutivo da música
popular massiva, fortalecendo o seu elo com outros fatores determinantes além da
imagem.
Investigar a dinâmica do videoclipe nestas circunstâncias é, portanto,
não reduzir, exclusivamente, o estudo a uma cartilha de preceitos de
ordem imagética (embora saibamos do papel fundamental da
decupagem e da identificação dos elementos imagéticos deste
audiovisual), mas levar em consideração que as configurações
presentes no âmbito deste audiovisual são resultantes também de
uma dinâmica que envolve o encontro entre os elementos musicais e
imagéticos. (JANOTTI JR. E SOARES, 2005, p.2)

Vernallis (2004) explica que o vídeo comunica a partir de uma complexa
relação entre todos os seus elementos formais, abrigados sobre ambos os
parâmetros visuais e musicais. A imagem do videoclipe assume uma característica
sonora, de modo que tende a cercar o espectador. “Assim como o som, esses
vídeos não buscam nos atingir a partir de um único ponto, pelo contrário, buscam
nos cercar por todas as direções para criar uma sobrecarga em vez de contar uma
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Avec la vidéo, il s’agit bien de nouvelles modalités de fonctionnement du système des images, il
s’agit bien d’un nouveau langage, d’une nouvelle esthétique. (Tradução Mateus Araújo Silva)
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história.”93 (VERNALLIS, 2004, p.179, tradução livre) Esta propriedade particular,
muda completamente a forma como o videoclipe é recebido pela audiência,
considerando que, mesmo que exista um controle intermitente do observador sobre
as imagens – é possível regular a visão com o movimento das pálpebras – o som
chegará ate ele a partir de todas as direções.
Com uma postura mais radical, Michel Chion (1994) estabelece o conceito de
“image-radio” – rádio com imagens – ao propor uma comparação relacionada das
estações

de

rádio

com

a

emissora

televisual

MTV,

que

oferece

ao

espectador/ouvinte a opção de escolher assistir ou não às imagens transmitidas.
Segundo o autor, o videoclipe favoreceu bastante o aspecto visual da televisão nos
termos das possibilidades estéticas e criativas, influenciando no surgimento de uma
nova retórica de imagens, principalmente por seu envolvimento com as propriedades
musicais. Contudo, o paradoxo criado pelo aspecto sonoro da música, reflete na
liberdade do olhar do espectador. “A imagem aqui já não seduz como ingrediente
principal; não está mais ao centro do palco, é mais como um presente inesperado.”94
(CHION, 1994, p.165, tradução livre)
Percebo que, talvez pela distância temporal entre as suas pesquisas,
Vernallis discorda de Chion ao afirmar que tanto a imagem quanto o som do
videoclipe são processuais e permeáveis, sem barreiras claramente definidas. Este
argumento defende a simultaneidade dos atos de ouvir e ver suscitada pelo
videoclipe, numa perspectiva que reconhece as implicações deste produto como
decorrentes de um complexo.

A imagem do videoclipe, como o som, evidencia a experiência do
movimento e da passagem do tempo. Ela tenta nos puxar,
endereçando o corpo com uma inundação dos sentidos, provocando,
assim, um sentido de experiência compreendida internamente e, não,
externamente. Meu argumento será o de que, nos videoclipes, as
imagens podem trabalhar com a música, adotando as qualidades
fenomelógicas do som: essas imagens, como o som, vêm ao
primeiro plano, nos transmitem, nos cercam e, ainda, reverberam
95
dentro de nós simulando as qualidades do timbre. (VERNALLIS,
2004, p.177, tradução livre)
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Much as sound does, these videos attempt not to reach us from a single point, but rather to
surround us from all directions to create an overload rather than to tell a story.
94
The image here no longer touts itself as the essential ingredient; no longer stage center, it's more
like an unexpected gift.
95
The music video image, like sound, foregrounds the experience of movement and of passing time. It
attempts to pull us in with an address to the body, with a flooding of the senses, thus eliciting a sense
of experience as internally felt rather than externally understood. My argument will be that, in music
videos, images can work with music by adopting the phenomenological qualities of sound: these
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Considerando a dependência do som em relação ao ambiente onde é
produzido, atribui-se a ele o poder de dominar este espaço. Contudo, ressalta-se
que dentro do proposto acima pela autora, nos termos do videoclipe, a imagem pode
refletir esta propriedade, conferindo uma qualidade tátil ao som e a si própria, que
simula os efeitos do movimento e da vibração no corpo do espectador. É possível
acompanhar este raciocínio comparando as regras técnicas e formais da música ao
produto audiovisual do videoclipe, especialmente nos termos da performance:
Se as regras técnicas e formais na música popular massiva dizem
respeito às convenções que cada gênero empreende, do ponto de
vista do ritmo, das alturas sonoras e nas relações entre voz e
instrumentos, palavras e música; no âmbito do videoclipe é possível
pensar em como tais aspectos plásticos são orientados
imageticamente a partir da noção de performance da canção. Por
performance, compreende-se o conjunto signficante de uma canção
que se presentifica produzindo sentido a partir de uma enunciação.
(SOARES, 2007, p.3-4)

Desta forma, se a imagem confere qualidades ao som, ao mesmo tempo que
a performance do videoclipe parte de um material expressivo significante – a música
– o qual produz sentido em consonância com questões de ordens cultural e
contextual, verifico que, diferentemente do que muitos espectadores, críticos e
teóricos possam interpretar, o videoclipe não consiste em um produto limitado que
compreende somente os aspecto visual e sonoro. “Nos videoclipes [...] tomadas e
edições tornam-se tangíveis. A materialidade da imagem auxilia no envolvimento do
espectador com a faixa de áudio.” 96 (VERNALLIS, 2004, p.112, tradução livre)
Sendo assim, este formato supera a classificação das artes visuais “que busca
abarcar todas as possibilidades de construção da imagem em que o visual é
priorizado e de certa forma até em detrimento a outros sentidos.” (DIAS, 2011, p.48)
O videoclipe, portanto, é mais do que somente o visual ou a imagem. Se
configura como um produto complexo que pode envolver diversos parâmetros, tais
como o ritmo da edição guiado ou não pelas batidas da música que, assim como os
movimentos e texturas, incitam o sentido do tato; letras e falas que podem gerar
interpretações distintas e levar o ouvinte/espectador a se situar em diversas
temporalidades; as representações dos artistas como eles mesmos ou como atores
images, like sound, come to the fore, “stream”, surround us, and even reverberate within us, and
mimic timbral qualities.
96
In music videos, [...] shots and edits become tangible. The image’s materiality assists in drawing the
viewer to the soundtrack.
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que assumem diferentes personagens em circunstâncias variadas, podendo servir
de instrumento ao sentido de comunidade; a capacidade da música de guiar o
ouvinte/espectador, modelando sua trajetória por meio do espaço que se desdobra
com as imagens ou com a falta delas, dentre outros aspectos. O videoclipe
ultrapassa seu status de produto, assumindo a função de experiência.

Videoclipes não são importantes apenas por sua ubiquidade ou pela
crescente percepção que se tem deles como produtos de valor no
seu direito. Eles também são importantes devido ao impacto que o
seu aspecto visual tem sobre, não somente o prazer que podemos
obter a partir de determinada música, mas, sobre os significados que
os atribuímos e, por extensão, como os analisamos e
97
compreendemos. (RAILTON; WATSON, 2011, p.7-8, tradução livre)

É neste sentido que proponho pensar um videoclipe que busca uma nova
visualidade, inconformada com os cânones do audiovisual e possuidora de uma
natureza mais gráfica e rítmica, enveredando-se por diferentes caminhos do
sensorial com o intuito de produzir novos diálogos e significados por meio da
experiência. Machado (2009, p.178) comenta que a contaminação musical sobre as
imagens do videoclipe convertem-no em música, “isto é, numa calculada, rítmica e
energética evolução de formas no tempo”, completando seu raciocínio com a
afirmação: “o clipe está evoluindo de um mero adendo figurativo à música para uma
estrutura motovisual que é, ela também, em essência, de natureza musical.”
A expressão artística é, certamente, fruto da liberdade do criador em explorar
seu íntimo em relação com a natureza e com a diversidade de formatos disponíveis
para a sua obra. Perceber o videoclipe não somente como um produto da cultura
visual mas, também, como uma obra de arte é, justamente, o que o permitiu
desvincular-se de qualquer veículo e evidenciar o seu valor artístico. “Nada disso,
evidentemente, implica um progresso da qualidade. O grosso da produção de
videoclipes é lixo industrial, banalidade em forma e conteúdo, empacotada para o
consumo rápido.” (MACHADO, 1995, p.174) Entretanto, a qualidade é um atributo
deficiente em diversos meios.
É relevante ressaltar, neste momento, a liberdade do videoclipe como
visualidade determinada por sua fluidez em termos de formato, tempo e espaço;
97

Music videos are not only important because of their ubiquity or the increasing perception of them
as valuable products in their own right. They are also important because the visual aspect of music
video impacts upon not only the pleasure we can get from any given song but also on the meanings
we can attach to it and by extension how we can analyse and understand it.
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pelas possibilidades de experimentação por meio de mixagens de imagens ao invés
da montagem – pertinente a linguagem cinematográfica; pela não mais existência de
vínculo com um único veículo; por sua interatividade com o espectador que é
confrontado com novas experiências e, então, recria, redistribui, tornando-se sujeito
da obra; por não configurar-se somente como um produto ou uma obra de
contemplação mas, como uma prática que envolve o artista e uma audiência ativa.
Segundo Railton e Watson (2011), é justamente devido às novas visualidades
propostas pelo videoclipe que a percepção deste produto midiático como um formato
artístico relevante estabiliza-se, a partir do processo institucional de canonização
iniciado por galerias de arte e museus tais como o MoMA (Museum of Modern Art)
na cidade de Nova York, Estados Unidos; e o British Film Institute em Londres,
Inglaterra, os quais não somente arquivam como também exibem videoclipes que
fazem parte do seu acervo.

Isto não é significativo somente em termos da canonização da forma
e da emergência de um sentido de respeitabilidade artística que é
parte integrante deste processo de institucionalização. É significativo,
também, precisamente porque o armazenamento e a preservação
dos videoclipes desmentem a ideia de que eles são transitórios e
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sem valor. (RAILTON; WATSON, 2011, p.7, tradução livre)

A abrangência diversificada de parâmetros envolvendo imagem, som, mídia,
arte, representação, produção, circulação e recepção, dentre outros aspectos da
esfera sociocultural, fazem do videoclipe um significativo formato audiovisual
midiático. É por meio deste viés que estabeleço um vínculo ao texto de W. J. T.
Mitchell (2007) intitulado “There are no visual media”99, que corrobora muito do que
se tem discutido até então, ao afirmar que a noção de pureza visual parece fora de
questão, tanto do ponto de vista dos elementos sensoriais e semióticos internos às
mídias, quanto do que é externo à composição da audiência. Segundo o autor, uma
vez que as noções de mídia e mediação acarretam misturas de elementos
sensoriais, perceptivos e semióticos, pode-se afirmar que todas as mídias são
mistas.
98

This is not only significant in terms of the canonisation of the form and the emerging sense of artistic
respectability which is part and parcel of this process of institutionalisation. It is also significant
precisely to the extent that the storage and preservation of music videos belies the idea that they are
transitory and worthless.
99
A versão traduzida para a língua portuguesa – “Não existem mídias visuais” – é encontrada no livro
organizado por Diana Domingues, “Arte, ciência e tecnologia: passado, presente e desafios”,
publicado pela UNESP.
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É necessário compreender, ainda, que as mídias representam mais do que
somente extensões dos sentidos ou calibrações de percepções sensoriais, atuando
como operadores simbólicos e complexos de funções-sinais os quais levam
produtos tais como o cinema e, por equivalência, nos termos do que se propõe para
esta específica discussão, o videoclipe, a não ser considerados “apenas uma
proporção entre visão e som, mas entre imagens e palavras e outros parâmetros
diferenciáveis como fala, música e ruído.” 100 (MITCHELL, 2007, p.400, tradução
livre) Para completar este raciocínio, recomenda-se:

Consideramos o videoclipe, em um nível, como um formato midiático
distinto com seus próprios padrões de produção, códigos e
convenções de representação e, modos de circulação complexos e,
em outro nível, como um lugar-chave onde as identidades culturais
101
(RAILTON; WATSON,
são produzidas, inscritas e negociadas.
2011, p.10, tradução livre)

A nova visualidade tátil, que produz enunciados em conjunto com as
propriedades sonoras da música, entrelaçando canais sensoriais, pode ser, portanto,
fortemente vinculada ao fenômeno “braiding” 102 (ibid., p.401) que remete mais
notadamente à técnica do som sincronizado; bem como à “dessincronização” do
som com a imagem, bastante usual no cinema experimental dos anos 60 e 70.
A dissolução do conceito de mídias visuais põe o visual no centro do foco
analítico ao invés de tratá-lo como fundamental e inquestionável. Se, conforme
Mitchell (2007, p.403, tradução livre) “Cultura visual é o campo de estudo que se
recusa a tomar a visão como certa, que insiste em problematizar, teorizar, criticar e
historiar o processo visual como tal” 103 , entendo que o estudo do videoclipe
alcançaria um espaço crítico mais produtivo se inserido neste entrelaçamento de
sentidos proposto pela cultura visual como visualidade. Para o autor, visualidade
é o reconhecimento de que o ato do espectador/intérprete (olhar, gaze,
relance, práticas de observação, vigilância e prazer visu- al) pode ser um
problema tão profundo quanto as várias formas de leitura (decifração,
decodificação, interpretação, etc.) e que a expe- riência visual ou
100

Just a ratio of sight and sound, but of images and words, and of other differentiable parameters
such as speech, music, and noise.
101
We consider music video, on one level, as a distinct media form with its own patterns of production,
codes and conventions of representation, and complex modes of circulation, and, on another level, as
a key site through which cultural identities are produced, inscribed and negociated.
102
O autor conceitua este fenômeno como quando um canal sensorial ou função semiótica é tecido
junto com outro sem, de certa forma, deixar emendas.
103
Visual culture is the field of study that refuses to take vision for granted, that insists on
problematizing, theorizing, critiquing, and historicizing the visual process as such.
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“alfabetização visual” [visual literacy] pode não ser totalmente explicável
através do modelo da textualidade (MITCHEL apud MARTINS, 2008, p.30)

Tendo em vista a retração entre os conceitos modernistas de arte de elite e
arte popular, pensar na “cultura visual, como um campo emergente de pesquisa
trandsiciplinar e trans-metodológico, que estuda a construção social da experiência
visual” (DIAS, 2011, p.66) lidando com variadas formas de comunicação sensorial,
facilita, ainda mais, o entendimento de que esta é a perspectiva ideal para uma
pesquisa que envolve o videoclipe como formato audiovisual midiático.
Desta maneira, proponho compreender que, se os produtos da cultura visual
constituem-se de visualidades que, com liberdade, “misturam materiais, processos
de criação, referenciais visuais, conhecimentos, formas de representação e de
mediação” (TOURINHO; MARTINS, 2011, p.54) e cruzam fronteiras tradicionais
entre áreas de conhecimento; e, que se a cultura visual em si se interessa pelos
usos social, afetivo e político-ideológico dos fenômenos visuais atuais, e, também,
das práticas culturais que eles desdobram, o videoclipe constitui-se, portanto, como
um produto da cultura visual, híbrido, repleto de citações e alusões que forçam o
espectador a rever e a questionar seus conceitos críticos, de modo a produzir
sentidos de acordo com seu meio e interesses, mas, que reflitam as paisagens
transculturais e disponibilidades de conexões interdisciplinares.
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CAPÍTULO 4: DISCURSOS VIDEOGRÁFICOS SOBRE OS ESTRANHOS DE
LADY GAGA

Vivemos em um mundo onde a cultura é colonizada pela mídia, a qual
constitui-se como o principal veículo de sua disseminação e distribuição, sendo,
portanto,

“a

forma

dominante

e

o

lugar

da

cultura

nas

sociedades

contemporâneas” (KELLNER, 2001, p. 54). Deve-se compreender, portanto, que
a pertença a uma cultura consiste na compreensão de como conceitos e ideias
se traduzem em diferentes linguagens e, também, em como a linguagem pode
ser interpretada para se referir ou fazer referência ao mundo. Essa linguagem,
que não se prende a um conceito puramente linguístico, seria, segundo Foucault,
a ferramenta por meio da qual a produção de conhecimento gera o discurso.
Lady Gaga insere-se, portanto, na esfera da cultura da mídia, ao fazer uso dos
mais variados meios de comunicação como forma de disseminar os seus discursos
para as massas. Contudo, é principalmente através dos seus clipes que a cantora
explora temáticas relevantes, no sentido de estimular processos de identificação. Esta
estratégia midiática pertence ao que Foucault apud Hall (2010, p.44) chama de
“formação de discurso”, isto é, o discurso videográfico da cantora.
O discurso verbal de Lady Gaga deixa claro o seu interesse pela mudança,
especialmente em promover a justiça social, além de sua intenção enquanto artista
em representar perante a mídia um grupo específico formado por tipos minoritários.
Mas, como essas intenções se desdobram na prática? De que forma a cantora
constrói seu discurso imagético em termos estéticos e narrativos de modo que este
sirva de suporte para o seu discurso verbal?
Vale a pena ressaltar que, diante do seu extenso corpus de trabalho
videográfico, selecionei alguns videoclipes para uma discussão mais aprofundada, em
virtude de tratarem das temáticas que envolvem o estudo, sendo eles (a) “Bad
Romance”, (b) “Telephone”, (c) “Alejandro” e (d) “Yoü and I”, os três primeiros
lançados no ano de 2010, acompanhando as canções homônimas presentes no
álbum The Fame Monster, do mesmo ano e, o último, de 2011, ano de lançamento do
álbum Born This Way. Entretanto, ressalto que estas escolhas não visam limitar as
discussões e vínculos com outros videoclipes, desta e de outros artistas.
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4.1 A força e a fragilidade na representação da mulher em “Bad Romance”

A sexualidade é frequentemente exibida nas performances de Gaga,
especialmente notáveis em suas canções e videoclipes por meio de coreografias,
letras, vestuário ousado ou, até mesmo, a falta dele. No entanto, a “sexualidade” em
Lady Gaga pode ser considerada uma incógnita, por sua abordagem não
convencional que explorando o monstruoso. “É estranho... Não é sexy. É gráfico e é
arte.”104 (LESTER apud DEFLEM, 2012, p.24, tradução livre)
A relação entre o belo e o monstruoso na esfera do gênero feminino é
fortemente trabalhada no grandioso videoclipe “Bad Romance” (2010) dirigido pelo
cineasta austríaco Francis Lawrence – possui mais de meio bilhão de visualizações
somente no canal oficial de Lady Gaga no VEVO.105
Este discurso videográfico gera, em sua interpretação, um paradoxo que se
desdobra em duas perspectivas. Na primeira, cada personagem interpretada por
Gaga “representa o corpo feminino como parte de um auto-envolvimento na luta pela
negociação de uma individualidade auto-efetivada, enquanto atolada em uma cultura
de normatividade patriarcal.”106 (SANTOS, 2012, p.55, tradução livre) Na segunda,
estas mesmas representações podem ter conotação negativa, tal como a
valorização do corpo monstruoso, definhado, anoréxico, o que é considerado
inadequado para a imagem de uma celebridade seguida como exemplo.
No que se refere ao primeiro aspecto, a abertura deste videoclipe exibe a
artista sentada em um trono posicionado ao centro do cenário, ornando óculos
construídos com lâminas de giletes e trajando um vestido de alta costura na cor
dourada que ressalta sua imagem em relação às modelos e aos supostos mafiosos
russos que a cercam. “Lady Gaga afirma que o videoclipe ‘Bad Romance’ é sobre o
forte espírito feminino”107 (SWITAJ, 2012, p.44, tradução livre), além da fama que
nutre sua imagem de pop star. Contudo, ao final desta sequência, a cantora parece
ser transportada a um outro mundo, um mundo obscuro de monstruosidades.
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It’s weird... It’s not what is sexy. It’s graphic and it’s art.
Sítio na web que funciona como uma plataforma online para hospedagem e distribuição de vídeos
de entretenimento, principalmente de músicas premium. Por meio de sua parceria com o provedor
YouTube, vários países, incluindo o Brasil, têm acesso a estes vídeos em qualidade HD (high
definition).
106
Represents the female body as part of a self-embroiled in the struggle to negotiate self-actualized
individuality while mired in a culture of patriarcal normativity.
107
Lady Gaga says ‘Bad Romance’ video is about tough female spirit.
105
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Imagem 10: Frames de “Bad Romance”

A partir de então, o videoclipe apresenta tomadas em que Gaga aparece
mascarada, vestida com roupas de latex que evidenciam as costelas do seu corpo
exageradamente esguio. Esta imagem é reforçada por uma outra sequência que revela
a artista no corpo de uma mulher anoréxica, monstruosa, com vértebras protuberantes
e cintura extremamente fina que, além disso, está presa, enjaulada e isolada. Enquanto
se expressa por meio de uma linguagem corporal sensual, contorcendo-se, tocando-se
e dançando sua coreografia, Lady Gaga dubla a canção cuja letra clama pela doença,
pelo horripilante, pelo feio – como mostra o título deste tópico.
Numa comparação com a, também revolucionária, Madonna, Soares (2010)
afirma que, diferentemente da lógica do belo nos trabalhos da veterana, os quais
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buscam inspirações nos padrões de beleza cinematográficos, como no caso de
Marilyn Monroe – citada em “Material Girl” (1985) por sua performance no filme
“Gentlemen Prefer Blondes” (1953) – tem-se, no caso de Lady Gaga, o parâmetro do
monstruoso.
Em sua análise sobre o uso da noção de monstruosidade como categoria
de valor na cultura contemporânea, Omar Calabrese sintetiza suas
premissas em duas lógicas: o monstruoso enquanto categoria estética se
angaria em torno da noção do disforme, do mau, do feio e do disfórico; no
entanto, todas estas categorias, digamos, negativas, servem como forma de
refutar um discurso sustentado sobre as pilastras do conforme, do bom, do
belo e do eufórico. (SOARES, 2010, p.11)

Considerando que a artista propõe uma revolução dos estranhos e, ainda,
que “no mundo de Lady Gaga todos são aceitos por quem eles gostariam de ser,
mesmo se o público seguidor da corrente dominante julgá-los feios e pouco
atraentes” 108 (DEFLEM, 2012, p.25, tradução livre), estas representações podem
gerar interpretações ambíguas, numa análise do videoclipe como um todo, mas que,
no entanto, indicam fortemente um comentário crítico aos padrões de beleza de
modo que desvinculam, em certo grau, a noção de que o feio e o estranho são
fatores negativos, uma vez representados por uma estrela da música pop.
Numa perspectiva menos favorecedora, Lush (2012) afirma que, ao passo que
Madonna explorava sua identidade sexual feminista à favor dos direitos da mulher e,
na defesa de sua posição no controle de sua vida e de sua sexualidade, Lady Gaga
explora a androginia – inspirada fortemente pelo visual de Bowie, especialmente de
sua persona Ziggy Stardust, Gaga usou a imagem de um raio em seu rosto nos seus
primeiros videoclipes “Just Dance” e “Poker Face”, ambos de 2008.
Segundo a autora, fazendo uso de uma estética sexual orientada para um
discurso artístico, Gaga produz significados mas não soa política como a quebra de
barreiras sexuais nos trabalho de Madonna – performances de masturbação durante
a apresentação de “Like a Virgin” na sua turnê Blonde Ambition; videoclipes de
“Justify My Love” (1990) e “Erotica” (1992) com cenas de sexo e sadomasoquismo;
lançamento do livro Sex (1992) com fotografias eróticas que incluíam a cantora.
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In the world of Lady Gaga, everyone is accepted for who they wish to be even when the
mainstream public might judge them to be un-sexy or even unattractive.
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“Neste sentido, o videoclipe “Bad Romance” se torna um exemplo essencial da
estética sexual de Gaga.109 ” (LUSH, 2012, p.178, tradução livre)
Se esta celebração da monstruosidade aparenta transgressiva e subversiva,
deve-se ressaltar, entretanto, que não somente a adoção desta posição
contribui para a conquista do seu status como estrela da música pop e
artista de performance mas, também, ela frequentemente associa
monstruosidade com os valores das correntes e instituições dominantes.
Estas, incluem justamente os padrões normativos de beleza que facilitam a
110
(SWITAJ, 2012, p.47,
permanência de Gaga na posição de estrela.
tradução livre)

Entretanto, a perspectiva por meio da qual Santos (2012) analisa “Bad
Romance” percebe, na monstruosidade e nos aspectos físicos das personagens
representadas por Gaga, a tradição sustentada sob os prazeres patriarcais, uma
mulher reprimida e silenciada, que não produz significados. Este viés parte de uma
observação do ponto de vista do personagem masculinizado, que se satisfaz com o
corpo-objeto-mercadoria-prêmio da mulher subjugada, sendo situado como superior
à feminilidade frágil, numa posição que denota poder.
A associação entre “homens” e “poder” surge como “natural”; através de
processos metafóricos associam-se homens a imagens ou instrumentos de
poder, segundo uma “lógica da mercadoria” (Strathern, 1988) que é típica
das formações capitalistas. O poder (masculinizado) é associado àqueles
que controlam recursos e que têm interesse em naturalizar e perpetuar esse
controlo, incluindo esse poder a capacidade de feminizar os subordinados.
(ALMEIDA, 1996, p.7)

Em contrapartida, Switaj (2012) comenta que Lady Gaga propõe uma crítica à
indústria do entretenimento, ao exibir-se na figura de uma mulher cujo corpo é
retratado como mercadoria. Numa cena representativa de um leilão, a artista é
obrigada por modelos a dançar sensualmente para homens da máfia russa, após ser
drogada com a vodka que eles consomem. Os ângulos de câmera sugerem, por
vezes, uma visão do ponto de vista desses homens ao espectador, indicando-o
também como um consumidor da própria artista. Os números exibidos nas telas dos
computadores revelam a venda de Gaga por US$1.000.000,00 (um milhão de
109

In this sense, the ‘Bad Romance’ video becomes a primal example of the Gaga sexual aesthetic.
If such celebration of monstrosity seems trangressive or subversive, however, it should be recalled
not only that her embrace of this position contributes to her purchase of a position as a pop star and
performance artist but also that she often associates monstrosity with mainstream values and
institutions. These include the very normative standards of beauty that facilitate Gaga’s purchase of
her star position.
110
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dólares), fazendo uma alusão clara ao seu sucesso, ao valor atribuído à sua imagem
e às suas vendas.
Há consonância nos argumentos de ambas autoras sobre a representação da
mulher como mercadoria. Esta afirmação é respaldada pela sequência em que a
artista apresenta-se estática e seminua, dentro de uma bolha de cristais rodeada por
homens que assistem-na sentados. Enquanto a mulher-objeto é exibida, o
movimento circular da câmera representa o ângulo de visão de cada um desses
homens que a observam atentamente, desejando-a.
A aparência plástica de Lady Gaga, neste caso, como mulher loira, magra e
seminua, reforça as comparações com Madonna. Então, onde há monstruosidade?
Switaj (2012) elucida que a beleza padrão e suas transgressões, neste caso, não
conflitam, uma vez que a plasticidade de sua performance a permite revoltar-se
contra padrões de beleza de um modo que ela possa, ao mesmo tempo, se
beneficiar deles. Assim, valida sua performance tanto na cultura popular, como na
arte.
Como uma mulher branca e esguia, Gaga, por um lado, preenche
muitos destes padrões de beleza que permitem-na atrair uma grande
audiência de clientes. Por outro lado, vestindo-se em fantasias que
marcam-na como Outro, seja por sua aparência grotesca ou pela
apropriação de uma identidade subalterna e estigmatizada, ela usa
seu corpo como parte de uma exposição de alternativas. Isto a
111
permite ser vista, também, como uma artista de performance.
(SWITAJ, 2012, p.37, tradução livre)

A análise mais pontual de Santos (2012) oferece, no entanto, observações a
respeito da fragilidade da personagem como prisioneira que tem suas expressões de
sofrimento, vulnerabilidade e insegurança evidenciadas nos planos de close do seu
rosto em plongé – ângulo de câmera acima do nível do olhar – que suprimem a
personagem com lágrimas nos olhos. “Quanto mais restrições depositadas em Gaga,
mais cenas de fragilidade anoréxica. Esta fragilidade originada por um enredo
masculino encoraja uma auto-subjugação do corpo e personalidade femininas,
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As a slender White woman, Gaga, on the one hand, fulfills many of these beautiful standards that
allow her to appeal to a larger audience of costumers. On the other hand, by dressing in costumes
that mark her as Other, whether because of their grotesqueness or their appropriation of a subaltern
or stigmatized identity, she uses her body as part of a display of alternatives. This enables her to be
viewed also as a performance artist.
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sugere o corpo anoréxico como ideal nascido de um aprisionamento do self.”112
(SANTOS, 2012, p.58, tradução livre) Ainda para a autora, o ponto de virada deste
videoclipe está na representação visual da cor vermelha em uma de suas últimas
sequências:
Da típica vestimenta branca, evocativa do virginal “anjo da casa”, o látex e o
couro de Gaga tornam-se vermelhos com fúria e consciência, quase como
se o seu sangue lutasse pela vida contra uma palidez mortal, e ela agisse
com seu desejo: ela bate os punhos no chão, desmascara sua face, e se
113
(SANTOS, 2012, p.59,
levanta após incendiar seu inimigo opressivo.
tradução livre)

Na análise pontual de Santos (2012), os figurinos que mascaram e fetichizam a
performer, os cenários onde ela é presa e ao mesmo tempo forçada a se vender e a
depreciação de sua saúde representada por sua magreza exagerada, são fatores que
situam a artista na esfera da fantasia masculina, em uma narrativa opressiva e
patriarcal. Já no entendimento de Switaj (2012), Lady Gaga age conscientemente em
defesa de sua arte ao vender para o público sua performance sobre a transformação
do corpo em mercadoria, revelando sua rebeldia contra os padrões estabelecidos pela
indústria do entretenimento em uma sociedade machista. O ato de atear fogo em seu
comprador no videoclipe de “Bad Romance” é somente uma das variadas maneiras
em que a artista faz uso inteligente do seu status e espaço na mídia de massa para
tecer comentários críticos contra temas normativos que depreciam ou limitam o
gênero feminino, ou qualquer outro gênero.
A partir destas leituras, é possível estabelecer um vínculo do discurso da
artista com o feminismo proposto pela francesa Hélène Cixous em sua obra O Riso
da Medusa (1976), onde afirma que as mulheres podem recuperar parte do poder
que os homens têm mantido historicamente, expressando seus desejos sexuais no
papel e, ainda, transgredir as suas limitações no que diz respeito ao sistema de
gênero binário. Em entrevista ao jornal californiano LA Times, em dezembro de 2009,
a cantora explicitou seu sentimento com relação a fragilidade da voz feminina na
indústria da música:
112

The more constraints place in Gaga, the more scenes of anoretic frailty. This frailty born of a male
plot encourages female self-subjugation of body and self by holding up the anoretic body as an ideal
born of a trapped self.
113
From the more typically White costume evocative of the virginal ‘angel of the house’, Gaga’s látex
and leather turns red with anger and awareness, almost as though her life’s blood fights back againt a
deathly palor, and she acts out her desire: she slams her fists on the floor, unmasks her face, and
stands erect after torching her opressive nemesis.
104

Eu sou uma feminista. Eu sinceramente rejeito o modo do qual somos
educados a perceber a mulher. A beleza da mulher, como ela deve agir ou
se comportar. Mulheres são fortes e frágeis. Mulheres são belas e feias.
Falamos com calma e exagero ao mesmo tempo. Há algo controlador sobre
a forma a qual somos educados a enxergar as mulheres. Meu trabalho, tanto
visualmente como musicalmente, é uma rejeição de todas essas coisas. E,
mais importante, uma missão. É excitante porque todas as roupas e letras de
música avant-garde eram consideradas chocantes e inaceitáveis e, agora,
são moda. Força, feminismo, segurança, a sabedoria da mulher. Façamos
114
com que isto vire moda. (GAGA apud WOOLSTON, 2001, p.110, tradução
livre.)

Neste sentido, as vértebras protuberantes, monstruosidades e, até mesmo, a
violência exploradas em “Bad Romance” representam, para alguns destes autores, o
enunciado do firme posicionamento da artista como mulher e ativista. “A recusa do
sensual por Lady Gaga sugere um comentário sobre o que as pessoas deveriam
considerar belo, ou, ainda mais amplamente, o que deveriam considerar preciso em
termos de estética.”115 (DEFLEM, 2012, p.24, tradução livre)
Assim, situando Lady Gaga como o mais recente marco do definhamento dos
antigos modelos sociais de desejo, gênero e sexualidade, além de um canal para a
potencialização de novas formas de relação e identidade, Halberstam (2012, p.25)
propõe o “Gaga Feminism” como uma nova política de gêneros que “contribua para o
colapso dos atuais sistemas de sexualidade e gênero, um feminismo menos
preocupado com a igualdade de homens e mulheres e mais interessado na abolição
destes termos.”116 (tradução livre)
Cabe aqui, estabelecer uma relação do discurso, tanto verbal quanto
videográfico de Lady Gaga, com a criação do conceito do Feminismo Gaga por Judith
Jack Halberstam e, o feminismo defendido por Cixous na década de 1970. A
exposição do corpo da artista às monstruosidades, sua vingança contra o “seu
homem”, a sua afirmação de que é uma vadia livre – “I’m a free bitch” – e, ainda, sua
vontade de escrever um romance ruim que explore a escuridão e a doença – “Quero
sua repulsa, quero sua doença / Quero seu amor e quero sua vingança / Você e eu
114

I am a feminist. I reject wholeheartedly the way we are taught to perceive women. The beauty of
women, how a woman should act or behave. Women are strong and fragile. Women are beautiful and
ugly. We are soft spoken and loud, at once. There is something mind controlling about the way we’re
taught to view women. My work, both visually and musically, is a rejection of all those things. And most
importantly a quest. It’s exciting because all avant-garde clothing and music and lyrics that one time
were considered shocking or unacceptable are now trendy. Perhaps we can make women’s right trendy.
Strength, feminism, security, the wisdom of the woman. Let’s make that trendy.
115
Lady Gaga’s refusal to be sexy also suggests a statement on her part with regard to what we
should consider beautiful and, more broadly, what we should consider accurate in terms of aesthetics.
116
Contributes to the collapse of our current sex-gender systems, a feminism less concerned with the
equality of men and women and more interested in the abolition of those terms.
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poderíamos escrever um romance ruim,”117 (tradução livre) –é, o real ao invés da
beleza forçada e do comportamento moldado, são fatores que, certamente, fomentam
as intenções do Feminismo Gaga. A linguagem videográfica, no entanto, tende a
validar o discurso mais radical de Cixous, que vê o homem como aquele que revoga
o direito de voz da mulher:

Onde está a mulher efervescente e infinita que, imersa em sua ingenuidade,
mantendo-se na sua escuridão, conduzida em auto-desprezo pelo forte
braço do falocentrismo parental-conjugal, não tem se sentido envergonhada
de sua força? Que, surpresa e horrorizada pelo fantástico tumulto de suas
vontades (já que ela for forçada a acreditar que uma mulher ajustada e
normal tem uma ... compostura divina), não tenha se acusado de ser um
monstro? Que, sentindo um estranho desejo atiçando-a por dentro (de
cantar, de escrever, de ousar falar, ou seja, de apresentar algo novo), não
tenha pensado que estivesse doente? Bom, sua doença vergonhosa é a de
que ela resiste a morte, que ela cria incômodo.
E por que você não escreve? Escreva! Escrever é para você, você é para
você; seu corpo é seu, tome-o para si. Eu sei porque você não tem escrito.
[...] Porque escrever está fora do seu alcance, é demais para você, é
reservado para os grandes – isto é, para os “grandes homens”; [...] Escreva,
não permita que te detenham, não deixe que nada te impeça: nem homens,
118
(CIXOUS, 1976, p.876-877,
nem a imbecil máquina capitalista [...]
tradução livre)

No entanto, na visão de Camille Paglia (2012), esta perspectiva feminista
insurgente na década de 1960 não é honesta com as mulheres porque as colocou
em papel de vítimas. Segundo a intelectual americana (ibid.), ao invés de “encorajar
escolhas e ser aberto a decisões individuais”, o feminismo sugere que “a autoestima
das mulheres é sistematicamente atacada por mensagens da sociedade dizendo
que elas são inferiores” e que, por esta razão, elas deveriam se preocupar
constantemente com o pensamento dos outros. A insatisfação das mulheres, no
olhar de Paglia, é resultado de suas incertezas sobre quem são e o que querem
numa sociedade voltada para o status, que espera que a mulher se comporte como
um homem e ame como uma mulher.
117

I want your ugly, I want your desease / I want your love and I want your revenge / You and me could
write a bad romance.
118
Where is the ebullient, infinite woman who, immersed as she was in her naiveté, kept in the dark
about herself, led into self-disdain by the great arm of parental-conjugal phallocentrism, hasn't been
ashamed of her strength? Who, surprised and horrified by the fantastic tumult of her drives (for she was
made to believe that a well-adjusted normal woman has a ... divine composure), hasn't accused herself
of being a monster? Who, feeling a funny desire stirring inside her (to sing, to write, to dare to speak, in
short, to bring out something new), hasn't thought she was sick? Well, her shameful sickness is that
she resists death, that she makes trouble. And why don't you write? Write! Writing is for you, you are
for you; your body is yours, take it. I know why you haven't written. [...] Because writing is at once too
high, too great for you, it's reserved for the great – that is, for "great men"; [...] Write, let no one hold
you back, let nothing stop you: not man; not the imbecilic capitalist machinery [...]
106

Esta parece ser a mulher que Gaga representa em “Bad Romance” na
perspectiva de Paglia (2010) que, em entrevista ao The Sunday Times Magazine,
questionou “como pode uma figura tão calculada e artificial, tão clinicamente e
estrategicamente antisséptica, tão desprovida de erotismo genuíno, tornou-se o
ícone de sua geração? Seria Gaga a representante do exaustivo fim da revolução
sexual?”119 (tradução livre)
A escritora, que não reconhece o potencial revolucionário da artista no âmbito
sexual, é acompanhada de Susan Faludi, outra “feminista de reforma”– modelo que
idealiza o feminismo como “uma política contruída por definições estáveis de
feminilidade (branca) e como um clube se senhoras influentes e de moral digna”
(HALBERSTAM, 2012, p.7, tradução livre) – que não acredita em personalidades
como Lady Gaga para assumir o posto de novas figuras do feminismo. Para estas
intelectuais, o pop é negligente e não passa de uma esfera populada por fantoches
midiáticos e fanáticos passivos.
Em contraste com este argumento, Halberstam (ibid.) insiste que o feminismo
Gaga é uma política que reune reflexões acerca da fama e da visibilidade com uma
crítica aos papeis destinados a homens e mulheres:

É uma pena que as pessoas ainda pensam nos homens e mulheres como
se eles fossem, respectivamente, espécies alienígenas de Marte e Vênus e,
que elas não consigam enxergar as múltiplas diferenças que desagregam
cada categoria e que evitam grandes pronunciamentos sobre o que as
“mulheres” gostam ou como os “homens” se comportam [...]. Se
pudéssemos, de fato, enxergar essas categorias de gênero como saturadas
de contradições, como descontínuas em todos os corpos que deveriam,
supostamente, descrever, poderíamos, então, começar a notar as formas
ímpares de gênero, os gêneros gaga, que se multiplicaram como vírus de
120
computador nas culturas capitalistas tardias. (HALBERSTAM, 2012, p.71,
tradução livre)

Este posicionamento fica ainda mais claro, a partir das discussões que
decorrem a seguir, acerca do videoclipe “Telephone”.

119

How could a figure so calculated and artificial, so clinical and strangely antiseptic, so stripped of
genuine eroticism have become the icon of her generation? Can it be that Gaga represents the
exhausted end of the sexual revolution?
120
It’s too bad that people still think of men and women as if they are alien species from Mars and
Venus, respectively, and that they cannot see the multiple differences that disaggregate each category
and that prevent large-scale pronouncements about what “women” like or how “men” behave [...].If we
could actually see these gender categories as saturated with contradictions, as discontinuous across
all the bodies they are supposed to describe, then we could begin to notice the odd forms of gender,
the gaga genders, that have multiplied like computer viruses in late capitalist cultures.
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4.2 Prision for bitches121 : a poética da (trans)122 sexualidade em “Telephone”

Esta proposta de uma nova política de gêneros que critica uma sociedade
patriarcal – “definição de uma ordem de género específica na qual a masculinidade
hegemónica define a inferioridade do feminino e das masculinidades subordinadas”
(ALMEIDA, 1996, p.3) – e a sua economia da beleza e da heteronormatividade é
constantemente reiterada nos videoclipes de Lady Gaga. Dentre eles, está
“Telephone” (2010), que contabiliza mais de 200 milhões de visualizações oficiais,
sendo o segundo vídeo mais assistido em seu canal no VEVO. Alguns críticos
aclamaram “Telephone” como um marco na história dos videoclipes e, além disso, o
veículo New York Press “sugeriu que este lançamento foi seu passaporte para “as
mais raras estratosferas do pop, junto com os vídeos de Madonna e, suspiro, Michael
Jackson”123 (WHITE apud RAILTON e WATSON, 2012, p.142, tradução livre)
Diferentemente dos videoclipes tradicionais com tempo máximo de quatro
minutos, esta narrativa tem quase dez minutos de duração. Aspectos como este, a
inclusão de diálogos e pausas na canção, imagens e palavras censuráveis, dentre
outros, fizeram desta poética visual uma obra complexa e distinta mas, também,
dificultaram a distribuição deste material aos veículos tradicionais. Até a MTV,
considerada uma emissora pós-moderna e transgressora, editou o videoclipe para
veiculá-lo.
Portanto, que “esta configuração da forma, conteúdo e plataforma, apresenta
sérios desafios aos modelos tradicionais estabelecidos para conceituar a maneira a
qual os espectadores/usuários se conectam com o texto.”124 (RAILTON e WATSON,
2012, p.144, tradução livre). Para os autores, tanto a noção da contemplação
cinematográfica, concebida no sentido de direcionar e controlar o olhar do
espectador, quanto a ideia do olhar fluido promovido pelo encontro doméstico com o
conteúdo televisivo, falham em compreender a complexidade inerente a esta
situação.
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Prisão para vadias. Tradução livre da descrição dada à prisão feminina retratada no videoclipe.
O uso dos parêntesis justifica-se pelo sentido que se quer empregar ao termo “trans”, com intuito
de superar o seu tradicional conceito, fazendo alusão à força trangressora desta poética no que diz
respeito ao seu formato e às questões de gênero e sexualidade por ela abordados.
123
Suggested that its release was her passport to ‘the rarest of pop stratospheres, up there with the
Madonna’s and the, gasp, Michael Jackson’s.
124
This configuration of form, content and platform, presents some serious challenges to the
traditional models established to conceptualise the way the viewer/user engages with the text.
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É importante ressaltar que este videoclipe dirigido pelo videasta sueco Jonas
Åkerlund, se encaixa nos parâmetros da busca da cultura visual por uma nova
visualidade, à medida em que o ritmo frenético e desordenado da edição, os
movimentos e texturas que incitam o sentido do tato, as transições por meio se
soluções artísticas, a criação de falas e personagens e, a inclusão de sons, ruídos e
onomatopeias fazem com que a narrativa “Telephone” se oriente por diferentes
caminhos do sensorial com o intuito de produzir novos diálogos e significados por
meio da experiência.
Enquanto Telephone arrasta ostensivamente uma canção pop superficial
sobre uma chamada telefônica perdida para um passeio selvagem pela
cultura popular americana, Lady Gaga consegue atrelar suas músicas a
conceitos muito mais profundos, como a fragmentação das conexões na era
dos celulares, a criação de novas formas de rebelião em um universo de
manipulação midiática, e a emergência de novas formas de gênero e
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sexualidade na era digital. (HALBERSTAM, 2012, p.63, tradução livre)

No roteiro criado pela artista em companhia do diretor, dois principais temas
são abordados. O primeiro consiste na insistência de Gaga em levantar o argumento
crítico sobre o seu status enquanto celebridade/mercadoria, satirizando os valores
da identidade cultural norte-americana e o sistema capitalista como um todo. O clipe
não só inclui mais uma grande artista em seu repertório de performance, a cantora e
atriz estadunidense Beyoncé, como também, uma enorme quantidade de produtos e
marcas intencionalmente expostos como em displays publicitários, tendo em vista os
closes que enfatizam a imagem destes objetos.

O desfile de produtos comerciais no videoclipe “Telephone”, que vai de
Miracle Whip a Coca-cola Diet, pode ser interpretado como o perigo do
consumismo, uma vez que leva ao envenenamento literal que, no final das
contas, prejudica a capacidade de Gaga e Honey B de (alter-ego de
126
Beyoncé no vídeo) evitar problemas com a lei. (LUSH, 2012, p.186)

Vale lembrar, neste caso, que apesar das críticas impostas ao consumismo, a
própria imagem de Gaga constitui-se como uma mercadoria comercializável. Não
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While Telephone ostensibly stretches a mindless pop song about a missed phone call into a wild ride
through American popular culture, Lady Gaga manages to harness her ring tones to much deeper
concepts, like the fragmentation of connection in the age of cell phones, the creation of new forms of
rebellion in a universe of media manipulation, and the emergence of new forms of gender and sexuality in
a digital age.
126
The parade of comercial products in the “Telephone” video ranging from Miracle Whip to Diet Coke
could be seen as the danger of consumerism since it leads to a literal poisoning that ultimately
jeopardizes Gaga’s and Honey B’s (Beyonce’s video alter ego) ability to avoid altercation with the law.
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obstante, a cantora rebate ao próprio sistema, às críticas direcionadas aos seus
discursos e tira proveito do seu status para disseminá-los através da cultura da
mídia. Neste sentido, há uma tentativa de subversão das perspectivas de opressão e
dominação como intuito de produzir identificações com as minorias, uma vez que
“imagens e celebridades substituem a família, a escola e a Igreja como árbitros de
gosto, valor e pensamento, produzindo novos modelos de identificação e imagens
vibrantes de estilo, moda e comportamento” (KELLNER, 2001, p. 27).

Imagem 11: A publicidade como via de mão dupla em “Telephone”.

Esta perspectiva subversiva é continuada na segunda abordagem do clipe, que
levanta questões referentes a (trans)sexualidade, quebra no sistema binário de
gêneros, celebração das diferenças e a categorização dos estranhos. É possível
verificar um investimento nos ideais do “Gaga Feminism” em “Telephone”, no sentido
de que são visualizados múltiplos gêneros, o senso comum e as ideias sobre o normal
são desafiadas e, ainda, faz-se percebido um dos seus princípios, o da transformação
social a partir do olhar para as margens e reconhecimento do seu impacto.

O feminismo Gaga será uma forma de enxergar novas realidades que
abrangem o nosso dia a dia – os feministas gaga verão múltiplos gêneros,
compreendendo as dicotomias masculino/feminino como desatualizadas e
ilógicas. O feminismo Gaga é uma política de gêneros que identifica o modo
pelo qual as nossas ideias do normal ou do aceitável dependem totalmente
de pressupostos raciais e baseados em classes, sobre o certo e a verdade;
O feminismo Gaga abandonará a norma, da mesma forma que um andarilho
descartaria sua bússola – uma vez sem bússola, toda direção é correta,
todo caminho soa atraente e, perder-se torna-se uma possibilidade e um
prazer. Pense no feminismo gaga da mesma forma que Lady Gaga pensa
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suas roupas – não tão funcionais e utilitárias mas, utópicas e visionárias.
(HALBERSTAM, 2012, p.26, tradução livre)

Estes traços justificam-se pelo fato de que muito da exploração visual em
“Telephone” é inspirada nos lezploitation-films que eram concebidos a partir de
questões sobre as minorias e “Baseado na visão dos corpos das mulheres como
objetos e na sexualidade feminina – especialmente lésbica.”128 (HORN, 2012, p.95,
tradução livre) Representando uma mulher que deseja sexualmente outra mulher,
neste caso, a personagem protagonizada pela artista de performance corporal
Heather Cassils, cuja aparência é extremamente masculina, Lady Gaga dá início ao
seu ataque ao discurso dominante.
Para compreender melhor o discurso normativo com relação à sexualidade e
ao gênero, sugiro a citação da feminista Simone de Beauvoir que introduz o primeiro
capítulo de sua obra “O segundo sexo”: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.”
(1967, p.9) Numa problematização desta afirmação, Monique Wittig, citada por
Butler (2003), assevera que as marcas de gênero são cultural e politicamente
embutidos no corpo, por meio de um conjunto de relações sociais compulsórias que
torna as pessoas impregnadas de seu sexo. Assim, este sistema torna-se opressivo
não somente para as mulheres mas, também, para os gays e as lésbicas.
Ainda conforme a autora, o sexo não deve ser tomado como um dado
imediato, uma vez que a percepção física consiste em uma construção mítica e
sofisticada marcada por um sistema social que unifica e confere coerência ao corpo
como corpo sexuado, servindo aos propósitos da restrição e da dominação. “Como
discursivo e perceptivo, o ‘sexo’ denota um regime epistemológico historicamente
contingente, uma linguagem que forma a percepção, modelando à força as
interrelações pelas quais os corpos físicos são percebidos.” (BUTLER, 2003, p.166)
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Gaga feminism will be a way of seeing new realities that shadow our everyday lives – gaga
feminists will see multiple genders, finding male/female dichotomies to be outdated and ilogical. Gaga
feminism is a gender politics that recognizes the ways in which our ideas of the normal or the
acceptable depend completely upon racial and class-based assumptions about the right and the true;
gaga feminism will abandon the norm the way a hiker might throw out her compass – once the
compass has been lost, every direction is right, every path seems attractive, and getting lost becomes
both a possibility and a pleasure. Think of gaga feminism in the same way that Lady Gaga thinks of
clothes – not as function and utilitarian but as utopian and visionary.
128
Based on the objectification of women’s bodies and female – especially lesbian – sexuality.
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Imagem 12: Frames da sequência “Prision for Bitches”. Ao final, Gaga beija Heather Cassils.

Tais abordagens estão em sintonia com a pesquisa de Almeida (1996) acerca
da masculinidade hegemônica e de como ela é um modelo cultural idealizado a
partir do consenso vivido. Este conceito, segundo o autor, implica um discurso de
dominação e privilégio que dispõe, na arena do poder, masculinidade e feminilidade
como assimétricas:

As masculinidades subordinadas não são versões excluídas, existem na
medida em que estão contidas na hegemonia, são como que efeitos
perversos desta, já lá estão potencialmente (como o “perigo” homossexual
que a homossociabilidade comporta, ou o feminino que está sempre presente
na sua forçada ausência dos universos masculinos). (ALMEIDA, 1996, p.1)

Mais adiante em seu texto, o autor completa seu raciocínio sobre a construção
de uma cultura da masculinidade a partir de relações de poder estabelecidas por
meio do sexo e da sexualidade na homossocialidade que, posicionam o homem
como superior nas esferas social, política e econômica. Conforme Almeida (1996), é
necessário que se perceba a dinâmica polifacetada das masculinidades e
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feminilidades e, também, o próprio uso destes termos como operadores metafóricos
para o poder e a diferenciação mesmo a níveis que não os do sexo e género:
O modelo da masculinidade é ainda internamente hierarquizador, incluindo
por isso o espectro da feminilidade nas disputas pela masculinidade. Na
competição feminiza-se os outros, na solidariedade vangloria-se a sua
masculinidade. A homossexualidade é eivada de sentidos estigmatizantes
através de um deslize semântico de várias categorias homólogas:
feminilidade, passividade, submissão, penetração das fronteiras do corpo.
(ibid., p.5)

É neste sentido que verifica-se a rebeldia de Gaga contra o aprisionamento
da mulher desviante. Conhecido como a segunda parte do videoclipe “Paparazzi”
(2009), narrativa em que a personagem da cantora assassina seu namorado numa
demonstração de inconformidade com a violência doméstica contra as mulheres –
no vídeo, Gaga é empurrada de uma varanda pelo seu parceiro, – “Telephone”
inicia-se com a chegada da artista à cadeia.
Ali dentro, a cantora põe em prática, mais uma vez, a sugestão de Cixous
(1976) a respeito da escrita. Em busca de prazeres pessoais, ela e, posteriormente,
sua parceira Beyoncé, demonstram em seus textos a sua insatisfação com relação
às insistêntes ligações telefônicas do seu – presume-se – namorado, enquanto ela
está com a cabeça e o coração focados num momento que é dela e de suas amigas.
“Stop callin', I don't wanna talk anymore / I left my head and my heart on the dance
floor / Stop telephonin' me / I'm busy [...] Boy, the way you blowin' up my phone won't
make me leave no faster / Put my coat on faster / Leave my girls no faster [...]”
(GERMANOTTA; KNOWLES; JERKINS; DANIELS; FRANKLIN, 2010)
A representação da artista como uma prisioneira junto a um grupo de
mulheres cujas aparências e atitudes não correspondem aos padrões estéticos e
morais determinados pela cultura dominante é pertinente à noção da guerra contra
os estranhos elucidada por Bauman (1998). No entanto, é neste cenário que Gaga
discute abertamente a questão da sua sexualidade – a mídia especulava, desde o
início de sua carreira, a possibilidade da artista ser transgênera – ao revelar sua
vagina para o espectador – a imagem torna-se levemente borrada no local
específico da exposição do órgão – validando o seu corpo conforme a matriz
heterossexual (imagem 11).
Contudo, logo em seguida, uma nova sequência do clipe apresenta a
chegada de Gaga no pátio da prisão, onde se encontra com várias mulheres
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prisioneiras, algumas das quais são apresentadas ao espectador em planos close
fixos que revelam suas características “estranhas”, do ponto de vista normativo.
Uma dessas mulheres é Cassils, anteriormente citada, uma artista de performance
que contraria a operação cultural e política da heterossexualidade compulsória
acompanhada de um sistema genérico fundado no corpo sexual. Sua aparência é
desviante, muitos imaginariam que ela é um homem, por possuir traços fortes,
cabelos curtos, músculos avantajados, além de vestir-se de forma sugestiva.
Esta é, então, a deixa para que Lady Gaga faça o seu comentário crítico e
reforce seu engajamento com a comunidade LGBT. Beijos e carícias ganham a tela,
filmados em diferentes ângulos de câmera, em sua maioria planos close que
pudessem capturar cada detalhe, cada movimento desta performance. Assim, a
cantora cumpre com a tarefa assinalada por Wittig:
A tarefa das mulheres, raciocina Wittig, é assumir a posição do sujeito
falante autorizado – a qual, em certo sentido, é seu “direito”
ontologicamente fundado – e derrubar tanto a categoria do sexo como o
sistema da heterossexualidade compulsória que está em sua origem. Para
ela, a linguagem é um conjunto de atos, repetidos ao longo do tempo, que
produzem efeitos de realidade que acabam sendo percebidos como “fatos”.
(BUTLER, 2003, p.167-168)

De acordo com Horn (2012), as discussões de gênero e sexualidade
continuam ao longo desta produção, partindo de fortes referências cinematográficas.
A cultura progressista do girl power de “Thelma & Louise” (1991) que tem sua fuga
parodiada pelas personagens de Gaga e Beyoncé (imagem 13) e, ainda, a força
feminina de “Kill Bill Vol. 1” (2003) representada pelo uso da icônica Pussy Wagon,
picape utilizada por Uma Thurman no filme de Quentin Tarantino, que serve não
somente como símbolo de liberdade e mobilidade para o casal do videoclipe mas,
também, símbolo da subversão do carro como espaço predominantemente masculino.
Beyoncé (Honey B) busca Lady Gaga na cadeia na Pussy Wagon e, enquanto
dirige, desabafa sobre a forma abusiva e insistente com a qual seu namorado a trata.
Ao chegarem no restaurante, o casal envenena a comida do namorado de Beyoncé –
sequência com várias citações estéticas e narrativas do clipe “Paparazzi”, como no
caso em que Honey B coloca seus óculos de sol com lentes que remetem ao
personagem Mickey Mouse e em seguida, coloca sua mão sobre sua boca
reproduzindo a cena do crime cometido por Gaga – e, também, a de todos os clientes,
cometendo uma chacina – outra referência ao filme de Tarantino (imagem 12).
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Imagem 13: Frames que indicam desde a saída da prisão até o assassinato do namorado de Honey B

Vale ressaltar que por meio de uma edição criativa, que utiliza textos,
legendas e símbolos – a transição de imagens por meio de caveiras e raios, por
exemplo – é possível associar o clipe com os filmes e videoclipe citados, adiantando
um envolvimento com um crime.
Uma terceira referência cinematográfica é identificada ao final deste massacre,
quando as artistas dançam ao redor dos mortos ornando trajes com a estampa da
bandeira dos Estados Unidos da América. Horn (2012) associa o biquíni de Gaga,
com o famoso biquíni à la Mulher Maravilha de Myra Breckinridge (imagem 11),
personagem transexual do romance homônimo do escritor americano Gore Vidal,
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cujo filme dirigido por Michael Sarne representou uma grande investida cultural
contra as normas relacionadas aos gêneros e à sexualidade no final dos anos 60 e
início dos anos 70.

Imagem 14: Referências cinematográficas: “Myra Breckinridge” e “Thelma & Louise”

A multiplicidade de gêneros e identidades que a artista aceita e afirma
configura-se, de acordo com os estudos de Bauman (1998), como um traço comum
em um mundo caracterizado por incerteza e maleabilidade, onde os estranhos deixam
de lado a necessidade de assimilação e rigidez para apresentar-se numa grande
variedade de papéis que, no caso de Gaga, possam atrair e gerar identificações.
Em sintonia com este argumento, Horn (2012, p.100) afirma que “desviantes
de gênero são representados em “Telephone” como a própria alternativa, quando o
que os discursos dominantes com apoio da mídia têm considerado “bom” e “normal”
é exposto como artificial e/ou opressivo.”129 (Tradução livre) Em um tom humorado,
o autor completa seu raciocínio, concluindo que no caso específico deste clipe,
“Lady Gaga posa de hermafrodita, que se passa por uma mulher, que está
representando uma lésbica a qual imita um transexual, que se passa por uma
mulher moldada pela assexuada Mulher Maravilha.”130 (ibid.)

129

Gender deviants in ‘Telephone’ are represented as the alternative themselves when what dominant
discourses with much media support have deemed ‘good’ and ‘normal’ is exposed as artificial and/or
oppressive.
130
Lady Gaga poses as a hermafrodite, who passes as a woman, who is playing a lesbian that is
mimicking a transsexual man, who passes as a woman modeled on the asexual Wonder Woman.
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4.3 Despindo instituições: a maldição do estranho em “Alejandro”

As associações à androginia, transexualidade e questões de gênero até então
bastante exploradas, ganham destaque no videoclipe de “Alejandro” (2010), dirigido
pelo renomado fotógrafo de moda Steven Klein, que surpreendeu grande parte,
senão a maioria dos seus espectadores, por combinar uma canção pop que possui
referências sonoras latinas e uma letra que remete a um romance com um amante
“quente como o México”, com imagens obscuras e simbólicas de motivos religioso e
militar. Vale ressaltar, no entanto, que este é um traço muito característico do
trabalho do diretor.
Sugiro pensar que “Alejandro” consiste em um videoclipe de arte e, não dos
outros gêneros – mesmo que existam indícios narrativos e de performance – tendo
em vista a experiência fragmentada que dificulta o espectador de se situar em uma
história. Apesar disso, Klein afirma que:
[…] o videoclipe de “Alejandro” representa a luta entre o bem e o mal, o que
justifica as imagens religiosas como chave: Gaga se torna uma freira e, ao
final, refugia-se em um mundo de contemplação isolada; por este motivo o
filme queima seus olhos e boca primeiro, para representar o fim de sua
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comunicação com o mundo externo. (LUSH, 2012, p.184, tradução livre)

Mesmo que se considerada a descrição do diretor, Lush (ibid.) assevera que
o vídeo apresenta muitas possibilidades interpretativas, por fazer referências
históricas e culturais, sem se comprometer com uma narrativa direta e coerente. É
exatamente por estas razões que, conforme a autora, este vídeo remete aos
trabalhos prévios de Madonna que, também, já trabalhou com o diretor da produção.
“Vogue” (1990), “Express Yourself” (1989) e “Like a Prayer” (1989) são, para muitos
críticos e pesquisadores, quase que indiscutivelmente, sugeridos como fortes
referências/citações para a construção deste produto audiovisual que invoca, mais
uma vez, seu engajamento como ativista em prol de questões relativas a
comunidade LGBT, neste caso específico, evidenciando seu repúdio, explicitamente
declarado em público, ao Don’t ask, don’t tell.
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[...] the “Alejandro” video represents the struggle between good and evil, which is why the religious
imagery is key: Gaga becomes a nun at the end and retreats into a world of isolated contemplation;
hence the film burns out her eyes and mouth first to represent the end of her communication with the
outside world.
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De fato, os principais motivos que traçam a estética representativa deste
videoclipe são o militarismo e a religião, especificamente católica. Logo após a
introdução com os nomes de Gaga, Klein e Alejandro, tem-se a representação de
soldados marchando sob os olhos de uma figura sombria vivida pela artista,
passando uma ideia de superioridade. Vestindo-se de preto, Gaga usa uma coroa e
revela garras douradas em seus dentes que remetem-na a descrição do diretor,
como uma figura obscura e suspeita, características que provocam o sentimento de
estranheza. (FREUD, 1925).
Numa reflexão comparativa à persona de Ziggy Stardust, alienígena criada por
David Bowie, Gaga desmascara seus olhos separadamente, de modo que sua
segunda pupila fique maior do que a primeira. Esta metáfora é, na verdade, reveladora,
no sentido de que Gaga se mostra estranha. Saindo de sua posição de olhar superior,
a personagem é despida e permanece somente com sua lingerie “cor de pele”, numa
sequência que evidencia a androginia de sua aparência e que valida seu
comportamento estranho por meio de sua interação coreografada com os homens
militares que sugere uma troca de papeis sexuais entre homem e mulher, ora por
movimentos que simulam o ato sexual, ora pelos scarpins – sapatos femininos de bico
fino e salto alto – calçados por estes homens durante a performance.
Esta performance conduz aos conceitos elucidados anteriormente, do
estranho como aquele que se comporta de maneira desviante e, também, do
monstro de Foucault (2001), que fere a lei sagrada de Deus e materializa a
desordem ao provocar a mistura a estrutura dos gêneros binários em um só corpo,
borrando as fronteiras entre o feminino e o masculino. (BUTLER, 2003).
Devo lembrar que, sagradas “eram as coisas que de algum modo pertenciam
aos deuses. Como tais, elas eram subtraídas ao livre uso e ao comércio dos homens
[...]” (AGAMBEN, 2007, p. 65) e, por esta razão, violar ou transgredir sua
indisponibilidade ou exclusividade era considerado um sacrilégio. Esta separação é,
segundo o autor, fruto da consagração, “termo que designava a saída das coisas da
esfera do direito humano”. (ibid.)
A profanação do sagrado é reforçada, portanto, a partir da sequência em que a
cantora orna vestimentas que simulam a batina e o hábito – vestes características da
Igreja Católica usadas respectivamente por padres e freiras – expondo um enunciado
de violação do discurso religioso enquanto se entrega ao prazer carnal do sexo ao
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ser despida e tocada por estes homens e, também, quando engole o terço em uma
ação performática metafórica contra o controle imposto pela Igreja à sociedade.

Imagem 15: Frames de “Alejandro”

Neste sentido, Halberstam (2012) expõe o “Feminismo Gaga” como anticristão e encoraja seus seguidores a guardarem suas crenças espirituais para si
próprios. Este princípio pode ser fundamentado pelo seguinte argumento:
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A matriz cultural por meio do qual a identidade de gênero tornou-se
inteligível exige que certos tipos de identidades não "existam" - isto é,
aqueles em que o gênero não decorre do sexo e aqueles em que as
práticas de desejo não decorram nem do sexo nem do gênero. "Decorrer",
nesta instância, é uma relação de implicação política instituída pelas leis
culturais que estabelecem e regulam a forma e o significado da
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sexualidade. (BUTLER, 2007, p. 24, tradução livre)

Sexualidade e religião são subvertidos em suas concepções normativas e
colocados em constante vínculo com as questões relativas ao militarismo. Vale
lembrar, por exemplo, que, segundo Lush (2012), a partir da sequência de dança em
que Lady Gaga aparece vestida com um sutiã de metralhadoras, pode-se
estabelecer uma correlação com o icônico sutiã em formato de cones criado por
Jean Paul Gaultier para Madonna.
A afiada angulação do sutiã cônico de Madonna não apresentava seus
seios objetos de prazer sexual ou de ostentação mas, como perigosos,
afiados, cortantes e objetos intrusivos. O sutiã/arma de fogo de Gaga leva a
metáfora por trás da fantasia de Madonna ainda mais além, literalizando a
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metáfora dos seios como armas. (LUSH, 2012, p.186, tradução livre)

Na sequência seguinte, Gaga posiciona-se em um palco de frente a uma cruz
de madeira, onde apresenta a canção para um grupo de soldados aparentemente
hipnotizados epla repetição do texto que soa como um eco “Alejandro, Alejandro / Ale
Alejandro, Ale Alejandro”. De repente, imagens distorcidas e em preto e branco das
sequências anteriores, mesclam-se às imagens dos soldados com cenas de terror,
fazendo uma alusão às guerras ideológicas provocadas pelo fanatismo religioso.
Estas montagens progressivas, com fusões encadeadas e sobreimpressões servem
para “introduzir o sonho ou as visões de um personagem adormecido ou pensativo”
(JULLIER; MARIE, 2009, p.43), legitimando Gaga como uma artista que quer
provocar seu espectador a refletir sobre os temas que propõe em seus videoclipes.
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The cultural matrix through which gender identity has become intelligible requires that certain kinds
of “identities” cannot “exist” – that is, those in which gender does not follow from sex and those in
which the practices of desire do not “follow” from either sex or gender. “Follow” in this context is a
political relation of entailment instituted by the laws that establish and regulate the shape and meaning
of sexuality.
133
The sharp angularity of Madonna’s conical bra made her breasts not the objects of sexual pleasure
or display, but her breasts as dangerous, sharp, cutting, and intrusive objects. Gaga’s machine gun
bra takes the metaphor behind Madonna’s costume a step further, literalizing the metaphor of breasts
as weapons.
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4.4 Jo Calderone: travestindo paradigmas em “Yoü and I”

A persistência de Lady Gaga em explorar temáticas que envolvam questões de
gênero e sexualidade não se demonstra como algo aleatório em seu corpo de
produções audiovisuais. Insistir em provocações como estas “[...] proporciona
oportunidades críticas para expor os limites e objetivos reguladores desse domínio de
inteligibilidade e, desta forma, de abrir-se dentro dos próprios termos desta matriz de
inteligibilidade rival e de matrizes subversivas de desordem de gênero.”134 (BUTLER,
2007, p.24, tradução livre)
Foi assim que, ao lançar o penúltimo single do seu último álbum de estúdio
Born This Way (2011), que a artista resolveu promover de forma massificada a
personagem Jo Calderone, representada no videoclipe “Yoü and I”, que levanta a
discussão sobre a performance drag, especialmente a menos comum de
denominação drag king135 , em que mulheres se travestem como homens. Assim,
Lady Gaga aborda gênero e sexo “sem o envolvimento sexual de um homem em
sua performance (a não ser que, talvez, este homem seja ela mesma, como sugere
a apresentação de Jo Calderone como parceiro sexual de Gaga).”136 (SWITAJ, 2012,
p.47, tradução livre)
A primeira performance de Gaga como Jo Calderone ocorreu em um ensaio
fotográfico para a edição japonesa da revista Vogue Hommes, em 2010. No entanto,
foi somente com o lançamento do videoclipe de “Yoü and I” que o alter ego
masculino da artista ganhou estrondosa projeção internacional, posteriormente
reforçada por seu discurso de abertura e performance musical ao vivo no Video
Music Awards de 2011 exibido mundialmente pela MTV.
Comparada à performance da cantora Annie Lennox nos prêmios Grammy
de 1984, quando apresentou a canção “Sweet Dreams” travestida como homem,
Lady Gaga – na pele de Jo – destacou-se por manter a “personagem” durante toda a
premiação. No seu discurso, Jo Calderone não somente afirmou ser o parceiro de

134

[...] provide critical opportunities to expose the limits and regulatory aims of that domain of
intelligibility and, hence, to open up within the very terms of that matrix of intelligibility rival and
subversive matrices of gender disorder.
135
Para uma compreensão mais aprofundada sobre a performance drag king, sugiro a leitura de
Humann e Halberstam.
136
Without the sexual involvement of a man into her act (unless, perhaps, that man is also herself, as
the introduction of Jo Calderone as a sexual partner for Gaga suggests).
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Gaga, como garantiu que ela é teatro dentro e fora dos holofotes, confirmando a
assertiva de Gray II (2012) de que Gaga é performance.
O fascínio resultante da (trans)performance pode ser associado à androginia,
numa relação que envolve a multiplicidade de gêneros. Ícones da música tais como
Grace Jones, Boy George e David Bowie, são artistas que exploraram o conceito da
androginia e, no caso de Bowie, até mesmo o universo drag com seu alter ego
feminino Ziggy Stardust, de 1972. Todos são citados por Lady Gaga como
referências para a sua performance que, mesmo interpretada como paródia, tem,
segundo Humann (2012) o potencial de chamar a atenção para a ficção do gênero,
estimulando uma reavaliação deste conceito.
De acordo com Humann (2012), ao posar como um homem, Gaga provoca o
público espectador a se questionar sobre suas crenças no tocante à própria
natureza do gênero. “Lady Gaga sugere, ao vestir-se facilmente como a persona
(masculina) de Jo Calderone, que gêneros são muito mais fluidos do que as
percepções populares possam indicar.” 137 (HUMANN, 2012, p.74, tradução livre)
Neste sentido, as construções identitárias de Gaga sugerem uma natureza arbitrária
para a escolha de gêneros e, ainda segundo as palavras de Humann, a intenção da
performance drag.
Segundo Almeida (1996) o gênero é uma categoria aberta, dotada de
aspectos transformacionais que o desassociam do poder ou da dominação social. A
abordagem que localiza o gênero na pessoa unitária, reproduz, conforme elucidado
anteriormente, ideias ocidentais sobre o indivíduo e a lógica mercantil:

A busca de sentidos e significados de gênero deve consistir num
“mapeamento” exaustivo das áreas semânticas e de ação relacionadas com
o gênero, [...] e não apenas numa focagem na sexualidade ou na divisão
masculino/feminino como divisão homens/mulheres. (ALMEIDA, 1996, p.4)
Parece-me que o gênero é precisamente um processo de objectificação das
relações sociais, simplificando a sua complexidade e localizando em
homens e mulheres características de agência e poder que não lhes são
inerentes. Importa pois identificar esses habitus que, sediados no sujeito
incorporado, reproduzem o gênero e o potenciam para “falar” do poder
noutras relações sociais, como o trabalho, a política, as expressões
emocionais. Mas não é só isso: transplanta para o mundo as categorias de
gênero que, depois, são lidas como atributos do mundo que legitimam os
diferentes atributos e chances sociais de homens e mulheres enquanto tal e
de homens e mulheres específicos. (ibid., p.17)

137

Lady Gaga suggests by so easily donning the (male) persona of Jo Calderone that gender is much
more fluid than popular perceptions about it might indicate.
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Del LaGrace Volcano e Indra Wrath apud Humann (2012, p.77) esclarecem
que este ato performático vai além do simples ato de se apresentar como um
homem, uma vez que “tenta gerar credibilidade suficiente para promover uma virada
nas nossas maneiras habituais de enxergar as coisas e, nas normas conservadoras
de gêneros.” 138 (Tradução livre) A estética drag busca, portanto, romper com a
política sociocultural que define e sujeita a mulher, nesta situação específica,
segundo forças normativas. Portanto, é por meio de sua performance que a artista
Lady Gaga abre espaço e dá voz aos representantes destas categorias sociais
marginalizadas.
Posar como Jo Calderone posiciona Lady Gaga não somente como uma
radical mas, também, como transformadora. Ao adotar esta persona, ela
desafia de forma efetiva o paradigma da heterossexualidade e satiriza o
binarismo dos gêneros. Fazendo isso, ela os desconstrói e levanta a questão
de sua existência, chamando, assim, atenção para os gêneros ao mesmo
tempo em que ela faz algo que algumas pessoas considerariam
revolucionário: ela evidencia a natureza arbitrária das escolhas de
139
gêneros. (HUMANN, 2012, p.79, tradução livre)

No videoclipe de “Yoü and I”, no entanto, a artista vai ainda mais além ao se
aproveitar de recursos tecnológicos e da linguagem cinematográfica para juntar
Gaga e Calderone em várias cenas de uma mesma sequência. Ao apresentar as
duas personagens juntas, o plano mais frequente é o geral, o qual “insere o sujeito
em seu ambiente, eventualmente dando uma ideia das relações entre eles.”
(JULLIER e MARIE, 2009, p.24). O cenário, um vão em meio a uma plantação,
remete à estrada em que Gaga caminha no início do vídeo, fazendo uma alusão ao
estado de Nebraska nos Estados Unidos, citado na canção como terra natal do seu
homem amado: “Há algo, algo sobre este lugar […] há algo, algo sobre meu cara
legal de Nebraska”140.
Com o uso de uma grua, os movimentos de câmera oscilam até a objetiva
atingir, na verticalidade, um ângulo próximo a 90º, configurando-se como câmera
alta total (JULLIER e MARIE, 2009, p.26), de modo que os rostos da artista e do seu
138

Try to generate enough credibility to put a spin on our habitual ways of viewing things, and on
conservative gender norms.
139
Posing as Jo Calderone positions Lady Gaga not only as radical, but also as transformative. By
adopting this persona, she effectively challenges the heterossexual paradigma and plays with gender
binaries. In doing so, she deconstruct them and calls into question their very existence, thereby calling
attention to gender at the same time as she does something some people would consider
revolutionary: she highlights the arbitrary nature of gender choices.
140
Something, something about this place [...] something, something about my cool Nebraska guy.
Tradução livre do trecho da canção “Yoü and I” presente no álbum “Born this way”.
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alter ego masculino sejam suavemente disfarçados. No entanto, há também, rápidas
tomadas de plano médio em que, curiosamente, um dublê é utilizado para substituir
Lady Gaga, cuja presença no plano é limitada ao seu rosto enquadrado na parte
inferior da tela, enquanto a artista assume a personagem de Jo Calderone que,
sentado sobre um piano, está posicionado em um eixo destaque na tela, respeitando
a tradicional regra dos três terços. Assim, a artista se coloca, mais uma vez, na
posição de legitimar seu gênero masculino.

Imagem 16: Frames da sequência com Jo Calderone em “Yoü and I”

Entretanto, esta fluidez de gêneros e sexualidades fica ainda mais intensa nas
cenas em que Calderone e Gaga se aproximam e se beijam, possibilitada por meio
da utilização do também tradicional campo/contacampo do cinema. Desta forma,
verifico que a artista não somente promove uma visibilidade da cultura drag e da
transexualidade, como, também, ao estabelecer um relacionamento afetivo entre as
personagens, deturpa as razões políticas que regulam o gênero como uma relação
binária em que o termo masculino se difere do feminino. Mesmo que separadamente,
as personagens são representadas por uma única artista, em uma performance que
transpõe a inteligibilidade linguística dos gêneros, sendo a relação heterossexual de
Gaga e Calderone, na verdade, um hermafroditismo artístico que “ocasiona a
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convergência e desorganização das regras que governam sexo/gênero/desejo.”141
(BUTLER, 2007, p.32, tradução livre)
É possível compreender que, apoderando-se simbolicamente dos conceitos
discutidos, as poéticas visuais de Lady Gaga procuram transcender a realidade
institucionalmente binária da sociedade a partir de representações de gêneros fluidos
e de natureza arbitrária. A reiterada exploração das temáticas envolvendo questões
de sexualidade, gênero e categorização de estranhos, na esfera mainstream, cria
condições para um público com potencial transgressor de subverter o próprio
sistema que a apresenta como estrela pop.
Sob o aspecto parodoxal de uma carreira comercialmente bem sucedida e a
disseminação de discursos com potencial transgressor por meio de suas
performances artísticas, pode-se dizer que Lady Gaga desafia e beneficia-se dos
sistemas de poder, se aproveitando de seu status para problematizar e legitimar
aquilo que a cultura heteronormativa rejeita e invalida. “A música de Gaga pode não
se distanciar do pop, mas quando ela se apresenta em fantasias extravagantes e
com total entrega, temos a sensação de que ela abre as portas para um novo mundo,
particularmente para os jovens.”142 (HALBERSTAM, 2012, p.137, tradução livre)
Por meio de videoclipes que superam o caráter estritamente promocional,
voltados para a simples divulgação de faixas musicais, as poéticas visuais da artista
sugerem uma nova visualidade fundada na experiência, transpondo a rigidez deste
formato midiático e permitindo que se estabeleçam novos diálogos com o grande
público, além da letra e além da imagem, de modo que as temáticas abordadas –
considerando o estranho como o traço mais evidente – ganhem cada vez mais
espaço e sejam levadas em consideração.
Estas leituras, análises e produções de sentido refletem a construção do
discurso de Gaga em termos estéticos e narrativos, de modo que sirvam de base
fundamental para uma abordagem mais vertical de sua perspectiva poética. Uma
decupagem destes caminhos fornecerá os recursos necessários para que se
construa uma poética que reproduza seus enunciados e que se aproxime das
linguagens por ela exploradas em seus discursos videográficos.

141

Occasions a convergence and disorganization of the rules that govern sex/gender/desire.
Lady Gaga’s music may not itself stray far from pop, but when she performs it in crazy costumes
and with wild abandon, we have a sense of the new world that she opens up, for young people in
particular.

142
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CAPÍTULO 5: A POÉTICA DOS ESTRANHOS NO VIDEOCLIPE “ELECTRIC
GUITAR”

O objetivo e a motivação desta investigação têm suporte nas reflexões
teóricas acerca das relações estabelecidas entre o videoclipe e o mainstream a
partir de uma perspectiva minoritária – os estranhos – presente no discurso de uma
das maiores cantoras e artistas pop dos últimos anos, a nova-iorquina Lady Gaga.
Certamente, o investimento nesta pesquisa forneceu informações valiosas para que
eu pudesse refletir poeticamente acerca de cada um dos temas investigados.
A experiência criativa do videoclipe “Electric Guitar” parte dos parâmetros
recorrentes nas poéticas de Lady Gaga, reforçando as discussões sobre o “estranho”
e, ainda, buscando expandir as fronteiras do senso comum a respeito do videoclipe
por meio do emprego de novas linguagens, sem promover uma fuga da estética
plástica predominante no pop. Contudo, vale ressaltar aqui, que “Electric Guitar” –
letra da canção, roteiro e execução do videoclipe – é fruto de uma inquietação
pessoal e reflete o meu lugar de fala, tanto como artista, quanto como pesquisador.
Desde o início desta investigação, tratei de temas como identidades
estranhas, poética trans, subversão, gêneros e os mais variados aspectos que
circundam o objeto de estudo. Neste capítulo, portanto, pontuo referidas questões
presentes no corpus da análise e desdobro minha poética em todos os passos do
processo criativo.

5.1 Electric Guitar: processo criativo de um discurso videográfico “estranho”

Conforme comentado na apresentação desta dissertação, ainda criança iniciei
o meu processo criativo como escritor de letras de música, uma forma que encontrei
para fugir das minhas ansiedades provocadas pelo preconceito que sofria devido à
minha aparência ou às minhas escolhas. Já fui categorizado das mais diversas
formas. De “gordo” – apelido que ganhei na escola – a “aidético” ou “anoréxico”,
quando finalmente consegui emagrecer depois de meses de esforço e dieta para
tentar me encaixar nos padrões estéticos determinados socialmente e, ainda,
“bichinha” e todos os demais pejorativos possíveis que indicassem minha
homossexualidade, quando usava acessórios de moda ou pintava o cabelo. Nada
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parecia agradar meus colegas e, até mesmo, alguns familiares. E, o mais
interessante é que eu me impunha esta tarefa como obrigação porque todos me
faziam acreditar que eu estava errado, por ser eu mesmo, por ser espontâneo.
Uma das primeiras letras/melodias que criei foi “Obscure Way” (2003) – do
inglês, caminho obscuro – um processo orgânico que refletiu os meus sentimentos
daquela época, com um caráter bastante introspectivo. Para mim, era extremamente
difícil lidar com todas aquelas críticas porque eu não tinha maturidade suficiente
para confrontá-las e afirmar minha identidade. Escrevendo, encontrei um modo de
me libertar dos receios que me assombravam e isto fica claro em cada verso:
Todas as noites e todos os dias / tenho andado por este caminho obscuro /
seguindo a escuridão / onde não posso enxergar meus medos tomando
conta de mim / Neste lado da estrada / não sou eu quem está no controle /
143
eu pertenço ao mundo / e é ele quem decide o que vai fazer de mim.”
(PINTO, 2003, tradução livre).

Nesta mesma época, escrevi várias outras letras com temáticas similares e
que exprimiam este sentimento de desistência e sofrimento, como “Promises” (2004)
– “Você questiona a razão pela qual suas promessas o estão derrubando / Bom,
então olhe para as pessoas ao seu redor / elas tomarão de você tudo o que
puderem.”144 (tradução livre) – e “Can’t Stop Bringing Me Down” (2004) – “Você não
para de me rebaixar / O que eu quero você não me dá / você é tão mau, tão ruim /
me bate / me machuca / me faz gritar / faz sentir-me tão mal / você não para de me
rebaixar.”145 (tradução livre).
Fica claro nestas e em outras letras que o medo e a insegurança dominavam
meus pensamentos. Por ser gordo, gay, por pintar o cabelo, por gostar e assimilar a
moda dos ícones pop dos anos 80, eu era considerado um estranho que destoava
da “maioria”. Fui uma das várias crianças que, ainda hoje, sofre com os abusos –
bullying – de seus colegas e familiares. As pessoas não querem ter o trabalho de
tentar compreender o outro, para o grupo dominante (leia-se aqueles que seguem o
manual das revistas de moda e celebridades, estas que, por sua vez, exercem forte
poder de opinião sobre seus “leitores”) existem duas opções, o certo e o errado e,
143

Every night, everyday / I’ve been in this obscure way / following the dark / where I can’t see my
fears coming back to me / In this side of the road / It’s not me who take control / I belong to the world /
And it decides the way it’s taking care of me.
144
You’re asking why the promises you made are tearing you apart / well then, define the people who
are always by your side / they will take from you whatever they find.
145
You can’t stop bringing me down / what I want you can’t give / you’re so bad, you’re so mean / beat
me up / make me hurt / make me scream / make me feel so sad / no, you can’t stop bringing me down.
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neste caso, o errado sou eu. Minha sensibilidade levou-me, portanto, a encontrar na
música e na poesia de suas letras, uma possível solução pessoal para este
problema.
A música de Lady Gaga, com letras sugestivas, rica em timbres eletrônicos
oitentistas e, os seus videoclipes extravagantes e repletos de referências icônicas do
pop, fizeram com que eu me sentisse à vontade novamente, para celebrar a(s)
minha(s) identidade(s). De repente, eu não me sentia mais sozinho e, ainda melhor,
o sucesso da artista fez com que o mundo reabrisse os olhos para essa abordagem
estética que preza a liberdade. Nem todas as pessoas aderiram ao discurso de
Gaga, muitas críticas surgiram mas, independentemente, a artista ganhou uma
legião de seguidores – alguns deles extremamente fanáticos, denominados little
monsters – e passou a usufruir da fama para difundir os discursos de igualdade e
justiça social, elucidados em capítulos anteriores.
A seguir, revelo, portanto, como e porque a arte pop de Lady Gaga incentiva e
influencia meu processo de criação, além de despertar o meu olhar crítico acerca
dos videoclipes propostos para o gênero.
5.1.1 “I never was another face in the crowd”146

Comecei a escrever “Electric Guitar” – letra e melodia – em novembro de
2011, no período em que participei do processo seletivo para o programa de PósGraduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais na Universidade
Federal de Goiás. Desde então, aprofundei a minha investigação acerca da poética
visual de Lady Gaga e, fui influenciado por sua perspectiva artística que, em vez de
lamentar, celebra sua força, sua diferença, suas identidades e posicionamentos.
Portanto, das letras e melodias melancólicas, passei a criar com entusiasmo,
de modo que as minhas produções remetessem a celebração, a uma visão mais
positiva sobre a vida e, principalmente, a como lidar com os obstáculos impostos ao
longo da minha caminhada, sendo eu mesmo. Afirmações desta natureza são
frequentes nas letras de Gaga desde o início de sua carreira, tais como “just dance,
it’s gonna be okay”147 em Just Dance (2008); “I’m a free bitch, baby”148 em Bad

146

Eu nunca fui somente mais uma face na multidão. Tradução livre.
Somente dance, e tudo ficará bem. Tradução livre.
148
Sou uma vadia livre, querido. Tradução livre.
147
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Romance (2010); “Don’t call my name, Alejandro, I’m not your babe”149 em Alejandro
(2010); “I’m beautiful in my way, ‘cause God makes no mistakes”150 em Born This
Way (2011); “I’ve had enough, this is my prayer, that I’ll die living just as free as my
hair”151 em Hair (2011); “You won’t stop my voice, ‘cause you don’t own my life”152
em Do What U Want (2013).
Vale ressaltar, no entanto, que as letras de canções constituem-se como um
dos variados elementos presentes em um videoclipe. Para alguns autores como
Vernallis (2004), a letra eventualmente compete com os parâmetros visuais e, até
mesmo, com a música, para tentar conquistar a atenção do público, enquanto que,
para outros, a letra compõe a obra do videoclipe como fator essencial para o seu
desdobramento, mesmo que a abordagem audiovisual não apresente um conteúdo
representativo literal daquele texto.
A autora parte, por exemplo, da necessidade de compreender a capacidade
de representação da música e do fato de que, para muitos teóricos, ela é limitada
nos termos de expressar emoções por si só, quando se trata de objetos específicos
como no caso da inveja e do orgulho. Daí, letras e imagens são adicionadas à
musica como novas camadas que, definem os contornos traçados pela música,
assim como Roland Barthes argumentava que na relação entre texto e imagem,
cada elemento trabalha para restringir o significado, promovendo clareza e um efeito
de narrativa – conforme ocorre nos filmes hollywoodianos.
No entanto, Vernallis (ibid.) afirma que, no caso de videoclipes, cada um
destes termos – imagem, letra e música – permanece ambíguo, para que nenhum
dos elementos ofusque os demais, uma vez que, independentemente do seu caráter
artístico, como obra ou produto da cultura visual, o clipe exerce a função
promocional, principalmente na esfera pop. Assim, na maioria dos casos, os
diretores “Optam por manter abertas as conotações musicais e verbais,
especialmente quando elas estão em desacordo.”153 (p.143, tradução livre)
Em algumas situações Gaga é bastante literal no que diz respeito ao sentido
que deseja imprimir em suas letras e canções. Porém, não necessariamente, estas
letras são interpretadas visualmente ao pé da letra, pelo contrário, na grande maioria
149

Não chame o meu nome, Alejandro. Não sou sua querida. Tradução livre.
Sou bela do meu jeito, porque Deus não comete erros. Tradução livre.
151
Para mim já basta, este é o meu lema, vou morrer sendo livre como os meus cabelos. Tradução
livre.
152
Vocês não calarão a minha voz, porque não são donos da minha vida. Tradução livre.
153
Opt to keep the musical and verbal connotations open, especially when they are at odds.
150
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das vezes, os videoclipes de Lady Gaga fornecem ao observador uma riqueza de
elementos que superam aquilo que poderia ser supostamente aguardado pelo
público. Percebe-se que a artista estabelece conexões com outras histórias,
referências artísticas, ou, até mesmo, assuntos polêmicos – questões relativas à
injustiça social e ao preconceito – quando desenvolve a sua obra audiovisual em
parceria com seus diretores. Tomemos como exemplo os videoclipes analisados
anteriormente.
Vernallis (2004) chega a sugerir de forma generalizada que as letras de
canções pop são vagas, por não deixarem claro a quem o intérprete está se
referindo. Contudo, no âmbito do pop, faz muito mais sentido a noção da autora de
que as letras que possuem uma conexão poética com a imagem e a música, se
destacam. “Conexões enigmáticas entre texto e imagem podem encorajar o
espectador a buscar além da imagem para descobrir o significado do texto; elas
também encorajam a consideração da imagem em relação à faixa de áudio.”154 (ibid.,
p.148, tradução livre). Isto é, mais uma vez, o que se percebe nas análises dos
videoclipes da artista, presentes no capítulo anterior e, portanto, uma característica
que deve ser trabalhada em minha poética.
Entretanto, antes de finalizar a letra de “Electric Guitar”, trabalhei em outras
duas produções audiovisuais – videoclipes – ambos com direção, performance e
letras de minha autoria, acompanhado de outros colegas Mestres e mestrandos da
área da Comunicação – Murilo Bueno, Mestre (FACOMB/UFG) – e da Arte e Cultura
Visual – Isabela Veiga, Mestre (FAV/UFG); Hugo Brandão, Pedro Simon Araújo e
Thaís Oliveira, Mestrandos (FAV/UFG) – que se envolveram em outros aspectos do
processo criativo, como a direção de arte, produção e edição. Apesar de possuirmos
experiência no ramo do cinema com curtas-metragens, nenhum de nós havia
investido esforços em trabalhos como estes.
O primeiro dos videoclipes, “Love Gun – Entre o eu e o outro”, foi
desenvolvido para a disciplina Teoria da Arte e da Cultura Visual, posteriormente,
publicado como narrativa visual no VI Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e
Cultura Visual (2013). Esta obra possui um caráter bastante experimental pelas
seguintes razões: (1) o fato de este ser o primeiro videoclipe realizado pelos
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Enigmatic connections between text and image can encourage the viewer to search through the
frame to uncover the meaning of the text; they also encourage consideration of the image in relation to
the audio track.
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membros da equipe; (2) e, também, a primeira experiência em criação e produção
de música pop; (3) além disso, a ideia de incluirmos elementos textuais que
superassem a faixa musical, como o ruído das armas e a narração em off
apresentada logo no início do vídeo; (4) e, ainda, a descontrução de referências
artísticas e uma performance de corpo que estabelece uma ambiguidade na relação
imagem, música e letra.
A letra de “Love Gun”, escrita em 2012, possui uma conotação bastante
sexual, especialmente, em alguns versos específicos tais como “Quero sentir o
sabor da tua boca / Quero tirar a sua roupa”155 (tradução livre). Ao mesmo tempo,
vários outros versos desta canção como “Quero ir além / Quero ir para um lugar
onde os meus pensamentos são permitidos” 156 (tradução livre) sugerem uma
ambiguidade temática e, ainda, com relação a quem o intérprete se refere ou, até
mesmo, de quem são as vozes que ele reproduz – primeira ou terceira pessoa – ao
pronunciá-los.
Foi aproveitando destas diferentes possibilidades de leituras que desenvolvi o
roteiro desta narrativa visual com a ajuda da minha amiga e colega do mestrado,
Thaís Oliveira, propondo a partir desta linguagem, um confronto entre o sujeito como
constructo social e seu inconsciente, em um processo que rejeita uma formação
sistematizada, estritamente unitária e racional, a partir de questionamentos sobre as
noções de verdade empregadas com fixidez sobre a significação do self.
Em um nível, as letras estão no mesmo plano de outros meios. Música,
imagem, e letras aparentam ser tanto interdependentes como
independentes nos videoclipes: enquanto cada uma exerce uma força sobre
as outras, elas também possuem seus próprios segmentos ou
157
teleologias. (VERNALLIS, 2004, p.153, tradução livre)

Este diálogo parte da releitura de “TV Buddha” do artista Nam June Paik
(1974), uma instalação com circuito interno de filmagem que, neste caso, tem a
câmera metaforicamente substituída por uma arma de fogo, cuja imagem e ruídos
durante o vídeo indicam uma guerra subjetiva. Os closes nas expressões faciais da
personagem em sintonia com a narrativa oral indicam uma perturbação, e a
transição da imagem para um universo paralelo onde o inconsciente ou seu “alter155

I want a taste of your mouth / Wanna take your clothes off.
I wanna go to the next round / I wanna go where my thoughts are all allowed.
157
At one level, lyrics work on an equal plane with other media. Music, image, and lyrics seem both
interdependent and independent in music video: while each exerts a shaping force upon the other,
each also possesses its own arc or teleology.
156
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ego” se expressa de forma voraz, representam a noção de tempo psicológico, uma
percepção que se distancia do domínio do tempo real.

Imagem 17: Frames de “Love Gun – Entre o Eu e o Outro”

Neste sentido, os devaneios do inconsciente consistem em uma narrativa
descontínua e fragmentada, no entanto, guiada por um narrador-personagem que
indaga e reconstrói circunstâncias estabelecendo um vínculo subjetivo entre o
consciente e o inconsciente. A incerteza e a indeterminação do self são sustentadas
pela projeção do duplo, um arquétipo psíquico que funde identidade e imaginário de
modo a permitir que o sujeito tenha a flexibilidade de assumir esta posição,
reforçando o diálogo com o texto que afirma o “entre” como o lugar do eu-narrador.
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Esta narrativa, faz uso do recurso midiático como portal de acesso à essa identidade
estranha, assim, através da tela, um mundo de representações semióticas ganha
vida, no uso de cores, padrões, símbolos que fomentam o referido embate.
Portanto, que não há a necessidade de se conectar letra, imagem e música
somente por meio do ritmo, ou simplesmente cortar as tomadas de acordo com as
batidas. De acordo com Vernallis (ibid.), a abordagem do teórico John Anderson que
compreende o videoclipe unicamente por meio de correspondências literais à música
e, ainda, que todas as conexões carregam o mesmo peso e significado está
totalmente equivocada. Foi a partir deste entendimento limitado e conservador que
busquei desviar na criação e produção de “Love Gun” e é com este princípio que
“Electric Guitar” será desenvolvido.
A noção sobre o videoclipe desmerece as complexas maneiras em que
imagem e música podem começar a trabalhar juntas para criar uma forma.
A simultaneidade funciona como num tipo de articulação usada para
construir um edifício mas, ela não descreve os diferentes tipos de material
que podem ser utilizados, nem sugere como a estrutura pode ser trabalhada
usando estes materiais. Simultaneamente, as qualidades de fluxo e
velocidade do videoclipe dificultam a determinação de sua estrutura. Não
obstante, o conceito de articulação é uma boa maneira para se começar a
158
descrever um videoclipe. (VERNALLIS, 2004, p.179, tradução livre)

A segunda obra audiovisual criada difere da anterior em diversos aspectos.
“Legs Up” (2013), cuja letra e roteiro são de minha autoria, faz parte de mais uma
experiência inédita no meu processo criativo. Ao final do ano de 2012, enviei o
videoclipe “Love Gun” para produtores musicais que estão no mercado e que
trabalham com artistas pop brasileiros e, felizmente, obtive algumas respostas. No
início de 2013 estabeleci as metas de produção poética para o decorrer de todo o
ano e, em maio, viajei a São Paulo para trabalhar na produção de algumas canções
com a equipe da HEAD Media Brasil.
Nas reuniões com os produtores e músicos Diego Silveira, Pedro Caropreso e
Victor Reis (CEO), buscamos definir a sonoridade ideal para cada faixa – foram
gravadas três canções com letras e melodias de minha autoria – e qual seria a
abordagem de cada canção na esfera do pop, em termos de musicalidade e
158

The notion of music video leaves out the complex ways that image and music can begin to work
together to create a form. A simultaneity functions like on type of join used to construct a building, but
it does not describe the different types of material that can be used, nor does it suggest how a
structure can be put together using these materials. Simultaneously, music video’s qualities of speed
and flux make its structure difficult to pin down. Nevertheless, the concept of a join is a good place to
begin a description of music video.
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mercado. Especialmente no caso de “Electric Guitar”, selecionada para o processo
de criação da minha poética visual, discutimos e estudamos os timbres,
instrumentos e sintetizadores mais adequados para que a música estabelecesse
uma conexão com a poética de Lady Gaga.

Imagem 18: Ilha de produção musical; Victor Reis (CEO da Head Media Brasil) e produtor Pedro
Caropreso; gravando vocais no estúdio em São Paulo.

Contudo, antes de me dedicar ao roteiro e a produção para o referido
videoclipe, optei por aventurar-me com a criação de outro clipe para, em primeiro
lugar, adquirir mais segurança e, em segundo, começar a construir minha
personalidade artística para performances como cantor para o grande público.
Escrevi o roteiro – primeiro tratamento – e iniciei, portanto, a produção executiva do
videoclipe “Legs Up” em julho de 2013, buscando parceiros, estabelecendo contatos
com modelos, coreógrafos, dançarinos, estúdios de gravação, figurinistas, editores,
maquiadores, enfim, toda a equipe necessária para as gravações e pós-produção.
Conforme citado anteriormente, esta canção possui um argumento bastante
sexual e, além disso, apesar de sua sonoridade pop e eletrônica, com timbres de
dubstep159, muitos sintetizadores e batidas são característicos da música jamaicana
– ragga160 – combinada a sutileza das cordas do Santur persa, característico de
canções do oriente médio. Por esta razão, resolvi experimentar uma abordagem
bastante sensual, que explorasse, em primeiro lugar, a dança, tanto o ragga e
quanto a dança do ventre que, contribuiriam na construção dessa visualidade.
Busquei, portanto, coreógrafos e dançarinos especializados em cada um destes
estilos e, em parceria, começamos os trabalhos de coreografia e marcação. Foram
159

Gênero de música eletrônica com raízes na música experimental inglêsa, marcado por sons de
frequência baixa, sub graves e bass drops – batidas características ao final da introdução da música.
160
Ragga ou dancehall digital é um gênero musical criado na Jamaica, que se assemelha ao reggae
mas, incorpora elementos do hip-hop e, também, da música eletrônica como o dubstep.
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três semanas de ensaios com duração de cerca de três horas, praticamente todos
os dias, para que eu fosse devidamente preparado para as gravações.

imagem 19: Com Killder Alves, líder do grupo de dança Urban School e Mare Rela, professora de
dancehall do Studio Dançarte, ambos ao fundo, criando a coregorafia para “Legs Up”; Com os
dançarinos Samuel Rodrigues, Mare Rela e Patrícia Emília durante os ensaios; Com Mare e Samuel
no último ensaio antes da gravação.

O que, no entanto, afasta este trabalho das propostas de “Love Gun” e
“Electric Guitar”, a ser elucidada adiante, é a questão da representação do corpo
dominante, do corpo que se encaixa nos padrões estabelecidos socialmente. Ao
mesmo tempo que proponho algumas passagens que sugerem a libertação sexual e,
ainda, a homossexualidade – fatores que podem causar estranhamento em alguns
espectadores pelo uso verbal de conteúdo explícito e imagens consideradas
inapropriadas – o que se vê na tela são imagens predominantemente machistas e
representações de poder por meio de detalhes como a cor/textura dourada que
remete à riqueza; as esculturas de leões, animal considerado o rei da selva; a dança
do ventre e o twerk que posicionam a mulher como objeto sexual; homens tocando
mais de uma mulher ao mesmo tempo ou, até mesmo, dois homens tocando uma
única mulher; mulheres vestidas de lingerie, dentre outros aspectos (imagem 19).
Letra e música formam um produto completamente distinto na faixa “Electric
Guitar”, produzida com instrumentos reais – piano e guitarra elétrica – além de timbres
e sintetizadores eletrônicos característicos da música pop dançante. Com melodia e
letra definidas, minha exigência maior durante o processo de produção foi a de que a
música apresentasse esta mistura de sons instrumentais e eletrônicos, como ocorre
em muitas das canções de Lady Gaga, como “Yoü and I”, “Born This Way” e “Hair”.

135

Imagem 20: frames de “Legs Up”, disponível no YouTube

Além disso, em vez do uso de uma linguagem explícita e sexual, a letra de
“Electric Guitar” (a letra com a tradução em versos encontra-se no Anexos, página
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153) é inspirada nos conteúdos motivacionais das canções de Gaga, a partir da
minha experiência de vida. Portanto, introduzo a canção com uma letra bastante
pessoal e, assim como a artista, faço também o uso de metáforas – “I’m as free as
my hair” (sou tão livre quanto meu cabelo) – com o intuito de representar a força e a
celebração das múltiplas identidades. Desta forma, busquei evidenciar um pouco de
cada aspecto sofrido pelos “estranhos” de Lady Gaga: o preconceito, a rejeição, a
marginalização, a necessidade de aceitação, a luta contra o sentimento de
viscosidade e em defesa de suas identidades, a quebra de barreiras e a celebração
da diferença.
When I was Young / I used to dream that I would sing to the biggest crowds /
And give my family something to be proud of me / When I was Young / I was
misfit / No one would get me / I was incomplete / Thought I was wrong / I
didn’t feel like part of anything / But now that I know who I can be / I fell in
love with my identity / And I’m gonna show the world a different side of
161
me. (PINTO, 2012)

Conforme Vernallis (2004), a letra da canção e a própria performance vocal
não indicam exatamente para quem eu, cantor, estou falando ou se não passa de
uma autorreflexão. No papel de letrista, posso afirmar que a ambiguidade está, de
fato, presente neste aspecto, uma vez que estas palavras são direcionadas não
somente ao mundo, isto é, àqueles que criam a sensação de estranheza sobre o
Outro, como, também, servem de motivação e inspiração para mim e para todos
aqueles que são categorizados como estranhos, seja por seu peso, por sua
aparência, raça, sexualidade, classe social etc.

This leather jacket I am wearing tonight / Is not mine / I got it from a stranger
dude at a dime / Pray to God to make my dream come alive / And now I will
try / To keep your ass shaking / Wooow, wooow / There’s something
changing / Take a look around / Wooow, wooow / I’m gonna show you what
I’m all about / I don’t know how to play electric guitar / But I wanna be a
rockstar / So I’ll break it, break it / I don’t know how to play electric guitar /
But I wanna be a rockstar / So I’ll break it / Let’s go! / I’m gonna break b b b
b break it / Yeah, I am gonna break b b b b break it / I’m gonna break b b b b
break it / Yeah, I am gonna break b b b b break it / I never was another face
in the crowd / I used to stand out / Well, people kept looking at me / But all
the shit that would come outta their mouths / Made me have no doubt / That

161

Quando eu era criança / Eu sonhava que cantaria para as grandes multidões / E daria à minha
família algum motivo para sentirem orgulho de mim / Quando eu era criança / Eu era excluído /
Ninguém me entendia / Me sentia incompleto / Pensei que estivesse errado / Não me sentia parte de
nada / Mas, agora que sei quem eu posso ser / Me apaixonei por minha identidade / E vou mostrar ao
mundo meu outro lado.
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people thought I was a freak / But now I’m gonna get your feet off the ground
162
/ Put your hands in the clouds / And keep your ass shaking. (ibid.)
A metáfora

principal presente na letra desta canção está, claramente, na ideia

do intérprete que quebra a guitarra para se tornar uma estrela do rock, já que não
sabe tocar o instrumento musical. Sim, há uma verdade por trás desta simples
colocação, uma vez que, como cantor, videasta e letrista que não toca instrumentos
musicais, busco o reconhecimento do público pelo meu esforço artístico, no entanto,
o significado pode ser levado além no contexto da canção, quando lida ou escutada
por inteiro.
Quebrar a guitarra foi, também, a forma de anunciar que nós “estranhos”
estamos prontos para quebrar as barreiras que nos marginalizam, que nos excluem
do social, que nos categorizam como inferiores, que nos desmerecem e violam
nossos direitos como cidadãos. Não saber tocar a guitarra e, quebrá-la para tornarse um “rockstar” significa mostrar que não precisamos nos encaixar nos padrões
estabelecidos socialmente para mostrar que somos tão ou mais capazes que
aqueles que cumprem as leis escravizantes da moda e da igreja. Encontrar este
lugar como uma estrela é mostrar que conhecemos e lutamos por nossos direitos e,
por isso, sabemos que podemos ocupar o nosso espaço na esfera social sem medo
de sermos escrutinados e julgados pela mídia e pela sociedade.
Vale ressaltar, ainda, que foi a partir da letra de “Electric Guitar” e por todas
as razões acima descritas, que dei o nome ao projeto musical de “Project The Other”,
em português, “Projeto: O Outro”, uma vez que, era para esse outro, essa identidade
que se via presa em um lugar obscuro dentro de mim – entendam, obscuro não
significa ruim mas, algo que fazia parte de mim e eu tinha medo de assumir, de
trazer à luz – que eu queria dar uma voz.
O gancho da letra, além de abrir a canção após a sua introdução, segue
também cada refrão e reforça, portanto, estas afirmações, com a repetição
162

Esta jaqueta de couro que estou vestindo esta noite / Não é minha / Eu a peguei com um estranho
num bar / Peço a Deus que realize meu sonho / E agora vou tentar / Te fazer dançar (mexer seus
quadris) / Uaaau, uaaau / Algo está mudando / Olhe ao seu redor / Uaaau, uaaau / Vou lhe mostrar
quem eu sou realmente sou / Eu não sei tocar guitarra / Mas, quero ser um rockstar / Então, vou
quebrá-la! Vou quebrá-la! / Eu não sei tocar guitarra / Mas, quero ser um rockstar / Então, vou
quebrá-la! / Vamos! / Eu vou quebrá-la! Q Q Q Q Quebrá-la! / Isso mesmo, Eu vou quebrá-la! Q Q Q
Q Quebrá-la! / Eu vou quebrá-la! Q Q Q Q Quebrá-la! / Isso mesmo, Eu vou quebrá-la! Q Q Q Q
Quebrá-la! / Eu nunca fui somente mais uma face na multidão / Eu me destacava / Bom, as pessoas
olhavam para mim / Mas toda aquela merda que saía de suas bocas / Me fez ter a certeza / Que as
pessoas acreditavam que eu era um estranho / Mas, agora eu vou tirar os seus pés do chão / Te
fazer levantar as suas mãos para as nuvens / E te fazer dançar (mexer seus quadris).
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anunciada desta ação de libertação. Este novo território de significações que as
letras de canções dão às palavras, pode ficar ainda mais claro nos videoclipes. “A
large number of videos paint their visual world much larger than the hook line implies,
thereby claiming a greater authority for the music and image and, in the process,
complicating the relations among the three media.”163 (VERNALLIS, 2004, p.146,
tradução livre)
Esta é uma forte característica dos videoclipes de Lady Gaga que, conforme
explanado no capítulo anterior, fazem uso de diversas metáforas visuais de modo
que levam as letras das canções que os acompanham a um novo âmbito de
significações a ser interpretadas pelo espectador. A seguir, proponho, portanto, um
levantamento de cada um dos parâmetros explorados na poética desta artista os
quais influenciaram fortemente o processo criativo do videoclipe “Electric Guitar”.

5.1.2 Parâmetros poéticos de Lady Gaga

É importante, portanto, ressaltarmos quais parâmetros poéticos de Lady Gaga
serão explorados com evidência no videoclipe “Electric Guitar” e, de que modo cada
um deles contribuirá para a construção de uma poética dos estranhos que desafie o
lugar comum das produções audiovisuais voltadas à esfera pop.
Nos termos do videoclipe como formato, identificou-se nesta pesquisa vários
aspectos que podem ser trabalhados para que a obra supere o caráter promocional
pelo qual é conhecido. Vários artistas de outros gêneros musicais já fazem uso
destas práticas em seus videoclipes e, no pop, muitos outros artistas têm aderido às
possibilidades artísticas antes afastadas destas produções. Alguns exemplos
interessantes a ser citados são os videoclipes com mais de uma música, os quais se
revelam como curta-metragens – “Imma Be Rocking That Body” (2010) do grupo de
hip-hop Black Eyed Peas, que incluía duas faixas musicais e, também, “Tropico”
(2013) da cantora indie Lana Del Rey, com cerca de trinta minutos de duração e três
músicas incluídas.
Vale adicionar, ainda, que ao final de 2013, a cantora de pop e r&b, Beyoncé,
lançou um “Visual Album”, uma obra formada por quatorze canções e dezessete

163

Um grande número de vídeos cria um mundo visual bem maior que o proposto pelo gancho,
reinvidicando, portanto, maior autoridade para música e imagem e, no processo, complicando as
relações entre os três meios.
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videoclipes, isto é, três produções audiovisuais a mais que a quantidade de faixas
musicais. O nome do álbum indica claramente ao público que o produto primário é o
videoclipe e, o mais interessante, é que música e vídeo não foram vendidos
separadamente e a artista não trabalhou dentro do esquema de singles, ou seja,
para ter acesso aos vídeos e canções, era preciso comprar o pacote completo. Tudo
isso, foi feito sem qualquer divulgação e o álbum, mesmo que lançado em dezembro,
estreou em primeiro lugar em mais de cem países e tornou-se o álbum do ano para
a já citada Billboard.
Estes aspectos provam, mais uma vez, a relevância do videoclipe como um
produto da cultura visual e o modo como ele impacta o público espectador. Assim
como os grandes ícones do pop e, mais recentemente, Lady Gaga, investirei na
criação de uma obra com tempo de duração mais extenso que a faixa musical, que
faça uso de parâmetros como diálogos e narrações, que incite outros sentidos além
da audição e da visão, que faça uso de onomatopeias, texturas, metalinguagem etc.
Já no que diz respeito aos estranhos, o que fica mais evidente no conjunto da
obra da artista, é a representação destas pessoas como fortes, destemidas, que
assumem riscos e não se deixam dominar por membros sociais que se dizem
superiores. Isto fica claro pela força e perseverança dos soldados gays em
“Alejandro”, que conseguem subverter o discurso religioso levando-o à entrega dos
prazeres carnais; e também, pela parceria feminista de Gaga e Honey B em
“Telephone” e “Paparazzi”, em que não se deixam domar pela rudeza machista de
seus respectivos namorados. Mesmo quando retratados como vítimas, como no
caso da mulher objeto em “Bad Romance”, a artista propõe pontos de virada (plot
point), que “‘engancha’ na ação e a reverte noutra direção” (field, 2001, P.6) – neste
caso, Gaga atea fogo no homem que a deseja força-la ao ato sexual após comprá-la
em um leilão por um milhão de dólares.
Além disso, os estranhos de Gaga não têm receio de suas sexualidades ou
identidades. A mutliplicidade de gêneros é reiteradamente abordada nas poéticas da
artista. Os soldados de “Alejandro” simulam trocas de papeis sexuais com a cantora,
revelando os seus corpos musculosos em posições compreendidas pelo senso
comum como femininas e, ainda, calçando sapatos de salto alto. Gaga, por sua vez,
apresenta armas de fogo em seus seios, numa representação de poder da mulher
sobre o seu corpo e sexualidade. Já em “Yoü and I”, o drag king Jo Calderone vivido
pela artista, coloca em discussão as questões relativas a transexualidade e, ainda,
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propõe uma situação inusitada quando beija Gaga, transpondo a inteligibilidade
linguística dos gêneros. Vale lembrar, ainda, que muito do que é apresentado pela
artista consiste em referências que ela e sua equipe de criação buscam em outros
artistas da música e, também, nas personagens e enredos do cinema.
Este é o caminho que pretendo seguir durante o processo criativo de “Electric
Guitar”, em primeiro lugar, por estas abordagens da artista serem parte da
motivação desta pesquisa e, em segundo, porque estes são aspectos que conectam
em diversos níveis não somente com a letra e a música desta poética mas,
principalmente, com as minhas experiências pessoais, categorizado como estranho.
(Trans)sexualidade, identidades múltiplas, gêneros fluidos e arbitrários, força,
subversão, liberdade, quebra de barreiras políicas e religiosas, transcendência da
realidade institucionalmente binária da sociedade, dentre outros aspectos que causam
estranhamento na sociedade regida pelo “discurso dominante”, serão os temas
explorados na minha poética visual.

5.1.3 Argumento do Roteiro

O videoclipe de “Electric Guitar” aborda diversas formas de preconceito
previamente discutidas em capítulos anteriores, especialmente, àquelas que
estabelecem um vínculo afetivo com minha história de vida. Este videoclipe discorre
como uma narrativa que apresenta um conteúdo fragmentado com o intuito de
produzir significados que prezem pela celebração da(s) identidade(s). Entre
reflexões e retornos ao passado, o videoclipe não possui o intuito de vitimizar o
estranho mas, apresentá-lo como batalhador pela conquista dos seus direitos. A
revolta pela falta de reconhecimento ao seu trabalho, ofuscado por sua identidade,
levará o artista/estranho ao aprisionamento, à margem, de onde escapará. Sua fuga
o levará à esfera social padronizada, onde pessoas mascaradas se entregarão a
sensação de liberdade que este ser Outro transmite. Assim, todos celebrarão juntos,
sem máscaras, a diversidade, as diferenças, as múltiplas identidades e a
arbitrariedade de gêneros. Ressalto, ainda, que na pós-produção, serão incluídas
transições com formatos simbólicos como os trinângulos rosa invertidos em “Born
This Way” e as caveiras em “Telephone”, ambos videoclipes de Lady Gaga.
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5.1.4 Roteiro Literário

a) Intro
Inicio esta produção audiovisual com uma tela preta e uma curta narrção em
off que consiste na minha visão de mundo: “Algo engraçado sobre a vida é que
somos todos criados com o propósito de sermos únicos e originais, todos devemos
possuir identidades próprias e ser capazes de nos destacar. Porém, todos temos
receios de sermos quem realmente somos.”164 (PINTO, 2014)

b) Sequência 2
Em seguida, incluirei rápidos trechos de notícias reais envolvendo as
temáticas da homofobia, violência, preconceito racial e estético – crianças,
adolescentes e adultos que suicidaram por sofrer com o preconceito contra as suas
sexualidades e aparências físicas, além de depoimentos de artistas acerca destes
mesmos aspectos, seus receios e o seu trabalho social para mover as massas a
aceitar as diferenças do outro.

c) Sequência 3
Entre as respostas da entrevista proposta para a próxima sequência, serão
exibidas na tela imagens da minha infância que representam parte daquilo que
compartilho na apresentação desta dissertação. Ao fundo, o instrumental em piano
da música “Electric Guitar”.

d) Sequência 4
Esta sequência consiste em uma entrevista com o artista, cujas respostas
consistem, na realidade, em parte da letra da canção que da título ao videoclipe.
Proponho este formato como uma forma de distinguir o produto musical em relação
ao videoclipe, tendo em vista que esta letra que introduz a canção possui uma
melodia e é cantada na faixa musical. O diálogo presente na entrevista encontra-se
na Decupagem deste roteiro (Anexos, p. 144).

164

The funny thing about life is we’re all raised with the purpose of being unique and original, we’re
supposed to have identities of our own, to be able to stand out. But, then again, we’re all afraid to be
ourselves.
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e) Sequência 5
Cantor está aquecendo a voz no estúdio de som quando seu telefone toca e
ele atende. Caminha pelo estúdio falando em seu telefone com um tom de voz
nervoso. Sua irritação é causada por um diálogo – presente na decupagem do
roteiro (Anexos, p. 145) – com seu empresário musical que insiste para que o artista
mude sua imagem para que haja maior aceitação do grande público. Desliga o
celular e, ao se dar conta de que está sendo vigiado pelas câmeras de segurança,
quebra uma delas com a sua guitarra.

Imagem 21: Frame do filme “Velvet Goldmine”, em que a personagem Bryan Slade, vivida por
Johnatan Rhys Meyers, faz clara alusão a David Bowie (Ziggy Stardust).

f) Sequência 6
Cantor manipula sua guitarra como uma estrela do rock e sugere que irá
quebrá-la em vários momentos. A imagem será em silhueta.

g) Sequência 7
A seguir, o artista é detido e levado violentamente por um corredor a um local
sombrio, a margem, o local que determina as múltiplas identidades como marginais,
como estranhas – assim como ocorre com Gaga nas cenas de “Telephone” e “Bad
Romance”. No corredor, a descrição do local aparece na tela para ciência do
espectador de que aquele é um centro de reabilitação de estranhos.

h) Sequência 8
Cantor é jogado no chão de uma sala escura onde estão outros “estranhos”
que também foram colocados ali. Este local representa o aprisionamento, o exílio e a
marginalização destas identidades. Faixas proibem o espectador/observador de
ultrapassar os limites que indicam a criminalidade e que, claramente, aprisionam o
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artista e os demais estranhos, servindo de metáfora para todas as formas de
preconceito previamente tratadas nesta dissertação. Este momento é inspirado pela
parceria de Gaga e Beyoncé em “Telephone”, em que Gaga é prisioneira e, onde
seu próprio corpo é considerado um crime. As personagens, no entanto, numa
demonstração da luta por seus direitos, rebelam-se, destroem as faixas e
ultrapassam essas barreiras rumo à uma vida digna.

Imagem 22: Frame do videoclipe “Telephone” de Lady Gaga, em que seu corpo é retratado como a
cena de um crime.

i) Sequência 9
Ao destruir as faixas de segurança, os estranhos fogem e o artista torna-se o
centro das atenções em uma cena inspirada no filme “Priscilla: A rainha do deserto”
(1994), roteirizado e dirigido por Stephen Elliott, que conta a história de três drag
queens que viajam de ônibus pelo deserto para fazer um concerto em uma
determinada cidade. Figurino e maquiagem serão elaborados de acordo com o
“Glam” (Glamour) dos anos 70 e 80, explorado fortemente por artistas como o
pioneiro David Bowie, e bandas como New York Dolls, Steel Panther, dentre outras.

Imagem 23: Frame do filme “Priscilla: A rainha do deserto”
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j) Sequência 10
O cantor é acompanhado dos estranhos (alguns dos que fugiram com ele da
prisão) e, juntos, fazem uma performance de dança com passos de street jazz,
gênero da dança urbana comumente empregado em coreografias de artistas como
Lady Gaga.

k) Sequência 11
Esta sequência promove uma imersão social do artista em meio aos padrões
estabelecidos – utilizo o termo imersão propositalmente, com a intenção de produzir
uma cena com um “mar” de pessoas padronizadas e mascaradas. Inicialmente
julgado e criticado – os mascarados tentarão puxar o artista para baixo com suas
mãos, para que ele seja sucumbido pelos padrões sociais – ele contagiará as
pessoas ao seu redor, levando-as a retirar as suas máscaras e, assim, todos se
entregarão ao sentimento de liberdade.

l) Sequência 12
O videoclipe encerra com uma celebração de identidades, diferenças e a
arbitrariedade de gêneros. Uma celebração pela conquista da liberdade, uma festa
cheia de cores, raças, sexualidades e identidades coexistindo em harmonia, onde
não existem rótulos como “estranhos” ou “marginais”.

5.1.5 Decupagem de Roteiro
Disponível em Anexos, a partir da página 144.

5.1.6 Ordem do Dia
Disponível em Anexos, a partir da página 151.

5.1.7 Letra e Tradução
Disponível em Anexos, a partir da página 153.

5.1.8 Registros fotográficos dos bastidores por Marcus Camargo
Disponível em Anexos, a partir da página 156.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de criação da poética visual “Electric Guitar”, certamente não teria
sido o mesmo sem a existência desta pesquisa. É provável, ainda, que nenhum dos
processos criativos teriam sido deflagrados sem a minha entrada no Programa de
Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da FAV-UFG. A contribuição do Programa
como um todo – disciplinas, professores, orientadora, seminários, leituras – foi
fundamental para que este caminho pudesse ser trilhado.
A investigação acerca das poéticas de Lady Gaga e, acima de tudo, das
representações de identidades estranhas em seus videoclipes, permitiu-me
compreender não somente o olhar crítico e o trabalho social da artista, por meio de
suas obras, como também, levou-me ao encontro de artistas que triunfaram no
passado como grandes representantes desses estranhos e influenciaram os passos
dados pela jovem nova-iorquina.
O mais importante neste processo investigativo, foi retomar momentos da
minha história de vida estabelecendo uma conexão pessoal com o meu objeto de
pesquisa. Conhecendo um pouco mais sobre a obra de artistas como Madonna,
David Bowie, Lady Gaga, dentre outros – Cindy Lauper, Boy George, Elton John,
Liberace, Grace Jones, Queen, George Michael etc., os quais optei por não
aprofundar minha pesquisa com o intuito de evitar a perda do foco e a possibilidade
de desenvolver um texto prolixo – verifiquei que todos tinham algo que se aproxima
da minha proposta artística, o uso da arte como veículo (trans)formador de opinião.
Nas letras de suas canções e, especialmente, no aspecto visual de suas
identidades artísticas e de suas poéticas visuais, é possível apontar com clareza
aquilo que as massas determinam como a “diferença” que causa estranhamento. Os
discursos desses artistas – em sua maioria nos anos 80, com exceção de Gaga e
Madonna, esta última com menor impacto no âmbito pop atual – têm o propósito de
defender as diferenças fazendo uso eficiente das mídias de massa como forma de
propagá-los. Lady Gaga, considerada por vários estudiosos como o mais recente
marco da representação dos estranhos no mundo do pop, trouxe a rebelião “plástica”
– esteticamente convidativa – de volta a este cenário que foi dominado pela indústria
da beleza, em que corpos passaram a ser levados em consideração, em detrimento
dos projetos artístico-musicais como um todo.
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Fugindo do lugar comum, Gaga investiu em maquiagens carregadas, brilho,
perucas, figurinos extravagantes, além de re-utilizar sintetizadores característicos da
música pop dançante dos anos 80. Mais relevante ainda, foi o fato de a artista incluir
em seus videoclipes – a mais importante ferramenta de trabalho desta que é
fortemente aliada aos princípios da cultura visual – pessoas comuns, que não
atendem aos padrões estéticos e sociais exigidos pelas sociedades regidas pela
mídias e políticas opressoras. Gays, mulheres, negros, gordos, magros, “feios”,
doentes, deficientes, transexuais, drag queens e drag kings, enfim, todos aqueles
que são marginalizados, excluídos e injustiçados socialmente, foram devidamente
representados nos variados e bastante visualizados videoclipes da cantora.
Portanto, esta tornou-se, também, a minha missão como artista que faz parte
do grupo representado por Gaga e pelos demais artistas citados. Ao escrever a letra
de “Electric Guitar”, dei o primeiro passo para concretizar uma poética visual que
celebra as diferenças e retrata o estranho não como vítima, mas, como um indivíduo
forte, determinado a vencer as barreiras sociais impostas a ele.
Muito além de uma simples tentativa de criar uma poética visual que
expandisse o formato padrão do videoclipe, “Electric Guitar” transformou-se em uma
tarefa pessoal de ruptura com meus receios e preconceitos comigo mesmo. Esse
estranho, essa identidade outra que era oprimida pelo medo de ser trazida à luz,
ganhou nome e voz. A imagem artística que construí com o auxílio desta pesquisa –
Project The Other – ganhou vida nas minhas poéticas visuais, reconfigurou minha
visão de mundo, meu modo de viver a vida e, ainda melhor, tem propagado no Brasil
– e aos poucos em nível internacional, devido ao alcance espontâneo do projeto na
América Latina – a mensagem de que os “estranhos” são pessoas em busca da
liberdade de expressão que, ao contrário das crenças sociais influenciadas por
discursos dominantes, podem contribuir para o desenvolvimento das sociedades e,
por esta razão, devem ser tratados como os demais cidadãos.
Antes de compartilhar o vídeo, publiquei na rede social criada para o projeto
alguns registros de bastidores produzidos pelo artista e fotógrafo Marcus Camargo.
Recebi comentários de espectadores protestando contra a mudança radical da
minha imagem em comparação ao que apresentei no videoclipe “Legs Up” – agora
considerada menos “masculina” – e, ainda, críticas aos corpos e à beleza estética
das mulheres. Minha resposta, bem recebida pela grande maioria, foi clara: “The
Other é um projeto de celebração das identidades e de suas diferenças. O videoclipe
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de ‘Electric Guitar’ trata, justamente, da ruptura com os preconceitos e a sensação
de estranhamento que as diferenças e, principalmente, a liberdade do outro possam
causar àqueles que se deixam levar pelo senso comum regido por discursos
dominantes. Convido-os a assistir ‘Electric Guitar’ e a celebrar conosco!”.
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ANEXOS

1) Decupagem de Roteiro
Disponível a partir da página 150.

2) Ordem do Dia
Disponível a partir da página 157.

3) Letra e Tradução
Disponível a partir da página 159.

4) Registros fotográficos dos bastidores por Marcus Camargo
Disponível a partir da página 162.
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DECUPAGEM GERAL – ELECTRIC GUITAR
SEQ
Intro

01

02

LOCAÇÃO e LUZ

PLANO E MOVIMENTO
DE CÂMERA

AÇÃO

Tela preta

Interna / Estúdio
ROSTO CANTOR
Fundo Preto
Iluminação
Vermelha
Recortes
GRAVAÇÕES TV

ÁUDIO
Narração em OFF
“The funny thing about life is
we’re all raised with the purpose
of being unique and original,
we’re supposed to have
identities of our own, to be able
to stand out. But, then again,
we’re all afraid to be ourselves.”

PLANO 01– Plano Close
com Câmera Fixa

Apoiado na parede preta do estúdio,
o cantor está sentado no chão
abraçado a uma guitarra dublando os
versos da canção.

Instrumental em piano da
canção título

Planos diversos –
Imagens de gravações já
existentes e veiculadas na
mídia

Curtos trechos de notícias,
entrevistas com crianças e
celebridades, discursos – Todos
envolvendo as temáticas da
homofobia, violência, preconceito
racial e estético, suicídios,
revelações.

Falas das pessoas nas diversas
gravações.

03

Recortes
FOTOS INFÂNCIA

Planos diversos –
Registros fotográficos da
minha infância

Fotografias da minha infância são
exibidas em slides

04

Interna / Estúdio
ENTREVISTA

PLANO 01– Contra-Plano
Médio com Câmera Fixa

Sentado, o cantor da uma entrevista,
respondendo às perguntas com parte

Entrevistador:
_ How was is like for you
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Fundo Preto
Iluminação Branca
Direta e Difusa (com
halo)

(Cantor é enquadrado da
cintura para cima /
Entrevistador também é
enquadrado da cintura
para cima)

da letra da canção “Electric Guitar”

growing up?
Cantor:
_ I’ve always been a big
dreamer, you know...When I
was young, I used to dream that
I would sing to the biggest
crowds and give my family
something to be proud of me.
But, at the same time I was this
misfit kid, no one would get me,
I was incomplete and I thought I
was wrong. I just... didn’t feel
like part of anything.
Entrevistador:
_ And what about now?
Cantor:
_ Now I’m happy. I’ve embraced
myself and, now that I know who
I can be, I fell in love with my
identity. And that’s what I wanna
portray, that’s what I wanna
show the world... A different side
of me.

05

Interna / Estúdio de
Som
CÂMERA DE
SEGURANÇA
Fundo Branco

PLANO 01– Plongé com
Câmera Fixa (câmera
posicionada no teto, em
mergulho diagonal,
enquadrando parte do

Cantor está aquecendo a voz, o
telefone toca e ele atende. Caminha
pelo estúdio falando em seu telefone
com um tom de voz nervoso. Desliga
o celular e, ao se dar conta de que
151

Iluminação Branca
Imagem P&B
granulada

estúdio e o corpo do cantor)

está sendo vigiado pelas câmeras de
segurança, quebra uma delas com a
sua guitarra.

06

Interna / Estúdio
GUITARRA
Iluminação Indireta
Vermelha – gera
silhueta

PLANO 01– Sequência
com Câmera na Mão
(Geral/Médio/Close)
(câmera enquadra o cantor
e suas ações de perto e de
longe – foco e desfoque)

Cantor manipula sua guitarra como
uma estrela do rock e sugere que irá
quebrá-la em vários momentos.

---

07

Interna / Estúdio
CORREDOR

PLANO 01– Geral com
Dolly Out Sutil (Enquadra o
cantor distante se
aproximando da câmera
que, por sua vez, afasta-se
sutilmente. Finaliza
enquadrando somente parte
do corpo do cantor e dos
oficiais)

Cantor se debate e reluta enquanto é
carregado à força por policiais em um
corredor. Na tela, aparecem os
seguintes dizerem escritos: “The
Uncanny Rehabilitation Center –
Thursday 3rd March – 9:40 PM”

I’m gonna break b b b b break it
Yeah I am gonna break b b b b
break it
I’m gonna break b b b b break it
Yeah I am gonna break b b b b
break it

PLANO 01– Close com
Câmera na mão
a) câmera enquadra o rosto
cantor – bem fechado,
oscila, corta os olhos
quando grita wow –
dublando a canção

Cantor dubla os versos da canção.

08

Interna / Estúdio
PRISÃO
Iluminação Difusa
Azul / Roxo

b) câmera enquadra o rosto
dos estranhos

Ruído de digitação de teclado.

Estranhos fazem sua performance.

I’m gonna break b b b b break it
Yeah I am gonna break b b b b
break it
I’m gonna break b b b b break it
Yeah I am gonna break b b b b
break it
This leather jacket I am wearing
tonight / Is not mine
I got it from a stranger dude at a
dime
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Prayed to God to make my
dream come alive
And now I will try to keep your
ass shaking / Wow, wow /
There’s something changing /
Take a look around / Wow, wow
/ I’m gonna show you what I’m
all about
08

Interna / Estúdio
PRISÃO
Iluminação Difusa
Azul / Roxo

PLANO 02– Médio com
Câmera na mão
a) câmera enquadra o
cantor dublando a canção e
suas ações
b) câmera enquadra os
estranhos

Cantor é jogado no chão de uma sala
escura onde estão outros “estranhos”
que também foram colocados ali.
Este local representa o
aprisionamento, o exílio e a
marginalização destas identidades.
Aqui, o cantor dubla os versos da
canção enquanto faz uma
performance corporal com o grupo
todo. Ao final, rasgam as fitas e
fogem.

Repete anterior.

08

Interna / Estúdio
PRISÃO
Iluminação Difusa
Azul / Roxo /

PLANO 03– Sequência
Geral com Câmera na mão
(câmera enquadra o cantor
e os dançarinos atrás das
faixas de segurança)

Cantor é jogado no chão de uma sala
escura onde estão outros “estranhos”
que também foram colocados ali.
Este local representa o
aprisionamento, o exílio e a
marginalização destas identidades.
Aqui, o cantor dubla os versos da
canção enquanto faz uma
performance corporal com o grupo
todo. Ao final, rasgam as fitas e
fogem.

Repete anterior.
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09

Interna / Estúdio
SHOW
Iluminação Show
com pirulitos ao
fundo
Projeção na parede

PLANO 01– Médio com
Câmera na mão (câmera
enquadra a mise-en-scène
em foco e desfoque,
fechando o plano não
somente no cantor como,
também, nas demais
personagens) – *Também
capturar imagens em
contra-plongé

Cantor faz performance com sua
roupa/capa remetendo ao filme
“Priscilla”. Posicionado ao centro em
cima de um pequeno palco, o cantor
é acompanhado de cinco dançarinos
e um guitarrista de cabelos longos.
No refrão, o cantor pula nas costas
do guitarrista que segue tocando o
instrumento e, em seguida, o cantor
pula para o chão e reproduz a
investida oral de David Bowie na
guitarra de Mick Ronson, também
interpretado no filme “Velvet
Goldmine”. No break, o cantor e seus
dançarinos fazem uma performance.

Wow, wow / There’s something
changing / Take a look around /
Wow, wow / I’m gonna show
you what I’m all about
I don’t know how to play electric
guitar / But I wanna be a
rockstar
So I’ll break it, break it
I’m gonna break b b b b break it
Yeah I am gonna break b b b b
break it
I’m gonna break b b b b break it
Yeah I am gonna break b b b b
break it

09

Interna / Estúdio
SHOW
Iluminação Show
com luzes ao fundo

PLANO 02– Close com
Câmera na mão (câmera
enquadra o rosto do cantor
em todos os momentos da
cena)

Repete anterior.

Repete anterior.

09

Interna / Estúdio
SHOW
Iluminação Show
com globos
espelhados
Interna / Estúdio
MÁSCARAS
Iluminação

PLANO 02– Médio/Close
com Câmera na mão

No break, o cantor e seus dançarinos
fazem uma performance.

I’m gonna break b b b b break it
Yeah I am gonna break b b b b
break it

PLANO 01– Close com
Câmera na mão (câmera
enquadra o rosto do cantor

Cantor dubla a canção olhando para
a câmera, entre várias pessoas
mascaradas, numa metáfora que

I never was another face in the
crowd
I used to stand out

10
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entre os mascarados)

indica os padrões sociais que
sugerem mascarar as identidades
estranhas e incutir valores estéticos
padronizados.

Well, people kept looking at me
But all the shit that would come
outta their mouths
Made me have no doubt
That people thought I was a
freak
But now I’m gonna get your feet
off the ground
Put your hands in the clouds
And keep your ass shaking

10

Interna / Estúdio
MÁSCARAS
Iluminação

PLANO 02– Médio Plongé
com Câmera na mão
(câmera enquadra o cantor
ao centro e os mascarados
ao seu redor)

Cantor dubla a canção olhando para
a câmera, entre várias pessoas
mascaradas, numa metáfora que
indica os padrões sociais que
sugerem mascarar as identidades
estranhas e incutir valores estéticos
padronizados. Os mascarados fazem
uma performance corporal e ao final
vão retirando suas máscaras,
sugerindo uma libertação.

Repete anterior.

11

Interna / Estúdio
CELEBRAÇÃO
Iluminação

PLANO 01– Americano
Contra-Plongé com
Câmera na mão (câmera
enquadra o cantor ao centro
e a festa ao seu redor)

Cantor dubla a canção com todos os
estranhos ao seu redor, dançando,
sorrindo, celebrando as suas
diferenças. Confetes explodem no ar,
e balões são jogados do teto.

11

Interna / Estúdio
CELEBRAÇÃO
Iluminação

PLANO 02– Médio com
Repete anterior.
Câmera na mão (câmera
enquadra o cantor ao centro

I don’t know how to play electric
guitar / But I wanna be a
rockstar
So I’ll break it, break it
I’m gonna break b b b b break it
Yeah I am gonna break b b b b
break it
Repete anterior.
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11

Interna / Estúdio
CELEBRAÇÃO
Iluminação

e a festa ao seu redor)
PLANO 03– Close com
Câmera na mão (câmera
enquadra os detalhes da
festa – pés e mãos)

Repete anterior.

Repete anterior.
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ORDEM DO DIA 16/02 – ELECTRIC GUITAR – Direção: Rafael Lisita / Assistente de Direção: Isabela Veiga
HORA

Manhã

LOCAÇÃO

Estúdio
(Interna)

SET

• 7h – abre set
• 7h às 7h15 – café da manhã no set

ENSAIO

8h15 às
8h25

• 7h15 às 8h15 – Fotografia Show +
Cenografia + Maquiagem Rafael +
Maquiagem dançarinos

GRAVAÇÃO

8h25 às
9h25
1ª e 2ª
gravação

• 8h25 às 9h25 – 1ª e 2ª GRAVAÇÃO +
• 8h25 às 9h25 – Vestir 13 figurantes
look preto + 5 maquiagens glitter +
maquiar rapidamente o restante dos
figurantes (TODOS os cabelos dos
mascarados deverão estar com gel
para trás – mulheres de cabelo preso
coque)
• 9h30 às 10h – Fotografia Máscaras +
Figurino Máscaras Rafael +
10h às
Maquiagem Máscaras Rafael + Vestir 10h10
5 dançarinos look preto
• 10h10 às 10h45 – 3ª GRAVAÇÃO

SEQUÊNCIAS

--- 1ª Gravação – Seq. 9 SHOW:
CENÁRIO: Bolas prata + 4DFL + Gelatina Roxa
+ fumaça
PLANO 1: Geral com travelling in/out
PLANO 2: Médio/Close com Câmera na mão
PLANO 3: Médio/close com Câmera na mão
(SÓ dançarinos)
Rafael + Samuel + Tatá + Bruno + Mare +
Camila
--- 2ª Gravação – Seq. 9 SHOW TECIDO:
CENÁRIO: Bolas prateadas + Tiras de papel /
textura + Gelatina Rosa + fumaça + tecido
PLANO 1: Geral câmera fixa em contra plongé
PLANO 2: Médio câmera fixa em contra plongé
Rafael

10h10 às
10h45
3ª gravação

--- 3ª Gravação – Seq. 10 MASCARAS: (TUDO
PLONGÉ)
CENÁRIO: palco redondo + luz incide 90º
PLANO 1: Médio com câmera na mão
PLANO 2: Médio com câmera na mão
PLANO 3: Close com câmera na mão
PLANO 4: Close com câm na mão (estranhos
puxando o cantor e uns aos outros e no final
tirando as máscaras)
Rafael + 18 figurantes (Samuel + Camila +
5Amigos + Mario + Alexandre + Andre + Bruno
+ Tata + Natalia + Mateus + Paloma + Isadora)
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HORA

Tarde

LOCAÇÃO

Estúdio
(Interna)

SET

• 10h45 às 11h25 – Fotografia
Celebração + Figurino Rafael +
Maquiagem Rafael + Figurino de
todos os figurantes

ENSAIO

GRAVAÇÃO

11h20 às
11h30

11h30 às
12h20
4ª gravação

--- 4ª Gravação – Seq. 10 CELEBRAÇÃO:
CENÁRIO: Gelatina Rosa + Confetes + Balões
+ 4DFL ao fundo (brilho de luz no fundo)
PLANO 1: Médio com Câmera na mão
PLANO 2: Geral com Câmera na mão
PLANO 3: Close com Câmera na mão
PLANO 4: Close (da festa) com Câmera na mão
Rafael + 18 figurantes

13h30 às
13h40

13h40 às
14h
5ª gravação

--- 5ª Gravação – Seq. 7 CORREDOR:
CENÁRIO: luz direta
PLANO 1: Geral/Médio com câmera na mão em
dolly out (acompanha o cantor e os policiais)
Rafael + Vinicius + André

• 11h30 às 12h20 – 4ª GRAVAÇÃO
• 12h20 às 13h – Almoço no set
• 12h às 14h – 1º Tapar janelas
corredor com sacos de lixo (do lado
de fora) + 2º Montagem Cenário
Prisão

• 13h às 13h30 – Fotografia Corredor +
Figurino Prisão Rafael + Maquiagem
Prisão Rafael + Figurino dos 2
policiais + Maquiagem policiais (só
14h30 às
pele)
14h40
• 13h40 às 14h – 5ª GRAVAÇÃO

14h45 às
15h30
6ª gravação

• 13h40 às 14h30 - Figurino Prisão
Estranhos
• 14h às 14h30 – Fotografia Prisão
• 14h45 às 15h30 – 6ª GRAVAÇÃO
• 15h30 às 16h – Fotografia Silhueta
Guitarra + Figurino Guitarra Silhueta
Rafael + Maquiagem mais limpa do
rosto
• 16h10 às 17h – 7ª e 8ª GRAVAÇÃO
• 17h encerra, desmonta equipamento
e limpa o set.

16h às
16h05

16h10 às
17h
7ª e 8ª
gravações

SEQUÊNCIAS

--- 6ª Gravação – Seq. 8 PRISÃO:
CENÁRIO: Sacos de lixo pretos + Faixas de
segurança + Três tabelas + luz azul
PLANO 1: Close com câmera na mão
PLANO 2: Close com câm na mão (estranhos)
PLANO 3: Médio com câmera na mão
PLANO 4: Geral Sequência com câm. na mão
Rafael + Mateus + Samuel + Camila + Tatá +
Bruno + Isadora + Cecília
--- 7ª Gravação – Seq. 6 SILHUETA:
PLANO 1: Médio com câmera na mão
Rafael
--- 8ª Gravação – Seq. 6 ROSTO CANTOR:
CENÁRIO: Fundo branco estourado, luz branca
no rosto
PLANO 1: Close com Câmera Fixa
Rafael
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LETRA E TRADUÇÃO DE “ELECTRIC GUITAR” (“GUITARRA”)
Autor: Rafael Mendonça Lisita Pinto
Performance (Nome artístico): The Other (O Outro)

Versos Introdução
When I was Young
Quando eu era criança
I used to dream that I would sing to the biggest crowds
Eu sonhava que cantaria para as grandes multidões
And give my family something to be proud of me
E daria à minha família algum motivo para sentirem orgulho de mim
When I was Young
Quando eu era criança
I was misfit
Eu era excluído
No one would get me
Ninguém me entendia
I was incomplete
Me sentia incompleto
Thought I was wrong
Pensei que estivesse errado
I didn’t feel like part of anything
Não me sentia parte de nada
But now that I know who I can be
Mas, agora que sei quem eu posso ser
I fell in love with my identity
Me apaixonei por minha identidade
And I’m gonna show the world a different side of me.
E vou mostrar ao mundo meu outro lado.

Versos do Refrão (repete 2x)
I’m gonna break b b b b b break it
Eu vou quebrá-la! Q Q Q Q Quebrá-la!
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Yeah, I am gonna break b b b b b break it
Isso mesmo, eu vou quebrá-la! Q Q Q Q Quebrá-la!

Versos (1ª parte)
This leather jacket I am wearing tonight
Esta jaqueta de couro que estou vestindo esta noite

Is not mine
Não é minha
I got it from a stranger dude at a bar
Eu a peguei com um estranho num bar
Prayed to God to make my dream come alive
Pedi a Deus que realizasse meu sonho
And now I will try to keep your ass shaking
E agora vou tentar te fazer dançar (seus quadris mexerem)

Versos Ponte
Wooow, wooow
Uaaau, uaaau
There’s something changing
Algo está mudando
Take a look around
Olhe ao seu redor
Wooow, wooow
Uaaau, uaaau
I’m gonna show you what I’m all about
Vou lhe mostrar quem eu sou realmente sou

Refrão (repete 2x)
I don’t know how to play electric guitar
Eu não sei tocar guitarra
But I wanna be a rockstar
Mas, quero ser um rockstar
So I’ll break it! Break it!
Então, vou quebrá-la! Vou quebrá-la!
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Let’s go!
Vamos!

Versos do Refrão (repete 2x)
I’m gonna break b b b b b break it
Eu vou quebrá-la! Q Q Q Q Quebrá-la!
Yeah, I am gonna break b b b b b break it
Isso mesmo, eu vou quebrá-la! Q Q Q Q Quebrá-la!

Versos (2ª parte)
I never was another face in the crowd
Eu nunca fui somente mais uma face na multidão
I used to stand out
Eu me destacava
Well, people kept looking at me
Bom, as pessoas olhavam para mim
But all the shit that would come outta their mouths
Mas toda aquela merda que saía de suas bocas
Made me have no doubt
Me fez ter a certeza
That people thought I was a freak
Que as pessoas acreditavam que eu era um estranho
But now I’m gonna get your feet off the ground
Mas, agora eu vou tirar os seus pés do chão
Put your hands in the clouds
Te fazer levantar as suas mãos para as nuvens
And keep your ass shaking
E te fazer dançar (seus quadris mexerem)

A seguir, repetem o Refrão e os Versos do Refrão, respectivamente.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DOS BASTIDORES POR MARCUS CAMARGO

Imagem 24: De cima para baixo, da esquerda para a direita – maquiagem nas mãos
da estudante de moda da FAV-UFG, Dani Canri; gravando em locação a sequência
do corredor com o cinegrafista e fotógrafo Átilla Canuto e seu assistente Cleyton
Canuto, além dos atores Vinícius Antonelli e André Luis Gonçalves; gravando em
estúdio a sequência em que simulo a quebra do instrumento musical; gravando a
sequência da prisão dos estranhos em estúdio no cenário construído por Marcus
Camargo; os atores que fizeram os policiais e os estranhos (Vinicius Antonelli,
Tarcísio Calaça, Isadora Arraes, Samuel Almeida, Camila Antunes, Cecília Simão e
André Gonçalves); e o beijo homossexual entre as personagens de Cecília e Isadora
na sequência da prisão.
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Imagem 25: De cima para baixo, da esquerda para a direita – Alex Mateus Oliveira,
mestrando em Arte e Cultura Visual no PPG da FAV-UFG, gravando a sequência da
prisão como uma personagem drag queen; gravando em estúdio a sequência do
show com o cinegrafista Átilla Canuto e a Assistente de Direção Isabela Veiga,
Mestre em Arte e Cultura Visual pela FAV-UFG e, ainda, com os dançarinos Samuel
Almeida, Mare Rela, Tarcísio Calaça, Camila Antunes, Bruno Diego e Ygor Gabriel;
gravação da sequência das máscaras e ajustando o figurino com a figurinista e
estudante de moda da FAV-UFG, Isadora Arraes; gravando a sequência da
celebração com toda a equipe do set em cena, vestindo moletom customizado pelas
estudantes de moda da FAV-UFG, Paloma Lima e Isadora Arraes.
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Imagem 26: Arte da capa para o vídeo/single “Electric Guitar” do Project The Other,
com foto de Marcus Camargo, maquiagem de Dani Canri, figurino de Isadora Arraes
e Paloma Lima. Arte final de Rafael Mendonça Lisita Pinto.
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