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RESUMO 

 

O presente trabalho busca transparecer, através da produção de um videoclipe 
musical com a música Bate Mais, da banda Teto Preto, a representação da figura da 
mulher sobre uma perspectiva do ser feminino como forte e que luta contra o 
machismo e a violência contra a mulher. A partir da proposta, o conceito de montagem 
discutido por Eisenstein será base para a reflexão sobre a construção de sentido no 
vídeo. As caracterizações acerca do videoclipe musical, trabalhadas por Machado 
(2000), também serão um eixo de discussão relevante para o projeto. O produto do 
videoclipe musical busca discutir conceitos de feminino, como os propostos por 
Beauvoir (1980), além de levantar questões sobre o processo de produção audiovisual 
e como este pode se desenvolver para a representação da figura feminina. 
 

Palavras-chave: Videoclipe musical. Mulher. Construção de sentido. Montagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

ABSTRACT 

 

The present paper intends to show through the production of a music video of the song 
Bate Mais, from the band Teto Preto, the representation of the woman figure from a 
perspective of the female being as strong and that fights against sexism and violence 
against women. From the proposal, the concept of montage discussed by Eisenstein 
will be the basis for the reflection on the construction of meaning in the video. The 
characterizations of the music video, worked by Machado (2000), will also be a relevant 
discussion point for the project. The product of the music video seeks to discuss 
concepts of feminine, as proposed by Beauvoir (1980), and raises questions about the 
process of audiovisual production and how it can develop for the representation of the 
female figure. 
 

Keywords: Music video. Woman. Sense building. Montage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Falar da figura da mulher como um ser que apresenta especificidades diferentes 

do gênero masculino parece ser ato gerador de reflexões de diversos vieses, visto 

que, a população em relação aos contextos social, econômico e político de países 

como o Brasil, por exemplo, parece efervescer diante das discussões sobre igualdade 

de salário, violência contra mulher e feminicídio. As questões sobre representatividade 

da mulher e suas particularidades a partir de caracterizações referentes à raça, gênero 

e social também evocam discussões relacionadas ao feminino e precisam ser levadas 

em consideração para questionamentos relacionados a produções artísticas. 

Declarações como a do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro 

(2019),1 de que a violência contra mulher é produto de “distorção cultural” e 

consequência do crescimento da participação da mulher na sociedade levantam 

discussões nas redes sociais que envolvem opiniões e pensamentos conservadores 

em contraponto a outras considerações que abarcam os contextos sociais de forma 

mais ampla. Apesar disso, torna-se difícil negar tal existência de discrepância entre 

as vivências masculina e feminina. Segundo Beauvoir (1980), as diferenças são 

visíveis aos olhos e, superficiais ou não, precisam ser tomadas como evidência. 

De acordo com as Nações Unidas (2016), a taxa feminicídios - homicídio 

motivado por questões de gênero - no Brasil era a quinta maior do mundo em 2015 

(4,8 para 100 mil mulheres). Concebe-se, então, a conclusão de que questões sociais 

e econômicas brasileiras ainda parecem oferecer espaço para um número grande de 

casos de violência contra a mulher. Há dados que ressaltam que “de 2003 a 2013, o 

número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54%” (Nações Unidas, 2016).2 

Além disso, há registros de que “no Brasil, uma mulher é morta a cada duas horas 

vítima da violência.” (G1 GLOBO, 2019)3. Observar esses fatos de forma crítica parece 

 
1  AGÊNCIA BRASIL. Para Moro, violência contra mulher é produto de “distorção cultural”. 2019. 

Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-08/para-moro-violencia-
contra-mulher-e-produto-de-distorcao-cultural acesso em 17 set 2019 
 

2 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. ONU: Taxa de feminicídios no Brasil é quinta maior do mundo; diretrizes 

nacionais buscam solução. 2016. Disponível em https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-
maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/ Acesso 30 out 2019 

 
3  G1 GLOBO. Cai o nº de mulheres vítimas de homicídio, mas registros de feminicídio crescem no Brasil. 

2019. Disponível em https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/03/08/cai-o-no-de-
mulheres-vitimas-de-homicidio-mas-registros-de-feminicidio-crescem-no-brasil.ghtml Acesso 10 nov 
2019 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-08/para-moro-violencia-contra-mulher-e-produto-de-distorcao-cultural
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-08/para-moro-violencia-contra-mulher-e-produto-de-distorcao-cultural
https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/
https://nacoesunidas.org/onu-feminicidio-brasil-quinto-maior-mundo-diretrizes-nacionais-buscam-solucao/
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/03/08/cai-o-no-de-mulheres-vitimas-de-homicidio-mas-registros-de-feminicidio-crescem-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2019/03/08/cai-o-no-de-mulheres-vitimas-de-homicidio-mas-registros-de-feminicidio-crescem-no-brasil.ghtml
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ser o primeiro passo para construir um ideal de sociedade que promova consciência 

das especificidades relativas ao gênero.  

Pensando-se na abordagem de problemas como o feminicídio para o presente 

trabalho, faz-se necessária a reflexão sobre como estas discussões são ressaltadas 

em meios artísticos como o cinema e o vídeo. Trabalhos como o de Holzbach (2017), 

que aborda a categoria de vídeo do ano no VMA da MTV – uma das maiores 

premiações de música americana - como caracterizadora de padrões para construção 

do videoclipe, trazem diversas exemplificações de videoclipes promocionais e 

expressivos. Entretanto, é preciso questionar: quantos vídeos musicais são 

significativos em relação à representação da figura da mulher de forma subversiva ao 

que é convencional – como construções de estereótipos - para representações 

femininas?  

Dessa forma, o presente projeto experimental busca apresentar a relevância do 

assunto em questão, além de transparecer os processos de construção de sentido 

para a representação da mulher na produção do videoclipe musical denominado 

“Vermelho Sangue”. A partir da música Bate Mais (2018), da banda paulistana Teto 

Preto, obtém-se a criação de um panorama de análise e de construção de narrativa 

de forma com que os temas femininos sejam abordados a partir de leituras 

relacionadas às questões de gênero. A música, por sua vez, também foi destrinchada 

para que pudesse ser analisada diante de toda sua composição de temas subversivos 

em relação à vivência da mulher no âmbito contemporâneo brasileiro. 

A banda Teto Preto apresenta características da música eletrônica, de forma a 

também incluir elementos como discursos feministas e inclusivos em suas letras. 

Segundo os direcionamentos da banda, a música Bate Mais ressalta a importância da 

pauta sobre a violência contra a mulher. Novamente, é possível afirmar que estas 

agressões apresentam imensa relevância para se pensar em aspectos da situação da 

mulher no Brasil, principalmente em relação à figura do homem, visto que no ano de 

2018 foi constatado, estatisticamente, que 1,6 milhão de mulheres foram agredidas 

ou sofreram com tentativas desse tipo (BBC News Brasil, 2019).4 

A seleção da música se deu a partir da realização de um apanhado de canções 

a respeito do tema. Por meio do conhecimento prévio da autora do presente trabalho 

 
4 BBC NEWS BRASIL. Violência contra a mulher: novos dados mostram que 'não há lugar seguro no 

Brasil'. (2019) Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47365503 Acesso Out 2019 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47365503
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a respeito do grupo musical e de análises realizadas em conjunto à reflexão sobre o 

tema, foi possível chegar à conclusão de que a canção da banda Teto Preto seria 

ideal para o desenvolvimento do projeto. A escolha se apresenta não só como um 

caminho para desdobrar a criação do videoclipe musical, como também uma forma 

de reverenciar o produto musical aqui presente. 

A partir de aspectos da montagem explorados por Eisenstein (2002), o presente 

projeto busca construir um videoclipe musical para a representação e 

representatividade da mulher a partir da perspectiva de um ser forte e que luta contra 

o machismo e a violência contra a mulher. Eleva-se então, a partir do entendimento 

das obras O Sentido do Filme (2002a) e A Forma do Filme (2002b), a importância de 

utilizar-se da justaposição de elementos para gerar sentido para o espectador. Dessa 

forma, será possível percorrer um caminho que promova aspectos de reflexão no 

receptor da mensagem. 

Para a aplicação dos aspectos da montagem, desenvolve-se a produção de um 

videoclipe musical para transparecer o conceito proposto a respeito da figura da 

mulher. De acordo com Machado (2000), o vídeo musical pode seguir aspectos do 

vídeo arte e servir como meio de expressividade além de ser um espaço amplamente 

utilizado como forma de experimentação, o que expande as possibilidades de 

diferentes perspectivas da montagem para a abordagem do tema a ser utilizado no 

vídeo. 

Pensando-se no conceito de despertar discussões e reflexões, o videoclipe 

musical, a partir dos âmbitos visuais e sonoros, ainda promove a possibilidade de 

exploração da sinestesia, como afirmam os autores Dow e Uribe-Jongbloed (2017). 

Desse modo, o vídeo musical parece representar probabilidades ainda maiores para 

que o impacto no espectador seja relevante para a geração de sentido, objetivo 

projetado inicialmente. 

Os processos de criação e produção do vídeo serão detalhados para fins de 

entendimento e estudos futuros, tornando possível a compreensão sobre como a 

representação da mulher no contexto de violência e enfrentamento pode ser abordada 

no meio audiovisual do vídeo musical para engendrar reflexões como a proposta no 

presente momento. 

A partir dos pontos levantados para este projeto experimental, a fim de cumprir 

com os objetivos de produção de um videoclipe musical, construído através da 



 

   
 

15 
 

montagem para estabelecer sentido e com anseio por representar as vivências da 

mulher contra o machismo e a violência contra a mulher, é necessário partir da 

seguinte questão-problema: como a produção do videoclipe por meio da montagem 

fílmica pode construir sentido no videoclipe musical “Vermelho Sangue” para cumprir 

com o objetivo de representar a figura da mulher?  

O objetivo amplo do presente projeto pode ser definido como: realizar a utilização 

de instrumentos teóricos e práticos para desenvolver um videoclipe musical, com 

sentidos produzidos a partir da montagem fílmica, com o tema da figura da mulher 

para que, dessa forma, seja possível entender mais profundamente a representação 

das vivências da mulher, fruto de contextos sociais e econômicos. Além disso, os 

objetivos específicos se definem a partir do desenvolvimento de uma produção de 

videoclipe musical, assim como realizar reflexões a partir dos aparatos bibliográficos 

e, ainda, desenvolver um relatório sobre a produção. 
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2 REFLEXÕES: A MULHER, O VIDEOCLIPE E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO 

 

Pensar na criação de sentido a partir da representação da mulher na produção 

audiovisual requer entendimentos relacionados aos temas levantados no presente 

trabalho como a construção de sentido, a representação da mulher e a produção do 

videoclipe musical. Assim, ressaltar um diálogo a partir dos conceitos desses temas 

significa traçar um caminho mais claro sobre quais aspectos fazem sentido e precisam 

ser observados para cumprir com os objetivos aqui propostos. 

Questionar a relação da figura da mulher com os âmbitos sociais, econômicos 

e políticos e observar, principalmente, discussões relacionadas ao movimento 

feminista, se demonstram como pontos extremamente relevantes para construir um 

produto que esteja de acordo com conceitos que representem a mulher de forma 

subversiva a construções comuns que colocam o ser feminino em óticas machistas. 

De acordo com Gubernikoff (2009), o cinema americano clássico criou padrões 

de produção cinematográfica que influenciam criações diversas de todo o mundo. 

Dessa forma, representações padrões e que ressaltam fortes laços com estereótipos 

tomam espaço e criam imaginários relacionados a questões ideológicas que envolvem 

sociedades e ideologias de forma geral. Faz-se necessário, então, levar em 

consideração as representações clássicas da figura feminina, além de suas questões 

em locais e contextos coletivos. 

A partir das reflexões a respeito da figura da mulher, o presente item também 

se propõe a discutir aspectos das caracterizações do videoclipe musical como forma 

de experimentação e expressão, como é proposto por Machado (1995) e na obra A 

reinvenção do videoclipe (MACHADO, 2000). Reconhecer os aspectos dessa forma 

de produção audiovisual desempenha um importante papel para a construção do 

vídeo musical, a fim de produzir sentido a respeito de um tema específico. 

Em relação ao desenvolvimento da construção de significados e sentidos, 

ressaltar conceitos íntimos da montagem apontada por Eisenstein (2002) evidencia 

um exercício de reconhecimento sobre um processo que se demonstra como 

extremamente significativo para o trabalho em questão e permite, dessa forma, a 

definição de um caminho para a elaboração de um videoclipe musical que produza 

sentido em relação a figura da mulher.  
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2.1 A mulher e o feminismo 

 

Pensando-se sobre a representação da figura da mulher no cinema, nota-se um 

padrão da ideia de feminino a ser perpetuado ao longo das produções fílmicas, 

assunto a ser discutido ao decorrer deste item em questão. Por outro lado, a respeito 

da figura feminina em seu âmbito social e econômico, faz-se necessária a reflexão 

sobre a mulher em toda a sua especificidade relacionada ao gênero. Segundo 

Beauvoir (1980) – escritora, filósofa existencialista e ativista política francesa, 

Ora, a mulher sempre foi, senão a escrava do homem, ao menos sua vassala; 
os dois sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições; e ainda 
hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um pesado 
handicap. (BEAUVOIR, 1980, p. 14). 

Observar as diferenciações apontadas por Beauvoir (1980), torna mais clara as 

relações de desigualdades existentes entre homens e mulheres. A partir das 

considerações da autora, torna-se possível considerar que a mulher, nos âmbitos 

sociais, políticos e econômicos, perpassa caminhos mais tortuosos em relação ao 

homem. Faz-se preciso considerar ainda a existência de diversos recortes culturais e 

sociais que permitem com que mulheres possam estar em meio a esta vivência de 

formas diferentes. 

Pensar-se em uma organização que busque direitos sociais e políticos perante 

a sociedade - anseio este que pode ser caracterizado como um dos primeiros tidos 

pelo movimento feminista (COSTA, 2005) - torna-se um exercício mais complexo, 

dado que as diferenciações entre mulheres precisam ser levadas em consideração. 

De acordo com Beauvoir (1980), a ligação entre homens e mulheres aparenta 

dispor de laços mais fortes, visto que existe uma ligação definida por habitat social. 

Pensar a organização de um movimento composto de mulheres, então, se demonstra 

como algo necessário para que a submissão existente a partir dos laços entre homens 

e mulheres não seja algo que defina a existência das mulheres na sociedade. 

Vivem dispersas entre os homens, ligadas pelo habitat, pelo trabalho, pelos 
interesses econômicos, pela condição social a certos homens - pai ou marido 
- mais estreitamente do que as outras mulheres. Burguesas, são solidárias 
dos burgueses e não das mulheres proletárias; brancas, dos homens brancos 
e não das mulheres pretas. (BEAUVOIR, 1980, p. 13) 

Torna-se indispensável realizar uma reflexão a respeito da organização dos 

movimentos que envolvem mulheres, visto que as mulheres, em um contexto histórico 

que promove consequências relacionadas à coerção e sociedade, estão mais ligadas 

aos homens do que à outras mulheres pertencentes a recortes sociais e culturais 
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diferentes, como é ressaltado por Beauvoir (1980). 

 A partir do exposto, é inevitável tomar para reflexão a relevância das 

características e diferenciações existentes e pertinentes para mulheres brancas, 

negras, travestis e transexuais e que fazem parte do contexto LGBTI5, entre outros 

pontos levados em consideração pelos diversos vieses do movimento feminista. 

Dessa forma, o caminho para a busca e conquista de direitos demonstra-se mais 

palpável para atingir as necessidades de cada grupo do contexto feminino em 

questão. 

Em relação às mulheres transgênero, por exemplo, há diversas reflexões, como 

a de Jesus e Alves (2012), a respeito das relações sociais e econômicas desse grupo 

para com o mundo e com os diversos âmbitos em que estão inseridas. As ações 

conjuntas do feminismo das mulheres transgênero e travestis se relacionam 

principalmente à questão da visibilidade, visto que ao se pensar na presença dessas 

mulheres na mídia, a maioria das representações se baseiam em um aspecto 

marginalizado e distante dos seus anseios diversos e reais (COLLINS apud JESUS; 

ALVES, 2012). 

Parte-se do pressuposto que se utilizar da figura da mulher transgênero em uma 

produção audiovisual, de modo a subverter aspectos comuns de uma representação 

clássica de marginalização, se demonstra como extremamente relevante para 

permear um caminho de maior visibilidade para mulheres trans. 

A partir do ponto de vista das diferenciações, é possível levar em consideração 

a relação do feminismo e dos recortes presentes dentro do movimento a partir das 

perspectivas das diferentes mulheres participantes e, dessa forma, chega-se à 

conclusão que o movimento feminista que surgiu com as mulheres brancas, no século 

XIX, não abarca todas as questões das mulheres negras e transgênero.  

Se nota algo que o feminismo negro identificou quando de seu surgimento, 

nos anos 70 do século XX: ao não levar em conta a intersecção entre raça e 

gênero, o feminismo tradicional não levava em conta as particularidades das 

mulheres negras, ou sequer as reconhecia como mulheres, cujo modelo 

idealizado eram as mulheres brancas (COLLINS apud JESUS; ALVES, 2012, 

p. 13) 

Refletir a respeito de um recorte no feminismo em que as mulheres negras 

sejam protagonistas, também é essencial para o desenvolvimento de um movimento 

 
5 As pautas LGBTI são parte dos esforços globais pela igualdade realizados pelas Nações Unidas. 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019). LGBTI. Disponível em https://nacoesunidas.org/tema/lgbti/ Acesso 
03 out 2019 

https://nacoesunidas.org/tema/lgbti/
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que preze pela coexistência das mulheres sem a redução em um único bloco 

(RIBEIRO, 2018). Imprescindivelmente, faz-se necessário prezar pela reflexão sobre 

aspectos sociais para que os movimentos representativos, de modo geral, não 

estejam permeados pela opressão de um grupo em relação a outro, como é afirmado 

por Ribeiro (2018).  

Os conceitos relacionados ao desenvolvimento das discussões feministas se 

dão a partir de diversos acontecimentos ao longo da história. De acordo com Ribeiro 

(2018), no Brasil, o movimento feminista percorreu três ondas marcantes. Na primeira, 

no século XIX, o momento se caracterizou pela busca do direito ao voto e pelo direito 

ao trabalho. A segunda onda, nos anos 70, se definiu pela luta contra a ditadura militar, 

contra a violência sexual e pelo direito do prazer feminino. Por fim, a terceira onda 

coloca em pauta reflexões relacionadas à micropolítica. Segundo Ribeiro (2018), 

Na terceira onda, que teve início na década de 1990 e foi alavancada por 
Judith Butler, começou-se a discutir paradigmas estabelecidos nos períodos 
anteriores, colocando-se em discussão a micropolítica. As críticas de 
algumas dessas feministas vêm no sentido de mostrar que o discurso 
universal é excludente, porque as mulheres são oprimidas de modos 
diferentes, tornando necessário discutir gênero com recorte de classe e raça, 
levando em conta as especificidades de cada uma. (RIBEIRO, 2018, p. 45) 

Por meio de uma observação sobre a história do movimento feminista, é possível 

ressaltar que as organizações relacionadas ao feminino se desenvolveram e 

persistem de diversas formas. Segundo Costa (2005), no Brasil, o movimento 

feminista ainda apresenta características ativas fortes que transparecem uma luta 

muito enérgica. Tomando como base as afirmações em relação às lutas e discussões 

acerca do pessoal como assunto político, o feminismo organicamente se desenvolve 

para seguir rumo aos direitos e à manutenção dos mesmos para as partes envolvidas 

(COSTA, 2005).  

O conceito de ser uma mulher feminista, considerado para o trabalho em 

questão, pode ser discutido como o ato de reconhecer as especificidades e 

diferenciações dos gêneros a partir dos contextos sociais, além de prezar para que 

essas especificidades não sejam causas que dificultem aspectos de vivência para 

mulheres, buscando-se assim a igualdade entre os gêneros em diversos âmbitos 

sociais. 

Percebe-se ainda que movimentos como o feminismo se apresentam como 

necessários a fim de perpetuar lutas relacionadas à manutenção e conquista de 

direitos. Mulheres que se identificam com o movimento feminista, por sua vez, têm o 

objetivo de obter cada vez mais espaço em um contexto contemporâneo que é regido 
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majoritariamente por homens6, além de manter a busca por direitos que dizem respeito 

ao que é necessário para que a mulher viva de forma livre com seu corpo e suas 

carências, pontos questionados com frequência ao longo da história. 

 

2.2 Representações da mulher em tela 

 

Tomar consciência da mídia como campo amplo mediador da comunicação é 

pensar também nas possíveis representações desenvolvidas e produzidas nestes 

meios. O cinema, por exemplo, com sua linguagem própria, como afirma Martin 

(2005), tornou-se um âmbito de construção de narrativas e formação de ideias. Desse 

modo, é possível chegar-se a seguinte reflexão: como as representações ideológicas 

se desenvolvem na criação cinematográfica? 

Segundo Gubernikoff (2009), o cinema clássico de Hollywood prosperou a partir 

da criação de diversos estereótipos. Dentre os “clichês” e padrões de representação, 

a figura da mulher foi construída de forma muito característica pelos olhos masculinos, 

a fim de cumprir com um papel em que a feminilidade é colocada de forma sexual 

(quase sempre) e em favor do público em questão.  

O que se conclui é que foram os homens os produtores das representações 
femininas existentes até hoje, e essas estão diretamente associadas às 
formas de a atual mulher ser, agir e se comportar. O que se discute é o fato 
de a mulher contemporânea buscar se enquadrar em uma imagem projetada 
de mulher que, na verdade, é aquela que eles gostariam que ela fosse, a 
partir de representações femininas cunhadas pelos meios de comunicação e, 
principalmente, pelo cinema. (GUBERNIKOFF, 2009, p. 67) 

Assim, observando-se os conceitos propostos por Gubernikoff, é possível afirmar 

que o cinema hollywoodiano clássico criou um estereótipo feminino que foi perpetuado 

ao longo das décadas nas criações audiovisuais e gerou, dessa forma, um imaginário 

em que mulheres precisam cumprir com certos papéis sociais, além de apresentar um 

determinado comportamento de subserviência ao homem. Ainda segundo 

Gubernikoff, a “feminilidade tornou-se, assim, sinônimo de atração sexual e, portanto, 

disponibilidade para os homens” (GUBERNIKOFF, 2009, p. 73), o que desperta e 

fomenta reflexões sobre a importância do cinema e do audiovisual para a construção 

de representações de ideias.  

 
6 O aspecto de discrepância em questão pode ser observado a partir de alguns dados existentes. 

Segundo estudos do IBGE (2017), por exemplo, em relação à representação política e vida pública, 
apenas 10,5% dos assentos da câmara dos deputados eram ocupados por mulheres. Em uma escala 
mundial, esse número aumentava para 23,6% dos assentos. (IBGE, 2017). Disponível em 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf Acesso 03 out 2019 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf
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A importância das reproduções nos meios audiovisuais se dá também a partir 

das relações estabelecidas entre o espectador e o produto fílmico. Segundo ao que é 

levantado por Carrière (2006), o filme e a linguagem do cinema se conectam à vida 

de quem tem contato com a produção fílmica e muda, dessa forma, percepções 

relacionadas à mensagem apresentada.  

O presente trabalho reafirma-se sobre a necessidade de desenvolver criações 

audiovisuais, como o videoclipe musical, ressaltando a figura da mulher de forma 

subversiva aos padrões estabelecidos, como alguns dos estereótipos apresentados 

no cinema clássico. Consequentemente, realizar uma criação experimental como 

forma de expressão se apresenta como um caminho propício para fomentar âmbitos 

artísticos diversos, assim como para gerar reflexões a respeito do assunto 

apresentado.  

 

2.3 A linguagem do videoclipe musical 

 

Por meio das reconfigurações musicais e de criação audiovisual, o videoclipe 

musical permeou diversos níveis de produção destacando-se, principalmente, a 

criação para distribuição através do meio televisivo. Em relação aos contextos de 

novas perspectivas para este tipo de produção em vídeo, é possível afirmar que “a 

televisão, sobretudo a MTV, e a indústria fonográfica “tradicional” desempenharam 

importante papel na origem e consolidação do videoclipe como forma de expressão 

artística” (NERCOLINI, HOLZBACH, 2009, p. 54). 

Tendo em vista os conceitos de Nercolini e Holzbach, é perceptível a evolução 

do videoclipe musical através dos diversos meios de distribuição. Da televisão ao 

Youtube - plataforma amplamente utilizada para disseminação de produções de vídeo 

de diversos teores - é possível concluir que o vídeo se molda e ocupa espaços 

populares diversificados (NERCOLINI, HOLZBACH, 2009). 

Para além das mídias em que o videoclipe musical se apresenta, a sua 

linguagem também se demonstra como de extrema importância para a caracterização 

desse produto em questão. Assim, é possível conceber que um novo meio de 

expressão surge através das características da criação do vídeo musical. De acordo 

com Machado (1995), 

Em pouco mais de dez anos, o videoclipe se impôs como uma nova forma de 

expressão dentro e fora da televisão, conquistando amplo contingente de 
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adeptos e provocando uma pequena revolução interior das indústrias do 

vídeo e do disco. (MACHADO, 1995, p. 169). 

A partir do desenvolvimento do cenário musical mundial, o videoclipe musical 

ganhou forma com o objetivo de servir como ilustração e propaganda para diversos 

artistas e grupos musicais. Entretanto, para além dessa função, o videoclipe se tornou 

um produto expressivo e experimental grandioso o qual começou a ser considerado 

tão importante quanto a música, além de se demonstrar como um produto que vai 

além da simples representação propagandística, como ressalta Machado (2000). 

O vídeo musical se apresenta como um espaço para criação e quebra de 

barreiras do cinema tradicional sendo, assim, desdobramento de diversas fontes 

artísticas como a videoarte dos anos 60 e 70 (MACHADO, 2000). De acordo com 

Machado (2000), a videoarte traz construções poéticas para a composição de vídeo 

de forma geral e traduz a experimentação de modo extremamente singular e criativo. 

O tipo de produto em questão se contrapõe às formas clássicas de se fazer 

cinema e abre espaço para criações que apresentam uma estética similar às 

produções amadoras, mas que carregam características muito próprias deste tipo de 

produção. Segundo Machado,  

Em lugar da competência profissional ou da mera demonstração de um bom 
aprendizado das regras e truques do feudo audiovisual, agora presenciamos 
o retorno a um 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, 2000, p. 177). 

Utilizar-se dessa forma de produção para a formação de uma linguagem 

transgressora - a partir do pressuposto de que o videoclipe é uma ferramenta de 

criação e desenvolvimento de conceitos estéticos inovadores - demonstra-se como 

apropriado para cumprir com o papel do desenvolvimento de uma mensagem 

subversiva por meio da imagem e da música, um dos objetivos do presente trabalho. 

A partir dos aspectos abordados, qual seria o caminho a ser percorrido para 

desenvolver um videoclipe musical com as características específicas desse tipo de 

produto? Há de se afirmar que o vídeo apresenta espaço para uma expressividade 

considerável e uma estilização própria que vai além da simples captação e reprodução 

de uma imagem e som (MACHADO, 1993). Todavia, é possível notar que pelas 

diversas possibilidades do videoclipe musical, seguir por uma linguagem do vídeo 

extremamente delimitada parece um percurso complexo, como afirma Machado 

(1993): 
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A questão de uma linguagem “natural” ou específica para o vídeo nunca 
encontrou um terreno muito fértil para germinar, e se alguém tentasse 
enfrentá-la com seriedade muito breve se desencorajaria diante da 
descomunal diversidade das experiências. (MACHADO, 1993, p. 10) 

O vídeo, a partir do pressuposto, não pode ser considerado como uma 

representação documental apenas. Torna-se preciso ponderar as diversas faces que 

existem diante desse objeto mutável e diversificado. Nota-se também a necessidade 

de pôr em diálogo, a importância de outros elementos, como a montagem, utilizados 

na concepção do vídeo. Desse modo, para cumprir com o objetivo de expressão, a 

união de componentes possibilita o vídeo com uma linguagem fluida e cheia de 

significados anteriormente planejados. 

Em relação à caracterização do vídeo e do videoclipe, é concebível discorrer a 

respeito de algumas especificações para chegar-se a um produto que traduza a união 

de imagem e música de forma singular. Pensando-se nessas unidades, os autores 

Dow e Uribe-Jongbloed (2017) afirmam que os componentes de som e imagem se 

unem e formam um terceiro elemento: o videoclipe musical. Consequentemente, o 

produto se desenvolve a partir desses pontos e permeia sensações sinestésicas que 

compõem uma forma de comunicação muito particular e muito significativa para a 

criação. 

Os outros membros de construção, por sua vez, também tomam espaço para 

constituir o videoclipe musical. Observa-se que itens como a velocidade da montagem 

e o uso da música como suporte para as imagens são pontos a serem considerados 

na busca de simplificar e resumir o conceito de vídeo musical (DOW, URIBE-

JONGBLOED, 2017). 

No caso particular da música aqui apresentada, a banda Teto Preto, através da 

produção de Mamba Rec (2018), desenvolveu um videoclipe musical da música Bate 

Mais7 em que a banda se apresenta em um show, aparentemente montado através 

de aspectos de direção de arte, em que a intérprete Carneeosso apresenta a parte 

cantada da música enquanto há a performance do outro integrante do grupo, Loïc 

Koutana. 

De acordo com Dow e Uribe-Jongbloed (2017), este tipo de vídeo em questão 

pode ser classificado como um videoclipe narrativo, visto que apresenta uma diegese 

formada a partir de conceitos visuais que transparecem uma história sobre uma 

 
7 Bate Mais por Teto Preto. Mamba Rec (2018). Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=HpP66_dykhA Acesso 06 nov 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=HpP66_dykhA
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apresentação musical. Apesar da intérprete se apresentar cantando em todo o 

videoclipe, a criação transpassa a caracterização simples de vídeo registro (DOW, 

URIBE-JONGBLOED, 2017), mais característica de clipes que apresentam 

performances de grupos musicais se apresentando “ao vivo” em shows. Em relação 

ao conceito de audiovisualidade de Dow e Uribe-Jongbloed (2017), o vídeo 

desenvolvido pela banda Teto Preto também pode ser considerado como harmônico-

interpretativo, dado que a artista do grupo é se apresenta interpretando toda a letra 

da música.  

No caso do videoclipe desenvolvido para o presente trabalho, a classificação se 

dá a partir do conceito de videoclipe narrativo híbrido (DOW, URIBE-JONGBLOED, 

2017), pois há o desenrolar de uma narrativa principal, mas que se apresenta em 

conjunto com outras formas de videoclipe. O vídeo aqui proposto combina imagens 

da narrativa com imagens que parecem pertencer a outro contexto e espaço.  

A partir desses pontos, torna-se mais tangível compreender quais os caminhos 

necessários para chegar ao resultado do videoclipe musical. Entretanto, para a 

produção do vídeo do projeto aqui apresentado, é inevitável expandir as reflexões 

além da estética e produção do videoclipe musical para, assim, abarcar as questões 

de construção de sentido dentro do produto desenvolvido. 

 

2.4 A construção de sentido em tela 

 

Para além dos atributos estéticos do audiovisual anteriormente apresentados, a 

produção de sentido no vídeo ou no filme dá-se de uma forma um pouco mais 

complexa. A montagem se apresenta, então, como núcleo para a construção de 

sentido, segundo Eisenstein (2002a) e os conceitos trabalhados pela estudiosos de 

cinema russos. Por meio da contraposição dos fotogramas, estes se conectam entre 

si e começam a despertar a compreensão de um tema proposto e pensado 

previamente pelo autor. Assim, é possível refletir em relação ao conceito da 

montagem a partir da obra “O Sentido do Filme” (2002a), de Eisenstein:  

O que esta compreensão da montagem implica essencialmente? Neste caso, 
cada fragmento da montagem já não existe mais como algo não-relacionado, 
mas todos os fotogramas. A justaposição desses detalhes parciais em uma 
dada estrutura de montagem cria e faz surgir aquela qualidade geral em que 
cada detalhe teve participação e que reúne todos os detalhes num todo, isto 
é, naquela imagem generalizada, mediante a qual o autor, seguido pelo 
espectador, apreende o tema. (EISENSTEIN, 2002a, p. 18). 

Desenvolver a montagem, então, torna-se um percurso de construção de 
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elementos que não tinham, anteriormente, relação entre si, mas que alinhados a um 

objetivo do tema do audiovisual, se fundem e formam um conceito geral para o 

entendimento do espectador. Assim, pode-se dizer que esta é uma forma de traduzir 

a mensagem através do meio fílmico.  

A partir de uma reunião de imagens, é possível estabelecer ligações que em 

conjunto despertam um aglomerado de representações que, posteriormente, com a 

montagem, formam um sentido de um tema maior e geral (EISENSTEIN, 2002a). Por 

meio das considerações do autor, ainda é concebível refletir acerca da composição 

dos elementos e da formação da narrativa na mente do espectador, o que ressalta o 

aspecto da montagem como contribuição para a produção de sentido, objetivo 

proposto no trabalho em questão. 

Nota-se a relevância do desenvolvimento da montagem a partir de produções 

como “A Greve” de Eisenstein (1925), filme que representa uma narrativa dramática 

acerca de uma série de acontecimentos decorridos em consequência de uma greve 

de operários russos, em uma fábrica no ano de 1912. A sequência a ser ressaltada é 

nomeada “A Matança” por Sergei Eisenstein e diz respeito ao desfecho do filme. Por 

meio da construção da narrativa e do desenvolvimento da história, o autor se utiliza 

de imagens do combate entre grevistas e policiais em contraposição às imagens do 

abate sangrento de um animal, conforme demonstrado na figura 1 e figura 2, 

respectivamente. 

FIGURA 1 - Cena dos grevistas do filme “A Greve” de Eisenstein 

 

Fonte:  A Greve (EISENSTEIN, 1925) 
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A sequência referente à matança apresenta diversos planos contrapostos das 

cenas dos grevistas e, a partir destas perspectivas de montagem, é possível 

considerar que o desenvolvimento da sequência é formado a fim de contextualizar a 

opressão à greve como ato violento e dramático. 

Os elementos colocados da maneira citada residem em um conceito específico 

da montagem para o entendimento do receptor. A partir disso, Eisenstein afirma que 

“a imagem concebida por autor, diretor e ator é concretizada por eles através dos 

elementos de representação independentes, e é reunida - de novo e finalmente - na 

percepção do espectador” (EISENSTEIN, 2002a, p. 28). 

FIGURA 2 - Cena do animal abatido do filme “A Greve” de Eisenstein 

 

Fonte:  A Greve (EISENSTEIN, 1925) 

A representação do animal selecionada como exemplo demonstra 

concretamente o uso da montagem para a representação de violência e sangue. 

Apesar das cenas dos grevistas serem mais sutis, o contexto é potencializado a partir 

da apropriação da imagem do animal sendo morto. Dessa forma, todo o sentido de 

opressão e violência é concedido ao público. 

Por meio das proposições, torna-se possível pensar a respeito de como o sentido 

é construído a partir da junção de planos em uma sequência. De acordo com 

Eisenstein em “A forma do filme” o tema é trabalhado a partir do esquema de 

montagem proposto. Assim, “tal sequência de planos deve prosseguir por algum 

tempo antes que finalmente descubramos aquele plano-guia que imediatamente 

“batiza” toda a sequência em uma “direção” ou outra.” (EISENSTEIN, 2002b, p. 73). 

Permear reflexões a respeito do sentido construído no meio audiovisual 



 

   
 

27 
 

demonstra-se como uma abordagem que caminha rumo à conceitos relativos à 

linguagem do filme. Esta percepção, através das compreensões acerca da montagem 

e da composição visual e sonora, pode ser concebida por meio de questões 

específicas. Assim, observa-se que   

O cinema tornou-se pouco a pouco uma linguagem, isto é, um processo de 
conduzir uma narrativa e de veicular ideias: os nomes de Griffith e de 
Eisenstein são os principais marcos dessa evolução que se fez pela 
descoberta progressiva de processos de expressão fílmica cada vez mais 
elaborados e, sobretudo, pelo aperfeiçoamento do mais específico de todos 
eles: a montagem. (MARTIN, 2005, p. 22). 

Martin discorre sobre a linguagem do cinema e, não obstante, realiza reflexões 

a respeito do sentido pretendido a partir da construção de um produto audiovisual. O 

autor afirma que “isto significa que a realidade que aparece no ecrã nunca é totalmente 

neutra, mas sempre sinal de algo mais, num qualquer grau” (MARTIN, 2005, p. 24), o 

que pode engendrar discussões sobre a criação e disseminação de mensagens 

através da imagem e do som do produto audiovisual.  

A partir da produção da fotografia e das composições sonoras, é possível tomar 

conclusões a respeito das singularidades do ato de reprodução da realidade por meio 

desses elementos e como o conjunto funciona como ponto principal para se pensar a 

linguagem do cinema e da sua diferenciação de outras expressões culturais (MARTIN, 

2005). 

A partir de outra perspectiva, ainda sobre a linguagem do cinema, Carrière 

(2006), ressalta as necessidades a serem trabalhadas para o desenvolvimento da 

linguagem em questões relacionadas ao audiovisual, mais especificamente, ao filme. 

De acordo com o autor, afirma-se que 

Não surgiu uma linguagem autenticamente nova até que os cineastas 
começassem a cortar o filme em cenas, até o nascimento da montagem, da 
edição. Foi aí, na relação invisível de uma cena com a outra, que o cinema 
realmente gerou uma nova linguagem. (CARRIÈRE, 2006, p. 16) 

Novamente, toma-se a montagem como um dos pontos relevantes para a 

composição da linguagem e construção de sentido do filme. A edição, especialmente, 

a montagem, apresenta-se como primordial para a composição de uma linguagem 

fílmica característica para composição de narrativas desde as clássicas até produções 

como a videoarte. 

É possível concluir que a produção de sentido perpassa caminhos que se 

alinham diretamente à montagem e à linguagem fílmica. Por meio da edição em 

questão, abre-se um campo de possibilidades de junção de elementos e construção 

de narrativas e sentidos. Torna-se preciso levar em consideração o fato destas 
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narrativas criadas influenciarem diretamente as vidas de quem as vê e, assim, 

influenciarem também no modo de percepção do mundo, como afirma Carrière (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

29 
 

3 VERMELHO SANGUE: O PRODUTO 

 

O videoclipe “Vermelho Sangue” passou por diversos processos graduais de 

decisões e mudanças que incluíram, inclusive, a nomeação do produto. A partir dos 

elementos ressaltados no vídeo, o conceito do nome buscou atrelar dois elementos 

importantes - o sangue e a cor vermelha - para resumir em um conceito geral, a 

violência contra a mulher e o machismo. Por meio de termos descritivos, “Vermelho 

Sangue” busca retratar o que o videoclipe musical representa em sua totalidade. 

A construção de sentido em uma produção audiovisual sugere uma série de 

processos que envolvem desde a primeira ideia e concepção do projeto até o 

momento de finalização. Muitas mudanças ocorrem desde a ideia original até o 

resultado da produção e pode-se inferir que em um trabalho experimental 

independente, essa chance é ainda maior, visto que uma série de tentativas e 

experimentações se desenvolvem, além de ser possível ainda contar com um 

orçamento limitado. 

Dessa forma, o presente trabalho partiu de um conceito inicial com objetivo de 

transformá-lo em um produto de videoclipe musical. A partir de processos de criação 

de roteiro, organização e produção, o projeto em questão foi desenvolvido através de 

um caminho trilhado a partir de detalhes que, em conjunto, transparecem a ideia 

central da proposta por meio de uma estrutura. Assim, de acordo com Field (2001), 

O filme é um meio visual que dramatiza um enredo básico; lida com 
fotografias, imagens, fragmentos e pedaços de filme: um relógio fazendo 
tique-taque, a abertura de uma janela, alguém espiando, duas pessoas rindo, 
um carro arrancando, um telefone que toca. O roteiro é uma história contada 
em imagens, diálogos e descrições, localizada no contexto da estrutura 
dramática. (FIELD, 2001, p. 11 - 12) 

Conforme as ideias de Field (2001), é possível constatar que é por meio dos 

processos cinematográficos, partindo-se do roteiro, que um produto audiovisual é 

concebido. Cada parte pensada é crucial para que o conceito geral do criador da obra 

seja transparecido em tela. Além disso, os processos para além da câmera são 

extremamente importantes e indispensáveis para transformar a ideia em uma imagem 

que faça sentido para o espectador. 

A partir das considerações e reflexões, o presente trabalho desenvolveu-se por 

diversos âmbitos, desde a escolha da música até a concepção final do vídeo. 

Consequentemente, o videoclipe musical produzido apresenta definições técnicas de 

roteiro, direção de arte, direção de fotografia e montagem que dizem respeito a um 
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assunto específico: a luta da mulher contra a opressão machista – que pode ser 

definido como atitudes que discriminam a igualdade entre os gêneros8 - e a violência 

contra a mulher. 

O conceito da narrativa trabalhada no roteiro foi designado a partir do 

entendimento acerca da imagem da mulher como um ser forte e que luta contra um 

sistema masculino que a coloca como subserviente. Dessa forma, a música Bate Mais, 

com características da música eletrônica e de discursos subversivos da banda 

paulistana Teto Preto, se demonstra como adequada para o conjunto do trabalho de 

produção do videoclipe musical, visto que a canção tem como tema violência contra a 

mulher e a banda apresenta um tom questionador durante toda sua trajetória.9  

A partir da escolha da música, os elementos visuais foram pensados de forma 

a convergir para o conceito principal da mulher em uma posição de um ser forte e que 

se coloca em uma posição de enfrentamento. Desse modo, diversos componentes 

visuais como cor, montagem da narrativa visual e fotografia foram pensados para 

transparecer o ser feminino nessa posição de luta.  

 

3.1 Pré-produção: a música e as primeiras impressões 

 

A partir da letra da música Bate Mais (2018), da banda Teto Preto, constatou-

se a presença de diversos trechos que, em junção do ritmo eletrônico, formam uma 

reunião de assuntos relacionados à violência contra mulher, misoginia e machismo. A 

canção, por meio de sua letra, trabalha e ressalta acontecimentos reais e recentes da 

história política e social brasileira, como o trecho da música em que em que são 

levados em consideração dois acontecimentos de assassinatos no ano de 2018.Nos 

recortes em questão, é possível ouvir dizeres que incluem os nomes das vítimas dos 

 
8 Dicio (Dicionário Online de Português). Machismo é um substantivo masculino que pode ser definido 

como: opinião ou atitudes que discriminam ou recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens 
e mulheres. Disponível em https://www.dicio.com.br/machismo/ Acesso em 18 out 2019 
 

9 FOLHA DE SÃO PAULO. Banda Teto Preto, cria da festa Mamba Negra, lança disco eletrônico 
hedonista. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/banda-teto-preto-cria-da-
festa-mamba-negra-lanca-disco-eletronico-hedonista.shtml Acesso em 02 out 2019 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/banda-teto-preto-cria-da-festa-mamba-negra-lanca-disco-eletronico-hedonista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/12/banda-teto-preto-cria-da-festa-mamba-negra-lanca-disco-eletronico-hedonista.shtml
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casos de assassinato: “Matheusa10, Marielle11, vivemos” (Teto Preto, 2018), o que 

sugere as características questionadoras da canção. 

O título da música, assim como o refrão “bate mais” exaltam um confronto 

contra o machismo e a violência presente nos âmbitos de vivência das mulheres. Os 

dois temas serão utilizados no vídeo como principais objetos a fim de evidenciar dois 

dos tipos de opressão sofridos por mulheres. Dessa forma, a partir da interpretação, 

é possível concluir que a personagem da música se coloca na posição de 

enfrentamento em questão, fato que vai ser levado em consideração no vídeo. 

O conceito do roteiro do videoclipe musical foi desenvolvido com o objetivo de 

apresentar uma narrativa de uma personagem feminina, denominada aqui como “A 

mulher”, que percebe a necessidade de enfrentar o machismo e a violência contra a 

mulher no âmbito em que está inserida e, dessa forma, se coloca em uma jornada de 

busca pelo opressor masculino causador do problema. 

Em contraposição a esta jornada, o roteiro conta com aparições de outras 

mulheres em cenas que representam o grupo de mulheres denominado “Nós, 

Mulheres” que compõem a ideia de união feminina, questão necessária para o 

enfrentamento do machismo. 

A denominação da personagem pertencente à narrativa principal e das 

personagens relacionadas ao grupo de mulheres se justifica a partir de questões de 

recorte de aspectos gerais e mais específicos a respeito de caracterizações do 

feminino e do conceito de mulher. 

A protagonista denominada “A Mulher” (narrativa principal) se apresenta aqui 

como uma personagem criada de forma prévia às captações e criação de imagens e 

que representa a personificação de um ser feminino forte e transgressor, enquanto 

“Nós, Mulheres” (grupo de mulheres) diz respeito a cada uma das mulheres 

participantes que, a partir da proposta apresentada, incorporaram o seu próprio ser e 

suas interpretações acerca do assunto de violência e machismo para o 

desenvolvimento da performance e participação no videoclipe musical, de forma geral. 

 

 
10 G1 GLOBO. Estudante Matheusa foi ‘julgada’ antes de ser morta por traficantes, diz delegada. 2018. 

Disponível em https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/estudante-matheusa-foi-julgada-antes-de-
ser-morta-por-traficantes-diz-delegada.ghtml Acesso em 05 out 2019 
 

11 EL PAÍS. Investigações avançam sobre familiares de PM acusado de executar Marielle e Anderson. 
2019. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570127144_358301.html 
Acesso em 05 out 2019  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/estudante-matheusa-foi-julgada-antes-de-ser-morta-por-traficantes-diz-delegada.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/estudante-matheusa-foi-julgada-antes-de-ser-morta-por-traficantes-diz-delegada.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570127144_358301.html
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3.1.1 A música 

 

A música Bate Mais (2018), da banda Teto Preto, se inicia com batidas ritmadas 

graves produzidas a partir de um sintetizador (instrumento musical eletrônico) que 

introduzem a atmosfera de toda a canção, que é apresentada no primeiro verso como: 

“querem me ver no chão, mas não sem dor” (Teto Preto, 2018). Através da primeira 

parte, há a contraposição entre a letra da música, escrita e performada pela artista 

denominada Carneosso da banda Teto Preto, e batidas geradas eletronicamente. 

No decorrer do desenvolvimento da canção, a letra transparece um sentimento 

que acusa relações de opressão de diversos tipos, como a violência contra mulher, 

que pode ser notada no próprio título da música: “Bate Mais”. Para além dessas 

questões, a letra apresenta versos que insinuam uma posição de determinação e 

vingança por parte da personagem central da música como “não tenho medo do que 

possa vir do fim, do fundo e todo dia recuso trair, meu plano é outro.” sendo 

completado ao final da primeira parte por “eu vou tirar a sua paz” (Teto Preto, 2018). 

O refrão da música ressalta apenas os dizeres “bate mais” e sua repetição é 

constante neste momento da música. Nesta parte da canção, a entonação de voz da 

artista é caracterizada por gritos determinados e que apresentam um sentimento de 

raiva. Há também entonações desses versos que remetem a uma representação de 

cansaço, como se a personagem estivesse exausta, mesmo pedindo para que alguém 

a machucasse mais (ressalta-se aqui o verso “bate  mais”), o que é interpretado no 

presente vídeo como o desgaste causado em mulheres a partir de uma vivência de 

machismo e agressões, sejam físicas, sejam verbais. 

A partir do desdobramento da melodia, os versos apresentam discussões que 

parecem ser extremamente específicas. Após o primeiro refrão, a música traz uma 

crítica em relação aos “amigos secretos” - interpretados como os homens que regem 

a sociedade - da personagem e de como estes são incompetentes em suas criações, 

pois desenvolveram diversas classificações para vários assuntos, inclusive para a vida 

da mulher. A artista exalta que classificaram a renda, o útero e a necessidade de 

abortar, dentre outros assuntos (Teto Preto, 2018), que podem ser entendidos como 

questões referentes às mulheres, mas que são decididas por homens, como elucidado 

para a representação no videoclipe musical. 

O momento seguinte da música representa a necessidade de vingança sentida 
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pela personagem, assim como as relações de assédio, opressão em outros âmbitos 

sociais como em relação a liberdade de expressão, do sistema econômico e da 

desigualdade. 

Além disso, há a exposição de críticas específicas como o trecho: “porque como 

o Rio Doce, estão todos afundados na lama da vida normal” (Teto Preto, 2018), o que 

faz referência à tragédia ocorrida em 2015 no Brasil, em que uma barragem da 

mineradora Samarco rompeu e despejou minérios na região de Minas Gerais e 

Espírito Santo, consequência da negligência da empresa envolvida.12 

Após a representação e crítica dos diversos assuntos apresentados, a música 

traz os dizeres “a violência é cerne-signo” (Teto Preto, 2018), que reafirma a existência 

da violência como núcleo de diversas questões sociais e que é ressaltada no vídeo, 

através da dublagem da protagonista, visto que representa um resumo sobre as 

questões de violência contra a mulher para a presente reflexão. 

A parte final da música retrata de forma frenética - a partir das batidas e do 

ritmo rápido em que a letra é cantada – a busca da personagem pelo enfretamento a 

toda essa violência apresentada anteriormente na canção. Assim, a música traz 

referência sobre ações como “tirar a limpo”, que pode ser interpretada como uma 

reação de vingança. 

Entretanto, a luta contra o sistema citado não se desenvolve unicamente a partir 

de força e determinação, visto que há momentos em que a música traz dizeres como 

“respiro o pó descascado da poeira seca que cai do teto” (Teto Preto, 2018), que 

simboliza um ambiente hostil e cansativo. 

A escolha da música demonstra-se como fundamental para toda a criação do 

roteiro, assim como para a aplicação do conceito que se relaciona ao anseio por 

representar a violência sofrida por mulheres, além de representar também como as 

mulheres podem ser fortes em uma oposição de luta contra a violência e o machismo, 

elementos centrais para a representação da opressão no vídeo desenvolvido. Dentre 

o ritmo eletrônico e a letra subversiva, Bate Mais da banda Teto Preto (2018), 

apresenta-se como ideal para a proposta e desenvolvimento da produção do 

videoclipe musical.  

 

 
12 BRASIL DE FATO. Crime que se renova: três anos de lama no Rio Doce. 2018. Disponível em: 

https://www.brasildefato.com.br/2018/11/05/crime-que-se-renova-tres-anos-de-lama-no-rio-doce/ 
Acesso 16 out 2019 
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3.1.2 O roteiro a partir da música 

 

Por meio da música, tornou-se possível traçar narrativas que estivessem de 

acordo com a premissa principal da canção. O roteiro conta com contraposições de 

diversos planos e sequências de imagens que partem de um desenvolvimento não 

linear da narrativa. No primeiro plano, por exemplo, a personagem A Mulher é 

representada na casa do opressor, momento este que contempla a última parte da 

história e é utilizado aqui para gerar reflexões para com o espectador. 

A narrativa conta com quatro localidades que podem ser definidas como: a casa 

de A Mulher, a rua/a cidade, a casa do opressor masculino e o espaço das mulheres, 

local onde apresentam-se as mulheres do grupo “Nós, Mulheres”. Por meio desses 

locais, a narrativa desenvolve-se e traz a representação da mulher nos diversos 

âmbitos pensados para compor a história.  

Após a apresentação da personagem principal na casa do opressor, expõe-se 

A Mulher em seu lar, ponto de partida da protagonista, em contraposição aos planos 

representantes do momento da história na casa do opressor. Consequentemente, os 

planos contrapostos introduzem imagens diversas como os rostos das sete mulheres 

que compõem o grupo “Nós, Mulheres”. 

Os planos em sequência apresentam a personagem despertando em relação a 

um sentimento de determinação que é retratado a partir de movimentos e expressões 

que são apresentadas ao longo da construção do vídeo como, por exemplo, o plano 

do rosto da mulher surgindo da água. Após a protagonista realizar a contagem de dias 

por meio de uma marcação com um pigmento na parede de casa, a mulher sai e 

começa a seguir rumo à casa do opressor, o que é entendido com o decorrer do 

videoclipe. 

A personagem se demonstra confusa, mas ainda assim determinada em 

relação a um objetivo que parece ter sido colocado no estágio inicial da narrativa. Os 

planos apresentam a mulher caminhando pela rua, com imagens da personagem 

correndo e se arrastando, visto que o objetivo neste momento é representar os 

dilemas que são possíveis para mulheres em momentos de luta contra o machismo e 

a violência contra a mulher.13 

 
13 De acordo com o Portal G1 (2018), é possível identificar uma dificuldade em algumas mulheres em 

relação a enfrentar situações de agressão e violência, visto que elas podem ser desacreditadas e 
sofrerem com a normalização da situação por conta do machismo. Disponível em 
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Além da ocasião de caminhada através da rua, na cidade, a personagem 

desenvolve movimentos performáticos pensados para transparecer uma situação de 

reflexão intrapessoal. Assim, A Mulher configura aparições em que se demonstra 

como imersa em seus próprios pensamentos, além de representar movimentos que 

trazem a ideia de concentração da personagem no momento de reflexão em que se 

encontra. 

Ao decorrer da sequência de cenas, o grupo “Nós, Mulheres” é apresentado a 

partir dos diversos planos com cada uma das mulheres. Em um primeiro momento, 

elas estão sérias e com os olhos fixos no espectador, a fim de oferecer um tom de 

dramaticidade para as cenas. Ao longo do desenvolvimento do videoclipe, as 

personagens se cobrem com o pigmento vermelho, que representa a violência, com o 

objetivo de transparecer o contato existente entre as mulheres, a violência e o 

machismo. 

No momento do refrão, cada personagem aparece em tela de forma separada 

e independente expressando os dizeres “bate mais” que, em conjunto a interpretações 

de sentimentos de raiva e indignação por parte das personagens, elevam o tom de 

determinação e enfrentamento em relação a um opressor, sendo este o homem que 

está permeado pelo machismo e que se coloca como ser autoritário que domina 

situações de opressão e violência contra a mulher. 

O roteiro do videoclipe musical também apresenta as mulheres do grupo “Nós, 

Mulheres” realizando movimentos performáticos, que se assemelham a uma dança, a 

fim de compor uma ideia de força e segurança da mulher a partir da situação de 

enfrentamento à opressão. Apesar do momento de desafio ao opressor se caracterizar 

como um instante difícil, o que pode ser percebido pelas interpretações de 

sentimentos raivosos e de cansaço, a conjuntura também promove uma paz a partir 

da internalização e interpretação de empoderamento e alívio por parte das 

personagens. 

Ao longo do desenvolvimento do videoclipe, a protagonista chega até a casa 

do opressor, onde podem ser observados diversos objetos e elementos que buscam 

representar a presença de um ser masculino em cena. O paletó, o porta-retrato com 

a foto de um homem do exército e o relógio de pulso, por exemplo, promovem a ideia, 

 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/mulher-vitima-de-violencia-enfrenta-medo-e-vergonha-para-
denunciar-agressor.ghtml Acesso out 2019 
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a partir de estereótipos construídos do gênero masculino, de que existe um homem 

naquele ambiente. Assim, é apresentada a casa do Opressor. 

Alinhar a jornada da personagem principal, em que se apresenta de forma 

determinada e raivosa, ao momento em que chega à casa do opressor masculino, 

transparece o conceito geral de luta contra uma situação de machismo e violência, a 

partir dos diversos elementos significativos justapostos ao decorrer do videoclipe. O 

sangue, as interpretações de raiva, as diversas mulheres e A Mulher correndo para 

enfrentar o opressor são alguns dos elementos do videoclipe que convergem para a 

representação da mulher. 

 
TABELA 1 – Roteiro de “Vermelho Sangue” a partir da música “Bate Mais” (2018) da banda Teto Preto 

Plano Campo sonoro 
(música) 

Campo Imagético Locação e Câmera  

Plano 
1 

Instrumental  Protagonista em pé na porta • INT. 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO INTEIRO 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
2 

querem me ver no 
chão, 
mas não sem dor  

Rosto da mulher surgindo da água • EXT. 

• CASA DA PERSONAGEM 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA FIXA, 
PARALELA AO ASSUNTO 

• DOLLY IN 

•  

Plano 
3 

Instrumental Pés caminhando lentamente da 
direita para esquerda  

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• MOVIMENTO 
PANORÂMICO 

•  

Plano 
4 

Instrumental Plano detalhe das mãos da 
personagem sobre um tecido 
branco  

• INT. 

• CASA DA PERSONAGEM 

• PLANO DETALHE 

• CÂMERA FIXA  (USO DO 
DESFOQUE) 

•  

Plano 
5 

Instrumental Mulher de costas, caminhando • INT. 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• CÂMERA EM TILT DE 
BAIXO PARA CIMA 

• DOLLY OUT 

•  
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Plano 
6 

Instrumental Rastro por onde a mulher caminhou 
(chão)  

• INT. 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE  

• CÂMERA EM 
PANORÂMICA 

•  

Plano 
7 

Instrumental Mulher em pé, entrando na casa do 
opressor 

• INT. 

• CASA DO OPRESSOR  

• PLANO CONTRA-
PLONGEÉ 

• MOVIMENTO DOLLY IN 

•  

Plano 
8 

Instrumental Rosto da mulher • INT. 

• CASA DA 
PERSONAGEM  

• PLANO SUPER CLOSE 

• MOVIMENTO VERTIGO 

•  

Plano 
9 

querem me ver no 
chão, 
mas não sem dor 

Rosto das mulheres (Carol, Dana, 
Helena, Laura, Annie, Geovana e 
Ale) 

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO CLOSE DE CADA 
PERSONAGEM 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
10 

com a manta 
ensanguentada 
do perdão. 

Marcação de riscos na parede • INT. 

• CASA DA 
PERSONAGEM  

• PLANO DETALHE 

• CÂMERA EM 
PANORÂMICA  

•  

Plano 
11 entre a passividade 

escoltada 

e sagrada delação, 

Personagem saindo de cena • INT. 

• CASA DA 
PERSONAGEM  

• PLANO INTEIRO 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
12 ela acende a ponta 

e traga no rojão. 

Personagem de costas,  em pé na 
porta. Depois surge um clarão de 
luz. 

• INT. 

• CASA DA 
PERSONAGEM  

• PLANO AMERICANO 

• CÂMERA TILT (de baixo 
para cima, até o teto) 

•  

Plano 
13 Instrumental 

Imagem da rua e  dos muros. • EXT. 

• RUA  

• PLANO ABERTO 

• CÂMERA PANORÂMICA 

•  

Plano 
14 Instrumental 

Imagem da rua e uma calçada 
quebrada. 

• EXT. 

• RUA  

• PLANO DETALHE 

• CÂMERA PANORÂMICA 

•  
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Plano 
15 Instrumental 

Imagem do sol • EXT. 

• RUA  

• PLANO ABERTO 

• CÂMERA EM TILT 

•  

Plano 
16 não tenho medo do 

que possa vir 

do fim do fundo 

e todo dia recuso trair, 

meu plano é outro 

Contraposição: 
• personagem correndo 

• personagem se arrastando 

• personagem andando 

• personagem correndo 

• EXT. 

• RUA  

• PLANO INTEIRO 

• CÂMERA EM DOLLY, 
SEGUINDO A 
PERSONAGEM 

•  

Plano 
17 me preparo pro pior 

terror 

Laura se movimentando com a tinta 
vermelha 

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA (USO DO 
DESFOQUE) 

•  

Plano 
18 eu vou tirar a sua paz 

Dana se movimentando com a tinta 
vermelha 

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA (USO DO 
DESFOQUE) 

•  

Plano 
19 Instrumental 

Helena se movimentando com a 
tinta vermelha 

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
20 Instrumental 

Personagem encara a câmera • EXT. 

• RUA  

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
21 BATE MAIS 

Annie dublando “Bate Mais” e 
usando a tinta vermelha 

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
22 Instrumental  

Protagonista com movimento de 
performance 

• EXT. 

• RUA  

• PLANO INTEIRO 

• CÂMERA EM ÓRBITA 

•  

Plano 
23 BATE MAIS 

Carol dublando “Bate Mais” e 
usando a tinta vermelha 

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  
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Plano 
24 Instrumental  

Personagem com movimento de 
performance 

• EXT. 

• RUA  

• PLANO INTEIRO 

• CÂMERA EM ÓRBITA 

•  

Plano 
25 BATE MAIS 

Annie dublando “Bate Mais” e 
usando a tinta vermelha 

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
26 Instrumental  

Protagonista com movimento de 
performance 

• EXT. 

• RUA  

• PLANO INTEIRO 

•  

Plano 
27 BATE MAIS 

Ale dublando “Bate Mais” e usando 
a tinta vermelha  

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
28 Instrumental  

Protagonista com movimento de 
performance 

• EXT. 

• RUA  

• PLANO INTEIRO 

•  

Plano 
29 BATE MAIS  

Geovana dublando “Bate Mais” e 
usando a tinta vermelha  

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
30 Instrumental  

Protagonista com movimento de 
performance 

• EXT. 

• RUA  

• PLANO INTEIRO 

•  

Plano 
31 BATE MAIS 

Carol dublando “Bate Mais” e 
usando a tinta vermelha 

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
32 Instrumental  

Personagem de pé, parada, na sala • INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO CONJUNTO de 
COSTAS > PLANO 
CLOSE 

• MOVIMENTO DE DOLLY 
IN 

•  
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Plano 
33 meus amigos secretos 

são curiosamente 
competentes, 

sobretudo, no não ser. 

Imagem do ambiente, dos objetos 
presentes na casa 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO ABERTO 

• MOVIMENTO 
PANORÂMICO DA 
ESQUERDA PARA 
DIREITA 

•  

Plano 
34 são tantas as palavras 

que eles inventaram 
para classificar 

Livros sobre a mesa (dentre eles, 
livros religiosos) 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• MOVIMENTO DE DOLLY 
IN 

•  

Plano 
35 a temperatura 

agradável 

num dia ameno de 
verão, 

Uma televisão • INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
36 os fluídos, a renda 

nosso útero,  

Objetos sobre uma mesa 
(remédios, dinheiro) 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
37 a necessidade de 

abortar, 

meus lábios,  

Um porta-retrato com a foto de um 
homem 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• MOVIMENTO DE DOLLY 
IN 

•  

Plano 
38 a saudade, 

o mar 

Outros livros e objetos sobre a 
mesa 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
39 quanto a mim, 

quero mais é apanhar 

Personagem de pé, encarando. • INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO AMERICANO 

• MOVIMENTO DE DOLLY 
IN 

•  

Plano 
40 porque todo o resto foi 

pouco 

e o que quero não é 
desculpa, nem 
retratação. 

Personagem apertando o punho, 
com mão ao lado do próprio corpo 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• MOVIMENTO DE TILT DE 
CIMA PARA BAIXO 

•  

Plano 
41 quero toda a vingança 

que nos cabe:  

Rosto da personagem que está em 
quadro e depois sai de cena 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  
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Plano 
42 a vitória dos feridos, 

a orgia da semântica, 

o desacato a semiótica, 

Personagem com movimentos de 
performance, andando e se 
movendo pelo ambiente 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO INTEIRO 

• CÂMERA EM ÓRBITA 

•  

Plano 
43 a juventude insubmissa 

no cataclismo último do 
capital. 

Personagem com movimentos de - 
performance, andando e se 
movendo pelo ambiente 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA EM ÓRBITA 

•  

Plano 
44 sou a garganta 

vermelha 

que abre e fecha 
caminhos.  

Personagem parada, de pé, 
encarando a câmera 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO CLOSE 

• MOVIMENTO DE DOLLY 
IN 

•  

Plano 
45 e são tantos os 

assédios 

que o primeiro ato 

não é poder falar 

porque não se pode, 

ainda que se diga. 

Personagem com movimentos de 
performance, andando e se 
movendo pelo ambiente e depois 
caindo, deitando no chão 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO PLONGEÉ 

• CÂMERA PANORÂMICA 

•  

Plano 
46 o primeiro é carregar,  

Personagem parada, de pé, 
encarando a câmera 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
47 porque, como o rio, 

doce, 

estão todos afundados 

na lama da vida normal 

Personagem deitada, se 
movimentando no chão, em meio à 
sujeira de pigmento vermelho 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO PLONGEÉ, 
paralelo à personagem 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
48 matheusa, 

Personagem deitada sobre o chão, 
encarando a câmera 

• INT. 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO PRÓXIMO, 
paralelo à personagem 

• CÂMERA FIXA 

•  
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Plano 
49 marielle, 

Personagem deitada sobre o chão, 
encarando a câmera 

• INT. 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO CLOSE, paralelo à 
personagem 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
50 vivemos. 

Imagens das mulheres, encarando 
a câmera, passando em tela de 
forma rápida (Carol, Dana, Helena, 
Laura, Annie, Geovana e Ale) 

• INT. 

• ESTÚDIO  

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
51 a violência 

é cerne-signo. 

Personagem deitada sobre o chão 
falando “a violência 
é cerne-signo.”, encarando a 
câmera 

• INT. 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO CLOSE, paralelo à 
personagem 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
52 Instrumental  

Personagem deitada no chão • INT. 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO CLOSE, paralelo à 
personagem 

• CÂMERA EM DOLLY OUT 
+ JUMP CUT 

•  

Plano 
53 BATE MAIS 

Dana dublando “BATE MAIS”, com 
pigmento vermelho em cena 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
54 Instrumental 

Ale com pigmento vermelho, se 
movimentando 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
55 BATE MAIS 

Helena dublando “BATE MAIS”, 
com pigmento vermelho em cena 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  
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Plano 
56 Instrumental 

Geovana com pigmento vermelho, 
se movimentando 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
57 BATE MAIS 

Laura dublando “BATE MAIS”, com 
pigmento vermelho em cena 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
58 Instrumental 

Carol com pigmento vermelho, se 
movimentando 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
59 BATE MAIS 

Laura dublando “BATE MAIS”, com 
pigmento vermelho em cena 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
60 Instrumental 

Personagem andando na rua, 
olhando para frente com olhar de 
determinação 

• EXT 

• RUA 

• PLANO INTEIRO 

• MOVIMENTO DE DOLLY 
(seguindo a personagem) 

•  

Plano 
61 a baca cheia de dentes 

morde a calçada 

no vão das pernas 

e a cinza suja na cara 

vem do cigarro 

preso entre dedos 

que saem assaltando 
bancos, 

virando carros, 

tirando a limpo 

o peso, o preço da 
culpa, 

Protagonista começa a correr e 
continha correndo na rua  

• EXT 

• RUA 

• PLANO INTEIRO 

• MOVIMENTO DE DOLLY 
(seguindo a personagem) 
e TILT (da cabeça da 
personagem aos pés) 

•  
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o corpo marcado 

qu'inda carrego 

aperto com as mãos 
em garra 

e afasto do escuro 

o rosto das teias 

Plano 
62 Instrumental 

Geovana, com o pigmento 
vermelho, fazendo movimentos 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA ORBITANDO O 
ASSUNTO 

•  

Plano 
63 a carne em febre na 

pista, 

o suor engasgado 

foge das veias 

Protagonista correndo, e olha pra 
trás 

• EXT 

• RUA 

• PLANO PRÓXIMO 

• MOVIMENTO DE DOLLY 
e uso do slow motion 

•  

Plano 
64 Instrumental 

Carol com o pigmento vermelho, 
fazendo movimentos 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA ORBITANDO O 
ASSUNTO 

•  

Plano 
65 rasgando 

a nuca molhada 

os olhos fechados 

de pulso lento 

Protagonista correndo descalça • EXT 

• RUA 

• PLANO DETALHE (dos 
pés) 

• MOVIMENTO DE DOLLY 
e uso do slow motion 

•  

Plano 
66 Instrumental 

Annie com o pigmento vermelho, 
fazendo movimentos 

• INT. 

• ESTÚDIO 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA ORBITANDO O 
ASSUNTO 

•  
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Plano 
67 respiro o pó 

descascado 

da poeira seca 

que cai do teto 

teto 

Protagonista correndo até que para 
subitamente 

• EXT 

• RUA 

• PLANO PRÓXIMO 

• MOVIMENTO DE DOLLY, 
MOVIMENTO DE TILT (de 
baixo para cima) (plano 
sequência) 

•  

Plano 
68 teto 

Imagem da porta da casa do 
opressor vista de fora 

• EXT 

• RUA 

• PLANO ABERTO 

• MOVIMENTO DE TILT (de 
cima para baixo) 

•  

Plano 
69 BATE MAIS 

Contraposição de efeitos com as 
imagens das outras mulheres 
dublando “BATE MAIS” 

• INT 

• ESTÚDIO 

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
70 BATE MAIS 

Contraposição de outros efeitos 
com as imagens das outras 
mulheres dublando “BATE MAIS” 

• INT 

• ESTÚDIO 

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
71 a tinta escorrendo 

amarga 

arde na empena 

dos olhos pretos 

vivos impressos 

Personagem caminhando até a 
porta do opressor 

• EXT 

• RUA 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA COM DOLLY IN 

•  

Plano 
72 Instrumental 

Personagem caminhando até a 
porta do opressor 

• EXT 

• RUA 

• PLANO DETALHE (dos 
pés da personagem) 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
73 Instrumental 

Personagem de pé, parada, na 
porta do opressor, de costas, e dá 
um passo pra entrar na porta do 
opressor 

• EXT 

• RUA 

• PLANO INTEIRO 

• CÂMERA FIXA 

•  
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Plano 
74 arruda fresca no peito 

contra os canalhas 

de cano quente 

que não dão trégua 

Personagem entrando na casa do 
opressor 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO PLONGEÉ 

• CÂMERA EM TILT (DE 
BAIXO PARA CIMA) 

• DOLLY IN 

•  

Plano 
75 Instrumental 

Mulher em pé na porta • INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO AMERICANO 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
76 Instrumental 

Mulher  em pé na porta • INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• TILT (de baixo para cima 
revelando o corpo da 
personagem) 

•  

Plano 
77 e encontro na 

madrugada 

amparo no esgoto 

que abastece a 

a fábrica velha 

Chão com rastro deixado pela 
personagem 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO DETALHE 

• DOLLY (acompanhando o 
rastro) 

•  

Plano 
78 Instrumental 

Personagem vista do lado de fora 
pela porta 

• EXT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO ABERTO 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
79 Instrumental 

Personagem parada na casa do 
opressor 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO CLOSE 

• MOVIMENTO VERTIGO 

•  

Plano 
80 BATE MAIS, BATE 

MAIS, BATE MAIS, 
BATE MAIS, BATE 
MAIS, BATE MAIS 

Contraposição de cenas das outras 
mulheres performando e se 
movimentando com o pigmento 
vermelho 

• INT 

• ESTÚDIO 

• PLANO PRÓXIMO 

• CÂMERA ORBITANDO O 
ASSUNTO 

•  



 

   
 

47 
 

Plano 
81  BATE MAIS 

Personagem gritando (dublando) 
“BATE MAIS” 

• INT 

• CASA DO OPRESSOR 

• PLANO SUPER CLOSE 

• CÂMERA FIXA 

•  

Plano 
82 Sem som (fim) 

6:50 

Fade Out 

 
 

Fonte: Autoria própria (Agosto, 2019) 

 

3.1.3 A escolha dos planos e sequências  

  

A partir da música, o roteiro foi desenvolvido para que os planos estivessem de 

acordo com o ritmo musical, assim como para fazer sentido quanto à proposta de 

representação da mulher no videoclipe. Ao decorrer da narrativa, as cenas e as 

sequências de planos buscam transparecer os anseios e desejos das personagens 

em relação ao enfrentamento do machismo. Desse modo, a história se desenvolve de 

forma gradual desde a saída da personagem principal da sua própria casa até a 

chegada na casa do opressor.  

A velocidade dramática é dada pela carga emocional, em um espaço e tempo 
criados artificialmente por um autor, ocasionando em um espectador a 
capacidade de “viver” sem ter de se sujeitar a passar pela experiência efetiva 
de determinada situação e concomitantemente permanecendo no tempo real. 
(COMPARATO, 2009, p. 16)  

Assim, a partir da ideia desenvolvida, dos atos selecionados e das ações a 

serem performadas pelas personagens, o roteiro se transforma em um aparato de 

base para que toda história seja construída em tela para cumprir com o objetivo de 

levar o significado pretendido para o espectador e produzir nele, então, a reflexão 

sobre o assunto em questão. 

A construção do roteiro foi realizada a partir da definição dos planos e 

sequências a serem utilizadas em cada momento da música. Apesar do 

desenvolvimento da produção extrapolar caminhos para além dos determinados 

inicialmente, a delimitação dos planos foi extremamente indispensável para a 

constituição do roteiro de vídeo. É possível considerar que o plano “é a menor unidade 

narrativa de um roteiro técnico” (RODRIGUES, 2007, p. 26). Dessa forma, a partir 

dessas unidades, foi possível traçar cenas e sequências com o objetivo de representar 
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a narrativa como premeditada.  

Os planos selecionados para o roteiro buscam trazer fluidez para o conjunto 

audiovisual, visto que determinadas escolhas de disposições trazem sensações 

específicas, como uma velocidade rápida de ações em tela, destacando ainda a 

importância da estética do videoclipe como um meio de experimentação que oferece 

espaço para imagens com ruídos e formas práticas não convencionais para o cinema 

clássico, ponto discutido por Machado (2000). 

Para oferecer às cenas diversas sensações específicas e respectivas às 

propostas de cada momento, vários planos foram selecionados a fim de cumprir com 

os objetivos premeditados. O plano contraplongée, cuja câmera é posicionada de 

baixo para cima, como afirma Rodrigues (2007), foi utilizado em um dos momentos do 

videoclipe e transparece um engrandecimento da protagonista em tela. Assim, planos 

como este possibilitaram a demonstração de A Mulher como um ser grandioso e 

determinado. 

FIGURA 3 – Plano contraplongée da protagonista na casa do opressor (plano 7) 

 

Fonte: “Vermelho Sangue” (Autoria própria, 2019) 

Para o presente vídeo, o plano detalhe também se demonstrou como de 

extrema importância, visto que através desse meio, fez-se possível demonstrar e dar 

maior atenção a aspectos específicos relacionados ao tema do videoclipe como: mãos 

das mulheres sujas de sangue, pés realizando ações de caminhada, além de outros 

momentos envolvendo o corpo das personagens do grupo “Nós, Mulheres”. Dessa 

forma, foi possível trazer a atenção do espectador à relação de corpo da mulher com 

a violência, algo pretendido no presente vídeo. 
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FIGURA 4 – Plano detalhe da cena do grupo “Nós, mulheres” (Plano 80) 

 

Fonte: “Vermelho Sangue” (Autoria própria, 2019) 

Por meio da narrativa criada e desenvolvida no roteiro, as locações foram 

escolhidas para representar a história de forma a trazer dramaticidade em conjunto às 

atrizes selecionadas para o videoclipe musical. A direção de arte e de fotografia 

também foram indispensáveis para retratar a imagem de força feminina pretendida 

com o presente trabalho. 

 

3.2 Pré-produção: conceitos de direção de arte 

 

A direção de arte se demonstra como indispensável para o desenvolvimento da 

imagem do produto audiovisual no momento da construção do conceito visual. De 

acordo com Hamburguer (2014), a direção de arte diz respeito principalmente ao 

aspecto visual do filme que contribui para a construção de significados visuais que 

transparecem o assunto da narrativa. Assim,  

Quando falamos de direção de arte, estamos referindo-nos à concepção do 
ambiente plástico de um filme, compreendendo que este é composto tanto 
pelas características formais do espaço e objetos quanto pela caraterização 
das figuras em cena. (HAMBURGUER, 2014, p. 18) 

Pensar nos objetos e elementos visuais que compõem a narrativa presente 

nesse trabalho se demonstra como um percurso para transparecer os objetivos 

pretendidos anteriormente, como a retratação da figura da mulher como subversiva 

às questões de machismo e violência contra a mulher. 

Assim como os elementos cênicos, a escolha dos enquadramentos, da luz e 

dos movimentos de câmera, itens da direção de fotografia, se demonstram igualmente 

importantes, visto que este conjunto aparece como componente de uma determinada 
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coreografia de cena (HAMBURGUER, 2014). Desse modo, todo o desenvolvimento 

das concepções visuais, em conjunto com as reflexões sonoras, toma forma para a 

construção de um produto audiovisual que faça sentido de alguma maneira. 

A utilização dos elementos para a construção do videoclipe parte do anseio por 

ressaltar a ideia discorrida até aqui em relação à mulher através de uma narrativa 

pensada de forma prévia. No caso das cenas das mulheres do grupo “Nós, Mulheres”, 

o aspecto principal das cenas foi o uso do pigmento vermelho que está presente em 

tela com o objetivo de transparecer a ideia de sangue, além de levar em consideração 

a relação das mulheres com a violência figurativa em questão. 

A relação do pigmento e da representação do conceito de violência parte do 

princípio de que os elementos em tela nunca representam puramente apenas o 

significado literal, mas ultrapassam uma ideia única e inicial para representar algo 

além do que está em cena (MARTIN, 2005). Para além disso, a ambiguidade presente 

nas construções da obra audiovisual remete a uma linguagem extremamente própria 

da produção cinematográfica. De acordo com Martin (2005), 

Esta ambiguidade de relação entre o real objectivo e a sua imagem fílmica é 
uma das características fundamentais da expressão cinematográfica e 
determina em grande parte a relação do espectador com o filme, relação que 
vai desde a crença ingénua na realidade do real apresentado à percepção 
intuitiva ou intelectual dos signos implícitos como elementos de uma 
linguagem. (MARTIN, 2005, p. 25)   

A partir do exposto, as personagens do grupo se cobrem com o pigmento como 

um meio de representar o sangue da violência sofrida por diversas mulheres todos os 

dias e, após se cobrirem com esse “sangue” – representação de violência alavancada 

pela cor vermelha, expressam para o espectador a frase “bate mais”, o que representa 

o significado de enfrentamento a toda opressão sofrida.  

FIGURA 5 – Contraste presente no espaço das mulheres do grupo “Nós, Mulheres” 

 

Fonte: “Vermelho Sangue” (Autoria própria, 2019) 
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O fundo branco para as cenas referentes ao grupo de mulheres foi selecionado 

para apresentar um contraste maior com a cor vermelha, além de trazer um ambiente 

único que une as mulheres do grupo “Nós, Mulheres” visto que, dessa forma, as 

imagens podem ser entendidas em conjunto e trazem, assim, a ideia de grupo, 

independentemente das mulheres não se apresentarem juntas nos planos mostrados 

em tela. 

No caso da narrativa principal relacionada à protagonista, os ambientes foram 

selecionados com o objetivo de desenvolver no imaginário do espectador, uma 

localidade referente à cidade onde existem duas casas diferentes: o lar da 

protagonista A Mulher e o lar do opressor masculino. Assim, a direção de arte se 

coloca como mediadora da representação desses aspectos urbanos, a partir da 

seleção das locações referentes a cada momento do videoclipe musical. 

A casa de A Mulher é apresentada a partir de aspectos singelos que ressaltam, 

principalmente, a relação da personagem com a casa. Através do olhar, do ato de 

caminhar dentro do ambiente e da ação de riscar a parede com um pigmento 

vermelho, a personagem transparece uma relação com o espaço de quem já o 

conhece há algum tempo, o que também pode ser percebido pelos outros riscos 

presentes na parede que aparentam estarem secos.  

FIGURA 6 – A Mulher em sua casa, antes de sair em busca do opressor (Plano 11) 

 

Fonte: “Vermelho Sangue” (Autoria própria, 2019) 

A porta, pela qual a personagem sai ainda na primeira parte do vídeo, também 

ressalta a representação de lar. A personagem ser vista de costas, a partir da 

contextualização trabalhada anteriormente, promove uma ideia de que a protagonista 

vai deixar a casa rumo a outro ambiente. Logo, a rua é apresentada por meio de 

planos detalhes e abertos que demonstram um contexto urbano em que a 
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personagem vai ser inserida logo em seguida. 

O contexto de cidade procurou ser contemplado para representar um ambiente 

comum para o espectador, além de contextualizar as duas casas presentes na 

narrativa. Neste momento do videoclipe, a rua, através de suas paredes desgastadas, 

calçadas soltas e mata por entre as rachaduras, ressalta o momento de caminhada 

da protagonista que busca enfrentar o opressor. Dessa forma, um ambiente 

corriqueiro para povos urbanos diversos funciona como berço para a reflexão da 

personagem principal, o que aproxima o dilema da protagonista a situações reais, em 

ambientes comuns para o espectador. 

FIGURA 7 – Parede do ambiente rua/a cidade (Plano 13) 

 

Fonte: “Vermelho Sangue” (Autoria própria, 2019) 

Em contraposição ao ambiente inicial do videoclipe musical, a casa do opressor 

é apresentada após a chegada da mulher ao ambiente, no decorrer da parte final do 

vídeo. A casa se demonstra ser um ambiente mais clássico, com assoalho de maneira 

e espaço mais amplo e tem como objetivo introduzir o âmbito do personagem 

masculino. 

FIGURA 8 – Protagonista entrando na casa do opressor (Plano 6) 

 

Fonte: “Vermelho Sangue” (Autoria própria, 2019) 
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A partir da observação da protagonista sobre os objetos presentes nos planos, 

é possível reconhecer elementos que, por meio do contexto, podem ser considerados 

como pertences do opressor masculino. Dessa forma, a direção de arte apresenta 

itens como um porta-retrato, uma bíblia, um relógio, entre outros, a fim de ressaltar 

aspectos da personalidade do homem e estabelecer uma relação de raiva entre a 

protagonista e o personagem masculino, mesmo que ele apareça em cena por meio 

de uma personificação através dos elementos.  

FIGURA 9 – Porta-retrato presente na casa do opressor (Plano 33) 

 

Fonte: “Vermelho Sangue” (Autoria própria, 2019) 

Através dos ambientes selecionados e de outras unidades pensadas para o 

videoclipe musical, buscou-se desenvolver uma narrativa que contemplasse dois 

caminhos de luta feminina contrária ao machismo e à violência contra a mulher. Dentre 

esses momentos, cada elemento preciso foi selecionado a fim de fazer sentido e 

causar sensações no espectador sobre um tema específico, como é ressaltado no 

conceito de montagem por Eisenstein (2002). Assim, a direção de arte se fez 

indispensável para abordar os conceitos pretendidos na produção do vídeo musical. 

Em relação ao figurino das personagens, a direção de arte da protagonista foi 

pensada para ressaltar um aspecto denso e rígido, além de ressaltar a cor vermelha, 

presente em toda vestimenta da personagem e que remete, novamente, à ideia de 

violência. O figurino busca caracterizar A Mulher com uma vestimenta não 

convencional, mais ainda simples. 

Os elementos visuais presentes no rosto da personagem também se 

demonstram como significantes. Os triângulos sobre a face de A Mulher buscam 

salientar o formato de gotas para que, dessa forma, a ideia de sangue se faça presente 
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em conjunto com a personagem. A personagem busca reunir aspectos de força e 

combate a violência a partir dos conceitos de direção de arte retratados. O fato de a 

protagonista se apresentar descalça busca retratar a simplicidade da mulher que 

busca enfrentar o agressor sem muitos aparatos para tal situação. Apesar disso, a 

mulher se demonstra determinada na maioria das vezes que contempla os momentos 

da narrativa. 

FIGURA 10 – Figurino da protagonista A Mulher (Plano 16) 

 

Fonte: Produções do videoclipe “Vermelho Sangue” (Autoria própria, 2019) 

 

FIGURA 11 – Rosto da protagonista A Mulher com triângulos (Plano 68) 

 

Fonte: “Vermelho Sangue” (Autoria própria, 2019) 

Em contraponto a esta caracterização, a direção de arte do figurino das 

mulheres do grupo “Nós, Mulheres”, buscam ressaltar o corpo de cada personagem 

em contraste com a tinta vermelha. Assim, há a utilização de um tecido vermelho para 

cobrir o torso das mulheres, mas deixando em foco os ombros e rosto para a aplicação 
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da tinta. Desse modo, é possível perceber uma mistura entre tinta e personagem de 

forma mais clara e gradual, além de haver ainda o contraste em relação ao fundo 

branco de cada um dos planos do grupo “Nós, Mulheres”, como ressaltado 

anteriormente. 

 

3.3 Produção 

 

Segundo Rodrigues (2007), a produção de uma obra audiovisual é o momento 

em que de fato ocorre a captação das imagens, dos sons e onde a ideia se concretiza 

em frente a câmera. Para que tudo funcione para a construção do produto, o 

planejamento e a captação de recursos se fazem indispensáveis para o 

desenvolvimento da produção. 

O papel da organização estabelecida pelo produtor é de suma importância para 

que tudo esteja supervisionado da forma correta e para que o planejamento seja 

seguido da melhor forma possível, o que pode indicar também a possibilidade de 

sucesso ou fracasso da obra fílmica (RODRIGUES, 2007). 

O diretor, por sua vez, tem posição fundamental na forma como a imagem 

aparecerá na câmera a partir de aspectos artísticos (RODRIGUES, 2007). Além disso, 

o diretor participa da seleção dos atores, do direcionamento da equipe e da aprovação 

do roteiro. Para o presente trabalho, as funções aqui citadas se direcionam a uma 

única pessoa, principalmente, visto que a produção apresenta um perfil de baixo 

orçamento e um planejamento que promoveu a centralização de funções. 

O processo de produção do videoclipe musical partiu da criação do roteiro e 

transpassou momentos de seleção de locações e atrizes, além de ações relacionadas 

ao planejamento e ao cronograma de gravações. Desse modo, fez-se preciso uma 

organização que cumprisse com as necessidades do trabalho, além de mudanças que 

se fizeram necessárias ao decorrer do desenvolvimento. 

Para a organização das filmagens e desenvolvimento dos processos de 

produção, fez-se necessária a criação de um cronograma. De acordo com Rodrigues 

(2007), existem dois tipos de cronograma, assim “dividem-se em físico, definindo-se 

em termos de datas todas as etapas da realização de um filme, e analítico, que 

determina o dia e o que vai se filmar em cada dia” (RODRIGUES, 2007, p. 108). Dessa 

forma, para melhor visualização das demandas e das datas envolvidas no projeto, 
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desenvolveu-se um fluxograma com as necessidades do trabalho para cada parte 

específica de produção. 

TABELA 2 – Cronograma de produção do videoclipe com datas e demandas das partes 

envolvidas no projeto 

Etapa de produção Datas 

Desenvolvimento do roteiro Julho de 2019 

Seleção das atrizes Julho de 2019 

Seleção das locações Agosto de 2019 

Dia de gravação 1 (com Carol Almeida) 12 de Setembro de 2019 

Dia de reconhecimento de locação 13 de Setembro de 2019 

Dia de gravação 2 - Rua (com Rayssa Pires) 15 de Setembro de 2019 

Dia de gravação 3 (com Helena)  20 de Setembro de 2019 

Dia de gravação 4 (com Laura) 25 de Setembro de 2019 

Dia de gravação 5 (com Annie) 26 de Setembro de 2019 

Dia de gravação 6 (com Dana) 27 de Setembro de 2019 

Dia de gravação 7 (com Geovana) 03 de Outubro de 2019 

Dia de gravação 8 (com Ale) 14 de Outubro de 2019 

Desenvolvimento de relatório Julho a Novembro de 2019 

Edição e montagem de videoclipe Outubro a Novembro de 2019 

Divulgação de apresentação do vídeo Novembro de 2019 
Fonte: Autoria própria (2019) 

Para além da definição do cronograma, outros processos fizeram parte do 

desenvolvimento do trabalho em questão. A seleção das locações foi pautada em 

ambientes que estivessem de acordo com a proposta, mas que também se 

demonstrassem interessantes para relações de locomoção da equipe envolvida no 

projeto. Assim, a partir de localidades conhecidas previamente por meio do repertório 

da diretora do trabalho em questão, decidiu-se por um conjunto de locações, 

alinhando-se assim a estética pretendida para o videoclipe e a mobilidade promovida 

pelos mesmos. 

Após a seleção dos espaços, foi necessário o reconhecimento de cada uma 

das locações. Dessa maneira, a equipe envolvida no projeto visitou os locais para 

favorecer a produção de imagens e, possivelmente, envolver mudanças necessárias 

para questões de roteiro. 

Optou-se pela seleção de espaços de locações previamente construídos tendo 

em vista a simplificação do processo. Entretanto, no caso da locação de estúdio, fez-

se necessária a organização da verba envolvida no projeto para direcioná-la para a 

construção de um estúdio próprio, visto que esta decisão tornaria mais maleável as 

situações relacionadas à espaço e horário, pois o estúdio ficaria à disposição, de 
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forma integral, para as filmagens a serem realizadas pela equipe. 

Realizou-se então todo o processo de direcionamento de recursos para que a 

equipe pudesse adquirir materiais de direção de arte e de iluminação. A partir disso, 

algumas ideias tidas incialmente precisaram ser descartadas, visto que, quando 

testadas apresentaram inconsistências para a proposta de produção de vídeo. 

Primeiramente, a cor de fundo e a iluminação foram pensadas para apresentar tons 

de vermelho. Após a experimentação, foi possível constatar que a cor branca para o 

fundo de cena e a luz dura sobre as atrizes trariam mais contraste e dramaticidade 

para os planos que iriam compor o videoclipe. Assim, todo o espaço do estúdio foi 

montado para cumprir com os objetivos do projeto. 

 

FIGURA 12 – Sequência de imagens dos elementos de direção de arte e de iluminação do 

espaço das mulheres do grupo “Nós, Mulheres” 

    

     

Fonte: Autoria própria (2019) 

A produção do videoclipe contou com poucos equipamentos e, desse modo, 

tornou-se possível a captação de imagens mais livres e mais desprendidas de 

aspectos perfeccionistas do cinema clássico se aproximando, então, da estilização do 
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quadro videográfico, como afirma Machado (1993). Os processos contaram com uma 

câmera DSLR (Digital Single-Lens Reflex) - própria para produções fotográficas, mas 

que promoveu uma captação de imagens interessantes para a montagem do 

videoclipe. Além disso, houve a utilização de um tripé para o apoio da câmera, 

principalmente para as filmagens de estúdio. 

Para além dos equipamentos de gravação, tornou-se necessário também um 

planejamento a respeito da verba da produção. Sendo assim, elementos de direção 

de arte como tintas, tecidos e ferramentas para construção do cenário precisaram ser 

definidos e adquiridos ao longo do processo. A verba do presente projeto também foi 

direcionada para a locomoção das atrizes e do grupo de apoio envolvido e para 

aspectos de alimentação de toda a equipe. 

O apoio de set, função citada por Rodrigues (2007), também foi indispensável 

para o andamento da produção. Assim, a equipe participante do trabalho contou com 

assistência em relação à alimentação e para garantir o bem-estar de todos que 

estiveram envolvidos nos momentos de produção.  

Ao longo do desdobramento do projeto, fez-se necessária a seleção de atrizes 

que atendessem ao conceito de representação da mulher e que estivessem de acordo 

com o argumento e discussão do videoclipe. Logo, realizou-se o direcionamento de 

anúncios em redes sociais a respeito da necessidade de atrizes para o vídeo em 

questão. A partir disso, estabeleceu-se contato com cada atriz para a organização de 

um cronograma de filmagem que fosse pertinente para a produção do videoclipe. 

Por meio do contato estabelecido eletronicamente, foi efetuado um corpo de 

atrizes formado por dez mulheres. No decorrer do projeto, optou-se pelo 

desenvolvimento das filmagens com apenas oito atrizes, visto que ocorreram 

problemas relacionados ao cronograma que impediram a realização de dois dias de 

filmagens em específico.  

As gravações de cada uma das atrizes foram realizadas em dias independentes 

para que as interpretações não fossem influenciadas entre si. Assim, apesar do grupo 

“Nós, Mulheres” contar com direções similares, o desenvolvimento das imagens se 

deu de forma singular e específica a partir de cada performance concebida no 

momento de produção. No caso da personagem principal, o direcionamento foi 

diferenciado, dado que a proposta para a parte da narrativa era outra. Assim, fizeram-

se necessários dois dias de gravação para as cenas e planos relacionados à 
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protagonista. 

O momento de seleção e participação das atrizes foi de extrema importância 

para a realização desse projeto. Por meio da contribuição de cada uma das mulheres 

envolvidas, fez-se possível a ampliação do potencial criativo no momento de 

produção, visto que houve a solicitação de contribuições para as mulheres que se 

sentiram confortáveis para oferecer sugestões a respeito do tema do videoclipe 

musical. 

 

3.3.1 As atrizes e as perspectivas 

 

O primeiro dia de gravação - 12 de setembro de 2019 - contou com a 

participação da atriz Carol Almeida, mulher branca e cisgênero, cuja interpretação 

permeou aspectos de seriedade e raiva contida no ambiente neutro, em estúdio. Neste 

dia inicial, a direção obteve um primeiro contato com o processo de filmagem com as 

atrizes e experimentações foram concebidas a partir de movimentos de câmera e 

planos diversos. Para todas as gravações, houve um roteiro que guiou a produção, 

mas a experimentação sempre esteve presente para questões de criações de 

imagens. A personagem desenvolvida pela atriz buscou transparecer aspectos de um 

sentimento de incômodo mais sutil. Além disso, a atriz optou por trazer a 

representação delicada da ideia de casamento, visto que a direção de arte da 

personagem contou com uma aliança posta em seu dedo. 

No dia 15 de setembro de 2019 ocorreu a gravação com a protagonista A 

Mulher (Rayssa Pires), cuja filmagem foi realizada no âmbito de cidade, na rua. Assim, 

as direções foram dadas ao decorrer das gravações, além de haver a incorporação 

de novas ideias vindas de outros componentes da equipe (co-produção). Assim, a 

partir do roteiro do dia de filmagem, os movimentos da personagem foram compostos 

e realizados em um período de 4 horas. Neste momento, também se fez presente o 

aspecto de experimentação de planos e montagens possíveis, a partir do roteiro 

elaborado, para a composição das imagens. 

No terceiro dia de filmagem – 20 de setembro de 2019 - realizou-se a produção 

das cenas com a atriz Helena de Moraes, mulher branca e cisgênero. Os sentimentos 

expressos pela personagem baseiam-se em questões da representação da raiva de 

forma mais densa. Além disso, a inquietação da personagem se tornou exposta em 
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que há a presença de uma raiva mais explícita. Apesar da personagem realizar os 

movimentos sobre o próprio corpo, é possível perceber a existência de ações 

agressivas e fortes que remetem à ideia do videoclipe musical a respeito da reflexão 

sobre a violência contra a mulher. 

A partir da filmagem com a atriz Laura Zê, mulher branca e cisgênero, no dia 

25 de setembro de 2019, obtiveram-se imagens de expressões relacionadas a 

representações de tristeza e de determinação. A atriz apresenta envolvimento com 

linguagens artísticas como a dança e a performance, o que foi apropriado para a 

produção e captação das imagens. A raiva se demonstrou um sentimento presente 

principalmente quando a personagem expressa os dizeres “bate mais”, sentimento 

este que foi premeditado através da direção oferecida para a atriz. 

No dia 26 de setembro de 2019, a atriz Annie Marques, mulher negra e 

cisgênero, trouxe representações sutis de seriedade e dramaticidade para as 

representações em tela. Em todos os momentos e planos a personagens se apresenta 

com uma raiva extremamente contida, mas que apresenta, ainda sim, um sentimento 

de enfrentamento e inquietação por parte da personagem, visto que a relação com o 

pigmento e os dizeres da música ressaltam essas questões em conjunto com a 

representação da personagem. 

As gravações com a atriz Dana Ricci – branca e transgênero não-binária14 - 

ocorreram no dia 27 de setembro de 2019, e exaltaram interpretações ligadas a 

representação da inquietação e raiva com aspectos de ações de loucura. As 

expressões se definem como enérgicas e transparecem uma aflição extrema por parte 

da personagem, visto que a movimentação envolve movimentos fortes das mãos 

sobre o rosto e os olhos com movimentos que retratam sentimentos de loucura. Há 

também planos em que a personagem aparece de forma adormecida e cansada, 

direcionamento premeditado a partir da direção de cena. 

As filmagens do dia 03 de outubro de 2019 contaram com a atriz Geovana 

Gonçalves, mulher negra e cisgênero, cuja performance foi permeada por um 

sentimento de raiva mais contida e menos expressiva. Os movimentos da 

interpretação apresentam seriedade em quase todos os momentos da personagem 

 
14 G1 GLOBO. Os brasileiros não-binários que lutam pelo reconhecimento do gênero neutro: 'Não me 

considero homem, nem mulher'. Disponível em  https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2019/03/26/os-brasileiros-nao-binarios-que-lutam-pelo-reconhecimento-do-genero-
neutro-nao-me-considero-homem-nem-mulher.ghtml Acesso 10 nov 2019 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/03/26/os-brasileiros-nao-binarios-que-lutam-pelo-reconhecimento-do-genero-neutro-nao-me-considero-homem-nem-mulher.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/03/26/os-brasileiros-nao-binarios-que-lutam-pelo-reconhecimento-do-genero-neutro-nao-me-considero-homem-nem-mulher.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/03/26/os-brasileiros-nao-binarios-que-lutam-pelo-reconhecimento-do-genero-neutro-nao-me-considero-homem-nem-mulher.ghtml
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em cena, assim, dramaticidade dos planos é trabalhada de forma mais sutil, mas ainda 

ressaltando aspectos relacionados ao enfrentamento da violência contra a mulher. 

No dia 14 de outubro, ocorreram as filmagens com a atriz Ale Alves, mulher 

transgênero, em que a performance da personagem permeou aspectos expressivos 

em relação a um sentimento de raiva e desespero. Entretanto, esses planos foram 

desenvolvidos contrapostos por momentos de exaustão e cansaço da personagem. A 

performance conta ainda com apresentações em que a mulher apresenta um estado 

de paz consigo mesma, enquanto passa com o pigmento por seu corpo. 

Os direcionamentos para cada atriz foram pensados previamente a fim de 

promover uma produção mais efetiva e que cumprisse com o objetivo do videoclipe. 

Apesar disso, a contribuição das atrizes e a experimentação foi primordial para a 

construção das imagens montadas para o vídeo. Cada uma das atrizes, a partir das 

particularidades e vivências, ofereceu ideias e performances singulares que 

contribuíram imensamente para o contexto geral da composição do videoclipe 

musical. 

 

3.4 Pós-produção: edição 

 

Após a realização de todas as captações e desenvolvimento dos conceitos das 

imagens, torna-se preciso colocar todo material em tela por meio da montagem. De 

acordo com Dancyger (2003), a edição e a montagem definem o estilo da produção e 

podem tornar o produto a partir de um conceito direto ou metafórico dependendo das 

escolhas definidas. 

No caso do videoclipe, as construções metafóricas e poéticas são 

possibilitadas a partir do uso da contraposição de imagens e som, além da apropriação 

das estilizações características deste tipo de produção. Assim, é preciso considerar 

ainda que “alguns videoclipes são assumidamente construções poéticas na melhor 

tradição da videoarte” (MACHADO, 2000, p. 175). Desse modo, por meio da 

montagem, o presente vídeo musical se moldou através de consolidações de 

significados a partir das imagens criadas e da música selecionada. Neste momento 

da pós-produção, tudo converge para a formação do produto como será apresentado 

em tela, de fato. 

A montagem se demonstra aqui como ápice para a construção de sentido de 
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forma mais palpável em relação aos planos e imagens. Assim, “para quem sabe, 

montagem é o mais poderoso meio de composição para se contar uma história.” 

(EISENSTEIN, 2002b, p. 110). Chega-se ao momento de consolidação em tela das 

sequências pensadas nos momentos de construção do roteiro para cumprir com os 

objetivos de demonstração da narrativa. Por meio do anseio por representar a figura 

da mulher na luta contra o machismo e a violência contra a mulher, os planos são 

construídos para cumprir com propostas pensadas e idealizadas. 

A ordem final é inevitavelmente determinada, consciente ou 
inconscientemente, pelas premissas sociais do realizados da composição 
cinematográfica. Sua tendência de classe é a base do que parece ser uma 
relação cinematográfica arbitrária com o objeto que se coloca, ou se encontra, 
diante da câmera. (EISENSTEIN, 2002b, p. 15-16) 

Ressalta-se novamente a importância de cada elemento selecionado para 

composição de imagem, além da indispensável seleção dos planos e sequências que 

deram o tom pretendido para a produção do videoclipe musical. O ritmo e a letra 

musical também propiciaram um amplo campo para que a montagem se 

estabelecesse de forma dinâmica e que caracterizasse o vídeo como um videoclipe 

musical. De acordo com Dow e Uribe-Jongbloed (2017), uma das principais 

características do videoclipe é a impossibilidade de existir independente da música. 

Desse modo, o momento da montagem retorna para um terreno em que a música é o 

foco e busca abarcar as imagens para a construção da narrativa. 

As possibilidades que a montagem por meio da edição digital promove são 

inúmeras, visto que a manipulação de imagens se torna mais acessível em 

comparação à evolução do manuseio de fotogramas e da possibilidade de fazê-lo com 

mais facilidade nos dias atuais. De acordo com Machado (1995), 

O sistema digital dá o modelo estrutural para o videoclipe, liberando-o dos 
modelos narrativos ou jornalísticos que constituem a substância da 
programação habitual de tevê, de modo a situá-lo como um espaço de 
experimentação e descoberta no seio da televisão. (MACHADO, 1995, p. 
169) 

Todo aparato digital representa para o videoclipe oportunidades mais amplas 

para experimentação o que, de certa forma, caracteriza esse produto como um meio 

audiovisual extremamente dinâmico e maleável. Por meio dessas aberturas que o 

presente vídeo se constrói e cria por meio da edição e da montagem. 

Através das reflexões, o processo de montagem transpassou a seleção das 

melhores imagens produzidas e despertou atenção para aspectos de problemáticas 

de encaixe respectivos ao ritmo da música. A partir do software de edição Adobe 

Premiere (Adobe Creative Team, 2008), a música foi colocada a fim de transparecer 
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os momentos de batidas graves e agudas da canção para que, dessa forma, fosse 

possível construir um ritmo imagético que estivesse de acordo com as batidas da 

música Bate Mais, da banda Teto Preto. 

A construção das sequências dá-se, então a partir da junção das diversas 

imagens captadas e selecionadas. A plataforma de edição possibilitou cortes e 

alterações de diversos tipos como mudanças nas cores e efeitos gráficos diversos, o 

que engendrou a dinamicidade do vídeo e tornou o produto mais característico às 

especificidades do videoclipe musical. 

FIGURA 13 – Tela de edição do videoclipe musical no software 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

O roteiro também se apresentou como base para o momento da montagem. A 

fim de representar as narrativas pensadas anteriormente, os planos propostos no 

roteiro foram utilizados de acordo com a necessidade de cada momento de cena. A 

partir do desenvolvimento da edição, consolidaram-se mudanças na apropriação de 

alguns planos pensados para o videoclipe musical, visto que o momento da montagem 

despertou outras necessidades que não as assinaladas em um primeiro momento de 

criação do roteiro. 

As mudanças realizadas no âmbito de montagem do vídeo não alteram partes 

extremamente significantes para a composição inicial da narrativa pensada para o 

videoclipe. Pelo contrário, as alterações realizadas no momento de edição buscam 

salientar toda representação da luta da mulher contra o machismo e a violência contra 

a mulher de forma significativa para o espectador. 

A disposição dos planos e das sequências também buscou atribuir os sentidos 

das necessidades dramáticas a partir de cada elemento selecionado, conceito 

explorado por Rodrigues (2007). Dessa maneira, a montagem possibilitou a reunião 

de todos os conceitos discutidos e refletidos até então e, através da edição, 
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transformou o produto do videoclipe musical em um meio para a representação da 

mulher na luta contra o machismo e a violência contra a mulher. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para atingir os objetivos propostos no presente projeto experimental, faz-se 

necessária a exploração de diversos campos de assunto como: a figura da mulher, o 

videoclipe musical e a construção de sentido no vídeo. Assim, as reflexões 

reafirmaram a necessidade da discussão e da elaboração do produto, assim como 

promoveram caminhos mais palpáveis para a realização do mesmo. 

Tomar para reflexão conceitos como os de Beauvoir (1980) a respeito das 

especificações da mulher funcionou como um primeiro passo rumo à caracterização 

do ser feminino de forma subversiva no videoclipe musical. Através das pontes criadas 

com outras reflexões sobre o assunto apresentadas no trabalho em questão, notou-

se que a figura da mulher se desenvolveu no cinema clássico como um ser frágil e 

subserviente ao homem. Assim, por meio da construção do produto aqui apresentado, 

foi possível ressaltar a imagem da mulher como um ser que enfrenta dificuldades 

relacionadas ao gênero, como machismo e violência contra a mulher, mas que ainda 

é possível lutar contra essas situações de opressão. 

A música selecionada para contribuir com a discussão proposta cumpriu com as 

necessidades do projeto e funcionou como base para a construção de imagens de 

forma excepcional. A letra e melodia de “Bate Mais” (2018), da banda Teto Preto, 

possibilitou caminhos de experimentação para a montagem a partir das batidas, além 

de cumprir com objetivos de representação da mulher. 

O anseio pela utilização da montagem proposta por Eisenstein (2002a), para 

construção de sentido, encontrou bases sólidas para a reflexão sobre como se dá a 

junção das imagens para representação de um assunto específico. Assim, foi possível 

traçar caminhos de planos e sequências que, mesmo não se realizando por completo 

em decorrência de mudanças, promoveram uma representação significativa da figura 

da mulher na narrativa criada. 

O processo de produção, por sua vez, enfrentou algumas instabilidades 

relacionadas à imprevistos, mas conseguiu se moldar às mudanças sem aspectos 

muito problemáticos. Fez-se necessária uma avaliação contínua sobre a possibilidade 

de participação das atrizes, visto que o andamento do processo não poderia ser 

comprometido por questões de disponibilidade das mesmas. Assim, optou-se por 

trabalhar com apenas 7 atrizes para o grupo “Nós, Mulheres” em vez de 10. 
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Entretanto, a narrativa e o vídeo, de modo geral, não foram afetados seriamente com 

a mudança. 

As locações se demonstraram como aspectos essenciais para o vídeo e 

narrativa. Alguns elementos próprios das locações que originalmente não pertenciam 

à narrativa, precisaram ser incorporados tendo em vista a facilitação do processo. 

Porém, algumas modificações precisaram ser realizadas, visto que os planos e 

sequências foram criados de forma prévia à captação e as possibilidades de 

reconhecimento antecipado dos locais não foram tão amplas, por questões de 

deslocamento e cronograma. As mudanças não afetaram de forma extrema o 

resultado do videoclipe e a criação desenvolveu-se para cumprir com os objetivos 

planejados inicialmente independentemente das pequenas alterações realizadas. 

Para além do processo de produção apresentado, a edição e a montagem 

também despertaram necessidades de mudanças na forma de colocação das 

imagens. Ao unir música e elementos visuais, o vídeo demonstrou necessidades 

maiores de edição para ressaltar dinamicidade e aspectos sinestésicos para o 

espectador. Dessa forma, alterações na ordem das imagens foram realizadas e toda 

a aplicação de efeitos gráficos também. Assim, o vídeo pôde trazer a narrativa a fim 

de cumprir com a proposta, além de aproveitar toda possibilidade de experimentação 

que o videoclipe musical promove.   

Após a reflexão a respeito dos conceitos relativos ao projeto, pensar a produção 

e transpassar todo o processo experimental de criação revelou-se como um caminho 

indispensável para a concepção do produto do videoclipe musical aqui especulado. 

Por meio de entendimentos sobre aspectos abordados por Rodrigues (2007) e a partir 

das experiências obtidas com o vídeo, a produção foi entendida como uma estrutura 

um tanto quanto complexa, mas que promove um enorme berço de aprendizados. 

Desde o recorte da ideia inicial, perpassando a construção do roteiro, 

estabelecendo-se o planejamento, produzindo a captação das imagens até o 

momento de edição e concepção da montagem, ocorreram mudanças e novas 

considerações que demonstram um processo maleável e repleto das possibilidades 

promovidas pela experimentação. 

A experiência aqui marcada ressalta questões de produção e de reflexão sobre 

os temas abordados de forma a convergir para a criação de um produto de videoclipe 

musical que, por meio da construção de sentido possibilitada pela montagem, 
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promove uma representação extremamente relevante: a figura da mulher como ser 

forte e que se coloca diante à opressões machistas e de violência contra a mulher, 

para que, dessa forma, seja possível gerar no espectador um sentido a respeito do 

tema, a fim de promover discussões importantes envolvendo conceitos sociais, 

econômicos e políticos a respeito da mulher.  
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ANEXOS 
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ANEXO A - Modelo de Termo de Autorização de Uso de Imagem 
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ANEXO B – Letra da Música “Bate Mais” da banda Teto Preto 

 

BATE MAIS (Teto Preto, 2018) 
 
querem me ver no chão, mas não sem dor 
com a manta ensanguentada do perdão. 
entre a passividade escoltada e sagrada delação, 
ela acende a ponta e traga no rojão. 
não tenho medo do que possa vir do fim, do fundo 
e todo dia recuso trair, meu plano é outro 
me preparo pro pior terror 
eu vou tirar a sua paz 
 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
 
meus amigos secretos são curiosamente competentes, sobretudo, no não ser. 
são tantas as palavras que eles inventaram para classificar 
a temperatura agradável num dia ameno de verão, 
os fluídos, a renda nosso útero, 
a necessidade de abortar, meu lábios, a saudade, o mar 
quanto a mim, quero mais é apanhar 
porque todo o resto foi pouco 
e o que quero não é desculpa, nem retratação. 
quero toda a vingança que nos cabe: 
a vitória dos feridos, 
a orgia da semântica, 
o desacato a semiótica, 
a juventude insubmissa no cataclismo último do capital. 
sou a garganta vermelha que abre e fecha caminhos. 
e são tantos os assédios que o primeiro ato não é poder falar 
porque não se pode, ainda que se diga. 
o primeiro é carregar, porque, como o rio, doce, 
estão todos afundados na lama da vida normal 
Matheusa, Marielle, vivemos. 
a violência é cerne-signo. 
 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
 
a baca cheia de dentes morde a calçada no vão das pernas 
e a cinza suja na cara vem do cigarro preso entre dedos 
que saem asaltando bancos, virando carros, tirando a limpo 
o peso, o preço da culpa, o corpo marcado qu'inda carrego 
aperto com as mãos em garra e afasto do escuro o rosto das teias 
a carne em febre na pista, o suor engasgado foge das veias 
rasgando a nuca molhada os olhos fechados de pulso lento 
respiro o pó descascado da poeira seca que cai do teto, teto, teto 
 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
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a tinta escorrendo amarga arde na empena 
dos olhos pretos vivos impressos 
arruda fresca no peito contra os canalhas de cano quente que não dão trégua 
e encontro na madrugada amparo no esgoto que abastece a a fábrica velha 
 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
BATE MAIS 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Letra: Carneosso 
Música: Teto Preto 
Arranjo: Pedro Zopelar, Savio de Queiroz 
Produção: Carneosso, Pedro Zopelar, Savio Queiroz 
Gravação: Home Studio e Estúdio Trampolim 
Assistentes de gravação: Gabriel Nascimbeni, Fabio Barros, Habacuque Lima 
Mixagem: Pedro Zopelar, Savio de Queiroz 
Vinil Master: Arthur Joly 
Direção Artística: Laura Diaz 
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APÊNDICE A – Tabela produzida para utilização de verba para 

desenvolvimento do projeto 

 

Verbas utilizadas para o Projeto Experimental 

Dia Demanda Valor em reais 

22 de Agosto Compra de Tecidos (7m) 69,30 

24 de Agosto Compra de Materiais - TNT e papéis 35,50 

29 de Agosto Compra de Materiais - Anilina 3,98 

30 de Agosto Compra de Materiais - Glicerina 5,60 

12 de Setembro Compra de Materiais - Tintas 11,70 

12 de Setembro Compra de Make Up - Água Micelar 10,00 

14 de Setembro Alimentação para locação externa 12,87 

15 de Setembro Locomoção da atriz Rayssa e equipe 36,62 

20 de Setembro Locomoção da atriz Helena 20,00 

25 de Setembro Locomoção da atriz Laura 48,90 

26 de Setembro Locomoção da atriz Annie 11,27 

27 de Setembro Locomoção da atriz Dana 15,00 

03 de Outubro Locomoção da atriz Geovana 9,58 

14 de Outubro Locomoção da atriz Ale 36,61 

27 de Outubro Locomoção da atriz Rayssa e da equipe 26,38 

Total de gastos com o projeto 353,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

78 
 

 

APÊNDICE B – Links para acesso ao Videoclipe Musical no Youtube e no Drive 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7lAru12QzBU 

 

https://drive.google.com/open?id=1jMQJunWYfs3ZG8rl6P6bJ-J8HKTiZ15G 

 

QR Code para acesso ao videoclipe 

https://www.youtube.com/watch?v=7lAru12QzBU

