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RESUMO 
Na presente pesquisa, investigou-se a relação entre marcas e sua presença em 
videoclipe do gênero funk ostentação. A partir dos estudos teóricos, observa-se que, 
nos primórdios do estilo Funk no Brasil, os temas das músicas possuíam um caráter 
social. Já nos dias de hoje o funk vem com seu subgênero denominado “Funk 
Ostentação”, que é caracterizado pelo consumo de bens de luxo. Nesse sentido, 
teve-se como objetivo geral compreender a inserção das marcas no conteúdo da 
narrativa do videoclipe “Megane” do Mc Boy do Charmes, subgênero funk 
ostentação. Para alcançar esse objetivo, utilizou-se a análise fílmica como 
metodologia de pesquisa. Pela análise, observou-se queas marcas exercem um 
papel de extrema importância dentro deste formato, pois conectam a música com as 
imagens. Neste caso conseguem exercer uma função semelhante a um comercial 
publicitário. Isso evidencia que ser um lugar mais explorado pelas marcas, que 
aparecem de maneira massiva e espontânea em diferentes espaços e histórias, 
destacando o consumo exacerbado de marcas e produtos, sendo essa a principal 
característica do funk ostentação.  
 
 
Palvras-chave:Funk ostentação. Análise fílmica. Marcas. Publicidade. 
  
 
ABSTRACT 
In this research, we investigated the relationship between brands and their presence 
in the music video genre funk fanfare. From the theoretical studies, it is observed that 
in Funk style early in Brazil, the themes of the songs had a social character. Already 
today the funk comes with its subgenre called "Funk fanfare", which is characterized 
by the consumption of luxury goods. In this sense, it had as main objective to 
understand the integration of brands in the content of the video clip narrative 
"Megane" Mc Boy of Charmes, funk subgenre ostentation. To achieve this goal, we 
used the film analysis as a research methodology. By analysis, it was observed that 
the marks play a critically important role in this format, the music for connecting with 
the images. In this case they can perform a similar function to an advertising 
business. This shows to be a place further explored by the marks, which appear 
massive and spontaneous way in different spaces and stories highlighting the 
exacerbated consumer brands and products, and this is the main feature of funk 
fanfare. 
 
Keywords: Funk ostentation. Film analysis. Brands. Advertising. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, país caracterizado pela pluralidade de culturas, de norte a sul, 

pode-se observar uma diversidade de fatores relacionados ao consumo de música.  

Com raízes em ritmos oriundos principalmente de guetos norte americanos, 

como soul music, R&B e soul jazz, é possível refletir sobre os primeiros acordes e 

batidas que originaram o Funk, os quais foram difundidos por artistas referências da 

música negra Brasileira como Tim Maia e Tony Tornado nos anos 70. O Funk se 

desenvolveu com abordagens relacionadas ao cotidiano do povo negro na 

sociedade e a reivindicação dos seus direitos, mas é na década de 80 que o Funk 

chega mais próximo do que conhecemos hoje, tornando-se uma das principais 

formas de expressão cultural das comunidades. No entanto, atualmente o gênero 

desenvolve-se sobre outra perspectiva e outra abordagem por parte dos MCs1. Com 

o cenário musical brasileiro e a diversificação dos gêneros musicais, novos 

subgêneros do Funk fomentam diretamente o consumo de idéias, estereótipos, 

marcas e produtos. 

Com base nesse contexto, desenvolve-se o subgênero denominado “Funk 

Ostentação”, melodia com abordagens que versam sobre o consumo de produtos, 

bens de luxo e sobre o valor simbólico que estes materiais e as marcas agregam ao 

consumidor. Assim questiona-se sobre o consumo destes bens, e entende-se que 

segundo Dubois e Duquesne (1993) citado por D’Angelo (2004): identificam-se dois 

motivos pelos quais o consumidor busca a aquisição de produtos de luxo, uma delas 

explica que a ostentação2, é o principal motivo e onde se leva em conta variáveis 

como preço, design e qualidade. Referente a esta explanação observa-se que esta 

diretamente conectada a aquisição de determinados produtos e marcas, ou seja, se 

alguem possui este produto logo as características do mesmo se conectam ao do 

consumidor, são as qualidades do produto somadas ao consumidor.  

 A outra explanação se baseia na compra e utilização dos produtos de luxo 

como uma maneira de expressar valores relacionados ao grupo ou individuo, dando 

ênfase ao caráter simbólico expressado por tais. Nesse sentido, a ostentação vai 

além da aquisição, utilização, ou a recompensa do bem aqduirido pelo consumidor, 

o intuito é a exposição para o outro, ou seja, o comportamento de quem exibe 

                                                           
1Mestre de Cerimônia (FREIRE, 2010, p.02). 
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riquezas ou dotes se manifesta no sentido da ostentação do próprio eu mostrando 

suas qualidades, casas, carros, jóias e riquezas. 

Segundo a pesquisadora Freire (2012): 

 

O surgimento do gênero funk de ostentação é atribuído à composição 
Imagine eu de megane. Interpretada pelo Mc Boy do Charmes, a canção é 
considerada o 1º funk de ostentação do Brasil e alcançou sucesso nos 
bailes e na internet (FREIRE, 2012, p.04). 

 

Assim, Boy do Charmes3, conforme a revista Exame, “O MC protagonizou o 

primeiro clipe de funk ostentação, sob direção de Kondizilla, responsável por criar a 

identidade visual do movimento, aproximando-o do gangsta rap americano” 

(CAVALCANTI, 2013).  

Dessa forma, muitas temáticas são trabalhadas nos videoclipes de “Funk 

Ostentação” e assim relacionam-se com o ouvinte a partir da idéia transmitida pelo 

conteúdo da letra e das imagens criadas para o videoclipe. Com base nesta 

observação, levanta-se o questionamento de como as marcas de luxo são inseridas 

pelos MCs dentro do formato videoclipe. Assim, a presente pesquisa busca entender 

como as marcas aparecem na narrativa do videoclipe “Megane” do Mc Boy do 

Charmes. Por meio deste estudo, observa-se a relevância do assunto para diversas 

áreas de estudo das ciências sociais, destacando o campo da Publicidade e 

Propaganda, e quais as possíveis conexões que as marcas estabelecem com o 

público através da ferramenta de comunicação videoclipe, vale destacar que o 

presente trabalho não visa aprofundar-se nos conceitos de comunicação como 

Merchandising editorial4 e Product Placement5, pois neste caso o uso das marcas e 

produtos no videoclipe, são efetuados de maneira espontânea e gratuita por parte de 

quem produz o material. 

                                                           
3Wellington França, mais conhecido como MC Boy do Charmes, é um cantor e compositor brasileiro. 
Nascido e criado na comunidade do Charmes, localizada em São Vicente, SP, Boy do Charmes é o 
criador e foi o primeiro artista de funk ostentação do Brasil, quando lançou a música "Megane" em 
2011. Suas letras falam sobre marcas de roupa, de carros, de bebida, além de joias e mulheres. 
Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/MC_Boy_do_Charmes> Acesso em: 14 de novembro 
2014. 
4“pode-se entender como merchandising editorial a estratégia promocional aplicada em materiais 

audiovisuais que complementa ou age em conjunto com outras ações publicitárias”. (FELTRIN. 2010. 
p.03) 
5“inserção de produtos nos filmes, é uma evolução do merchandising, faz com que os produtos 

apareçam na história dentro de um contexto adequado à narrativa” (BITTENCOURT. 2011.) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Vicente_%28S%C3%A3o_Paulo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funk_ostenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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Outra característica deste trabalho é que a análise não está diretamente 

relacionada ao conteúdo da letra da música e sim no sentido de compreender a 

inserção das marcas em nível de produção do videoclipe. 

Por meio deste estudo, observa-se que, nos primórdios do estilo Funk no 

Brasil, os temas das músicas possuíam um caráter social. Já nos dias de hoje o funk 

vem com seu subgênero denominado “Funk Ostentação”, que é caracterizado pelo 

consumo de bens de luxo. Nesse sentido, é interessante compreender que o “Funk 

Ostentação” utiliza o videoclipe para disseminar ideias e desenvolver novas 

maneiras de se fazer entender com públicos variados e de diferentes classes 

sociais, com diferentes níveis de informação, necessidades e formas de se 

comunicar e consumir. Diante desse contexto, o objetivo da pesquisa é compreender 

a inserção das marcas no conteúdo da narrativa do videoclipe “Megane” do Mc Boy 

do Charmes, subgênero “Funk ostentação”. Leva-se em consideração a marca, pois 

se acredita que tal exerce influencia sobre o individuo, segundo Vásquez (2007) 

existem duas hipóteses que explicam o porquê o consumidor usa determinada 

marca. Uma delas explica que a marca transmite certas sensações que propiciam a 

auto-identificação do consumidor com a marca/produto que esta sendo consumido. 

Já a outra explicação diz que a marca representa algo que o consumidor almeja ter 

ou ser, ou seja, “algo que ele não tem e que a marca pode lhe proporcionar” 

(VÁSQUEZ. 2007. p.202). Sendo assim se faz necessário entender que marca é, 

segundo Kapferer (1998) citado por Vásquez (2007): 

 

Uma marca é ao mesmo tempo signo, palavra, objeto, conceito. 
Signo, pois a marca é multiforme: ela integra os signos figurativos, como os 
logotipos, os emblemas, as cores, as formas, as embalagens e o design. 
Palavra, no caso o nome da marca, que é o suporte de informação oral ou 
escrita sobre o produto. Objeto, pois a marca distingue um ou vários produtos 
de outros produtos ou serviços. Conceito, enfim, pois a marca, como todo 
signo, tem um significado, ou seja, um sentido (KAPFERER, 1998. Apud 
VÁSQUEZ.  p. 190). 

 

  
  Um dos principais questionamentos observados para o desenvolvimento da 

pesquisa, é que no mercado publicitário tudo é pago, ainda mais quando é 

relacionado a marcas e produtos com valores elevados. 

Nos videoclipes do subgênero “Funk Ostentação”, nota-se grande 

participação das marcas tanto nas letras como nos videoclipes e esta ação está 

conectada a uma das principais funções da publicidade que é a de expor a marca a 
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um determinado receptor. Contudo, nos videoclipes do subgênero, observa-se o 

caráter espontâneo e gratuito com que os produtores e MC’s configuram e adéquam 

os cenários e os figurinos a partir dos produtos e marcas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram estabelecidos os objetivos 

específicos, entre eles investigar a história do ritmo Funk no Brasil, pois a partir 

deste elemento é possível fazer conexões desde o início do gênero no Brasil até a 

atualidade, observando quais eram os temas abordados e em que contexto social 

este estilo foi se desenvolvendo. Ainda, entender o processo de construção do 

subgênero conhecido como “Funk ostentação”, o qual versa sobre diferentes 

temáticas relacionadas às mais diversas maneiras de consumir determinados 

produtos e conseqüentemente o valor simbólico agregado da marca.  

Foi escolhido um material audiovisual denominado videoclipe a fim de ser 

possível efetuar uma análise mais palpável sobre o tema. Neste material, o principal 

objetivo era identificar como as marcas estavam inseridas. Assim se torna possível 

observar durante quanto tempo cada marca e produto é visualizado e em que 

contexto o mesmo se encontra.  

Para elaboração desta pesquisa busca-se entender como o Funk se 

desenvolveu até a atualidade, chegando ao que é conhecido “Funk Ostentação”, 

com o intuito de contribuir no sentido conhecer sua trajetória e compreender suas 

relações sociológicas. 

 

 

1. HISTÓRIA DO FUNK CONTEXTO E SURGIMENTO 

 

O Funk é um gênero musical culturalmente instaurado no Brasil, 

principalmente nas periferias das grandes cidades, como Rio de Janeiro e São 

Paulo. Contudo, suas origens podem ser atribuídas a ritmos musicais, como Blues e 

Jazz, que foram inicialmente marginalizados, por se tratar de préticas de negros e 

escravos de diferentes origens que viviam em péssimas condições de vida, cercados 

pela dominação e violência. Com referência aos negros, segundo Paim (2009); 

 
Os negros trouxeram na sua bagagem uma cultura milenar, objetos 

pessoais, instrumentos musicais e grande conhecimento do uso das ervas 
medicinais. Foram proibidos de usar os seus tambores e outros 
instrumentos, pois os colonos receavam que pudessem incitar seus 
companheiros à revolta e rebeliões (PAIM, 2009, p.09). 
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A partir da interpretação de Paim (2009), observa-se que cada grupo 

afrodescendente, de acordo com sua regionalidade, possuía diferentes referências, 

hábitos e costumes. Desse modo, quando se encontraram reunidos em situações de 

risco, desenvolveram por meio de sua convivência, diferentes formas de se 

expressar e comunicar. 

A partir deste contexto, observa-se, segundo Denis-Constant Martin (2009); 

eles tiveram, portanto, de ultrapassar suas diferenças para reconstituir 
instrumentos para pensar, comunicar e agir em conjunto. Língua, religião e 
música foram algumas das áreas privilegiadas nas quais se exerceu sua 
vontade de criar para sobreviver (MARTIN, 2009, p. 20). 

 

 Assim, de acordo com o mesmo autor, inicia-se o processo de “resistência 

cultural”, que pode ser observado através da mistura dessas diversas origens que se 

agruparam e se desenvolveram a partir das características regionais de cada 

escravo, pois todos compartilhavam o sentimento de resistência e buscaram em 

seus grupos, suas próprias maneiras de se expressar. Como conseqüência, 

influenciaram e desenvolveram o cenário da música mundial. Nesse sentido, 

observa-se que a música negra norte americana manteve muito do original africano, 

no que diz respeito às suas características sonoras e também à tradição de 

coletividade e improviso (PAIM,2009). Através da comunhão de informações, 

compilavam referências e ao mesmo tempo improvisavam tanto no desenvolvimento 

da canção como na produção de instrumentos que possibilitassem a extração de 

algum tipo de som. 

Segundo pesquisador Martin (2009), o processo de mistura de referencias 

desenvolve-se durante os séculos XVII e XVIII, com forte influência dos religiosos da 

época denominados awakenings que eram os religiosos da época de 1731 e 1801. 

Esses misturavam o que o autor chama de prédica inflamada, ou seja, é um discurso 

que se caracteriza pela entonação da voz unido com o emocional e o canto coletivo 

entre brancos e negros durante os Camp Meetings, tornando-se posteriormente a 

principal influência das Gospel Songs lançadas em 1920. Para Martin (2009),  

 

Duas fontes foram especialmente fecundas: a primeira, profana, levou 
menestréis de rostos enegrecidos (Blackface Minstrels), a infinitas músicas 
de teatro de variedade, mas também aos blues, ao country and western, ao 
jazz, ao rock e a todos os seus derivados; a segunda, sagrada na sua 
primeira fase, começou com os spirituals para chegar, após muitos 
meandros, à soul music, ao reggae e ao rap (MARTIN, 2009, p. 17). 
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Dentro deste conjunto de influências, destaca-se o Banjo, que nada mais é do 

que um instrumento parecido com um violão que posteriormente é remodelado por 

músicos brancos (MARTIN, 2009). Esses cancioneiros possuíam conhecimento das 

características da música britânica e com o contato com os negros foram 

influenciados pelas suas práticas culturais. Assim os Banjos desenvolvem-se pela 

zona rural, onde se relacionam com a balada e o canto épico britânico para 

posteriormente influenciar o Blues (MARTIN, 2009). 

Segundo Vianna (1997), o Blues era um gênero musical rural, que foi trazido 

pelos negros os quais migravam do sul para as grandes cidades norte americanas. 

Assim, complementa Vianna com base na conclusão de Araújo: 

 

grande parte da população negra migrava das fazendas do sul para os 

grandes centros urbanos do norte. Nessa migração, o blues, até então uma 

música rural se eletrificou e se transformou em rhythm and blues,que 

passou a ser transmitido por grandes rádios. A união do rhythm and blues, 

uma música profana, com a música gospel fez surgir o soul,tendo como os 

seus principais representantes James Brown, Ray Charles e Sam Cook a 

partir dos anos de 1960 (ARAÚJO, 2011, p. 100). 

 

Algumas das principais características do gênero Blues, segundo McCann 

(2009), no que se refere ao conteúdo das canções, é ser geralmente constituídas 

por quatro primeiras frases melódicas, as seguintes quatro repetem a frase com uma 

pequena variação entre elas também, e as últimas quatro finalizam a composição. 

Além disso, por sua entonação musical, o blues é conhecido por ser o alicerce do 

jazz, e conseqüentemente por influenciar a improvisação do gênero(MCCANN, 

2009). 

De acordo com Paim(2009), o gênero denominado jazz está estritamente 

ligado ao comércio de escravos. O pesquisador conclui que as principais influências 

para o desenvolvimento do gênero são oriundas da África, mais especificamente 

trazidas para o continente americano pelos navios negreiros no período da 

escravidão. Contudo, destaca-se de maneira rudimentar o papel que o jazz exerce, 

como uma ferramenta de comunicação, pois esses povos usavam para expressar 

seus sentimentos, tornando-se posteriormente uma das principais influências da 

gospel music, que de acordo com Paim (2009) 

 

surgiu quando os pastores evangélicos perceberam que poderiam utilizar os 
escravos na conversão do povo. O resultado foi tão positivo que, os 
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escravos ao aceitarem o cristianismo, introduziram inovações às melodias 
religiosas com características da música negra, sob os aspectos de 
harmonia e ritmo(PAIM, 2009, p. 10). 

  

Segundo Batista (2005), compreende-se o gênero soul como a união do blues 

com o gospel. A partir da popularização do ritmo soul, uma das grandes referências 

reveladas na década de 60 é o compositor de jazz e pianista Horace Silver que é 

considerado o “pai” do gênero Funk, pois mesclou o jazz com o soul music e difundiu 

o termo “Funk Style” (BATISTA, 2005).  

Já o termo “Funky” relaciona-se com a estrutura do acompanhamento e o 

modo de tocar. Isso resulta em um gênero cuja característica principal é o estimulo à 

dança (MILTON; SANTOS, 2014). Para complementar esta ideia, emprega-se o 

raciocínio de Araújo que conclui que 

 

a gíria funky, até então uma palavra com sentido pejorativo passou a ser 
símbolo de orgulho dos negros. Isso deve ao fato do funk radicalizar as 
propostas em defesa de uma musicalidade típica dos negros e por 
apresentar ritmos bens marcados e arranjos mais graves (ARCE apud 
ARAÚJO, 2011). 

 

Para o jornalista, mestre em comunicação social Paulo Roberto Salles Garcia 

(2010), o termo funky parte do conceito de quebrar antigas regras e formular novas, 

criar, ser diferente, improvisar, inovar.  

 

Traduzir funky não é muito exato. A raiz principal do termo vem de 
funk, ritmo oriundo dos norte-americanos, caracterizado por uma percussão 
marcante e fortemente dançante e com raízes no jazz (GARCIA, 2010, p. 
11). 

 

Diante das considerações que cada autor faz, nota-se que uma das principais 

características do Funk é o envolvimento com a dança, a partir do ritmo que o som 

estimulava, o público se expressava, e da criação de passos de maneira pessoal, ou 

seja, cada um dançava como queria. Criavam seus movimentos por mio de 

influências de outros ritmos. Dessa forma, o termo funky cada vez fazia mais sentido 

para aquele grupo, que com o apoio de movimentos sociais lançavam suas 

reivindicações através de sua cultura, destacando suas principais características, 

dentre elas, a expressão do corpo, a dança. 

Nos Estados Unidos, destaca-se o movimento Black Power que teve início 

nos anos 50, se desenvolve nos anos 60 e nos anos 70 enfatiza o orgulho negro, no 
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qual, segundo Rezende6 (2014), James Brown arrastava multidões em seus shows 

e, com seu ritmo dançante, exaltava a beleza e o poder do povo negro. Este 

movimento caracteriza-se pela união e a luta do povo negro pelos seus direitos, é 

um momento quando muitos assumem sua identidade e expressam seu orgulho pela 

negritude (REZENDE, 2014). 

A partir do movimento Black Power embalado pelo funk soul, o povo negro 

aproveitava aquele momento para discutir questões sociais relacionadas aos seus 

direitos. Porém, atribui-se a vinda da soul music para o Brasil ao músico brasileiro 

Gerson King Combo que no ano de 1969 lança o disco “Gerson Combo Brazilian 

Soul”. Nele, há mistura de grupos e músicas brasileiras como “Asa Branca”7 com 

ritmos norte americanos. Desse modo, influenciou artistas brasileiros como Tim Maia 

e Tony Tornado que através do soul adotam as atitudes e o estilo do movimento 

Black Power, para, em outro momento, posicionarem o movimento Black Rio 

(BATISTA, 2005). Neste contexto, é possível atribuir as raízes do Funk Brasileiro aos 

movimentos artísticos e musicais dos EUA dos anos 60, influenciado diretamente 

pelas reivindicações exercidas pelo povo na América do norte.  

Com referências de músicas norte americanas, como soul, funk e blues, 

cantores, artistas e cidadãos brasileiros sob influência direta dos movimentos sociais 

norte-americanos, desenvolve-se o movimento Black Rio, que trazia a mescla da 

soul music com samba, e promovia a produção e disseminação da música com 

críticas pelos direitos dos negros, que a partir das vivências, carregavam as canções 

com mensagens contra o preconceito racial. Segundo Mendonça (2012): 

 

As festas de Black music se espalharam pelo país e se tornaram um 
sucesso, alcançando um público que até então não havia experimentado as 
manifestações estético-expressivas originárias de grupos sociais marcados 
duramente pela exclusão social, econômica e simbólica. (MENDONÇA. 
2012. p.02) 

 

Neste espaço, o Funk carioca remete-se ao contexto de toda uma 

movimentação que teve início ao final da década de 60 e atravessou os anos 70 em 

                                                           
6 REZENDE, 2014. Disponível em: <http://racabrasil.uol.com.br/cultura-gente/152/na-pegada-
literatura-black-power-a-forca-negra-211147-1.asp/ > Acesso em: 20 de outubro 2014.  
7 Música mais gravada da língua Portuguesa, é baseada em cantigas do folclore nordestino, que o 
músico Luiz Gonzaga teve contato quando criança, quando resolveu gravá-la, recorreu a Humberto 
Teixeira, que reformulou a melodia e agregou versos inspirados, transformando-a em um símbolo da 
migração dos povos nordestinos, que se encontravam impossibilitados de sobreviver num sertão sem 
chuvas, assim acabavam indo para lugares desconhecidos, “retirando-se” da sua terra e da sua 
gente, dessa maneira identificam-se como “retirantes” (GONZAGA, 2007.) 
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torno das festas noturnas, para dançar ritmos como soul music, pop e rock 

(PEREIRA, 2007). A principal influência deste gênero é um ritmo da Flórida (EUA) 

chamado miami bass, que por sua vez era uma derivação do soul funky norte- 

americano, surgido da fusão entre jazz e o soul. O miami bass trazia músicas mais 

erotizadas e ritmo mais rápido (FONTELA, 2010).  

Já para produtora cultural, Gabriela Miranda, compreende-se o ritmo miami 

bass como: 

 
Em meados dos anos 80, as faixas de maior êxito nas pistas de 

dança eram do tipo miami bass, ritmo advindo da Flórida com graves muito 
presentes e bastante dançante. Esta vertente do hip hop se caracteriza 
também por deixar de lado os temas politizados e pela conotação sexual 
das letras cantadas. (MIRANDA, 2011, p. 05). 

 

Para Palombini (2012), o miami bass destaca-se como 

 

uma variedade de hip‐hop [...]. Ainda que em suas expressões 
informais ela possa assumir as características de uma improvisação vocal, 
num jogo de chamadas e respostas individuais entre os participantes, que 
se acompanham com uma base rítmica coletiva de palmas e interjeições 
vocais, grande parte dos primeiros raps e melôs da música funk carioca 
consiste numa declamação vocal rimada, executada em cena por um ou 
dois MCs, sobre uma base em vinil. (PALOMBINI, 2012, p. 02). 

 

Com o desenvolvimento da cultura negra e conseqüentemente da música, 

destaca-se no Brasil a “Primavera Black”, que é a fase quando as indústrias 

fonográficas, de televisão e casas de show, observam no movimento Black Rio a 

oportunidade de expansão, ou seja, visualiza-se uma brecha no mercado para 

fomentar o consumo fazendo uso da identidade do movimento. Muitos consideravam 

a oportunidade como um mercado extraordinário. Ainda segundo Mendonça (2012): 

 

O cabelo blackpower se tornou objeto de desejo e os corpos negros 
passaram a ser desejados em larga escala, assim como as roupas que os 
cobrem, que passaram a marcar presença em grandes grifes masculinas de 
streetwear. (MENDONÇA. 2012. p.02)        

 

Neste momento, a cultura negra, passa a ser observada como uma forma de 

negócio, ou seja, diferentes segmentos de mercado buscavam referencias nessas 

manifestações, para criar os mais diversos tipos de materiais, todos com o valor 

simbólico do movimento agregado ao que estava sendo oferecido. Assim 

desenvolviam a identidade do povo negro e abriam um leque de oportunidades para 

os negócios, desde o desenvolvimento de materiais, produtos, festas, etc.  
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Segundo a pesquisadora Amanda Palomo Alves, existiam poucas equipes de 

som no Rio de Janeiro, que na época dos anos 70 atuavam em bailes. 

 

Os primeiros bailes não dispunham de equipamentos sonoros 
sofisticados e com o êxito das Hi-Fis, festas animadas por toca-discos e 
pouca iluminação, os seguidores resolveram formar suas próprias equipes 
de som. Vianna atesta que não se sabe ao certo qual foi a primeira equipe; 
no entanto, surgiram várias delas: Black Power, “Uma Mente Numa Boa”, 
“Célula Negra”, “Atabaque”, “Revolução da Mente” e Soul Grand Prix. Esta, 
em especial, foi a responsável pela constituição de um dos eventos mais 
importantes da Black music no Rio de Janeiro: a “Noite do Shaft”, no “Clube 
Renascença” (ALVES, 2011, p.05). 

 

As equipes de som exerceram um papel fundamental na expansão da cultura 

musical negra no Brasil, pois a partir das festas, reuniam o público. De tal modo, 

pode-se considerar que através dessas reuniões diferentes públicos tinham contato 

com aquelas músicas e consequentemente com toda simbologia negra expressada 

durante o entretenimento coletivo, assim como auxiliavam os cantores, com recursos 

básicos como playback.8 

Já no próximo tópico tratado neste trabalho, busca-se o entendimento sobre 

como o funk se desenvolveu até a atualidade, com o intuito de relacionar possíveis 

fatos que ocorreram em seus primórdios e estabelecer conexões de como era 

tratado os temas e suas relações com a sociedade desde antes até o contexto atual. 

 

1.2 O FUNK NA ATUALIDADE 

 

No final dos anos 1980, a levada soul music é impulsionada pelo ritmo miami 

bass, que tinha como característica o estímulo à dança, assim como suas letras 

eram cheias de palavrões e conotações sexuais, mas foi com seus graves fortes 

quese tornam uma das principais influências do Funk (MEDEIROS,2006). Porém, 

essa batida já era usada por James Brown durante a década de 60. Segundo Albin 

(2006), apesar de o nome ser o mesmo, o funk na sua antiga concepção (décadas 

de 1970/80, no Brasil e nos Estados Unidos) e o funk brasileiro da década de 1990 

tem direções diferentes. 

O Funk brasileiro apresenta como referências em sua primeira geração, 

músicos e artistas como Tim Maia, Carlos Dafé entre outros, de modo que os 

                                                           
8Procedimento técnico em que uma música pré-gravada é aplicada à trilha de áudio, enquanto na 
trilha da imagem ela é performizada por músicos. É utilizado comumente em videoclipes e em 
programas televisivos como o Domingo Legal, do SBT. (CONTER; KILPP, 2007. p.03). 
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principais temas abordados nas músicas eram sobre o povo negro e o contexto 

social onde estavam inseridos com o ritmo idêntico ao do soul music. Já a segunda 

geração, tem como referência Dj Malrboro, Amilcka e Chocolate, Dj Batata, Cidinho9, 

entre outros, que abordam em suas músicas temas como sexo, festas, 

relacionamentos (MEDEIROS, 2006). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a respeito das suas características, o 

funk, como gênero musical, influenciou o desenvolvimento de subgêneros, que são 

identificados pelo conteúdo da narrativa, ritmo da batida, entre outros fatores que o 

MC agrega à canção.  

 

Os principais desdobramentos do funk são o funk-melody, o 
"Proibidão" e o funk-erótico, conhecido como 'Funk sensual' que versa sobre 
sexo, transa etc. Os outros desdobramentos são o "Funk-Miami", tem como 
base o ritmo e usa a bateria eletrônica e samples de músicas do soul music, 
discoteque, marchinhas etc, sendo também conhecido como "Batidão", mais 
propagado na periferia do Rio de Janeiro (ALBIN, 2006). 

 

Conforme Gomes (2010), no início da década de 90, os principais temas 

abordados nas letras eram relacionados ao cotidiano nas favelas e subúrbios 

cariocas, assim como exclusão social, crime e preconceito. Já a partir dos anos 

2000, os MCs começam a explorar em suas canções assuntos relacionados ao 

tráfico de drogas e a sexualidade explícita, desenvolvendo um dos principais 

subgêneros do Funk, o “Proibidão” (MILTON; SANTOS, 2014). 

 

Os conflitos diários enfrentados pelas camadas menos privilegiadas 
da população, como a dura realidade dos morros, favelas e subúrbios; a 
precariedade do transporte coletivo; racismo;etc. Ou seja, as músicas 
representavam um cenário marginalizado (MONTEIRO, 2014, p. 01). 

 

Outro subgênero que se destaca é o “Funk Melody” também chamado de 

“Charme”, esse versa sobre os casos amorosos e suas desilusões relativas aos 

relacionamentos. De acordo com o pesquisador Fernando Leite Morais, caracteriza-

se como um Funk mais popular, e pode ser identificado por referências como 

Claudinho e Buchecha, Anita e Naldo. Esse ritmo possui batidas de música 

eletrônica, batidas leves, com uma voz bem afinada e compassada (MORAIS, 2014). 

Mais uma vertente apresentada pelo autor é o Funk Consciente, cujo principal 

conceito trabalhado nas músicas são as críticas aos governos, embasadas pelos 

                                                           
9 Considerado um dos principais nomes do funk carioca (MEDEIROS, 2006). 
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problemas sociais que o MC observa na sociedade, tendo como principal influência 

o rap.  

Contudo, chega-se na atualidade com o “Funk Ostentação”, que ganha 

notoriedade na cultura Funk, pela relação que estabelece com o consumo de 

produtos e marcas de luxo. De acordo com a jornalista e mestra em Estudos da 

Mídia Libny Silva Freire, a vertente nomeada “Funk Ostentação”: 

 

nascida em meados de 2011 e disseminada através da internet, 
especificamente através do youtube,os Mc’s do funk de ostentação se 
tornaram conhecidos através de seus discursos de “preços altos”: motos e 
carros de luxo, joias, roupas e tênis de grife e bebidas importadas (FREIRE, 
2012, p. 03). 

 

Diferente do Funk carioca, o “Funk Ostentação” tem como berço a baixada 

Santista em São Paulo. Konrad Dantas, mais conhecido como “Kondzilla”, que é 

produtor e criador do primeiro videoclipe de “Funk Ostentação”, produziu o 

“Documentário Funk Ostentação10” e conta a trajetória do gênero em São Paulo. Em 

entrevista ao documentário de Dantas, “Baphaphinha”, um dos primeiros DJs do 

gênero funk de SP, comenta que eram poucos os que tocavam o ritmo em Santos, 

porém, cita como referência, Lorival Fagundes (proprietário de várias discotecas 

“Footloose” na época). Em 1995 traz a estética e a cultura do RJ para SP 

influenciando todo o universo do funk na cidade, assim observa-se que o Funk 

carioca e paulista eram muito conectados (DANTAS, 2014). 

Segundo o empresário e produtor Marcelo Fernandes, em entrevista ao 

material de Dantas (2014), a primeira dupla a cantar na rádio foi “Fredinho e 

Andrézinho”, e um dos primeiros sucessos do Funk paulista foi “Fubanga 

Macumbeira” da dupla “Jorginho e Daniel”. O conteúdo da música era uma 

brincadeira com as mulheres. Já para “Baphaphinha” é essa dupla que ergue a 

bandeira do funk da Baixada Santista.  

Marcelo Fernandes caracteriza “Jorginho e Daniel” juntamente com “Di e 

Nenê”, “Vini Fandangos e Renatinho Alemão”, como os responsáveis pelo estopim 

inicial do Funk em SP. Um ponto a ser destacado é que, músicos que fazem 

sucesso hoje como o MC Boy do Charmes - que é o objeto desta pesquisa -, já 

                                                           
10 Documentário Funk Ostentação (Kondzilla). Publicado em 19 de abril de 2012. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=IoK1K75fj2E> Acesso em: 23 de outubro 2014. 
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estão nesse movimento há tempo, porém não são da mesma geração que os 

citados anteriormente (DANTAS, 2014). 

O próprio “MC Boy do Charmes”, comenta no “Documentário Funk 

Ostentação” de Dantas (2014) que o funk da baixada santista era um som de 

“apologia”, pois exaltava o crime, e por conseqüência, acabava por influenciar as 

crianças da comunidade a viver na criminalidade e nas drogas. De acordo com 

Dantas (2014) em entrevista, Marcelo Fernandes afirma que: 

 

O Funk desenvolve-se nas comunidades através de pequenos 
eventos como: festas de bairros, quermesses, datas comemorativas como 
dia das crianças, etc, ou seja, essas eram oportunidades para os produtores 
caseiros e para os MCs divulgarem seus trabalhos (DANTAS, 2014). 

 

 Percebe-se que a comunidade exerce um papel fundamental para a formação 

da identidade, tanto pessoal como do grupo. É o que se observa com a opinião de 

Adorno; Horkheimer (1978) citado por Morais (2014): 

 

podemos definir como grupo uma comunidade de interesses, como uma 
aglomeração casual de indivíduos, uma comunidade unitária no tempo e no 
espaço ou, pelo contrário, dispersa; uma comunidade cônscia de si mesma 
ou apenas vinculada por algumas características objetivas 
(ADORNO;HORKHEIMER, 1978, p.25, apud, MORAIS, 2014, p.30). 

 

 Assim, conclui-se que o meio onde o indivíduo se desenvolve influencia na 

formação como cidadão. Observa-se que o grupo no qual este indivíduo está 

inserido é um importante fator a ser analisado, pois é nele que o indivíduo se 

colocara as experimentações, e através delas formar sua personalidade. 

 No próximo capitulo fala-se sobre o videoclipe e sua função como produto 

audiovisual que dissemina idéias e conceitos atrelados ao universo que conecta o 

som a imagem. Através disso busca-se entender este formato e conseqüentemente 

como se produz tal material.  
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2. VIDEOCLIPE 

 

Segundo Soares (2007) videoclipe é um produto audiovisual que mescla 

questões ligadas tanto à dinâmica do som quanto da imagem. Assim como Corrêa 

(2006) colabora ao complementar esta definição dizendo que tal formato surge no 

sentido de “vender um pacote completo: música e imagem do artista” (CORRÊA. 

2006. p.2).  

Já para pesquisadora Michele Kapp Trevisan (2011), entende-se videoclipe 

como uma ferramenta mercadológica, pois “videoclipe é sinônimo de videomúsica, 

ou seja, uma peça promocional para uma música ou seu intérprete” (TREVISAN, 

2011, p.13). O videoclipe é um novo modelo que agrega peculiaridades do áudio 

entre outras áreas, pois é “um formato híbrido, que rearranja o que herda de outros 

tipos de comunicação, como o cinema, a propaganda, a TV e o vídeo” (TREVISAN, 

2011, p.11). 

Ao relacionar o videoclipe como uma ferramenta potencial de divulgação de 

artistas, constatam-se, segundo Soares (2004), abordagens tanto no âmbito 

comercial quanto no artístico, levantando questionamentos a respeito da forma como 

a publicidade e a linguagem cinematográfica estão conectadas. A publicidade e a 

linguagem cinematográfica por sua vez conectam-se no âmbito das significações, ou 

seja, é no capital cultural e na produção de sentido que os diretores estabelecem o 

desenvolvimento na produção e formatação do material.  

Segundo Silva e Torres (2011) “na publicidade, a fantasia expressa-se pelos 

códigos de linguagem que suscitam um esforço imaginativo por parte do receptor, 

num ritual de evasão em que se tecem os sonhos do consumo.” 

Jhally (1995) contribui, porém, sob uma visão mercadológica relacionada a 

MTV. Assim, o autor destaca que a emissora descobre a oportunidade de usar os 

videoclipes como ferramenta publicitária, mas não somente do músico ou banda, e 

sim de marcas que eram inseridas de maneiras abstrusas nos materiais. Contudo, 

para que isso acontecesse de maneira legal, a emissora rastreava as oportunidades 

e apresentava aos anunciantes como uma nova possibilidade de divulgação de 

diversos produtos, por meio da conexão que a música fazia com as imagens 

retratadas nos videoclipes, fomentando não só o mercado da música e sim diversos 

mercados de diferentes segmentos (JHALLY, 1995).  
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É o que se observa no videoclipe a partir do seu caráter expressivo, em sua 

concepção por parte do cantor e do diretor. O videoclipe reproduz situações 

imagéticas as quais induzem o receptor a refletir sobre a fantasia desenvolvida no 

material. 

Para Richins (1991) apud Silva e Torres (2011, p.9), as imagens da 

publicidade afetam os padrões de comparação e a percepção de realização e 

satisfação pessoal.Desse modo,o autor destaca que: 

 

A publicidade manipula a realidade dos produtos, apresentando-os 
como personagens de ficção que resgatam o indivíduo da sua vida, para 
uma plataforma de poder, liberdade e identificação (RICHINS, 1991 apud 
SILVA; TORRES, 2011, p.4). 

 

 Sendo assim, Machado (2003) aponta que o videoclipe tornou-se um produto 

televisual que a cada momento se apresentava mais enraizado na cultura de massa, 

superando as próprias expectativas e se caracterizando rapidamente como 

expressão artística. Por sua vez, o videoclipe possui características peculiares, 

segundo Machado (2003), por ser um formato que não possui uma linearidade na 

criação, gravação e edição, destaca-se que tudo muda de um plano para o outro. 

O videoclipe caracteriza-se como uma diferente proposta para o audiovisual. 

“Trata-se de um formato audiovisual que modificou a maneira de ‘ver’ a música” 

(TREVISAN, 2011, p.4). Corrêa (2010, p. 2) corrobora afirmando que o mesmo surge 

para vender um pacote completo: música e imagem do artista. Como ferramenta de 

apelo mercadológico, o videoclipe também influencia comportamentos e dita moda. 

Neste momento, observa-se o papel influenciador do videoclipe a partir do conteúdo 

de vídeo que era anexado ao áudio “o que importa não é apenas a música, a banda 

como expressão artística, mas as expectativas, sonhos e ideais criados pelo 

imaginário da juventude” (TREVISAN, 2011, p.14).  

Em artigo produzido por Corrêa (2010), cita-se que as variáveis técnicas a 

serem analisadas para produção são: iluminação (que segue características de 

diversos gêneros de filmes), a direção de fotografia (que determina os planos a 

serem seguidos), figurinos (roupas utilizadas pelos atores para definir o/um 

personagem), cenografia (composição da cena), referências e experiências 

estéticas, roteiros, narração (juntamente com as performances dos músicos), ou 

então levar em consideração o caráter experimental deste formato e desenvolver 

novas abordagens criativas. Segundo Brandini (2006): 
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Os videoclipes tornaram-se um novo referencial para a apreciação 
estética da música associada a uma forma de oferecer um produto ao 
consumo. Inegavelmente, pela indústria fonográfica, vídeos musicais são 
formas de exposição de um produto que está à venda, um apelo ao 
consumo. Sua estética une técnicas apuradas do cinema e da publicidade, 
a liberdade de criação de filmmakers e um universo simbólico que visa à 

expressão do sentido da canção e da personalidade do artista. (BRANDINI. 

2006. p.4): 

 

 No que diz respeito à linguagem do videoclipe, segundo Leote (2008), trata-se 

de uma amálgama de referências com influências diretas do pop, que nos anos 80, 

era pautado pela proximidade do show business (indústria de entretenimento). Com 

isso, observa-se que tudo tem um sentido, um motivo, da posição dos materiais de 

cena às roupas (figurinos), tudo para referenciar épocas e remeter a imagens cheias 

de significados para o receptor. Conseqüentemente essas imagens estarão ligadas 

ao artista, que, no caso do videoclipe é o músico ou a imagem da banda e cabe a 

ele sustentar ou não o posicionamento traduzido para a videomúsica. Para Corrêa 

(2010, p. 41), este formato é caracterizado como experimental, pois possibilita ao 

diretor diferentes maneiras de produção e infinitas abordagens experimentais. O 

mesmo afirma que: 

 

Pode-se considerar que o videoclipe é um processo mediador de 
linguagens, na medida em que os trabalhos de direção e produção sejam 
realizados por pessoas com distintas experiências no campo audiovisual 
(cinema e publicidade) e outras artes (artes plásticas, teatro) (CORREA, 
2010, p. 41). 

 

 Trata-se de um modelo que não possui uma linguagem especifica, ou seja,“É 

do experimento com a saturação das linguagens que novos aportes e hibridizações 

surgem, ou mesmo a configuração de uma nova linguagem”(LEOTE,2008). Relativo 

à estética, considera-se que não é possível determiná-la de maneira específica, pois 

se acredita que esta sofre influências diretas de variáveis mercadológicas, pois “não 

é possível compreender a estética dentro de um sistema capitalista sem serem 

consideradas as bases econômicas que garantem a existência desse 

sistema”(LEOTE, 2008). 

 Para melhor entendimento deste formato, no tópico seguinte, busca-se 

compreender seu viés técnico, que se caracteriza pelos planos, enquadramentos e 

movimentos de câmera. 
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2.1 ELEMENTOS DA LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

Para compreender todo esse universo de imagens, publicidade, fantasias, 

teorias, que é mostrado nos videoclipes, se faz necessário conhecer algumas 

referencias técnicas sobre a linguagem audiovisual, pois todos conceitos 

desenvolvidos para cada canção, são transmitidos a partir de elementos da mesma, 

a qual é composta pelos enquadramentos, planos, movimentos de câmera, ângulos 

de câmera, direção de arte e direção de fotografia. Assim, complementa-se o 

entendimento do processo de produção do videoclipe através de influências do 

cinema, como a direção de fotografia que “utiliza de três fundamentos básicos, a 

iluminação, a composição da imagem e o enquadramento, que no cinema é 

chamado de plano” (MOREIRA, 2011, p. 35). 

Já a direção de arte proporciona maior inteligibilidade ao signo, estimulando o 

procedimento de leitura e materializando a idéia criativa. Através disso se aproxima 

do receptor que interpreta os signos provocando e potencializando os sentidos 

emergentes. Desse modo, a criação não fica restrita à concepção da ideia criativa, 

mas se expande também à forma de como a idéia é construída (Silva, 2008.). 

No que se refere a enquadramentos, são todos os elementos que estão 

presentes no quadro, o recorte da cena, ou seja, tudo que compõe o cenário, 

juntamente com personagens e outros elementos, que estabelecem o sentido da 

imagem transmitida ao receptor (ABATH, 2011). 

 Os planos caracterizam-se, segundo Abath (2011,p.04) como “perspectivas 

de filmagem, as quais serão, posteriormente, editadas e relacionadas umas às 

outras por meio dos cortes”. 

Já para Moreira (2011, p. 35), caracterizam-se como: “Plano é a imagem 

entre dois cortes, ou seja, o tempo de duração entre ligar e desligar a câmera a cada 

vez. Usado pelo diretor para descrever como o filme será dirigido, é a menor 

unidade narrativa de um roteiro técnico”. 

 

Os planos definem-se, segundo Moreira (2011), como: 

Grande Plano Geral (GPG): “é um tipo de plano bastante aberto, geralmente 

feito do alto de prédios ou através de tomadas aéreas de helicóptero, e é utilizado 

para situar o espectador em que cidade o filme se desenrola” (MOREIRA, 2011, p. 

36). 
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Figura1. Grande Plano Geral 

                       
Fonte: print screen do videoclipe “Megane”11 

 

Plano Geral (PG): “usado para mostrar o prédio ou a casa onde uma dada 

cena se desenvolve” (MOREIRA, 2011, p.36). 

 
Figura 2. Plano Geral 

                                  

Fonte: print screen do videoclipe “Megane”. 
 

Plano Geral Aberto (PGA): “utilizado para cenas localizadas em exteriores ou 

interiores amplos, enquadrando de uma só vez todo o espaço da ação” (MOREIRA. 

2011, p.37).  

 

Figura 3. Plano Geral Aberto 

 

Fonte: print screen do videoclipe “Megane” 
 

 Plano Inteiro (PI): “o personagem é mostrado da cabeça aos pés, deixando 

um pequeno espaço acima da cabeça e abaixo dos pés, este tipo de enquadramento 

                                                           
11 Videoclipe Mc Boy do Charmes “Megane”. Publicado em 31 de maio de 2011. Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=pUmEeigQCR8> Acesso em: 22 de maio de 2015. 
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é usado para mostrar a ação do personagem em um ambiente com espaço restrito” 

(MOREIRA, 2011, p. 37). 

 
Figura 4. Plano Inteiro 

                                     

Fonte: print screen do videoclipe “Megane” 
 

Plano Americano (PA): “o personagem é enquadrado do joelho para cima, 

originado dos filmes de western americanos, era usado para mostrar o coldre do 

revólver na cintura dos cowboys” (MOREIRA, 2011, p. 37). 

 
Figura 5. Plano Americano 

                                     

Fonte: print screen do videoclipe “Megane” 
 

 Plano Médio (PM): “mostra o personagem da cintura para cima, é muito usado 

para evidenciar os movimentos das mãos” (MOREIRA, 2011, p.37). 

 

Figura 6. Plano Médio 

                                    

Fonte: print screen do videoclipe “Megane” 
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Primeiro Plano ou Plano Próximo (PP): “o enquadramento é feito do busto 

para cima, dando uma maior evidência ao ator, mostrando características, atitudes e 

intenções do personagem” (MOREIRA, 2011, p. 37). 

 

Figura 7. Primeiro Plano 

                                    

Fonte: print screen do videoclipe “Megane” 

 

Close: “também chamado de Primeiríssimo plano ou plano detalhe, mostra o 

rosto inteiro do personagem, do ombro para cima, ressaltando sua carga dramática” 

(MOREIRA, 2011, p. 38). 

 
Figura 8. Close 

                                       

Fonte: print screen do videoclipe “Onde Eu Chego Paro Tudo”12 

 
 

Figura 9. Detalhe 

                                     

Fonte: print screen do videoclipe “Megane” 

 

                                                           
12 Videoclipe Mc Boy do Charmes “Onde Eu Chego Paro Tudo”. Publicado em 19 de janeiro de 2012. 
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=M095niM05iw> Acesso em: 22 de maio de 2015. 
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 Superclose: “é um close fechado do rosto do ator, enquadrando entre o 

queixo e o limite da cabeça, ressaltando totalmente sua expressão facial” 

(MOREIRA, 2011, p.39). 

Figura 10. Superclose 

                                    

Fonte: print screen do videoclipe “onde eu chego paro tudo” 
 

Plano Conjunto Fechado (PCF): “dois personagens com a mesma função 

dramática na cena são enquadrados bem aproximadamente” (MOREIRA, 2011, 

p.38). 

Figura 11. Plano Conjunto Fechado 

                                 

Fonte: print screen do videoclipe “Megane” 
  

Plano Conjunto Aberto (PCA): “enquadra-se três ou mais personagens com a 

mesma carga dramática” (MOREIRA, 2011, p.38). 

 
Figura12. Plano Conjunto Aberto 

    

Fonte: print screen do videoclipe “Firma Milionária13” 
 

                                                           
13  Videoclipe Mc Menor do Chapa “Firma Milionária”. Publicado em 3 de dezembro de 2013. 

Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=k2fS8L7o4LE> Acesso em: 21 de maio de 2015. 
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Plongée define ângulos e posições de câmera. Segundo Moreira (2011, p. 

39),é: “a câmera é posicionada de cima para baixo, e dá a impressão de inferiorizar 

o personagem”. 

 

Figura 17. Plongée 

                                         

Fonte: print screen do videoclipe “Megane” 

 

 Contraplongée: “é a posição da câmera de baixo para cima, fazendo o 

personagem parecer maior e mais imponente” (MOREIRA, 2011, p.39). 

 
Figura 18.  Contraplongée 

 

Fonte: print screen do videoclipe “Megane” 

 

Câmera sobre o ombro (Overshoulder): “dá a impressão ao espectador de 

que se está atrás do personagem que olha para frente” (MOREIRA, 2011, p.39). 

Figura. 19 Câmera sobre o ombro 

 

Fonte: facetas do cinema14 – imagem do blog 

 

                                                           
14 Imagem do blog Facetas do Cinema. Disponível em : 
<http://facetasdocinema.blogspot.com.br/2012/11/planos-e-angulos-de-gravacao.html> Acesso em: 
Acesso em: 21 de maio de 2015. 
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Câmera Subjetiva ou Ponto de Vista: “o espectador ou o ator tem o ponto de 

vista de um personagem, através da câmera, se move no lugar dela” (MOREIRA, 

2011, p. 39). 

 

Figura 20. Ponto de Vista a                  Figura 21. Ponto de Vista b 

                 

Fonte: print screen do comercial “Itaú”15Fonte: print screen do comercial “Itaú” 

 

 Ângulo Holandês ou Quebra de Eixo: diferencia-se eixo visual da câmera de 

eixo dramático, eixo visual é a própria direção para a qual a câmera está apontada. 

O eixo dramático é fundamental para situar o espectador espacialmente, sendo 

assim a quebra de eixo é o salto do ponto de vista de um lado para o outro do eixo 

dramático, pode confundir o espectador, portanto deve ser usado com cuidado 

(DURAND, 2010). 

 
 

Figura 22. Ângulo Holandês 

                                         

Fonte: graphicdafit16 – imagem do blog 
  

Os movimentos de Câmera, segundo Squirra (1990) apud Thomaz (2006, p. 

95), 

 

                                                           
15 Comercial Itaú Invista. Publicado em 19 de nov de 2014 Dísponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=hMx-_sh3JEU>  Acesso em: 21 de maio de 2015. 
16Imagem do blog graphicdafit. Disponível em: <http://graphicdafit.blogspot.com.br/> Acesso em: 21 

de maio de 2015. 
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são divididos em dois grandes grupos. Os movimentos mecânicos 
abrangem a panorâmica ou pan (a câmera capta imagens da esquerda para 
a direita e vice-versa ou ainda de cima para baixo e vice-versa,sem ser 
deslocada do lugar) e travelling (quando a câmera e o operador deslocam-
se juntos de um ponto para o outro). Os movimentos óticos,realizados sem 
movimentação da câmera, mas sim, das lentes são zoom in (é o movimento 
para aproximar) e o zoom out (é o afastamento do objeto no enquadramento 
da câmera) (SQUIRRA, 1990 apud THOMAZ, 2006, p. 95). 

 

 Sendo assim percebe-se que tanto para análise quanto para produção de um 

material audiovisual, existe toda uma preocupação relacionada a questões de 

configuração de cenários e figurinos, que são funções das áreas de direção de arte 

e fotografia, assim como existe a preocupação de como isto será registrado. É neste 

momento que se discute sobre os planos, enquadramentos e movimentos de 

câmera, que estão relacionadas a linguagem audiovisual. 
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3 METODOLOGIA 

 

Com esta pesquisa, busca-se compreender, no âmbito da produção, qual a 

relação que as marcas estabelecem junto à construção, desenvolvimento da letra e 

produção do videoclipe do cantor “MC Boy do Charmes”, intitulado “Megane”, do 

gênero “Funk Ostentação”. O estudo possui caráter qualitativo, uma vez que, estuda 

as relações de caráter simbólico presentes no gênero.“A pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental” (GODOY,1995, p. 62).  

Nessa pesquisa, o ambiente se estabelece em torno de um material 

audiovisual denominado videoclipe, o qual foi analisado de acordo com as normas 

da análise fílmica. Segundo Coutinho (2005), para analisar materiais audiovisuais 

deve-se considerar os aspectos temporais do registro visual, o desenrolar da cena, e 

a forma como são apresentados esses momentos. Além desses elementos destaca-

se o tempo de duração, a edição das cenas, a forma de encadeamento dos registros 

visuais e os movimentos de câmera. Coutinho (2005) destaca ainda que esses 

fatores são primordiais para a elaboração de uma análise de qualquer tipo de 

material audiovisual. 

Acentua-se em um segundo momento a questão da edição, a qual trata da 

organização do material, que gera o encadeamento da história e possibilita para 

análise uma série de fatores a serem observados com o ritmo, sequência, cortes e 

efeitos. Segundo Vanoye e Goliot-Lété (2002), a análise fílmica é uma prática que se 

situa num contexto, o qual se caracteriza por sua variabilidade, em outras palavras, 

possíveis de mudança. Outro fator destacado pelos autores é a relação com a 

descrição do filme, que conseqüentemente “dá lugar a uma produção escrita”.  

A partir da visão dos autores Godoy (1995), Coutinho (2005), Vanoye e 

Goliot-Lété (2002) o videoclipe do cantor “MC Boy do Charmes” com a música 

“Megane”, será analisado buscando identificar a relação com as marcas inseridas na 

narrativa a partir dos seguintes parâmetros: 

- Marca/Produto; 

Identificar a marca e o produto que está presente na cena, com o objetivo de 

observar quais produtos e modelos que aparecem na narrativa. 

- Enquadramentos ePlanos; 
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Observar como é gravado, ou seja, quais elementos técnicos referem-se a 

ângulos e posicionamentos de câmera que foram usados durante a gravação de 

cada cena de cada produto ou marca. 

- Duração de cena; 

Extrair o tempo de duração de cada cena, pois a partir desse elemento, será 

possível calcular o tempo médio que cada marca e seus respectivos produtos 

aparecem. 

- História da cena; 

Descrever o que acontece na cena, como ela é transmitida ao receptor e 

consequentemente a ações e reações dos personagens que aparecem. 

- Interpretações da marca na narrativa; 

Compreender o que a cena expressa, para entender o sentido da marca no 

contexto do videoclipe, suas interações com o artista e personagens. 

A escolha do corpus da pesquisa deu-se por meio da relação entre as marcas 

e o contexto onde está inserida no material audiovisual, além do “MC Boy do 

Charmes” ser referência do movimento “Funk Ostentação” através do videoclipe da 

canção “Megane”,que também é nome do álbum do MC. Segundo a revista Exame, 

foi o primeiro material audiovisual que caracterizou a estética do subgênero, 

aproximando-o do hip-hop norte-americano. 

O videoclipe tem duração de 3 minutos e 11 segundos e foi dirigido por 

Konrad Dantas, mais conhecido como Kondzilla em conjunto com a gravadora 

funkmp3.net e a produtora  Diretoria Filmes. O material mostra o MC e as suas 

relações sociais, com amigos e crianças nas comunidades, assim como trechos de 

shows protagonizados pelo MC juntamente com os produtos e suas respectivas 

marcas em destaque. Outro lado que o cantor busca destacar é o consumo de jóias 

de ouro e suas referências às moedas Euro e Dólar no refrão da canção e no 

material audiovisual. 

Assim o próximo capitulo é a análise do objeto da pesquisa. Neste são 

analisados os parâmetros citados no capitulo da metodologia, e através deles que se 

concebe o entendimento relacionado a produção do material.   
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4 ANÁLISE 

 

Neste capítulo, são apresentadas as análises das marcas que aparecem no 

videoclipe. Cada marca é um subitem, e em cada análise foi observado: marca, 

produto, enquadramento, plano, duração da cena, história da cena, e, por último, é 

feito a interpretação da marca na narrativa fílmica (videoclipe). 

 

4.1 NIKE 

Marca: Nike  

Produto: Tênis Nike modelo “Shox” 

Enquadramentos:Contra plonge 

Planos: Plano conjunto aberto / Plano conjunto fechado 

 

Figura  23.                                              Figura 24 

                           
 
 

Duração da cena: 7’’  

História da cena:  

 

O produto aparece pendurado nos fios da rede elétrica. 

 

Interpretações da marca na narrativa:  

 

Observa-se que existe um tipo de comportamento nas comunidades de jogar 

tênis nos fios da rede elétrica. Esta ação possui significados distintos em diferentes 

lugares no mundo, aqui no Brasil esta ação pode estar relacionada com casos de 

briga, bulling, pontos de distribuição de drogas e protesto. Uma das possíveis 

interpretações é que o Funk é um som de periferia, assim se encontra nas favelas 

onde os casos de violência, criminalidade e drogas ocorrem com mais freqüência. Já 

a marca Nike é consolidada no mercado de vestuário e artigos esportivos, pois é 
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patrocinadora de grandes equipes em diferentes tipos de esportes, é uma marca que 

seus produtos são relacionados ao design inovador, assim como tecnologia e 

qualidade.  

 

4.2 ESCUDERIA FERRARI 

Marca:EscuderiaFerrari 

Produto:Camiseta Puma modelo Escuderia Ferrari 

Enquadramentos: Ângulo reto 

Planos: Plano Médio / Plano Conjunto 

 

                              Figura. 25                                           Figura. 26 

             
 

Duração da cena no videoclipe: 

  

A marca da Escuderia Ferrari é visualizada em 15 cenas que são organizadas 

no videoclipe a partir dos cortes e edições. A primeira cena inicia aos 21 segundos e 

termina aos 24 segundos durando em média 3 segundos, após intervalo de 4 

segundos a cena repete aos 28 segundos e acaba aos 31 segundos sendo exposta 

por mais 3 segundos, sem intervalo ocorre somente uma mudança de plano e a 

marca fica novamente em evidência aos 32 segundos até 34 segundos, em 

exposição por 2 segundos.Após um intervalo de 9 segundos a marcaé visualizada 

novamente aos 43 segundos até os 48 segundos, sendo exibida por 5 segundos, 

ocorre um intervalo de 2 segundos e a cena aparece novamente aos 50 segundos 

até 53 segundos, onde é exposta 3 segundos. A cena seguinte inicia aos 54 

segundos e termina aos 57 segundos, assim expõe a marca por mais 3 segundos. 

Na sequência, aos 58 segundos até 01:01, a marca é mostrada durante 3 segundos, 

com um intervalo de 4 segundos a marca aparece novamente por mais 3 segundos 

dos 01:05 até 01:08. A próxima cena dura 10 segundos e inicia aos 01:08 até 01:18. 

Novamente aos 02:07 até 02:12 tendo como exposição 5 segundos, há uma 

mudança de plano e a marca está lá por mais 3 segundos dos 02:12 até 02:15, aos 
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02:32 até 02:37 a marca é exposta por mais 5 segundos, na sequência a marca é 

apresentada por mais 4 segundos dos 02:42 até 02:46, aos 02:59 até 03:02 a marca 

encerra sua participação no material tendo mais 3 segundos de participação. 

Totaliza-se 50 segundos de exposição da marca entre diversos cortes e intervalos 

de longa, média e curta duração no material. 

 

História da cena: 

 

Observa-se o Mc Boy do Charmes fazendo uso da camiseta da marca Puma, 

modelo  da escuderia Ferrari, com as logos da marca Shell, Ferrari e Banco 

Santander, que aparecem em evidencia, porém seu figurino é composto não só pela 

camiseta, mas também por produtos como óculos e boné com marca não 

identificada, relógio e corrente com um medalhão, simbolizando o uso de joias, ao 

fundo observa-se homens montados em motos identificadas como Honda modelo 

Cbr-R 1000cc e 1100cc compondo a cena, cantando e dançando com o Mc. 

 

Interpretações da marca na narrativa:  

 

Observa-se que o Mc e os figurantes se encontram em um clima de 

descontração, assim o Mc canta e ostenta o momento que se destaca pelas motos 

potentes, marcas de roupas, bebida, dinheiro e jóias. Tudo isso reforça a posse de 

bens e produtos que completam a cena. O que se entende é o gesto de mostrar os 

bens junto com a confraternização entre o grupo. Outro fator que é destacado e se 

conecta com a cena expressada no videoclipe é que segundo Nogueira (2011) em 

pesquisa17 realizada pelo psicólogo Rob Nelissen concluí que as roupas de grife 

influenciam na maneira como as pessoas se tratam, não pela roupa ser cara ou 

estar na moda, mas sim pelo reconhecimento do logotipo da grife.  

O estudo ainda aponta que para influenciar os outros, não basta se vestir 

bem. É preciso ostentar um logotipo, deixando claro que a roupa foi cara e que você 

tem bastante dinheiro. Assim os resultados apresentados explicam que o consumo 

de luxo pode ser uma estratégia social. (NOGUEIRA. 2011) É o que se observa nas 

cenas em que o Mc aparece vestindo a camiseta da marca Puma que é 

                                                           
17Revista Superinteressante. Disponível em:<http://super.abril.com.br/comportamento/roupas-de-grife-
ajudam-a-influenciar-as-pessoas> Acesso em: 21 de Junho de 2015.   
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patrocinadora da Escuderia Ferrari. Neste caso a marca Puma fica em segundo 

plano e a marca que é o motivo para tal ostentação é a marca da equipe de corrida  

Ferrari que é observada através do produto que possuí as cores da equipe e outros 

patrocinadores como Banco Santander e Shell. 

Assim toda a simbologia da marca Ferrari se soma ao pessoa do Mc que se 

exibe em meio a composição da cena e ao grupo de figurantes. 

 

4.3 RENAULT 

Marca: Renault 

Produto:Carro modelo Megane 

Enquadramentos:Ângulo Reto 

Planos: Plano Inteiro / Plano Detalhe / Plano Geral   

 

                              Figura. 27                                           Figura. 28                                  

                

 
                            Figura. 29                                            Figura. 30     

                 

 

 

Duração da cena: 

 

A primeira cena em que a marca aparece é visualizada aos 34 segundos e 

termina aos 35 segundos, durando em média 1 segundo, na cena seguinte ocorre 

uma troca de planos assim a marca fica exposta por mais 1 segundo dos 36 

segundos aos 37 segundos. Outra cena é exibida durante 1 segundo ao 01 minuto e 

18 segundos até 01 minuto e 19 segundos. Outra cena que a marca aparece, é 

exibida aos 02 minutos e 26 segundos, durante 4 segundos até 02 minutos e 30 
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segundos. A marca aparece novamente aos 02 minutos e 48 segundos, durante 2 

segundos e termina aos 02 minutos e 50 segundos. Assim a marca aparece em 5 

cenas e totaliza 9 segundos de exposição em intervalos de curta e longa duração.  

História da cena:  

 

O veículo aparece andando pelas ruas da comunidade, como se estivesse a 

passeio. Nota-se que o veículo é apresentado em diferentes planos e 

enquadramentos, com o objetivo de destacar as características do carro e também 

dar ênfase ao nome do modelo. Assim como o Mc aparece no banco do carona 

como se estivesse de motorista particular juntamente com seus amigos, eles estão 

dentro do carro como se estivessem escutando a música. 

 

Interpretações da marca na narrativa: 

 

Entende-se que o veículo é um objeto de desejo, pela marca e pelo modelo. 

Assim como o carro em si, é um produto relativamente de valor elevado que não é 

acessível a todos, ainda mais um modelo lançamento como o Renault Megane. O 

que se observa é a apresentação do veículo e da marca como posse.  

Outro fator é que o carro gera certa autonomia no individuo, ou seja, é 

possível se locomover a hora que quer, para onde quiser, isto resulta em uma 

liberdade mascarada, pois se você não tem dinheiro para colocar gasolina o carro 

não anda, assim o individuo não se movimenta para onde quer e é frustrado pelo 

fato de não ter condições financeiras para tal ação.  

Já nas cenas apresentadas no videoclipe, observa-se que o carro é mais do 

que um simples meio de locomoção, e sim um produto que é consumido tanto 

individualmente como coletivamente, assim é apresentado a marca que agrega 

sentido no material mostrando o veículo que é o nome da música e destacando os 

detalhes do produto em conjunto com a logomarca da marca Renault, que carrega 

em seu significado conceitos relacionados a suas convicções de mercado. O que se 

observa é que a marca participa do material com o objetivo de agregar sentido as 

situações em que o orgulho de possuir e ter o prazer de utilizar o carro Megane da 

marca Renault é evidente. 
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4.4 BMW 

Marca: BMW 

Produto:Carro modelo Série 1 

Enquadramentos: Plongée / Ângulo reto 

Planos:Plano americano / Plano detalhe 

                 
 
                          Figura. 31                                                 Figura. 32 

                          
 

                         Figura. 33                                                 Figura. 34 

                           
 

Duração da cena: 

 

A primeira cena em que a marca aparece é visualizada ao 01minuto e 01 

segundo até 01 minuto e 02 segundos, durando em média 1 segundo, na cena 

seguinte ocorre uma troca de planos assim a marca fica exposta por mais 1 segundo 

entre 01 minuto e 02 segundos até 01 minuto e 03 segundos. Outra cena é exibida 

durante 1 segundo aos 01 minuto e 03 segundos até 01 minuto e 04 segundos, 

finalizando em outra cena que é exibida por 1 segundo aos 01 minuto e 04 segundos 

até 01 minuto e 05 segundos. Assim a marca aparece em 4 cenas e totaliza 4 

segundos de exposição separada somente em cortes, porém mostrada 

consecutivamente. 

 

História da cena:  

 

Destaca-se a marca e o modelo, assim apresenta as características do 

produto, como o carro, o interior do veículo e roda. 
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Interpretações da marca na narrativa: 

 

Semelhante a um comercial publicitário, o veículo é apresentado em 

diferentes enquadramentos. Assim é destacado a logo da marca, o que leva o 

receptor a pensar que o Mc faz uso do produto e conseqüentemente da marca. O 

que fica bem claro é a relação da marca com a proposta da música que esta 

diretamente ligada com o consumo de marcas de luxo. Assim como mostrar as 

qualidades do produto em planos fechados, mostra os detalhes que se tratando de 

um veículo da marca BMW, são os acabamentos e a tecnologia que é atribuída ao 

produto.  

Logo se compreende que este produto de luxo faz parte do universo da 

ostentação que é mostrado no videoclipe, e assim pode-se dizer que se caracteriza 

como um objeto de desejo e conseqüentemente como uma afirmação que o 

consumo destes bens estão relacionados ao sucesso e a uma condição de vida 

superior. Contextualizando a marca BMW, é uma marca que se desenvolveu no 

início do século 19, com a produção de motores para carros completos, logo 

desenvolve um modelo de moto e posteriormente cria um projeto para os carros, 

assim se consolida no mercado automobilístico devido à alta qualidade de seus 

produtos.  

Assim como a marca BMW carrega toda uma carga de conceitos relacionados 

ao mercado de luxo, pois em sua grande maioria seus produtos são de valores 

elevados e a marca é um sinônimo de tecnologia e design.      

 

4.5 HONDA 

Marca: Honda  

Produto: Moto CBR 1000cc, 1100cc e Hornet 600cc 

Enquadramentos: Ângulo reto 

Planos:Plano Inteiro com Travelling/ Plano Conjunto / Plano Inteiro com Panorâmico 

 

                    Figura. 35                          Figura. 36                          Figura. 37 
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    Figura. 38                               Figura. 39 

                              
 

Duração da cena: 

 

A primeira cena que o produto aparece inicia aos 24 segundos e termina aos 

28 segundos, sendo exposta durante 4 segundos, na cena seguinte o produto 

aparece aos 28 segundos e termina aos 31 segundos, aparecendo por mais 3 

segundos, aos 32 segundos aparece novamente até 34 segundos, sendo 

visualizado por mais 2 segundos. Outra cena ocorre aos 43 segundos até 48 

segundos, e o produto aparece novamente durante 5 segundos. Aos 54 segundos 

outra visualização do produto até 57 segundos, sendo observado por mais 3 

segundos. Aos 01:08 até 01:18, o produto é exibido durante 10 segundos, na 

sequência no tempo de 01:18 até 01:19, o produto aparece durante 1 segundo. Na 

cena que inicia 01:26 até 01:29, o produto aparece durante 3 segundos, a próxima 

cena aos 01:29 até 01:32, o produto aparece mais 3 segundos. Outra cena 

visualizada aos 02:12 segundos até 02:15, o produto é mostrado durante 3 

segundos, aos 02:46 até 02:48 o produto encerra sua participação no videoclipe 

sendo visualizado por 2 segundos. Assim o produto aparece em 11 cenas e totaliza 

39 segundos em intervalos de curta e média duração. 

 

História da cena: 

 

O produto aparece em várias partes do material, em uma das cenas notam-se 

as motos paradas, como se estivessem estacionadas, já em outro momento o 

produto se faz presente na confraternização entre o Mc e os seus amigos, que 

ostentam a posse das motos, assim como é mostrado em outras cenas os amigos 

do Mc andando com o produto pelas ruas da comunidade. Em outra cena o produto 

é mostrado andando pela rua e o piloto andando sem capacete e efetuando 

manobras que são proibidas por lei. 
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Interpretações da marca na narrativa:  

 

Entende-se que o produto participa de diversas maneiras no material. Desde 

a confraternização, permeando o ato de esbanjar a posse do produto e chega a sua 

função de transporte. Contudo, observa-se que a moto é um objeto de desejo por 

parte das temáticas trabalhadas no videoclipe. Assim leva-se em conta o valor 

elevado do produto e também suas características como meio de transporte que 

neste caso são secundárias, o que se compreende a partir do material é o prazer de 

possuir uma moto potente, neste caso especifico motos acima de 600 cc e também 

a ousadia de pilotar a moto sem capacete e efetuar o moto malabarismo, que é fazer 

manobras com a moto.  

Vale destacar a informação observada em artigo18 sobre pessoas que fazem 

uso de motos para passear ou viajar, estas se sentem pertencentes a um grupo. 

Isso resulta em convívios sociais, onde cada individuo contribui com suas 

experiências e assim formam suas redes de relacionamento, assim como também 

despertam sentimentos de amizade e solidariedade. No caso do videoclipe 

analisado, observa-se a questão do consumo conectado ao bem estar, ou seja, a 

satisfação pessoal que o Mc e as cenas apresentam ao longo do material. Assim 

pode-se dizer que possuir uma moto, vai além de ser um meio de locomoção, é uma 

questão de bem estar por parte de quem consome este produto e se insere em um 

contexto de grupo como é apresentado no videoclipe. 

Já relacionado a marca pode-se dizer que a Honda esta entre os principais 

fabricantes de motocicletas do mundo, é uma marca de origem Japonesa que se 

instalou no Brasil durante os anos 70 tornando-se uma das pioneiras do ramo na 

época. Assim observa-se que no videoclipe os produtos da marca Honda não são 

motos comuns de baixa cilindrada, e sim motos potentes acima de 600cc que 

carregam a cena com possíveis associações que vão de encontro a entender que 

pilotar uma Honda potente é motivo de orgulho. 

 

 

 

                                                           
18 Passear ou viajar de moto combate o estresse. Disponível 
em:<http://www.traxx.com.br/354/passear-ou-viajar-de-moto-combate-o-estresse> Acesso em: 22 de 
Junho de 2015. 
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4.6 SUZUKI 

Marca: Suzuki 

Produto:Moto modelo GSX-R 1100cc 

Enquadramentos: Ângulo Reto / Plongée leve  

Planos:Plano detalhe com zoom in / Plano Conjunto Aberto / Plano Conjunto 

Fechado / Plano Inteirocom travelling  

 
              Figura. 40                          Figura. 41                             Figura. 42 

        
 

              Figura. 43                         Figura. 44                               Figura. 45        

          
 
             Figura. 46       

 
 

Duração da cena:  

  

A primeira cena que o produto aparece inicia aos 21 segundos e termina aos 

24, permanecendo em cena durante 3 segundos, na sequência o produto aparece 

novamente aos 28 segundos até os 31 segundos, sendo exposto por 3 segundos, 

aos 32 segundos o produto participa até os 34 segundos, aparecendo em cena por 2 

segundos, assim como aos 38 segundos até os 40 segundos, faz outra participação 

de 2 segundos, na cena seguinte aos 41 segundos até os 42 segundos, outra 

participação de 2 segundos. Já aos 43 segundos até 48 segundos, o produto 

participa durante 5 segundos, aos 54 segundos faz outra participação na cena até 

57 segundos, estando presente durante 3 segundos. Já aos 01:08 segundos até 

01:18, o produto aparece durante 10 segundos, aos 01:19 até 01:23 o produto é 

mostrado durante 4 segundos, aos 01:29 segundos até 01:32 segundos, o produto 
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participa durante 3 segundos, aos 02:12 até 02:15, faz outra participação de 3 

segundos. Já aos 02:31 segundos até 02:32, o produto aparece em cena durante 1 

segundo, assim como aos 02:54 até 02:55, o produto aparece por mais 1 segundo, e 

aos 02:58 até 02:59 o produto é visualizado durante 1 segundo na cena. Assim a 

marca totaliza 43 segundos de participação no videoclipe em intervalos de curta, 

média e longa duração. 

 

História da cena: 

 

Em uma das cenas, o MC canta e dança, juntamente com seus amigos, em 

um clima de comemoração, neste momento observam-se outras motos e o figurino 

do MC, que é destacado pelas roupas e acessórios em conjunto com as motos. Em 

outra cena, aparecem detalhes do produto, como o velocímetro que é destacado 

através do plano detalhe, assim como em outra cena mostra o MC dirigindo e 

cantando sem capacete. Já em outra cena aparecem duas motos paradas, entre 

elas o modelo GSX-R 1100cc da Suzuki.  

 

Interpretações da marca na narrativa: 

 

Como em outras cenas, o produto aparece como parte da composição do 

cenário. Observa-se que as motos mais potentes são objetos de desejo por parte do 

MC, assim o mesmo insere esses produtos nas cenas do videoclipe, como uma 

maneira de sustentar a idéia argumentada na letra, além desses produtos terem 

valores muito elevados dão ênfase à cena e facilitam o entendimento do receptor 

com o material produzido, ou seja, o produto vem conectar a imagem com a letra. 

Assim compreende-se que o produto gera status naquele determinado grupo. 

A marca Suzuki agrega valor ao material no sentido de que seus produtos se 

relacionam diretamente ao mercado de motos, porém sua trajetória inicia-se como 

uma empresa que produzia teares para a indústria de seda do Japão, em seguida a 

empresa começa a produzir bicicletas a motor e posteriormente se consolida com a 

produção de pequenas motos e carros. Logo em 1958 adota o “S” como logomarca 

e suas principais características são o pioneirismo e inovação. 

Como destacado anteriormente, pode-se dizer que o produto moto é 

consumido dentro de um contexto que vai além do consumo, sendo um produto que 
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proporciona sensações como pertencimento através da socialização entre os que 

possuem estas motos, auto realização por obter um produto caro como os modelos 

apresentados no videoclipe, liberdade ao sentir o vento no rosto, entre outros 

fatores, observa-se que a moto e conseqüentemente a marca proporcionam estas 

sensações tanto pela simbologia da marca como pelo ato de consumir o produto.  

 

4.7 KAWASAKI 

Marca: Kawasaki  

Produto: Moto modelo ZX-10 R 

Enquadramentos: Ângulo reto / Plongée leve 

Planos:Plano Inteiro/ Plano Conjunto Fechado / Plano Detalhe / Plano Conjunto 

Aberto 

 
 

                   Figura. 47                           Figura. 48 

                            

 
       Figura. 49                           Figura. 50 

                            

 

Duração da cena:  

  

A primeira cena que o produto aparece inicia aos 24 segundos e termina aos 

28 segundos, sendo exposto durante 4 segundos; o produto aparece novamente aos 

32 segundos e termina aos 34 segundos sendo exposto por mais 2 segundos. Outra 

cena é exibida aos 40 segundos até os 42 segundos, produto exposto mais 2 

segundos. Aos 43 segundos o produto aparece novamente permanecendo em cena 

por mais 5 segundos até os 48 segundos, na seqüência aos 54 segundos aparece 

novamente até os 57 segundos, sendo exposto por mais 3 segundos. Aos 01:05 

segundos o produto aparece novamente durante 3 segundos permanecendo em 
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cena até 01:08 segundos. A próxima cena é apresentada aos 02:12 segundos até 

02:15 segundos, tendo o produto em cena por mais 3 segundos, aos 02:50 até 02:52 

o produto  é apresentado novamente durante 2 segundos, a ultima cena do produto 

no videoclipe ocorre aos 02:52 segundos até 02:54 segundos, sendo exposto 

durante 2 segundos. No total o produto aparece em 9 cenas e totaliza 26 segundos 

de participação em intervalos de curta e longa duração no material. 

 

História da cena: 

 

O MC aparece em cena juntamente com seus amigos, na qual é observado 

que o local é uma rua, que aparentemente foi trancada (para a gravação) pelo 

volume de pessoas que estão paradas no meio da mesma, mais parece uma 

confraternização entre amigos. Neste momento, o MC canta, dança e exibe suas 

posses, fazendo parte do cenário é observado 3 motos acima de 1000cc,dentre elas 

o modelo da marca Kawasaki. Em outro momento é mostrado somente o produto, 

assim como o detalhe do nome da marca em uma carenagem, outra cena é duas 

motos sendo uma delas o modelo da marca Kawasaki e a outra de uma marca 

diferente, sem interação de pessoas com o produto, a imagem só mostra o produto. 

 

Interpretações da marca na narrativa: 

 

Por se tratar de um produto de valor elevado, entende-se que a marca 

participa do material no sentido de agregar o valor simbólico, ou seja, o fato de ser 

um artigo que pelo seu valor não é acessível a todos. Outro fator é por ser um 

produto moderno, sua tecnologia é diferenciada, por ser um produto importado. 

Outras características são o design da moto que se caracteriza por ser um modelo 

superesportivo de 1100cc. Leva-se em conta também a relação da ostentação em 

conjunto com o produto, pois por meio do videoclipe enquanto produção observa-se 

o produto moto como objeto de orgulho e desejo. Já a marca Kawasaki, é 

apresentada no material através do veículo moto modelo ZX-10 R cujo apelido é 

“Ninja”, essa marca é um ícone do mercado de motos mundial, pois o modelo citado 

é um superesportivo que agrega sentido a composição da cena com o intuito de 

mostrar a marca cujo valor simbólico esta relacionado a toda uma trajetória que 
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iniciou-se com a construção de navios no século 18 e se consolidou no meio do 

século 19 com a produção de motos. 

 Assim como pode-se dizer que as características da marca e produto estão 

conectadas com o conceito do “Funk Ostentação” que visa apresentar o consumo 

exacerbado de produtos de valores elevados, o que observa-se é que o produto e 

conseqüentemente a marca transporta o seu valor simbólico para o videoclipe, no 

momento em que se apresenta no material, ou seja, o receptor entende que este 

produto é consumido pelo Mc pois esta conectado a composição da cena e ao 

mesmo tempo da sentido ao conceito tratado no subgênero e no videoclipe.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na presente pesquisa, o questionamento norteador deste processo foi 

estabelecido com o objetivo de compreender como o subgênero “Funk Ostentação” 

insere as marcas e produtos dentro do formato videoclipe. Assim estabeleceram-se 

alguns passos para possibilitar um melhor entendimento dos assuntos abordados 

nos capítulos: História do Funk contexto e surgimento; O funk na atualidade; 

Videoclipe; Elementos da Linguagem Audiovisual. 

No primeiro capitulo buscou-se investigar a história do Funk desde seu 

surgimento na América do Norte até o momento que chega ao Brasil, posteriormente 

chegando ao Funk na atualidade que trata mais especificamente do seu consumo e 

como o subgênero “Funk Ostentação” se constituiu até se tornar um produto musical 

e audiovisual. Já no segundo capítulo se fez necessário entender quais as principais 

funções do videoclipe e como este material é composto, assim buscou-se 

referências relacionadas à linguagem audiovisual. 

Quanto à metodologia, a análise fílmica foi a maneira mais coerente de 

analisar o objeto de pesquisa, que neste trabalho é o videoclipe. A partir dessa 

análise foi possível estabelecer parâmetros que possibilitaram um maior 

entendimento tanto do formato audiovisual videoclipe, como de outras questões que 

se fizeram presente dentro deste formato, tais como figurino, ambientes, marcas e 

produtos. 

Desse modo, percebe-se que em toda sua trajetória, o estilo musical Funk 

recebe influências sociais, ou seja, se conecta diretamente com fatos que ocorrem 

na sociedade. Assim, a pauta das letras em sua maioria está ligada e cria um 

universo que gira em torno de determinadas práticas existentes nas cidades e 

comunidades, onde esses compositores, músicos e atualmente MCs nasceram e 

foram criados. 

Já relativo ao videoclipe, destaca-se o seu caráter comercial que se 

caracteriza por vender o artista e conseqüentemente sua música, a partir da união 

entre a imagem e som, resultando no estímulo à produção de sentido no receptor. É 

o que se observa nos videoclipes de “Funk Ostentação”, que pelos temas abordados 

nas músicas, cria-se um cenário em que se direciona para sustentar os 

comportamentos apresentados nos videoclipes. 
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Como este subgênero musical trata de temas relacionados diretamente com o 

consumo de produtos e bens de luxo, o videoclipe segue a mesma ideologia, a qual 

se caracteriza por apresentar o momento em que os MCs, cantam e ao mesmo 

tempo consomem o valor simbólico que cada produto ou marca agrega ao seu 

consumidor. Além do fato de que o videoclipe possibilita a inserção de outros 

elementos, produtos e marcas que não estavam presentes na canção. 

Ao analisar o videoclipe “Megane” do Mc Boy do Charmes, observou-se que o 

material mostra em evidência o consumo de produtos e marcas. Entretanto as 

marcas mostradas nos vídeos não são, a princípio, patrocinadoras da produção. Por 

isso, pode-se dizer que as marcas são escolhidas e utilizadas nos vídeos a partir de 

critérios estabelecidos tanto pelo Mc como pelo diretor que se encontram incluídos 

dentro do contexto cultural da ostentação o qual destaca a posse, utilização e 

conseqüentemente o consumo destes produtos e marcas.  

Contudo o videoclipe exerce a função publicitária no momento em que traz a 

marca para um contexto de produção audiovisual, relacionando os temas de cada 

música com cada cena desenvolvida para o videoclipe. Nesse sentido, para 

aprofundar o desenvolvimento deste material, o videoclipe usa recursos da 

linguagem audiovisual, tais como direção de arte e direção de fotografia, além de 

recursos como planos e enquadramentos. Na direção de fotografia, notou-se que 

não existe uma preocupação com elementos relativos à iluminação do cenário, pois 

as cenas são em sua maioria registradas em ambiente externo, sendo utilizada a 

iluminação existente no momento e no local.Com relação à direção de arte, não são 

observados muitos recursos. Em sua maioria, as cenas são registradas nas ruas da 

comunidade e shows do Mc. No entanto, o que é observado em relação à 

composição da cena são as motos de diferentes marcas, porém todas acima de 

600cc, destacando que tal produto está relacionado ao status que proporciona a 

quem o possui ou consome. 

Quanto aos enquadramentos, conclui-se que os mais utilizados para 

produção deste material são o ângulo reto e plongê, já nos planos observa-se a 

utilização do primeiro plano, plano detalhe, plano inteiro e plano conjunto, assim 

como o movimento de câmera o mais utilizado é o travelling. 

A partir da análise, percebeu-se que as marcas exercem um papel de extrema 

importância dentro deste formato, pois conectam a música com as imagens e neste 

caso conseguem exercer uma função semelhante a um comercial publicitário, assim 
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sendo um lugar que pode ser mais explorado pelas marcas, que aparecem de 

maneira massiva e espontânea em diferentes espaços e histórias, destacando o 

consumo exacerbado de marcas e produtos, sendo essa a principal característica do 

“Funk Ostentação”.  

Há uma grande oportunidade de conectar as marcas a partir dos conceitos 

trabalhados na produção de cada cena e assim conseqüentemente divulgar marcas 

e produtos aos mais diversos públicos que receberam a mensagem. Deste modo, 

estarão expostos ao produto por um determinado tempo, durante cada visualização 

daquele material, contudo as marcas ainda não estão investindo nesses materiais 

desenvolvidos por este subgênero. 

Conclui-se que o videoclipe é um produto audiovisual que, na atualidade, é 

cada vez mais consumido pelos mais diversos públicos. E por meio da evolução 

tecnológica, se faz presente nos mais diversos dispositivos, os quais possibilitam o 

registro e conseqüentemente o uso da linguagem audiovisual para concretizar e 

disseminar opiniões e conceitos.  

É o que se observa na questão do subgênero “Funk Ostentação”, antes um 

som marginalizado e agora um produto cultural audiovisual de fácil acesso, 

embasado pelas marcas em conjunto com a apresentação de toda uma simbologia 

relacionada ao consumo, por meio da produção é materializado no formato 

videoclipe, e consumido pelos mais variados públicos que estarão em contato com o 

comportamento e com as marcas. Mesmo acreditando que as marcas apresentadas 

neste videoclipe não tem como público-alvo definido os consumidores deste tipo de 

música e audiovisuais deste tipo, concluí-se que há uma possibilidade de inserir 

outras marcas mais condizentes com a realidade socioeconômica deste público, 

assim como também usar a figura do Mc, pois observa-se que o mesmo pode 

influencia e conseqüentemente ser um agente formador de opinião. 

Dessa maneira, o presente estudo cumpre com o objetivo agregar 

conhecimento para a área das Ciências Sociais, no sentido de compreender quais 

as ações estão conectadas ao comportamento e conseqüentemente ao consumo, 

seja de marca, ou de produtos.  

Acredita-se que para o campo da comunicação social, mais especificamente a 

área de publicidade e propaganda, os videoclipes do subgênero “Funk Ostentação” 

podem servir como mais uma possibilidade de divulgação de marcas e produtos na 
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esfera do entretenimento, pois esta é uma das principais características do produto 

audiovisual videoclipe, entreter o receptor. 
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