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RESUMO 

Esta pesquisa tem como finalidade entender como os elementos audiovisuais, tanto da estética 

quanto das narrativas, são explorados nos videoclipes do grupo Racionais MC’s. O objetivo 

geral do trabalho é observar como os elementos audiovisuais se relacionam nos videoclipes de 

Rap do grupo Racionais MC’s, à luz das teorias da literatura especializada, a fim de verificar 

se caracterizam um tipo específico. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

contextualizou-se e definiu-se videoclipe, o gênero musical Rap e as definições tipológicas de 

videoclipe. A partir destas tipologias foram criadas categorias com o propósito de comparar 

os videoclipes de três décadas diferentes do grupo Racionais MC’s. Concluiu-se que, mesmo 

que seguindo características peculiares, os videoclipes tiveram uma evolução em suas 

produções quanto à utilização dos elementos audiovisuais, onde pode-se perceber maior 

preocupação na produção destes videoclipes para divulgação dos trabalhos destes artistas. 

Palavras-chaves: Linguagem; estética; videoclipe de Rap; Racionais MC’s. 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to understand how audiovisual elements, both aesthetics and narratives, 

are explored in the video clips of the Racionais MC's group. The general objective of this 

work is to observe how the audiovisual elements are related in Rap music videos of the 

Racionais MC's group, based in theories of the specialized literature, in order to verify if they 

characterize a specific type. For that, a bibliographical research was carried out, 

contextualized and defined video clip, the musical genre Rap and the typological definitions 

of videoclipe. From these typologies, categories were created with the purpose of comparing 

the video clips of three different decades of the Racionais MC's group. It was concluded that, 

although following peculiar characteristics, the video clips had an evolution in their 

productions regarding the use of the audiovisual elements, where one can perceive greater 

concern in the production of these video clips to divulge the works of these artists. 

Keywords:  Language; aesthetics; Rap music video; Racionais MC's. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Hip Hop é uma manifestação cultural que surgiu nas ruas. No movimento estão 

incorporados três pilares culturais como forma de expressão, o Rap, uma forma musical; o 

break, um estilo de dança; e o grafite como forma de expressão visual. O Rap1 é o mais 

popular da cultura artística Hip Hop, tendo como tradução literal “ritmo e poesia”. Este 

gênero musical consiste basicamente em um MC2 que canta a letra da música, ao ritmo do 

som do DJ3 que é responsável pelas batidas. Possui geralmente letras que falam de 

dificuldades da vida de pessoas de bairros pobres, tomadas como um protesto político e 

social e, por esta razão, sempre foi um gênero musical marginalizado pela sociedade, sem 

muito espaço na mídia.  

Os rappers mais engajados com as causas sociais, como o grupo Racionais MC’s4, 

sempre temeram o ocultamento de sua identidade se aparecessem nas mídias massificadas. 

O autor Teperman (2015, p. 73) diz que os Racionais “preferiam manter distância dos 

grandes circuitos promocionais”. Seu principal receio era de que suas músicas se tornassem 

mercadoria da indústria cultural. Além disso, outros rappers trazem essa ideia em suas 

canções, como Emicida5 no trecho da letra da música Ooorra! (2009), onde o artista relata: 

Odeio vender algo que é tão meu / Mas se alguém vai ganhar grana com essa porra, então 

que seja eu / E os que não quer dinheiro, mano, / É porque nunca viu a barriga roncar mais 

alto do que eu te amo. 

Por este trecho podemos interpretar que mesmo sendo contra a indústria musical, o 

artista precisa de retorno financeiro para sobreviver, e, para tanto, é preciso promover seu 

trabalho de alguma forma. Neste contexto, o videoclipe se apresenta como uma ferramenta 

de divulgação de artistas e de suas músicas. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como problema de pesquisa estudar e 

entender como os elementos audiovisuais, tanto da estética quanto das narrativas, são 

explorados nos videoclipes do grupo Racionais MC’s à luz das teorias da literatura 

especializada.  

                                                 
1  Rap: rhythm and poetry (ritmo e poesia). 
2 Mestre de Cerimônias ou Controladores de Microfone. 
3 Disc-jockey: operador de discos, faz bases e colagens rítmicas. Desenvolve e realiza apresentações contendo 

scratchs, batidas e até frases recortadas de diferentes discos (samples). 
4 Um dos principais grupos de Rap no Brasil. Foi criado em 1988. (TEPERMAN, 2015) 
5 Emicida é um rapper da zona norte de São Paulo, começou a se destacar em 2006, nas batalhas de freestyle. 

Disponível em <http://site.laboratoriofantasma.com/home/artistas/emicida/> acessado em 19/05/2016 
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Assim, para elaborar este estudo, teve-se como objetivo geral da pesquisa observar 

como os elementos audiovisuais se relacionam em videoclipes do grupo Racionais MC’s, à 

luz das teorias da literatura especializada, a fim de verificar se caracterizam um tipo 

específico. Desta forma, temos como objetivos específicos: 

a) Contextualizar o gênero musical rap no Brasil; 

b) Analisar a estética de três videoclipes de diferentes décadas do grupo Racionais MC’s, 

comparando os recursos da linguagem audiovisual utilizados; 

c) Observar a utilização dos recursos audiovisuais e a relação com os tipos de videoclipes 

propostos pela literatura especializada nos videoclipes do grupo Racionais MC’s. 

O videoclipe possui várias definições. Dentre estas está a de ser uma ferramenta 

publicitária, usada para divulgação dos artistas e suas músicas. Por estar inserido em 

programas de televisão, aplicativos e sites de vídeos, o videoclipe também pode ser visto 

como forma de entretenimento (TREVISAN, 2011). 

A MTV Brasil, canal inicialmente dedicado a exibir exclusivamente videoclipes, foi 

a primeira emissora de TV a se mostrar atenta com a crescente popularidade dos grupos de 

Rap. O primeiro programa na televisão brasileira a veicular o Rap foi o Yo! Raps da MTV. 

Cris Lobo, diretora de produção da MTV Brasil na época, disse em entrevista para Martins 

(2006, p. 40): “O Yo! é um movimento muito forte, respeitado. Acho que não mais só de 

periferia, tem uma mensagem importante”. Pode-se dizer que a MTV percebeu a 

necessidade de exibir o Rap além das periferias e mostrar a mensagem que ele quer 

transmitir, o Yo! era apresentado como o programa mais importante para o rap, pois mostra 

além dos videoclipes, expõe quem canta, quem produz, quem empresaria os grupos e exibe 

o dia a dia vivido pelos rappers. 

A iniciativa da MTV foi o pontapé inicial para os rappers brasileiros começarem a 

produzir clipes e se preocuparem com isso. Rubia, rapper do grupo RPW6 em entrevista 

para Martins (2006) afirma que os videoclipes acrescentaram bastante em sua carreira, 

acredita que o videoclipe tem grande importância para o artista, pois com o uso desta 

ferramenta se vende a imagem não só do artista, mas também a imagem da música. 

Entretanto, não são todos os artistas que possuem condições financeiras para bancar um 

videoclipe notável para ser transmitido na MTV, porém os que conseguem produzir 

conquistam visibilidade maior na carreira. 

                                                 
6 O grupo de rap RPW surgiu em 1991. Formado por Rúbia (MC e Letrista), W-Yo (MC e Letrista) e DJ Paul 

(DJ e Produtor). Disponível em < https://www.facebook.com/RPWOFICIAL/>. Acessado em 12 de set. de 2016. 
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Atualmente, com a grande quantidade de videoclipes produzidos, é praticamente 

impossível presumir quantos videoclipes existem no mundo, mas a partir de uma busca na 

internet por videoclipes do gênero, contata-se que o número de produções vem aumentando. 

Hoje em dia o rap e Hip Hop já adquiriram seu espaço em rádios e na televisão. É possível 

pensar que tudo começou com videoclipes em canais especializados, atualmente podemos 

perceber maior participação dos rappers em programas da principal emissora da TV aberta 

brasileira, a Globo, como Altas Horas, Caldeirão do Hulk, Esquenta, além de algumas 

músicas fazerem parte das trilhas sonoras de novelas como Malhação, I Love Paraisópolis, 

dentre outras. 

Por apreciar tanto o Hip Hop, o Rap e a linguagem audiovisual, a autora dessa 

pesquisa decidiu utilizá-los como tema de trabalho de graduação. Ao construir o estado da 

arte foram encontradas pesquisas que tratavam de questões sociais da cultura Hip Hop, como 

a de Weller (2004)7, que tem como conteúdo a discriminação racial e a exclusão de jovens 

negros de São Paulo. Outro assunto abordado em pesquisas foi sobre o Rap e sua inserção na 

indústria cultural. O artigo de Nascimento8 (2010) trata disso ao demonstrar a relação da 

comercialização de uma cultura tida como marginal. 

Percebe-se que há estudos da inclusão do Rap e sua cultura na sociedade, porém não 

especificamente tratando do videoclipe como uma ferramenta de divulgação deste gênero 

musical, assim, podendo contribuir para a inclusão e popularização de massa. Nesse sentido, 

o trabalho visa agregar o estudo sobre tal inclusão social, procurando entender como 

videoclipes podem auxiliar esta questão. O interesse em fazer um estudo da evolução 

presente na estética e narrativa dos videoclipes deste gênero, tem como intuito compreender 

de que forma o Rap utiliza os recursos da linguagem audiovisual em seus videoclipes. 

De acordo com Trevisan (2011, p. 39), mesmo que para alguns autores o videoclipe 

seja apenas uma estratégia mercadológica de consumo e entretenimento, não podemos deixar 

de lado que este formato audiovisual “está inserido na totalidade das expressões midiáticas 

contemporâneas”. Machado (2003) acredita que não devemos pensar que os videoclipes são 

apenas uma forma de comercializar discos, artistas e músicas, devemos observar esse gênero 

como uma das formas de expressão artística com maior presença na contemporaneidade.  

Muitas vezes o videoclipe é pensado juntamente com uma das principais etapas da 

produção de um álbum, e é lançado como uma prévia deste para divulgação do mesmo. Por 

                                                 
7 Disponível em <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/7376/1/ARTIGO_HipHop.pdf>. Acessado em 16 de 

março de 2016. 
8 Disponível em <http://eventos.livera.com.br/trabalho/98-1020657_30_06_2015_17-07-54_6409.PDF>. 

Acessado em 16 de março de 2016. 
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meio de um videoclipe, a indústria cultural “cria um consumidor para seu produto”. Para 

Brandini (2006, p. 03) as relações de produção, mercado e consumo “foram muito favorecidas 

pela vinda da MTV ao Brasil e pela abertura oferecida às bandas iniciantes, que puderam 

mostrar seu trabalho com um videoclipe de fabricação “caseira”. 

O acesso a textos, fotos, vídeos e videoclipes tornou-se amplo com a cibercultura, 

bastava possuir um computador e acesso à Internet. Segundo Brandini (2006), a era digital 

tornou o videoclipe um poderoso veículo de divulgação da música, pois desde as fitas VHS e 

DVD’s, além dos canais de televisão apresentarem os videoclipes, as pessoas passaram a ter 

acesso a eles em seus computadores. Atualmente os videoclipes podem ser apreciados 

também nos smartphones. De acordo com Lévy (1994) apud Corrêa (2011, p. 11) com o 

espaço cibernético temos uma ferramenta de comunicação distinta da mídia tradicional. Nesse 

espaço muitas mensagens se tornam interativas e apresentam uma possibilidade de 

modificação ou transformação imediata.  Silva (2006) apud Corrêa (2011, p.11) observa que 

“as novas tecnologias e novas condições de produção e consumo de videoclipe são possíveis 

em sites como YouTube e GoogleVideo”. Videomakers, músicos, atores e artistas começam a 

criar vídeos especialmente para serem veiculados nos sites, para divulgar e distribuir seus 

trabalhos. 

Nos próximos capítulos será abordado a maneira como a música começou a ser 

utilizada como forma de expressão, os primeiros movimentos e manifestações musicais, até a 

necessidade de inovação da música para expandir-se. Será tratado de que forma se deu o 

surgimento o gênero musical Rap, as primeiras músicas, discos e videoclipes do gênero. Este 

trabalho apresentará um capítulo trazendo o conceito de videoclipe, como foi o surgimento 

desta linguagem, os primeiros videoclipes e as emissoras que os transmitiam. Por fim, as 

tipologias apresentadas por autores categorizando videoclipes, para assim construir a análise 

dos três videoclipes do grupo Racionais MC’s. 
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2 RAP: MÚSICA COMO FORMA DE EXPRESSÃO 

 

De acordo com Andrade (2015, p. 07), é possível afirmar que a música é tão antiga 

quanto o homem, no entanto, só passou a ser considerada com arte, há mais ou menos dois 

séculos. O autor ressalta que o som e o ritmo, elementos formais da música, se encontram 

presentes no homem há muito tempo, “porque os movimentos do coração, o ato de respirar já 

são elementos rítmicos, o passo já organiza um ritmo, as mãos percutindo já podem 

determinar todos os elementos do ritmo. E a voz produz o som”. Dentre o som e o ritmo, o 

autor escreve o ritmo como o mais rápido a se desenvolver, estando presente não só na 

música, mas também na poesia e dança, assim sendo o que as unem permitindo se 

manifestarem em uma arte só. 

Andrade (2015) escreve que o descobrimento da música é o que distingue os 

primitivos e a manifestação musical das civilizações antigas. Segundo o autor os cantos de 

grupos primitivos como dos africanos ou dos ameríndios atingiam as vezes um grau legítimo 

de musicalidade, mas não havia a consciência de estar reproduzindo a arte musical. 

Segundo Andrade (2015) a música primitiva, na função mágico-social, se via 

impedida de ter um som agradável, pois era utilizada para afastar seres sobrenaturais, 

na música vocal ou instrumental, a procura do feio, do som assustador, sibilante, 

estrondante, da procura do mistério desumano e antinatural, impedia o nacionamento 

do valor sonoro estético. Quanto mais horrível o som, mais ele se tornava útil, capaz 

de afastar ou de abrandar, por identidade, os demônios. (ANDRADE, 2015, p. 06). 

Outra visão que temos em relação aos primeiros movimentos musicais é a de 

Shurmann (1990). Ele observa que na área rural, menos acessível para o exercício da 

dominação cultural, se tem uma fidelidade às tradições, as quais remontam ainda à cultura da 

barbárie. Os exemplos de manifestações musicais como Festa do Divino, Festa dos Santos 

Reis e Dança de São Gonçalo9.  

Não há dúvida de que as estruturas musicais que, nessas manifestações, se associam 

ora práticas, ora a atividades de trabalho e ora ao contar de estórias, embora 

praticadas em atendimento a necessidades inteiramente autóctones, não poderiam 

ficar totalmente isentas das influências exercidas pelos princípios que vigoram na 

música da burguesia urbana. Verifica-se, neste sentido, que as classes populares 

rurais passaram a reproduzir, à sua maneira, as formações tonais da cultura 

dominante. (SHURMANN, 2015, p.179) 

                                                 
9 Manifestações culturais e religiosas festivas e classificadas, no Brasil, como folclore; praticada pelos adeptos e 

simpatizantes do catolicismo. 



13 

 

Formas musicais são diferentes de acordo com distintas regiões e culturas, de acordo 

com Corrêa (2012) essas formas musicais estão em constante mudança ao longo do tempo e 

isso contribui para que se torne difícil fazer um estudo da evolução da música. Observa-se 

então que a música tinha funções muito antes de se tornar somente entretenimento, como 

funções festivas e religiosas.  

  O desejo do compositor de inovar seu material artístico, a interação entre 

compositores, artistas e gêneros favorecem a diversidade de material musical, entretanto, esta 

diversidade pode ser regulada, pois os compositores precisam seguir regras de composição a 

fim de manter a identidade de cada gênero. Apesar de serem muito utilizados, gêneros 

musicais não possuem um conceito claro e definido, Pachet e Cazaly (2000) apud Corrêa 

(2012, p. 44) demonstram que não há uma definição geral sobre a sistemática de gêneros 

musicais, as quais podem ser influenciadas por referências culturais. “Até mesmo o rock, jazz, 

blues e o pop não são totalmente claros e definidos, e apresentam divergências entre 

taxonomias existentes”. Em muitos destes gêneros as propriedades particulares das músicas 

não são adotadas, e as categorias podem refletir com interações de artistas, fatores culturais, 

convenções históricas, estratégias de marketing. 

De acordo com Janotti (2009), os guias de TV e catálogos musicais permitem perceber 

que parte da circulação e do consumo dos bens culturais midiáticos está ligada não apenas às 

classificações efetuadas pelas críticas e resenhas, mas de maneira que essas classificações 

permitam ao consumidor organizar e reconhecer suas valorações dos produtos culturais. Frith 

(1998) apud Janotti (2009) ressalta que: 

Esses pressupostos implicam o reconhecimento de que os gêneros da música popular 

massiva não podem ser descritos e compreendidos apenas por seus componentes 

econômicos. Mas, não se pode deixar de reconhecer que, por outro lado, parte dos 

aspectos mercadológicos são fundamentais para o entendimento do gênero como 

modo de direcionar os produtos musicais para os consumidores potenciais. Desta 

forma, vale lembrar que gênero é: “(...) um modo de definição da música em relação 

ao mercado, do potencial mercadológico presente na música”. (JANOTTI, 2009, p. 

32) 

Conforme Shurmann (1990, p.182), o panorama musical atual, é principalmente regido 

pela indústria cultural, cujos produtos musicais ele designa pelo termo música de consumo, 

que engloba a totalidade dos produtos musicais veiculados pelos meios de comunicação de 

massa, com objetivo de consumo (mercadológico).  
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2.1 HIP HOP E RAP 

 

Quando o rock parece estagnado, no Bronx, em Nova York, surge o movimento Hip 

Hop para levar a música de volta às ruas, provocando tanto medo e desconfiança quanto o 

rock quando surgiu. A juventude negra, através de novos estilos de dança (break), artes 

plásticas (grafite) e música (Rap), dá vida ao Hip Hop, pela trilha sonora de DJs locais como 

Afrika Bambaataa10 (LEAL, 2007). 

Em 1973, no Condado de Bronx, Bambaataa funda a Universal Zulu Nation, uma 

Organização Não-Governamental com sede na Escola Secundária Adlair Stevenson, 

esperando que assim as pessoas se afastassem da violência de gangues, tráfico e consumo de 

drogas, complexos de inferioridade e conflitos entre afrodescendentes e latinos. A 

Organização reunia DJs, dançarinos, MCs e grafiteiros e tinha como lema “Paz, Amor, União 

e Diversão”. Além de oferecer atividades como dança, música e artes plásticas, também 

promovia palestras que reunia temas diversos como matemática, ciências, prevenção de 

doenças, entre outros assuntos (LEAL, 2007). 

Leal (2007) lembra o comentário de Bombaataa no documentário Scratch11 (PRAY, 

2001):  

Este é o conjunto Bronx River Houses, o berço do Hip Hop e o lar de Deus. Uma 

pequena Vietnã, tão perigosa que nem a polícia entrava. Havia muita violência 

entre guangues, o que gerou uma conscientização social. Foi por isso que 

fundamos a Zulu Nation. Tentamos tranformar a afiliação às guangues em algo 

positivo. Começamos a organizar as pessoas na rua, os grupos de dança, os b-boys 

e as b-girls, os rappers e os grafiteiros para criar esta cultura. (LEAL, 2007, p. 25) 

 

Em 1974, quando os DJs perceberam que discotecar e animar o público ao mesmo 

tempo era muito difícil, decidem contratar MCs12 - garotos que frequentam constantemente 

as festas e têm facilidade de entreter o público com frases e gírias locais. O primeiro a ser 

considerado MC-Rapper do Hip Hop foi Coke La Rock, amigo do Jamaicano Kool Herc, 

tido como primeiro DJ a misturar o reggae e o rap, levando isso as ruas de Nova Iorque em 

1969. 

 

A figura do MC originou-se na Jamaica. Apenas mais tarde o DJ Kool Herc 

introduzia a ideia no Bronx. Até então, a função era assumida duplamente: DJ-

MC. No entanto, na Jamaica, além dos DJs, os toasters13 também controlavam o 

palco. Ao contrário do que se imagina, o MC nada tem a ver com o rapper; sua 

origem jamaicana precede o surgimento do rap no Bronx. Além disso, o MC cria 

                                                 
10 Pseudônimo de Kevin Donovan, nascido em Bronx, Nova York, é um DJ estado-unidense. Além de ter 

inovado os paradigmas do electro e também é reconhecido como sendo o padrinho ou pai do Hip Hop. 
11 Documentário de 2001 dirigido por Doug Pray exibido pelo canal a cabo GNT. 
12 Mestres-de-Cerimônia ou Controladores de Microfone. 
13 Improvisadores, freestyles no Rap, Mestres-de-Cerimônia. 
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versos de pronto, enquanto o rapper elabora antes no papel. Ainda que nada 

impeça a possibilidade de um MC ser um rapper ou vice-versa, cada elemento 

possui seu valor distinto. (LEAL, 2007, p. 26) 

 

O termo Hip Hop se popularizou em 1975, através das festas como a “Hip-hop 

Benny Bop”, promovida por Africa Bombaataa no Bronx, onde o DJ adotava ritmos 

populares como o rock, eletro-pop, calypso, temas de TV e heavy metal, funk e outros, e o 

MC Lovebug Starski entretinha o público. Bombaataa, para popularizar sua música e o 

movimento Hip Hop, gravava as músicas nas festas, assim as gravações das fitas chegavam 

até Manhattan, Queens e outros lugares (LEAL, 2007). 

Segundo Teperman (2009) a sigla Rap possui muitas interpretações, a significação 

consagrada é de que seja sigla para rhythm and poetry (ritmo e poesia). Alguns MCs 

brasileiros dizem que as três letras significam “Revolução Através das Palavras” ou até 

mesmo “Ritmo, Amor e Poesia”. Para alguns o Rap surgiu no Bronx, em Nova Iorque, no 

início dos anos 1970, porém, de acordo com Teperman (2009) outros preferem dizer que o 

gênero nasceu nas savanas africanas, nas narrativas dos griôs14. No Brasil, alguns rappers e 

críticos defendem o Rap ser uma variante do repente e da embolada nordestinos.  

De acordo com Leal (2007, p. 30), na década de 70 o MC Busy Bee15 decide inovar 

nas festas da Zulu Nation criando as batalhas de rap, “desafios em forma de rima lançados 

por um MC a outro, de onde sai vencedor aquele que fosse mais longe em confrontar o 

adversário dentro do espaço de tempo estipulado”. Outra característica do Rap é o scratch – 

arranhar os vinis em ritmos alternados sobre a agulha do aparelho. Theodore Livingston 

conhecido como DJ Grand Wizard Theodore, com 13 anos acabou girando o disco para 

frente e para trás e gostou da ideia, seguiu praticando por dois anos para posteriormente 

apresentar em público a primeira vez o scratch. 

De acordo com o autor Teperman (2015, p. 21) “alguns artistas começaram a 

apresentar pequenos trechos previamente pensados e escritos, que chamavam de routines 

(rotinas)”,  como eram apenas trechos curtos não podiam ser considerados canções. Em 

1976 o grupo The Furious Five faz a primeira letra de Rap, com versos completos e rimas, 

antes disso eram apenas palavras feitas com a participação do público. Leal (2007) lembra 

que Bombaataa, em entrevista para a Yo! MTV16 disse que: 

                                                 
14 Poetas e cantores tidos como sábios na África. Fonte: 

<http://blog.radardaproducao.com.br/culturas/cultura_popular/3811/guardioes-dos-saberes-os-grios/>. Acessado 

em 16 de março de 2016. 
15 David Parker, conhecido como Busy Bee, é um MC nascido em 1962 no Bronx, em Nova Iorque. 
16 Programa de televisão que surgiu em 1988 nos Estados Unidos, exibia uma mistura de videoclipes, entrevistas 

com astros do rap e performances ao vivo em estúdio. Na televisão brasileira foi transmitido pela primeira vez no 

ano de 1990. 
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Os MCs existem há anos, antes mesmo do hip-hop. Antes havia os dic-jóqueis ou 

os DJs das rádios falando: você está ouvindo tal som. [...] DJ Kool Herc e o Soul 

Sonic Force faziam um rap com participação do público. Mas as rimas começaram 

com MelleMell e o Furious Five. [...] Depois, veio o rap poético do Last Poets ou 

dos Watts Poets e o rap político de Malcolm X ou do Ministro Louis Farakhan da 

Nação Islâmica, e de Mohammed Ali no boxe. Tudo isso era rap, mas quando 

quando Kool Herc, eu e Flash nos unimos, o som hip-hop nasceu (LEAL, 2007, p. 

32). 

 

Teperman (2015, p. 21) diz que com a possibilidade de gravar discos no final dos 

anos 1970, “as bases musicais criadas a partir de repetição de trechos (backspin) e os efeitos 

de arranhar os discos (scratch) se fixariam, associadas a versos “falados” previamente 

escritos e estabilizados como letra de música”. Apesar disso, para muitos MCs e DJs, a 

música fazia sentido a eles quando feita ao vivo, não achavam uma boa ideia gravá-la em 

discos.  

O autor ainda comenta que, Sylvia Robinson, cantora e compositora, viu grande 

oportunidade comercial no Rap e, juntamente com seu marido Joe Robinson, reuniu três 

MCs para formar o grupo Sugarhill Gang e lançaram o single “Rapper’s Delight”. Hoje 

existes dezenas de aparelhos para produzir samples17, mas na época Sylvia pediu para um 

baixista e um baterista tocar a música para ela. Para simular o sample, os músicos tocaram 

“Good Times” durante quinze minutos, tornando-se assim a base para “Rapper’s Delight”. 

Porém os fundadores do grupo Chic, autores da música “Good Times”, quando ouviram 

“Rapper’s Delight” em uma festa logo perceberam a utilização da música em suas batidas e 

ameaçaram processar Sylvia e Joe por plágio. A situação foi resolvida quando incluíram os 

fundadores do Chic como coautores do single. Leal lembra que isso acontecia muito no 

Brasil: 

Muitos artistas da MPB não gostavam do nosso rap e não entendem ou não 

querem entender as homenagens de alguns irmãos. O rapper que sampleia trechos 

de MPB em seus raps está sujeito a responder judicialmente por isso, arcando com 

as multas e até correndo risco de perder o contrato com a sua gravadora, caso faça 

parte de alguma. (LEAL, 2007, p. 228). 

 

Teperman (2015) diz que Sylvia Robinson criou um modelo que seria reproduzido 

por outros produtores “gravar músicos tocando em loop um trecho de um sucesso recente da 

música disco e reunir jovens MCs que pudessem colocar suas rimas sobre a base”.    

Quando se fala em mídia comercial e Rap há uma grande barreira que separa os dois: 

a mídia comercial não apresentava o Rap, que falava mais da consciência social e política e 

sim divulgava o Rap que era feito para ser comercializado, e o Rap seguia uma linha de 

                                                 
17 Equipamento que consegue armazenar sons de arquivos numa memória digital, e reproduzi-los posteriormente. 
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militância em seus trabalhos, para não se adaptar a mídia e não ser apresentado como algo 

“vendido” para as emissoras. 

Leal (2007) lembra que,  

 

Quando Afrika Bombaataa idealizou a cultura hip-hop na década de 70, nos EUA, 

em nenhum momento citou que todos os rappers, MCs, DJs, b-boys e grafiteiros 

deveriam seguir uma linha de militância política obrigatória em seus trabalhos. 

Mesmo assim, alguns conservadores teimam em bater de frente com rappers que 

estão aparecendo com estilos mais comerciais ou polêmicos, mas nada 

conscientizadores na linha do rap nacional. (LEAL, 2007, p. 210). 

 

Segundo Leal (2007, p. 210) “por mais que a evolução do rap nacional tenha se 

apresentado há pouco tempo, será inevitável conter uma gama de estilos comprometidos ou 

não com a informação à população de maioria”. O autor alerta para que se aprenda a lidar 

com o futuro e aceitar que o rap irá se tornar uma indústria geradora de empregos e 

oportunidades. 
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3 LINGUAGEM DE VIDEOCLIPE E MTV 

 

Quando pensamos em música é natural associarmos a ela imagens. Nesse sentido, a 

busca por artifícios que pudessem mostrar essa união vem desde que o cinema adquiriu som. 

Contudo, somente próximo a década de 1980 é que aparece um novo formato audiovisual 

exclusivamente dedicado a divulgação de músicas de forma imagética: o chamado videoclipe, 

forma em que muitos cantores ou bandas tornam-se conhecidas. Trevisan (2011, p. 10) 

comenta que, mesmo se tratando de um novo formato audiovisual na época, não era novidade 

músicos e bandas promoverem seu trabalho com produções audiovisuais. A autora lembra que 

na década de 50, Elvis Presley já fazia performances de suas canções em seus filmes. No 

Brasil, a cantora e atriz luso-brasileira Carmen Miranda também fazia performances de suas 

canções em filmes para promover-se. 

A interação entre as linguagens desenvolve grandes transformações na produção 

audiovisual, que com o passar dos anos e o avanço das possibilidades tecnológicas, começam 

a interagir e trazer novas maneiras de produzir o audiovisual. Na tentativa de corromper a 

linguagem implementada no cinema narrativo clássico, o desenvolvimento do cinema foi o 

resultante da mistura de elementos, revelando novas possibilidades de fazer audiovisuais. 

Oliva (2013) relata que além do cinema experimental entre os anos 50 e 60, outros 

acontecimentos fizeram com que a linguagem audiovisual se desenvolvesse, como por 

exemplo “as propostas vanguardistas; [...] com todas as novas possibilidades estéticas 

implementadas pela videoarte com o surgimento da linguagem do videoclipe e as 

possibilidades estéticas de confluência das novas mídias com o cinema”. Além de Oliva 

(2013), o autor Machado (1997) comenta sobre essa mescla de elementos: 

 

Muitos filmes produzidos nos últimos anos chegam a dar evidência estrutural a esse 

hibridismo fundamental ao audiovisual contemporâneo, na medida em que mesclam 

formatos e suportes, tirando partido da diferença de texturas entre imagens de 

natureza fotoquímica e imagens eletrônicas (MACHADO, 1997, p. 215). 

 

Assim o videoclipe começou a se delinear, com a “mescla elementos das linguagens 

do cinema, TV e propaganda, além da música, é claro, aliados as possibilidades técnicas do 

vídeo e computação gráfica em plena expansão no momento”. Trevisan (2011, p. 10) comenta 

que o videoclipe apresenta uma característica mutável em cada situação, podendo: 

 

servir como uma peça promocional para uma música, para um cantor, ou para uma 

banda. Pode também se revestir de uma forma artística (no campo da videoarte), 

pode ser um objeto de distração, de entretenimento e, ainda, pode se tornar um bem 

de consumo. (TREVISAN, 2011, p. 10). 
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A estética utilizada nos videoclipes, distinta das tradicionais como cinema e televisão, 

fez com que se desenvolvessem novos padrões na produção audiovisual, trazendo uma forma 

diferente de comunicação. “Toda criação surge a partir de algum tipo de rearranjo do que já 

existe, seja no sentido favorável, de apropriação, seja num sentido crítico de refutação ou 

contrariedade” (LEOTE, 2008). 

De acordo com Leote (2008), não podemos considerar tudo o que une música e 

imagem como videoclipe. A autora observa que algumas produções eram denominadas como 

videoclipes injustamente, como por exemplo as projeções de imagens com fundo musical 

feitas em casamentos e formaturas, audiovisuais institucionais feitos por empresas, os quais 

utilizam também trilhas com imagens e denominam ser um videoclipe. Além disso, a autora 

lembra dos vídeos feitos pelas escolas de samba para promover os novos sambas de enredo, 

os quais utilizam as imagens de suas baterias e madrinhas com a trilha do samba. Ressalta 

também que cultos religiosos aderem a mesma estratégia. 

Da mesma maneira que não é possível definir sua data de surgimento ou origem, é 

difícil concluir um único conceito para videoclipe, Trevisan (2011) percebe isso pelas 

diversas definições de diferentes autores sobre o que é videoclipe. Alguns deles definem os 

videoclipes como a união do cinema e da publicidade de forma única, para outros seria o 

cruzamento entre a televisão o rock e ainda alguns autores acreditam em poder definir 

videoclipe como a junção da música popular e do vídeo. 

De acordo com Soares (2007) a nomenclatura videoclipe já nos dá a ideia de 

velocidade, de estruturas enxutas. A primeira forma de nomear clipe era “número musical”, 

depois receberia o nome de “promo”, com referência à palavra “promocional”. Apenas na 

década de 80 surgiu o termo videoclipe, que teve sua popularização por meio da criação da 

Music Television, MTV18. Já Corrêa (2011, p. 02) descreve que a palavra Clipe “deriva de 

clipping, recorte (jornal ou revista), pinça ou grampo, que possivelmente se refere à técnica 

midiática de recordar imagens e fazer colagens em forma de narrativa em vídeo”.  

Machado (2003, p. 173) conceitua o videoclipe como um “formato enxuto e 

concentrado, de curta duração, de custos relativamente modestos se compararmos com os de 

um filme ou de um programa de televisão, com um amplo potencial de distribuição”. Brandini 

(2006, p. 5) diz que o videoclipe representa, portanto, mais que um novo meio de expressão 

da mensagem sonora da música, pois se tornou um veículo de divulgação publicitária. Diante 

                                                 
18 MTV: Emissora de televisão primeiramente a cabo e depois aberta dedicada a exibir ininterruptamente 

videoclipe. Disponível em: < https://www.passeidireto.com/arquivo/20415485/videoclipe---o-elogio-da-

desarmonia-thiago-soares> Acesso em: 18/05/2016. 
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do contexto Trevisan (2011) recomenda adotar a ideia de que o videoclipe é sinônimo de 

videomúsica, ou seja: 

 

Uma peça promocional para uma música ou seu intérprete. Também pode ser uma 

obra no campo da videoarte, torna-se um bem de consumo, na medida em que é 

adquirido em suportes como DVD, ou simplesmente servir de conteúdo e 

entretenimento para rechear a grade das emissoras de TV. (TREVISAN, 2011, p. 

13). 

 

De acordo com Corrêa (2011, p. 09) estudos afirmam que o primeiro vídeo 

promocional intencionalmente produzido no conceito de videoclipe como forma de 

divulgação, foi da banda Queen: Bohemian Rhapsody, no ano de 1975. “A exibição muito 

frequente do clipe no programa Top of the Pops, da rede BBC, fez com que o disco chegasse 

ao topo de vendas”. Já no Brasil o primeiro videoclipe a ser exibido foi da música América do 

Sul, interpretada por Ney Matogrosso, com a direção de Nilton Travesso. O videoclipe foi ao 

ar no programa Fantástico, da Rede Globo, em 1975.  De acordo com a autora, os anos 80, no 

Brasil, ficaram “marcados pelos programas de videoclipe em várias emissoras: o FM-TV (TV 

Manchete); o Videorama (TV Record); o Clip Trip (TV Gazeta); o Som Pop (TV Cultura); o 

Realce (SBT Rio); o Super Special (TV Bandeirantes); o Fantástico e o Clip Clip (Rede 

Globo)”. 

Entretanto, segundo Brandini (2006, p.02), os programas dedicados à música “não 

representavam adequadamente os valores da juventude aficionada nos estilos da época, além 

de se aterem, basicamente a bandas situadas no mainstream nacional e internacional”. Então, 

nos anos 1990 a MTV surge no Brasil, tornando-se referência para o que acontecia no 

universo rock e no pop, mostrando um novo caminho a ser explorado pelos selos e 

gravadoras, sendo uma TV voltada não apenas à música, mas também ao público jovem. 

Ainda que a emissora não tenha inventado o videoclipe, a MTV passou a ser sinônimo 

do mesmo. Portanto, “A MTV [...] não inventou, mas deu ao videoclipe seu altar exclusivo. E 

se associou a ele como unha e carne. Radicalizou, criou um “padrão MTV de clipes” 

(SERVA, 2006) 19. 

O autor vai mais além, destacando que 

 

Tudo começou com uma revolução no modo de ouvir música. Ou melhor, de sentir a 

música que deixou de ser apenas um apelo sonoro para estimular todos os sentidos a 

partir da visão. O videoclipe passou a ser obrigatório em qualquer lançamento de 

CD. A forma de fazer clipes, os cortes rápidos, o dinamismo e a criatividade 

                                                 
19SERVA, Leão. Prefácio. In: PEDROSO, Maria Goretti & MARTINS, Rosana. Admirável Mundo MTV Brasil. 

São Paulo: Saraiva, 2006 
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tomaram a publicidade, o cinema e a televisão em geral [...]. Isso criou um impacto 

na estética da música, da publicidade e do cinema. (SERVA, 2006).20 

 

O videoclipe começa a ser pensado de uma maneira diferente, ressaltando mais as 

expectativas, sonhos e ideias da imaginação dos jovens, do que apenas apresentar a música e a 

banda. Cada afiliada da MTV em outros países tenta se adaptar aos costumes e culturas locais, 

fenótipos e gêneros musicais. A autora Brandini (2006, p. 10) relata que a emissora “cria um 

elo comunicativo entre jovens de todo o mundo [...] por meio do que há de mais moderno na 

cultura alternativa, ao mesmo tempo em que apoia e divulga artistas locais”. Desta maneira, a 

MTV Brasil traz consigo a característica da emissora original: Pense localmente, haja 

globalmente.  

Brandini (2006) apresenta uma observação feita por André Matos, vocalista do grupo 

de heavy metal Shaaman, onde o artista fala sobre a MTV Brasil como uma forma de ampliar 

a música, permitindo que determinados estilos musicais tivessem um meio de ingressar entre 

o público consumidor de outros estilos musicais. Além da emissora levar as músicas e as 

bandas a um público mais abrangente, a MTV traz novidades ao público, novos estilos e 

tendências musicais.  

Dentre as novidades trazidas pela emissora estava o programa Yo! MTV Raps, onde 

inicialmente era transmitido na MTV Brasil nas madrugadas e sem legendas. Thunder, um dos 

apresentadores do programa no Brasil, convidava um rapper ou algum grupo nacional para 

apresentar o programa com ele, onde os artistas falavam rapidamente sobre seu trabalho, 

dando assim abertura para os artistas nacionais apresentarem um pouco da sua música. Nos 

anos 90, a emissora passou a ter dificuldade em ter acesso aos videoclipes estrangeiros, e, 

com a força do rap nacional aumentando cada vez mais, viu-se necessário um programa em 

que mostrasse realmente o que era feito de rap Brasil, programa que passou a chamar-se 

somente Yo!.  

 

Na época, quando o programa ainda estava engatinhando e numa situação em que a 

maioria dos grupos de rap não possuía videoclipes para entrar na programação da 

emissora, o Yo! produziu dezesseis videoclipes usando o material colhido no evento 

realizado ao vivo no Vale do Anhangabaú, em comemoração aos 300 anos de 

Zumbi. [...] o Yo! vinha explodindo a tela da Music Televison brasileira ao apostar 

numa linguagem cada vez mais despojada, de rua, autenticamente periférica. 

(MARTINS, 2006, p. 41). 

 

Pensando nos videoclipes como sendo uma forma de promover os artistas e os 

anúncios que passam entre a programação da MTV, pode-se dizer que tudo na MTV é 

                                                 
20 SERVA, Leão. Prefácio. In: PEDROSO, Maria Goretti & MARTINS, Rosana. Admirável Mundo MTV 

Brasil. São Paulo: Saraiva, 2006 
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comercial, muitas vezes sendo difícil diferenciar a programação das propagandas de 

comerciantes. Até mesmo neste ponto a MTV se diferencia das outras emissoras, que ficam 

evidente na troca de programação e comerciais. É uma forma de inovação para a publicidade, 

pois na MTV os anunciantes entram neste novo mundo audiovisual, adaptam-se ao público e 

apresentam a mercadoria como parte do videoclipe, divulgando de uma forma sutil. “Na MTV 

tudo é permutável, desde o estilo e o ritmo até as fantasias e desejos, passando pelas técnicas 

utilizadas” JHALLY (1995) apud TREVISAN (2011, p. 25). Nesse contexto, é possível 

identificar uma linguagem própria dos videoclipes, que passa a ser tema de estudos e teorias.  

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO TIPOLOGICA DE VIDEOCLIPES PELA LITERATURA 

ESPECIALIZADA 

 

Trevisan (2011) aponta em sua tese um tópico em que traça um paralelo entre as 

teorias da estética do videoclipe comparando os autores. Kaplan (1987) caracteriza a MTV 

como um fenômeno pós-moderno, podendo perceber esta característica nas formas estéticas e 

temas exibidos pela emissora. A autora traz algumas classificações quanto aos artifícios 

técnicos e formais presentes em grande parte dos vídeos exibidos pela MTV. Dentre eles está 

o avant-garde (vanguardista), definido pela característica de fugir do tradicional e popular 

feito até o momento.  Além disso, para a autora os videoclipes aparecem cada vez mais auto 

reflexivos, isto é, o videoclipe é formado pelo making of do vídeo, ou pelo menos mostra-se 

partes dele, colocando assim quem assiste dentro do set de produção.  

A narrativa da MTV se diferencia dos filmes clássicos hollywoodianos pela estrutura 

de tempo de duração seus vídeos. Kaplan (1987) apud Trevisan (2011, p. 43) acredita que “o 

canal hipnotiza mais do que os outros porque se constitui de uma série de textos 

extremamente curtos que mantém o espectador em um estado excitante de expectativa”. A 

autora sugere que pensemos a respeito da forma em que os clipes são exibidos na MTV, se 

“existe algo de ideológico que influencie a formação social, ou se são apenas representações, 

imagens, simulacro (no sentido do conceito de Baudrillard)”. A partir disso a autora decide 

criar categorias de videoclipes exibidos pela emissora entre os anos 1984 e 1987. Ela define 

cinco tipos de videoclipes exibidos pela MTV. O primeiro deles: romântico. Identificado pela 

qualidade sentimental, normalmente mostrado pela relação entre homem e mulher ou pais e 

filhos. Nesses vídeos, o foco principal está mais na emoção do que nas causas ou efeitos. 

Outra categoria que a autora define é a socialmente consciente ou modernista, que se refere ao 
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fim dos anos 60 e 70, onde ela utiliza essa categorização para distinguir vídeos que tratem de 

temas sociais, dos vídeos que estão necessariamente na ideologia, mas não têm conteúdo 

ideológico explícito.  

A terceira categoria criada pela autora é a niilista, que traz as características dos 

gêneros musicais heavy metal e punk, “esses vídeos se diferem dos românticos em seu uso 

agressivo da câmera e edição; lentes grande-angular, zooms, montagem rápida, tipificam os 

recursos usados” (KAPLAN, 1987, apud TREVISAN, 2011, p. 45).21  A próxima 

categorização da autora leva o nome de clássico, sendo o estilo que mais utiliza situações 

narrativas. Nele, normalmente tem-se o homem como protagonista e usa-se a mulher como 

objeto de desejo. Esta categoria deriva de gêneros de filmes como: suspense, ficção, filmes 

gângsteres, entre outros. A quinta categoria é formada pelos vídeos pós-modernistas, onde 

tem-se um efeito bidimensional, não permitindo um significado claro, tendo neste vídeo 

elementos perdidos, deixando o espectador confuso e ansioso. A autora também comenta que, 

diferente dos filmes, a televisão, especialmente a MTV, não se identifica com um gênero 

específico, onde seu discurso está direcionado para o público feminino e masculino. 

Pela visão de outros autores como Goodwin (1992), não se pode definir a MTV apenas 

por suas relações com formas estéticas e com discursos, pois tratando de videoclipes e 

música, a emissora carrega uma característica promocional e comercial. Deve-se analisar 

como os videoclipes comerciais manifestaram-se e como isso formou as características 

próprias da emissora. O autor comenta que outros aspectos que aparecem lado a lado com a 

publicidade é o fato do artista criar símbolos para fazer sua ligação com seus trabalhos, como 

logos e design gráfico. 

Diferente de Kaplan (1987) que relacionou o videoclipe com o cinema, o autor sugere 

fazer o estudo do videoclipe ligado à música popular. Ele lembra que a música pop sempre 

buscou além da música, maneiras visuais de se relacionar com o público, como “performances 

ao vivo, capas de discos, fotos em revistas e jornais, e propaganda”. Percebe-se então a real 

importância do imaginário para construção de significados na cultura popular. Com isso, 

contata-se que, para algumas pessoas, os videoclipes promocionais fizeram com que o 

espectador recebesse os significados formados, limitando a interpretação do público e 

provocando o fim do imaginário da música. Para o autor, 

 

existe alguma parte de verdade nessa afirmação, mas tal premissa sobre “fixar 

significados” implica em dois processos: o domínio da visão sobre o som, e a 

                                                 
21 KAPLAN, E. Ann. Rocking around the clock: Music Television, postmodernism and Consumer Culture. 

London: Methuen, 1987. 
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presença de significados bastante preferenciais dentro do discurso visual. 

(GOODWIN, 1992, apud TREVISAN, 2011, p.50).22 

 

 Relacionando a MTV com o pós-modernismo, o autor identifica alguns pontos para tal 

associação, como o pastiche utilizando partes de outros textos e fazendo a mescla de estilos, a 

característica niilista e a mistura da alta cultura e a cultura popular.  Entretanto, para 

compreender a videomúsica, o autor utiliza o conceito de sinestesia, que seria a união de 

sensações, pois até então o videoclipe era definido apenas a ilustração da música, e para ele 

nem sempre as imagens mostram o que a letra diz.  

Para compreender como a letra é transformada em algo visual, o autor define três 

formas de relação da música e os vídeos. A primeira é definida como ilustração, que se 

conceitua pela a narrativa visual apresentar o que a letra da música diz. Outra característica 

presente na ilustração é de que os cortes sejam feitos no ritmo da música. A amplificação é 

outra forma de relação que o autor define, nela estão presentes videoclipes que “quando as 

imagens, [...], adicionam novos significados não denotativos aparentes na letra da canção, mas 

que não, necessariamente, conflitam com ela”. A terceira relação definida por Goodwin 

(1992) é a disjunção, ocorre quando o que é mostrado no vídeo não tem nenhuma relação com 

a letra cantada pelo artista, “a parte visual parece não ‘caber’, não se ajustar à parte da 

música.” (GOODWIN, 1992, apud TREVISAN, 2011, p. 52).  

Trevisan (2011, p. 53) apresenta que o autor, assim como Kaplan (1987), categoriza e 

define os vídeos apresentados pela emissora MTV, e algumas de suas categorias e definições 

se assemelham com a da autora, como por exemplo “a categoria ‘crítica social’ de Goodwin 

(1992) se assemelha ao vídeo ‘socialmente consciente’ de Kaplan (1987); [...] a paródia auto-

reflexiva se parece à categoria pós-moderna da autora”. Outra observação interessante que o 

autor faz é de que os vídeos podem servir como estratégia promocional para outros 

audiovisuais, como os filmes.   

Outra característica da MTV que Trevisan (2011) traz de observações feitas por 

Goodwin (1992) é de que os videoclipes apresentavam velocidades nas imagens e nos cortes. 

Essa velocidade levava o espectador a muitas vezes não conseguir compreender o vídeo 

assistindo uma única vez, fazendo assim ele querer assisti-lo mais vezes. Entretanto, essas 

características de velocidade variam de acordo com a natureza da música. 

Outro autor que Trevisan (2011) utiliza para contextualizar as teorias do videoclipe é 

Negus (1996), trazendo colocações do autor como a de que, para ele, a junção de imagens em 

                                                 
22 GOODWIN, Andrew. Dancing in the distraction factory. USA: University of Minnesota Press, 1992. 
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movimento com a música colaborou com a propagação de inúmeras canções. Dessa forma o 

autor ressalta que, com a televisão, desenvolveram-se formas de representar a música 

conjunta com a imagem, como o videoclipe.  

Com isso, nos anos 80 a produção de videoclipes se tornou essencial para promover a 

música popular, entretanto, assim como Kaplan (1987) relatou, o autor Negus (1996) observa 

que em um primeiro momento, fãs e críticos acreditavam que essa popularização do vídeo 

para promover suas músicas fazia com que o ouvinte não pudesse criar suas próprias imagens, 

dessa forma sua ideia de imaginário tornava-se ditada pela indústria promocional. Porém o 

autor não deixa de ressaltar outros argumentos feitos a respeito deste formato audiovisual, se 

tratando de que a música já estava associada a aparência e imagens, como em shows, 

camisetas de bandas e cantores, e publicações em revistas e jornais, que agem neste meio 

como uma forma de promoção de canções e do artista. 

Para relacionar o som e a imagem no vídeo, Negus (1996) traz quatro formas de 

categorizar essa relação: diegético, não diegético, paralelismo e contraponto. O termo 

diegético é aplicado quando a origem da música está visível, por exemplo, quando o cantor 

um algum intérprete aparece cantando a música. O termo não diegético se trata de quando não 

se é possível identificar a origem da música no vídeo. De acordo com o autor, o paralelismo 

refere-se a ações que são feitas de maneira previsível, ou seja, no videoclipe isso ocorre 

quando a imagem mostra o que a letra da música diz, ou até mesmo quando a ilustração 

acompanha o ritmo, timbre ou a melodia da música. A expressão contraponto dá-se de forma 

oposta ao paralelismo, quando as imagens têm por objetivo “adicionar significados ou se 

contrapor com a narrativa visual de alguma forma, para transmitir idéias que não estão 

visíveis na letra ou na música” (TREVISAN, 2011, p. 66). 

Contudo, Longhrust (1995), outro autor que Trevisan (2011) cita, tem a preocupação 

de referir-se ao caráter comercial do videoclipe, onde o autor comenta ter sido esquecido 

pelos outros autores. Ele acredita que por se tratar de um formato comercial, a maneira como 

são produzidos deve ser analisada além de categorizações e conceitos, diferente do que pode 

ser feito com filmes Hollywoodianos, pois deve-se considerar “a aplicabilidade específica de 

tais idéias para tal mídia diferenciada” (LONGHRUST, 1995, apud TREVISAN, 2011 p. 67). 

Nesse sentido, Longhrust (1995) indica que se focalize tanto na música quanto na imagem dos 

clipes, relacionando-as, e não deixando a música em segundo plano como é feita em algumas 

argumentações de autores.  

Por fim, Trevisan (2011) constrói em sua tese tipologias quanto a forma e conteúdo 

apresentados nos videoclipes de sua análise, a fim de classificar os videoclipes com relação à 



26 

 

importância do artista. Trevisan (2011) descreve três tipologias: o artista em evidência, a 

história em evidência e o conceito em evidência. A primeira, artista em evidência, refere-se a 

performance do artista, podendo ele estar ou não dublando a canção. A performance pode ser 

feita através de dança, em um estúdio, palco e até mesmo pode não compor uma narrativa. 

Nesse tipo o artista não necessariamente é o único presente no vídeo, mas é quem aparece 

com maior destaque. A história em evidência se caracteriza por apresentar o intérprete 

inserido na narrativa do vídeo, sendo ele o personagem, narrador ou aparecendo com 

inserções durante a história. Nesse tipo não é necessário ilustrar no vídeo exatamente o que a 

canção diz, porém, as imagens têm relações com a letra da música.  

Para criação destas tipologias é imprescindível que se identifique elementos 

cinematográficos presentes na estética do videoclipe, como planos e enquadramentos.  Para 

isso, o próximo capitulo trará conceitos destes elementos presentes na linguagem para auxiliar 

na análise. 

 

   

3.2 ESTÉTICA AUDIOVISUAL: ELEMENTOS DA LINGUAGEM 

 

 Tratamos o videoclipe como um formato audiovisual que surgiu da interação de outras 

linguagens como o cinema, televisão e música. Sendo assim, é inevitável identificar no 

videoclipe elementos estéticos presentes nestas outras linguagens, tais como planos e 

enquadramentos. Além destes, o videoclipe faz a utilização de outros elementos como direção 

de arte, fotografia, figurino, maquiagem, presentes também no cinema e televisão.  

De acordo com Padilha e Munhoz (2010, p. 31) o enquadramento traz um recorte da 

realidade, onde o diretor utiliza para mostrar aquilo que se quer transmitir e exibir para o 

espectador. O autor também pode utilizar estes recortes apenas sugerindo o que deseja criar na 

mente do espectador, como por exemplo, “um pedestre para numa esquina; escutamos o som 

de freios e uma batida; através da expressão do pedestre percebemos a gravidade do 

acidente”, nesse caso o termo utilizado para definir é elipse. Outra colocação quanto a 

definições de planos e enquadramentos é a de Martin (2005) apud Faria (2009), onde 

determina o plano de acordo com a distância da câmera e o objeto, e também pela duração da 

cena, estabelecendo plano como,   

 

do ponto de vista da filmagem, consiste no fragmento de película impressionado 

desde que o motor da câmera é acionado até que tenha parado; - do ponto de vista do 

montador, o pedaço de filme entre dois cortes de tesoura e, depois, entre duas 

emendas; - e finalmente, do ponto de vista do espectador (o único que nos interessa 
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aqui), o pedaço de filme entre duas ligações. (MARTIN, 2005 apud FARIA, 2009, 

p. 630) 

 

De acordo com Faria (2009) o plano geral possui uma duração mais longa, diferente 

do primeiro plano e do primeiríssimo plano, que possuem uma duração mais curta. Assim, 

Padilha e Munhoz (2010, p. 29) comentam que o plano geral é utilizado normalmente para 

mostrar o ambiente em que o personagem se encontra, para situar o espectador. Os autores 

também descrevem que este plano pode ser empregado para relevar a situação do 

personagem, como por exemplo um personagem “visto como um pequeno ponto no meio da 

imensidão do deserto, pode nos passar a sensação da fragilidade dele frente às forças colossais 

na natureza, ou mesmo nos dar a ideia de que ele tem um longo caminho a sua frente”.   

Outra colocação interessante que o autor traz de Martin (2005) é quanto a relação do 

tamanho do plano e seus significados, ele acredita que o tempo de duração do plano está 

relacionado ao conteúdo dramático, sendo assim quando há necessidade de mostrar muitas 

coisas o plano deve ser grande para que se possa exibir, ou seja, também é necessário mais 

tempo de duração deste plano. 

O plano conjunto é definido quando o personagem aparece na presença de outros 

personagens, dividindo o mesmo espaço, um espaço amplo. Já o plano médio mostra o 

personagem da cintura até a cabeça, não estabelecendo tanta força como quando utilizado o 

plano geral. Padilha e Munhoz (2010) definem que nesse plano se pode acompanhar a ação, 

mas a relação com o ambiente e seus detalhes ainda acontece. Além desses planos temos o 

plano americano, onde a imagem traz o enquadramento do joelho até o alto da cabeça do ator. 

De acordo com os autores esse enquadramento introduziu-se nas cenas de faroeste norte-

americanos. 

Outro enquadramento definido pelos autores é o primeiro plano ou close-up, com a 

intenção de levar a concentração da cena no personagem ou em objetos específicos. Nesse 

plano estão enquadrados os ombros até a cabeça. Aproximando mais ainda do personagem 

temos o primeiríssimo plano, onde é enquadrado, por exemplo, apenas o rosto do 

personagem, tendo como objetivo mostrar o interior dos personagens, suas emoções e 

sensações, usado para salientar a dramatização das cenas. 

O primeiro e o primeiríssimo plano têm como objetivo mostrar o rosto do personagem, 

suas expressões e também os detalhes precisos de objetos. Por focar apenas em um objeto, o 

tempo de duração do plano é mais curto do que o do plano geral.  Se tratando dos aspectos 

psicológicos “esses planos captam a essência da representação dramática, a acuidade da 
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representação, os modos como as emoções são representadas e até como são sentidas, o vigor 

dos olhares e das expressões” (FARIA, 2009, p. 631). 

Além dos planos e para acrescentar significados ao que vemos, se tem ângulos e 

movimentos de câmera. De acordo com Martin (2005) apud Faria (2009):  

 

Os movimentos de câmera são um dos meios de criação de suspense porque 

suscitam um sentimento de espera (mais ou menos inquieta) daquilo que a câmera 

vai revelar ao final de seu trajeto. [...] Do ponto de vista da expressão fílmica os 

movimentos de câmera podem ser divididos em descritivos, onde o movimento da 

câmera não tem valor enquanto tal, mas somente naquilo que permite revelar ao 

espectador; e dramático, onde o movimento tem uma significação própria e busca 

exprimir, sublinhando, um elemento material ou psicológico que deve desempenhar 

um papel decisivo no desenrolar da ação. (MARTIN, 2005 apud FARIA, 2009, p. 

632) 

 

No cinema, graças aos movimentos de câmera, se pode movimentar o ponto de vista, 

trazendo assim as sensações e ideias que o diretor deseja transmitir para o espectador. Nesse 

sentido temos como um tipo de ângulo de câmera o plongée, que significa “mergulho”. Nesse 

caso, os autores Padilha e Munhoz (2010, p.31) trazem a definição de plongée como a câmera 

mostrar a cena de cima para baixo, onde “quando saímos do nível do olhar do personagem e 

nos colocamos em posição de superioridade, acentuamos sentimentos de impotência ou 

inferioridade vividos por esse personagem”. Já a filmagem em contra-plongée se coloca 

observando a cena de baixo para cima, onde tem como objetivo destacar a imponência ou 

superioridade do personagem ou objeto.  

Uma filmagem panorâmica acontece quando a câmera gira horizontalmente sobre seu 

eixo, podendo acompanhar a movimentação de algo ou algum personagem. Outro movimento 

de câmera trazido pelos autores é o tilt, onde acontece uma variação vertical da panorâmica, 

que possui as mesmas funções, mas com movimentos alinhados de cima para baixo ou de 

baixo para cima. O zoom é um movimento produzido pela lente da câmera, ou seja, um 

movimento óptico, onde a câmera não varia sua distância. Existem dois tipos de zoom: o 

movimento de zoom in (aproximando da cena) e o zoom out (afastando da cena). Com o 

intuito parecido com o zoom existe o movimento travelling, que significa “viajando”, nesse 

caso existe movimentação da câmera, normalmente feita através de um carrinho sobre trilhos.  

 De acordo com Padilha e Munhoz (2010), a iluminação das cenas faz com que se 

tenha maior controle da situação e ajuda a criar sensações. Podemos imaginar a iluminação 

com três pontos: luz principal (luz mais forte em intensidade, geralmente é direta e dura, 

como a luz do sol); luz de preenchimento (luz difusa, preenche sombras, determina o 
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contraste da cena; e contra-luz (luz dura, atinge o personagem pelo lado contrário da câmera 

desenhando a silhueta).   

 



30 

 

4 METODOLOGIA 

 

. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 14) a metodologia examina, descreve e 

avalia métodos e técnicas de pesquisa que proporcionam a coleta e o processamento de 

informações, assim buscando solucionando e/ou respondendo problemas de pesquisa: “A 

Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para 

construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos 

diversos âmbitos da sociedade”. 

Este estudo é de natureza qualitativa, uma vez que não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um 

produto de expressão cultural de grupo social. Conforme Goldenberg (1997, p. 34), os 

“pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um 

modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 

especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria”. 

Os pesquisadores que utilizam este método buscam explicar como acontecem as 

coisas, sem dados numéricos.  

O fornecimento de uma descrição detalhada de um meio social específico, uma 

base para construir um referencial para pesquisas futuras e fornecer dados para 

testar expectativas e hipóteses desenvolvidas fora de uma perspectiva teórica 

específica. (GASKELL, 2002, apud CÂMARA, 2013, p.181) 

 

A fim de familiarizar-se com o assunto, também se recorreu a pesquisa exploratória, 

uma vez que, aprofundando o conhecimento sobre o assunto, é possível se construir 

hipóteses. Nesse sentido, foi necessário construir uma base bibliográfica para dar respaldo 

às análises. Existem diferentes técnicas de organização e análise dos dados na pesquisa 

qualitativa, sendo uma delas a análise de conteúdo. Para tanto, foi utilizado como método de 

pesquisa a análise de conteúdo, a fim de compreender as incertezas resultantes de hipóteses 

propostas e pressupostos. Segundo Oliveira a análise de conteúdo permite:  

 

O acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes em um texto, sejam 

eles expressos na axiologia subjacente ao texto analisado; implicação do contexto 

político nos discursos; exploração da moralidade de dada época; análise das 

representações sociais sobre determinado objeto; inconsciente coletivo em 

determinado tema; repertório semântico ou sintático de determinado grupo social 

ou profissional; análise da comunicação cotidiana seja ela verbal ou escrita, entre 

outros (OLIVEIRA, 2008 p.570).  

 

Para Bardin (2007) apud Cavalcante, Calixo, Pinheiro (2014, p. 14) a análise de 

conteúdo é composta técnicas onde se tem por objetivo descrever o conteúdo emitido no 

processo de comunicação, seja ele por meio de falas ou de textos, entendendo textos como 



31 

 

algo que transmite significados. Sendo assim, retoma-se o objetivo norteador desta pesquisa, 

que é observar como os elementos audiovisuais se relacionam em videoclipes de Rap 

brasileiros, à luz das teorias da literatura especializada, a fim de verificar se caracterizam um 

tipo específico.  

De acordo com Badie e Hermet (1993), para pertencer uma mesma categoria de 

análise, os objetos analisados devem também ser comparados, apresentando suficientes 

pontos comuns. Nesse sentido, o corpus da pesquisa são três videoclipes de diferentes 

décadas do grupo Racionais MC’s. Para entender como os elementos audiovisuais operam 

nos tipos de videoclipes propostos através das teorias especificas, bem como verificar a 

existência dos pontos comuns entre eles, são propostas as seguintes categorias de 

observação. 

 

 

4.1 CATEGORIAS DE OBSERVAÇÃO PARA ANÁLISE 

 

Para construir as categorias de análise desta pesquisa, tomou-se como base os 

critérios utilizados por Trevisan (2011), onde a autora busca construir uma configuração de 

análise dos videoclipes de um ponto de vista estético, narrativo e de acordo com as 

tipologias citadas pelos autores apresentados anteriormente.  

 

4.1.1 Estética: planos, enquadramentos, arte e fotografia, cortes e organização de montagem 

 

Todo videoclipe deseja transmitir uma mensagem, seja através da letra ou das 

imagens mostradas nas ações dos artistas ou de personagens, ou até mesmo de animações.  

A forma como o conteúdo é mostrado em um audiovisual influencia não só em sua 

compreensão, mas também em sua carga emocional. Sendo assim, acredita-se que também é 

importante observar os aspectos estéticos dos videoclipes de Rap, a fim de verificar como 

estes operam na transmissão das mensagens, e se existem características recorrentes que 

identifiquem o gênero Rap nos videoclipes.  

De acordo com Trevisan (2011), ao analisar o enquadramento e os planos, deve-se 

observar o recorte da realidade, a posição e a proximidade quem a câmera guarda dos 

objetos e personagens, sendo que esta assume o olho do espectador. Tratando de planos, 

buscou-se identificar se foram utilizados grande plano geral, plano geral, plano conjunto, 

plano americano, plano médio, primeiro plano, close e plano detalhe (ANEXO D). 
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Através dos cortes e da montagem do vídeo, pode-se perceber a dinâmica do 

videoclipe. Tratando-se de tendências, quando se possui uma música com ritmo mais rápido, 

como músicas eletrônicas com batidas mais fortes, o videoclipe segue uma edição que traga 

a referência de rapidez. Por outro lado, quando a música se apresenta mais lenta, o 

videoclipe tende a apresentar menos cortes (TREVISAN, 2011). Contudo, o intuito aqui é 

verificar como apresenta esse ritmo nos videoclipes do grupo Racionais MC’s. 

 

 

4.1.2 Tipologias da literatura especializada: classificação em quais tipos se encaixam  

 

Nesta etapa, busca-se observar as características conceituais (de conteúdo) 

compreendidas nos videoclipes, verificando em quais tipos propostos pelos autores estes se 

encaixam. A partir da observação e interpretação, verificar-se-á possíveis tendências 

recorrentes que venham a configurar uma tipologia específica de videoclipe do grupo 

Racionais MC’s. Para tanto, é interessante retomar aqui as categorias criadas pelos autores 

Kaplan (1987), Goodwin (1992), Negus (1996) e Trevisan (2011), que servirão de indicação 

para esta observação: 

 

 

AUTOR RELAÇÃO CATEGORIAS 

Kaplan 

(1987) 

A partir de videoclipes da MTV 

(conteúdo) 

Romântico (qualidade sentimental); 

Socialmente consciente ou modernista 

(temas sociais); Niilista; Clássico 

(situações de narrativas); Pós-modernista 

(sem significado claro). 

Goodwin 

(1992) 

Som e imagem (forma) 

 

Ilustração (imagem mostra o que a 

música diz); Amplificação (imagem 

adiciona novos significados); Disjunção 

(imagem não tem relação com a letra).  

A partir de videoclipes da MTV 

(conteúdo) 

Crítica social (temas sociais); Paródia 

autorreflexiva (sem significado claro).  

Negus 

(1996) 

 

Som e imagem (forma) Diegético (cantor ou interprete aparece 

cantando a música); Não diegético (não é 
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possível identificar a origem do som da 

música no vídeo); Paralelismo (imagem 

mostra o que a música diz); Contraponto 

(imagem não mostra o que a música diz; 

adiciona significados). 

Trevisan 

(2011) 

(forma e conteúdo) Artista em evidência (imagem do artista 

é o que mais tem ênfase no vídeo); 

História em evidência (intérprete como 

narrador, personagem ou em inserções na 

história); Conceito em evidência (ênfase 

nos recursos e elementos estéticos 

associados aos artistas ou em efeitos 

especiais). 

 

 

 

4.2 OBJETO DE ESTUDO: VIDEOCLIPES DO GRUPO RACIONAIS MC’S 

 

O objeto de pesquisa deste trabalho são videoclipes do grupo Racionais MC’s. O 

grupo foi criado em 1988 e rapidamente se estabeleceu como principal grupo de Rap no 

Brasil. Em 1997 o grupo lançou o CD Sobrevivendo no Inferno que vendeu mais de 1 

milhão de cópias, mostrando a importância que o grupo tem no cenário do Rap brasileiro. 

(TEPERMAN, 2015). 

 De acordo com uma reportagem postada pelo CEERT em 2009 (Centro de Estudos 

das Relações de Trabalho e Desigualdades), o grupo Racionais MC’s está “entre os 

principais responsáveis por colocar o Rap nacional numa posição de honra diante de toda a 

variedade da música brasileira”.23 

Portanto, para este estudo foram escolhidos três videoclipes de décadas distintas. O 

primeiro é “Diário de um Detento”, que foi produzido em 1997. O videoclipe tem duração 

de 08’00’’, direção e edição de Mauricio Eça, Marcelo Corpanni e Tony Tiger, e foi 

                                                 
23 Reportagem da CEERT: De 1988 a 2012: Conheça a história do Racionais MC's. Disponível em 

<http://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/2714/de-1988-a-2012-conheca-a-historia-do-racionais-

mcs>. Acessado em 15 de outubro de 2016. 
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produzido pela Chroma Filmes. Além disso, ganhou o melhor videoclipe de Rap no VMB24 

de 1998.  

 

Figura 1: Frame do videoclipe “Diário de um detento” 

 

 

Fonte: Youtube25 

  

O próximo videoclipe é “Vida Loka II”, produzido em 2004. Tem duração de 8’30’’ e 

direção de Katia Lund. Foi indicado a melhor videoclipe de Rap pelo VMB26 em 2004 e 

vencedor de melhor videoclipe de rap no Prêmio Hutúz27 de 2004; 

 

Figura 2: Frame do videoclipe “Vida Loka II” 

 

 
 

Fonte: Youtube28 

 

O terceiro videoclipe é “Um Preto Zica”, que foi produzido em 2016. O clipe dirigido por 

Kondzilla e produzido pela Kondzilla Filmes, tem duração de 2’40’’. A música está presente 

                                                 
24 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq15089828.htm>. Acessado em 14 de novembro 

de 2016. 
25 Disponível em < https://youtu.be/_CZunqkl_r4>. Acessado em 10 de novembro de 2016. 
26 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u47717.shtml>. Acessado em 14 de 

novembro de 2016. 
27 Disponível em <http://musica.uol.com.br/ultnot/2004/11/12/da-guedes-e-racionais-mcs-levam-premios-hutuz-

2004.jhtm>. Acessado em 14 de novembro de 2016. 
28 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Fu5kcgz73TY>. Acessado em 10 de novembro de 2016. 
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no álbum “Cores e Valores”, que foi eleito como Melhor Disco Nacional pela revista Rolling 

Stone em 201429. 

 

Figura 3: Frame do videoclipe “Um Preto Zica” 

 

 
 

Fonte: Youtube30 

 

A escolha de diferentes décadas foi feita por acreditar que com o passar do tempo, as 

rotinas de produção, no que concerne tanto a criação como à estética, tendem a se 

consolidar, resultando num possível tipo específico de videoclipe.  

 

                                                 
29 Disponível em <http://rollingstone.uol.com.br/blog/cultura-de-rua/racionais-mcs-anunciam-turne-nacional-

para-divulgar-o-disco-icores-valoresi>. Acessado em 14 de novembro de 2016. 
30 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=kjtRkf31Dq8>. Acessado em 10 de novembro de 2016. 
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5 ANÁLISES 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar três videoclipes de diferentes décadas do 

Grupo Racionais MC’s, sendo deles “Diário de um Detento”, “Vida Loka II” e “Um Preto 

Zica”. A análise foi realizada a partir dos tipos propostos pelos autores apresentados nos 

capítulos anteriores. 

 

 

5.1 Diário de um Detento (1997) 

 

A canção “Diário de um detento” foi escrita por um ex-detento chamado Jocenir e pelo 

rapper Mano Brown, cantor do grupo Racionais MC’s. Narra os momentos que precederam o 

massacre do Carandiru em 199231 em forma de diário. A música mostra um relato de como é 

difícil estar preso e não sentir segurança nenhuma por parte da polícia. Conta o dia a dia 

vivido na prisão, a utilização de drogas, armas e das facções. Fala do valor dado a família, 

valorizando a mãe, o repúdio às drogas e o desejo pela liberdade. Faz uma crítica ao sistema 

penitenciário falho no Brasil e traz o olhar de quem viveu o massacre de dentro da prisão. 

O vídeo começa mostrando crianças jogando dominó e brincando na rua (FIGURA 4), 

fazendo ligação com a imagem em sequência, que apresenta homens jogando dominó dentro 

de uma cela de prisão (FIGURA 5), presumindo-se assim que sejam os mesmos que estavam 

na primeira imagem, dentre esses homens está o cantor principal, Mano Brown. 

 

                                                 
31 O massacre do Carandiru foi uma resposta policial a uma rebelião, que vitimou 111 presos da Casa de 

Detenção do Carandiru, na capital paulista, em outubro de 1992. O episódio repercutiu até fora do Brasil devido 

à quantidade de mortos e também à forma como os presos foram abordados pela polícia. Disponível em 

<http://mundoestranho.abril.com.br/crimes/como-foi-o-massacre-do-carandiru/>. Acessado em 24 de novembro 

de 2016. 
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Figura 4: Frame do videoclipe de “Diário de um detento”. Tempo: 0’05’’ 

  

 

Fonte: Youtube32 

 

Figura 5: Frame do videoclipe de “Diário de um detento”. Tempo: 0’17’’ 

 
Fonte: Youtube 

 

Para fazer essa ligação entre imagens falada anteriormente, de crianças e adultos, foi 

utilizado o movimento de câmera zoom out (FIGURA 6), indo do dominó para um plano mais 

aberto, passando a ideia de onde eles estavam, quando crianças, e onde estariam agora, na 

prisão. 

 
Figura 6: Zoom out em “Diário de um Detento”. Tempo: 0’15’’ a 0’21’’ 

 

 
Fonte: Youtube. 
 

                                                 
32 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=er-bYI9-3hM&t=80s>. Acessado em 28 de novembro de 

2016. 
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O vídeo é aparentemente simples, em termos de produção, pois em sua maior parte se 

passa na prisão (FIGURA 7), mesclando com cenas produzidas, fotos e imagens de cenas 

reais como as do massacre do Carandiru (FIGURA 8). 

  

Figura 7: Frame do videoclipe em “Diário de um detento”. Tempo: 1’00’’ 

 

Fonte: Youtube 

 

Figura 8: Massacre do Carandiru. Frame do videoclipe em “Diário de um detento”. Tempo: 7’05’’ 

 

 

Fonte: Youtube 

 

Pode-se dizer que essa forma de apresentar o videoclipe, aparentemente sem muita 

produção e utilizando imagens tiradas de outras fontes, documentais, como no dia do 

massacre do Carandiru. As utilizações de imagens assim têm como intuito trazer efeitos de 

realidade vivida pelos presidiários, como uma forma de protesto contra o sistema carcerário e 

buscando de seus direitos. Pela diferenciação de cores e formatos das imagens, percebe-se que 

há a utilização de câmeras diferentes para produção do videoclipe (FIGURA 9). O videoclipe 

apresenta imagens tanto em preto e branco e coloridas, porém não se pode perceber uma 

lógica na utilização das diferentes estéticas, pois não seguem um padrão durante o videoclipe.
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Figura 9: Montagem de frames do videoclipe “Diário de um detento”. Tempo: 0’58’’ / 2’15’’ / 6’33’’ 

 

 

Fonte: Youtube 
 

Quanto ao ângulo de câmera, em grande parte do vídeo quando o cantor aparece 

dublando a música, está o contra-plongée (FIGURA 10), transmitindo a ideia de 

grandiosidade do cantor, levando vigor a mensagem que ele deseja transmitir.  

 

Figura 10: Contra-plongée no videoclipe “Diário de um detento”. Tempo: 0’49’’ 

 

Fonte: Youtube 

 

Nas cenas em que o cantor está dublando a música, pode-se identificar o conceito de 

diegético (FIGURA 11) apontado por Negus (1996), pois, de acordo como autor, é o termo 

utilizado quando conseguimos identificar nas imagens apresentadas a fonte da música, como 

por exemplo quando se tem alguém cantando ou tocando a música que está sendo ouvida.  

 

Figura 11: Diegético no videoclipe “Diário de um detento”. Tempo: 0’58’’ 
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Fonte: Youtube 

As cenas não têm um padrão de tempo, os cortes nem sempre seguem o ritmo da 

música, tampouco as sequencias e montagens dessas cenas seguem uma história. Os planos 

utilizados são variados, desde planos abertos (FIGURA 12) a planos fechados (FIGURA 13).  

 

Figura 12: Plano geral no videoclipe “Diário de um detento” 

 
 

Fonte: Youtube 

 

Figura 13: Plano médio no videoclipe “Diário de um detento”. Tempo: 02’15’’ 

 

Fonte: Youtube 
 

Mesmo que a montagem das cenas sejam várias ações fragmentadas não seguindo uma 

ordem que cronológica, é mostrado no vídeo um relato em um diário, contando o que 

acontece na prisão, pelo que a música diz mais precisamente o que aconteceu entre os dias 1º 

e 03 de outubro de 1992. Percebe-se que há o intuito de contar uma história quando é feita 

uma ligação do começo e final do videoclipe, pois no começo o cantor aparece escrevendo em 

um caderno, e no final do videoclipe ele visto fechando o caderno, assim terminando a 

história (FIGURA 14). 
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Figura 14: Frame do videoclipe “Diário de um detento”. Tempo: 0’25’’ / 7’31’’ 

 

 
Fonte: Youtube 

 

Mesmo que haja essas ligações durante o videoclipe, ele não aparenta construir uma 

história com início, meio e fim, apresentando um mosaico de imagens, ou seja, imagens que 

não fazem ligações diretas com as outras. Desta forma as imagens apresentadas trazem 

sentido ao contexto que se deseja transmitir, porém não constroem uma narrativa. Como 

comentado anteriormente, o artista é quem aparece em maior parte do tempo dublando a 

música, apresentando-se mais como cantor do que como personagem. Devido a estas 

observações é possível identificar o artista em evidência comentado por Trevisan (2011), pois 

de acordo com a autora neste tipo além do artista ser mostrado na maior parte do tempo, é 

quem tem mais destaque durante as cenas.  

Quanto à forma em que estas imagens são apresentadas, há momentos em que a 

imagem apresenta o que a letra da música diz, como quando ele canta: “Na muralha, em pé, 

mais um cidadão José; Servindo o Estado, um Pm bom” (FIGURA 15). Sendo assim, vemos 

a ideia de ilustração comentada por Goodwin (1992), ou seja, a narrativa visual apresenta o 

que a letra da música está dizendo, ilustrando o que se ouve. O autor Negus (1996) traz uma 

categoria semelhante à de Goodwin (1992), chamada paralelismo, referindo-se à quando a 

imagem ilustra a letra da canção da música, apresentando-se de maneira previsível, portanto 

também se enquadra neste videoclipe. 

 
Figura 15: Ilustração e paralelismo no videoclipe “Diário de um detento”. Tempo: 0’43’’ 

 

Fonte: Youtube 
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Observando o momento em que a música fala sobre os motivos que levam alguém a 

ser um detento, o videoclipe apresenta uma sequência de fotos de pessoas, mostrando seus 

rostos, focando no emocional para transmitir a ideia de cada pessoa tem sua história e seus 

motivos para estar onde estão. (FIGURA 16) 

 
Figura 16: Frame do videoclipe “Diário de um detento”. Tempo: 0’47’’ / 0’48’’ 

 

 

Fonte: Youtube 

 

Percebe-se então que mesmo mostrando algumas cenas que ilustram o que a letra diz, 

o videoclipe apresenta também imagens com o intuito de adicionar significados. Assim 

podemos dizer que o videoclipe se enquadra em outras categorias de Goodwin (1992) e Negus 

(1996): a amplificação e contraponto, respectivamente. Amplificação, segundo Trevisan 

(2011, p. 54) acontece quando as imagens adicionam novos significados não denotativos 

presentas na letra da música, mas que não, necessariamente, tragam sentido oposto a ela. A 

categoria de contraponto está presente devido as imagens transmitirem ideias que não estejam 

visíveis na letra ou na música.  

O videoclipe “Diário de um detento”, mostra cenas da vida dos presidiários, do seu dia 

a dia e conta como foram os dias que antecederam o massacre do Carandiru, onde policiais 

entraram na Casa de Detenção de São Paulo para conter uma rebelião e causaram a morte de 

111 detentos. A música em forma de protesto defende os direitos dos presidiários, protesta 

contra o sistema carcerário e traz como exemplo este acontecimento histórico (FIGURA 17). 

 

Figura 17: Frame do videoclipe “Diário de um detento”. Tempo: 6’33’’ 

 

Fonte: Youtube 
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Observando as imagens apresentadas no vídeo, ele traz as imagens reais do dia do 

massacre. Também apresenta fotos e cenas impactantes da vida na prisão (FIGURA 18), a fim 

de sensibilizar quem assiste o videoclipe, querendo transmitir a dura realidade. Sendo assim, 

analisando o conteúdo das cenas, pode-se classificar o videoclipe na categoria socialmente 

consciente de Kaplan (1987) e a crítica social de Goodwin (1992). Socialmente consciente 

pois Kaplan (1987) criou essa categoria para diferenciar os videoclipes que discutiam temas 

sociais como o do massacre, dos que não possuem um conteúdo ideológico nítido. Tratando 

também de temas sociais, a categoria de Goodwin (1992) crítica social se assemelha a 

socialmente consciente, e por isso também se encaixa neste videoclipe (FIGURA 18). 

 

Figura 18: Montagem de frames do videoclipe “Diário de um detento”. Tempo: 6’47’’ / 1’33’’ 

 

 

Fonte: Youtube 
 

 Pode-se perceber que ainda não havia grande preocupação com as técnicas de 

produção do videoclipe. A ideia que temos ao visualizar o videoclipe é de que algumas 

imagens quando gravadas já haviam sido planejadas para que momento do vídeo seriam 

apresentadas, pois algumas cenas procuram trazem uma ideia de narrativa como história. 

Porém na maior parte do tempo são mostradas imagens sem uma sequência cronológica, 

apenas apresentando a realidade, dando a ideia de ter sido uma gravação sem seguir um 

roteiro. Quanto à iluminação das cenas percebe-se que tampouco se teve preocupação em 

seguir um padrão, pois percebemos imagens em preto e branco, algumas com tons azulados e 

outras com iluminação natural, como foi ilustrado anteriormente na figura 09.  
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5.2 Vida Loka II (2004) 

 

 O videoclipe inicia com uma cena de cinco jovens na periferia, que aparece ao fundo. 

A cena aparenta ser antiga pelas cores e qualidade de imagem, o figurino também ajuda a 

criar essa ideia pois remete aos anos 80 (FIGURA 19).  

 

Figura 19: Figurino. Frame do videoclipe “Vida Loka II”. Tempo: 0’18’’ 

 

 

Fonte: Youtube33 

 

Nesta primeira parte do videoclipe, dois jovens dobocham dos outros três devido as 

suas roupas. Também mostra o preconceito vivido por crianças da favela em uma loja 

(FIGURA 20). 

 

Figura 20: Frame do videoclipe “Vida Loka II”. Tempo: 1’54’’ 

Fonte: Youtube 
  

Nas próximas cenas é mostrado praticamente todo o tempo o cantor dublando a 

música em diversos lugares, sem um padrão de corte e muitas vezes sem seguir o ritmo da 

música. Devido ao isso podemos definir este videoclipe como diegético, categoria criada por 

Negus (1996). Ele define diegético quando o cantor ou intérprete aparece em cena cantando a 

música, quando se é possível definir a origem da música (FIGURA 21).  

 

                                                 
33 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Fu5kcgz73TY>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
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Figura 21: Frame do videoclipe “Vida loka II”. Tempo: 3’51’’ 

 

 

Fonte: Youtube 

 

 

Entre estas cenas, imagens contextualizando a história a ser contada aparecem 

(FIGURA 22).  

 

Figura 22: Frame do videoclipe “Vida loka II”. Tempo: 4’53’’ 

 

 

Fonte: Youtube 
 

Os planos destas imagens são diversos: há momentos em que o cantor aparece 

cantando a música em um plano médio e em primeiro plano (FIGURA 23), e em outros 

instantes ele aparece com planos abertos (FIGURA 24) para mostrar os ambientes em que está 

inserido.  

 

Figura 23: Plano médio no videoclipe “Vida Loka II”. Tempo: 5’24’’ 

 

 

Fonte: Youtube 
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Figura 24: Plano geral no videoclipe “Vida Loka II”. Tempo: 3’58’’ 

 

 

Fonte: Youtube 

 

 Devido a história apresentada na música, há a necessidade de transmitir nas imagens a 

realidade vivida. Com isso, assim como no videoclipe anteriormente analisado, os cenários 

utilizados para este videoclipe aparentemente não foram construídos apenas para a gravação 

do clipe, mas sim, foram utilizados locais existentes, sem alterar a realidade. (FIGURA 25) 

 

Figura 25: Montagem de cenas do videoclipe “Vida Loka II”. Tempo: 3’01 / 5’41’’ / 7’06’’  

 

 

Fonte: Youtube 

 

Os movimentos de câmera na maior parte do tempo acompanham o personagem 

durante a cena, nesses momentos a câmera parece estar sem estabilidade, sendo gravado com 

a câmera na mão, em alguns momentos dando a ideia de câmera subjetiva, para levar o 

espectador para a realidade das cenas. Em outros momentos a câmera fica parada, 

normalmente quando os planos são mais abertos para ambientar o espectador.  

As cenas apresentadas querem contar uma história, porém não mostram tudo o que a 

letra da música diz, as imagens vêm como um suporte para adicionar significados. É possível 

perceber isso durante todo o videoclipe, pois mesmo as cenas em que o cantor aparece 

dublando a música ele está inserido em algum lugar que constrói sentidos que a música deseja 

transmitir. Ele também aparece dublando a canção durante as cenas que constroem a narrativa 

(FIGURA 26). Pode-se dizer então que a categoria de amplificação criada por Goodwin 



47 

 

(1992) se encaixa neste videoclipe, pois, segundo ele, essa categoria ocorre quando a imagem 

não mostra exatamente o que a canção diz, mas adiciona significados a ela. 

 

Figura 26: Frame do videoclipe “Vida Loka II”. Tempo: 6’01’’ 

 

 

Fonte: Youtube 
 

Mesmo que o cantor apareça durante grande parte do videoclipe em primeiro plano 

cantando a música, os primeiros dois e dois últimos minutos do videoclipe são contando uma 

história. Entre essas cenas há imagens do cantor dublando a música em cenários que 

acrescentam significados à narrativa, mas sem uma ordem que construa uma história com 

início, meio e fim. Mesmo assim é possível perceber uma preocupação maior quanto a 

construção desta narrativa, pois mesmo que não haja todo o tempo uma ordem que conte uma 

história, o videoclipe parece apresentar várias histórias querendo transmitir a mesma 

mensagem. Vemos então a ideia da história em evidência (FIGURA 27), comentada por 

Trevisan (2011), pois pode-se perceber uma noção de narrativa, acontecimentos que propõem 

uma história, onde o intérprete aparece como narrador, personagem ou em inserções desta 

história. 

 

Figura 27: A história em evidência no videoclipe “Vida Loka II”. Tempo: 3’22’’ 

 

 

Fonte: Youtube 
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Tendo como tema principal a vida desde criança até adulto na periferia, as imposições 

da sociedade quanto à posse de dinheiro e bens materiais, a música aparece como protesto 

destas ideias. Devido a isso podemos dizer que a categoria socialmente consciente de Kaplan 

(1987) e de crítica social de Goodwin (1992) se adequa neste videoclipe, pois as duas 

categorias são definidas por tratarem de assuntos relacionados a sociedade (FIGURA 28). 

 

Figura 28: Socialmente consciente e crítica social no videoclipe “Vida Loka II”. Tempo: 6’51’’ 

 

 

Fonte: Youtube 
 

 Neste videoclipe, comparando com o primeiro clipe analisado, pode-se perceber uma 

evolução quanto aos recursos cinematográficos utilizados. Nota-se que houve uma maior 

preocupação na utilização de cores e iluminação, mantendo um melhor padrão durante o 

videoclipe. No momento em que se desejava referir-se aos anos 80, percebe-se a utilização de 

cores distintas do restante do videoclipe, para fazer essa diferenciação. Também houve 

preocupação na direção de arte neste momento, onde os figurinos remetem aos anos 80 e os 

objetos utilizados em cena também. 

 

5.3 Um Preto Zica (2016) 

 

 O videoclipe “Um Preto Zica” mostra homens procurados pela polícia sendo 

encontrados em um bar. Porém a história é criada em torno de um homem que seria quem 

encontrou os procurados e os entregou para a polícia. Na história os procurados são os 

integrantes do grupo Racionais MC’s. O videoclipe termina deixando a impressão de que terá 

uma continuação. 

 As cenas iniciais mostram os integrantes do grupo Racionais MC’s chegando em um 

bar. Assim que eles chegam o garçom coloca uma escuta em uma das mesas e logo após 

chega um homem que também está ligado aos planos do garçom. O homem que chegou envia 

uma mensagem e logo uma van aparece em frente ao bar. São mostrados papéis que estão 
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dentro da van com as fotos do grupo como procurados. O homem da van não consegue ouvir 

a escuta e então entra em contato com outro homem que está em casa, e este dá o comando 

para a polícia invadir o local (FIGURA 29). 

 

Figura 29: Frame do videoclipe “Um Preto Zica”. Tempo: 1’38’’ 

 

 

Fonte: Youtube34 
 

Alguns policiais invadem e no momento em que outros carros da polícia chegam no 

local o vídeo tem um corte, não mostrando se eles são pegos ou não. Após isso aparecem 

cenas do homem que teria entregue o grupo de homens para a polícia com as mãos atadas e 

ajoelhado, e todos os integrantes em volta dele. Um dos integrantes do grupo aparece com um 

objeto para bater no homem, mas o vídeo é cortado novamente, sem mostrar o final. 

(FIGURA 30). 

 

Figura 30: Frame do videoclipe “Um Preto Zica”. Tempo: 2’29’’ 
 

 

Fonte: Youtube 

 

 No videoclipe, a velocidade das imagens e dos cortes é feita no ritmo da música, e a 

montagem das cenas segue uma história. Praticamente todo o vídeo apresenta o efeito de 

slow, ou seja, câmera lenta, para deixar as imagens mais lentas, trazendo maior tensão para o 

espectador. Entre as cenas em slow há imagens que contam com efeito de aceleração, 

                                                 
34 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=kjtRkf31Dq8>. Acessado em 28 de novembro de 2016. 
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acompanhando a ideia de desconfiança que há durante o videoclipe. Ainda possuem algumas 

imagens com aceleração normal. Todos estes efeitos foram feitos de acordo com o ritmo da 

música, preocupação que não era vista nos videoclipes analisados anteriormente.  

Aparentemente, o videoclipe teve grande produção, pois este foi produzido em 

locações distintas dos outros videoclipes analisados, que foram gravados em locais como 

periferia e prisão. Mesmo tratando de temas como a criminalidade e polícia, assim como os 

outros, neste podemos perceber um cenário mais refinado, trazendo a narrativa de uma forma 

distinta dos outros videoclipes analisados.  

Há também uma preocupação maior com a iluminação utilizada, que segue durante 

todo o videoclipe, sendo ela avermelhada e azulada, que transmite a ideia futurista (FIGURA 

31). 

 

Figura 31: Iluminação do videoclipe “Um preto zica”. Tempo: 0’26’’ 

 

  

Fonte: Youtube 

 

Os planos e enquadramentos mais utilizados durante o videoclipe foram primeiro 

plano, plano médio e plano detalhe (FIGURA 32), focando muito nas expressões e ações dos 

atores e cantores, já que o videoclipe transmite durante todo o tempo um clima de tensão entre 

eles.  

 

Figura 32: Primeiro plano, plano médio e plano detalhe, respectivamente, em “Um preto zica”. Tempo: 1’08’’ / 

0’09’’ / 0’23’’ 

  

 

Fonte: Youtube 
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Os integrantes do grupo aparecem como personagens da história, e em nenhum 

momento cantam a música. Com isso, podemos dizer que temos a categoria de Trevisan 

(2011) história em evidência, pois este videoclipe apresenta uma narrativa, onde todas as 

cenas apresentadas têm ligações umas com as outras. De acordo com a autora, nessa categoria 

o intérprete aparece como personagem, o que também podemos observar durante videoclipe. 

Por não ser possível identificar a fonte da música, pois não temos o cantor dublando ou 

cantando a música e nenhum instrumento ou DJ tocando a música, o videoclipe se enquadra 

na categoria não diegético de Negus (1996). 

A história não está sendo ilustrada, as imagens não apresentam exatamente o que a 

música diz, mas fazem sentido com a letra que é cantada. Devido a isso, este videoclipe segue 

as características da categoria de amplificação definida por Goodwin (1992), ou seja, as 

imagens apresentadas no clipe adicionam significados à música, trazendo sentido a narrativa, 

mas sem ilustrar exatamente ao que a letra diz. Por tratar de um tema que envolve polícia e o 

crime, assim como nos outros videoclipes analisados, este também se enquadra nas categorias 

socialmente consciente de Kaplan (1987) e de crítica social de Goodwin (1992). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito foi verificar se existiam características peculiares que pudessem configurar 

um tipo especifico de videoclipes do grupo Racionais MC’s. Para isso foi necessário 

determinar alguns passos para assim aprofundar-se no assunto possibilitando um melhor 

entendimento dos assuntos a serem abordados. Foi necessário buscar a origem do gênero 

musical Rap, para compreender o propósito das mensagens transmitidas através deste estilo 

musical, trazendo assim seu contexto dentro do movimento Hip Hop. Buscou-se também o 

conhecimento sobre elementos da linguagem de videoclipe, seu surgimento, evolução e 

estética.  

Para responder a os questionamentos, foi necessário fazer um estudo através da 

literatura especializada a respeito da linguagem e da estética apresentadas nos videoclipes ao 

longo dos anos. A primeira autora utilizada para realização das análises presentes neste 

trabalho é Kaplan (1987), que construiu seu estudo a partir dos videoclipes apresentados pela 

MTV. A autora classifica cinco tipos diferentes de videoclipes: romântico, socialmente 

consciente, niilista, clássico e pós-moderno. De acordo com a autora, eles se caracterizam pela 

forma em que relacionam o tema das imagens e as narrativas apresentadas nos videoclipes. 

O segundo autor é Goodwin (1992), ele traz a relação de videoclipe com o cinema, 

ligando a música popular. Para entender de que forma a letra é transformada em algo visual, 

ele define três formas de relação: ilustração, amplificação e disjunção. Assim como Kaplan 

(1987) o autor categoriza os videoclipes apresentados pela MTV, são elas a crítica social e a 

paródia auto reflexiva.  Outro autor utilizado para a construção das observações e análises foi 

Negus (1996), onde ele traz quatro formas de categorizar a relação do som com a imagem: o 

diegético, não diegético, paralelismo e contraponto. Por fim, relacionando tanto a forma como 

estas imagens são apresentadas e o conteúdo, Trevisan (2011) constrói três tipologias, 

classificando os videoclipes com relação à importância do artista: o artista em evidência, a 

história em evidência e o conceito em evidência.   

As categorias citadas pelos autores foram utilizadas como base dos critérios de análise 

dos videoclipes do grupo Racionais MC’s, onde levou-se em consideração o conteúdo e a 

forma presente em cada um deles. Percebeu-se então que o primeiro videoclipe analisado, 

“Diário de um Detento”, tem o foco no artista, onde ele se apresenta na maior parte do tempo 

como cantor e não como personagem, se enquadrando no artista em evidência de Trevisan 

(2011). Porém, nos dois últimos clipes, “Vida Loka II” e “Um Preto Zica”, percebe-se uma 

narrativa onde o artista se apresenta como narrador e personagem da história, introduzindo 
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assim o clipe na história em evidência de Trevisan (2011). Dessa forma pode-se perceber que 

mesmo que haja por parte dos rappers a vontade de se manter longe de câmeras e de algo que 

possam a vir fazer parte de um produto de mercado, o foco nos videoclipes (que são uma 

maneira de vender a música e o artista), de certa forma era mostrar o artista.  

Nas categorias propostas por Goodwin (1992), quanto à forma que estas imagens se 

apresentam, foram encontrados em todos os videoclipes à amplificação, a fim contextualizar a 

história que estava sendo contada, não apenas ilustrando o que a música estava dizendo, mas 

acrescentando e mostrando o que realmente significa para o artista a música. Já nas categorias 

de Negus (1996) não foi possível definir uma categoria especifica para os videoclipes, pois 

nos dois primeiros analisados podemos encontrar o tipo diegético, onde o artista apresenta-se 

cantando a música. Já no último videoclipe analisado não se identifica a fonte de música, 

classificando-se como não-diegético. Percebe-se assim uma mudança na maneira de levar a 

narrativa que deseja ser apresentada no videoclipe, mostrando o artista não apenas como 

cantor, mas como parte da trama, como parte da história. 

Nas categorias criadas por Kaplan (1987) foi possível identificar um tipo específico 

que se enquadrou os três videoclipes, o socialmente consciente. O Rap teve seu início nas ruas 

com o intuito de levar a realidade vivida em bairros pobres, se destaca então por ser o gênero 

que mais questiona seu lugar social, querendo mudar o mundo de alguma forma através da 

música. Assim, seria inevitável não apresentar esta categoria nos três videoclipes, pois as 

músicas deste gênero tratam basicamente de temas sociais. Mesmo que os dois primeiros 

videoclipes analisados essa realidade vivida seja mostrada de maneira explicita, no vídeo “Um 

Preto Zica”, é apresentada a mesma relação de polícia, negros e bandidos, porém de uma 

forma ficcional, criando uma história.   

Quanto a aplicação dos elementos da linguagem audiovisual nos videoclipes, pode-se 

dizer que houve uma evolução e um aprimoramento da utilização das mesmas. Percebeu-se 

que com o passar dos anos houve uma preocupação maior em utilizar os elementos estéticos 

nas produções. Nota-se no momento em que comparamos as locações utilizadas para as 

gravações nos dois primeiros videoclipes com o último, onde se apresentou uma grande 

produção, com aspectos fílmicos. Também é possível perceber a mudança na preocupação 

com: figurino e direção de arte, trazendo artefatos que condizem e agregam à narrativa; e 

cores e iluminação, procurando unir-se com o contexto para transmitir ao espectador o que o 

videoclipe deseja. Os cortes utilizados nos dois primeiros vídeos não são característicos de 

videoclipe, que geralmente traz cortes condizendo com o ritmo da música, dando ideia de 

velocidade e estruturas enxutas. Já o último e mais atual videoclipe analisado mostra ter tido 
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maior preocupação com essa característica do videoclipe, trazendo cortes rápidos e aparecem 

no ritmo da música. 

 Não foi possível classificar um tipo específico de videoclipe do grupo Racionais 

MC’s, mas percebe-se que o grupo tem uma preocupação em utilizar as técnicas audiovisuais 

para   divulgação de seus trabalhos, aprimorando-se e dando importância a essa ferramenta de 

divulgação. Pode-se dizer que o grupo não está mais utilizando o videoclipe apenas para 

mostrar a realidade vivida e o artista, assim não haveria necessidade de fazer uma grande 

produção como a de “Um Preto Zica”. Acredita-se, a partir destas análises, que hoje os 

videoclipes são utilizados pelo grupo Racionais MC’s com o intuito de apresentar assuntos 

sociais de uma forma diferente que é vista tradicionalmente, assim, sensibilizando outros 

públicos e trazendo uma narrativa distinta da que era utilizada anteriormente. 

Em vista disso, a importância dessa pesquisa para o campo da comunicação se deu 

através da percepção da importância que o gênero musical Rap, que hoje tem grande 

visibilidade no mundo e no Brasil, vem dando para produção de videoclipes como ferramenta 

de divulgação e comercialização de seus trabalhos.  



55 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANDRADE, Mário. Pequena história da música. Nova Fronteira, 2015. 

 

 
BADIE, B.; HERMET, G. El método comparativo. In: ______ Política comparada. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 7-59. 

 

 

BRANDINI, Valéria. Panorama histórico – MTV Brasil. In: PEDROSO, Maria Goretti & 

MARTINS, Rosana. Admirável Mundo MTV Brasil. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 04 

 

 

CÂMARA, Rosana Hoffman. Análise de conteúdo: da teoria à prática em pesquisas sociais 

aplicadas às organizações. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 6 (2), jul - dez, 

2013,179-191. Disponível em: <pepsic.bvsalud.org/pdf/gerais/v6n2/v6n2a03.pdf>. Acessado 

em 19 de maio de 2016. 
 
 

CAVALCANTE, R. B.; CALIXO, P.; PINHEIRO, M. M. K. Análise de conteúdo: 

considerações gerais, relações com a pergunta de pesquisa, possibilidades e limitações do 

método. Disponível em < 

http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/download/10000/10871 >. Acessado em 12 de  

maio de 2016. 

 

 

CORRÊA, D. C. Inteligência artificial aplicada à análise de gêneros musicais. Tese 

(Doutorado em Física Aplicada) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em < 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_f3bc6a2b77969a8b264f0d5c871d7706  >. Acessado 

em 27 de maio de 2016. 

 

 

CORRÊA, L. J. A. Breve história do videoclipe. In: VIII Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação da Região Centro-Oeste – Cuiabá – MT, 2011. Disponível em < 

www.intercom.org.br/papers/regionais/centrooeste2007/resumos/R0058-1.pdf >. Acessado 

em 30 de maio de 2016. 

 

 

FARIA, de Reginaldo Tadeu Soeiro. Análise comparativa entre a linguagem audiovisual 

do cinema clássico X a linguagem audiovisual produzida para celular. Disponível em 

<http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/eventos/lecotec2009/anais/0627-

0644FARIA.pdf>. Acessado em 18 de outubro 2016. 

 

 

GASKELL, G.. Entrevistas individuais e grupais. In: BAUER, M.; GASKELL, G. 67 

Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 64-89. 

 

 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 1997. 



56 

 

 

 

JANOTTI JR, Jeder. À procura da batida perfeita: a importância do gênero musical para 

a análise da música popular massiva. Revista ECO-Pós 6.2, 2009. Disponível em 

<https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/1131>. Acessado em 23 de abril de 

2016. 

 

 

LEAL, Sérgio José Machado. Acorda Hip-hop!: despertando um movimento em 

transformação. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2007. 

 

 

LEOTE, Rosangella. Videoclipe: mudança do contexto e da linguagem. Rua, 15 set. 2008. 

Disponível em: <http://www.rua.ufscar.br/videoclipe-mudanca-do-contexto-e-da-

linguagem/>. Acesso em:  1 de set. de 2016. 

 

 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 3. ed. São Paulo: Senac, 2003. 

 

 

MACHADO, Arlindo. Pré cinemas & pós-cinemas. Campinas, São Paulo: Papirus, 1997. 

 

 

MARTINS, Rosana. Se Liga na Yo! – MTV Brasil. In: PEDROSO, Maria Goretti & Rosana 

Martins. Admirável Mundo MTV Brasil. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 40-49. 

 

 

OLIVA, Rodrigo. Um caminho duplo de interferência: reflexões sobre interações entre a 

linguagem cinematográfica e a linguagem do videoclipe. Rua, 15 jun. 2013. Disponível 

em: <http://www.rua.ufscar.br/um-caminho-duplo-de-interferencia-reflexoes-sobre-

interacoes-entre-a-linguagem-cinematografica-e-a-linguagem-do-videoclipe/>. Acesso em: 12 

de set. de 2016. 

 

 

OLIVEIRA, D.C., Análise de Conteúdo Temático-Categorial: Uma proposta de 

sistematização. Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008. 

 

 

PADILHA, Marcio Roberto Neves; MUNHOZ, Marcelo. Fotografia e audiovisuais. 

Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. Diretoria de Tecnologias 

Educacionais. Curitiba: SEED – Pr., 2010. 60 p. (Cadernos temáticos) 

 

 

PEDROSO, Maria Gorete; MARTINS, Rosana. Admirável Mundo MTV Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

 

 

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho 

científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. 

Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 



57 

 

 

 

SCHURMANN, Ernst F. A música como linguagem: uma abordagem histórica. 2ª ed. São 

Paulo, SP: Brasiliense, 1990. 

 

 

SOARES, Thiago. Videoclipe, o elogio da desarmonia: hibridismo, transtemporalidade e 

neobarroco em espações de negociação. In: IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 

Intercom, 2007. 

 

 

TEPERMAN, Ricardo. Se liga no som: as transformações do rap no Brasil. 1ª ed. São Paulo: 

Claro Enigma, 2015. 

 

 

TREVISAN, M. K. A era MTV, análise da estética de videoclipes (1984-2009). Porto 

Alegre: PUCRS, 2011. 

 

 

 

 

 



58 

 

ANEXO A – LETRA DE “DIÁRIO DE UM DETENTO”35 

 

"São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8h da manhã. 

Aqui estou, mais um dia. 

Sob o olhar sanguinário do vigia.  

Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de 

uma Hk. 

Metralhadora alemã ou de Israel. 

Estraçalha ladrão que nem papel. 

Na muralha, em pé, mais um cidadão José. 

Servindo o Estado, um Pm bom. 

Passa fome, metido a Charles Bronson. 

Ele sabe o que eu desejo. 

Sabe o que eu penso. 

O dia tá chuvoso. O clima tá tenso. 

Vários tentaram fugir, eu também quero. 

Mas de um a cem, a minha chance é zero. 

Será que Deus ouviu minha oração? 

Será que o juiz aceitou apelação?  

Mando um recado lá pro meu irmão: 

Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. 

Ele ainda tá com aquela mina. 

Pode crer, moleque é gente fina. 

Tirei um dia a menos ou um dia a mais, sei lá... 

Tanto faz, os dias são iguais. 

Acendo um cigarro, vejo o dia passar. 

Mato o tempo pra ele não me matar. 

Homem é homem, mulher é mulher. 

Estuprador é diferente, né? 

Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés,  

e sangra até morrer na rua 10. 

Cada detento uma mãe, uma crença. 

                                                 
35 Disponível em < https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/diario-de-um-detento.html>. Acessado em 14 

de novembro de 2016. 
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Cada crime uma sentença. 

Cada sentença um motivo, uma história de lágrima, 

sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, 

sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo.  

Misture bem essa química.  

Pronto: eis um novo detento 

Lamentos no corredor, na cela, no pátio. 

Ao redor do campo, em todos os cantos. 

Mas eu conheço o sistema, meu irmão, hã... 

Aqui não tem santo.  

Rátátátá... preciso evitar  

que um safado faça minha mãe chorar.  

Minha palavra de honra me protege 

pra viver no país das calças bege. 

Tic, tac, ainda é 9h40. 

O relógio da cadeia anda em câmera lenta. 

Ratatatá, mais um metrô vai passar. 

Com gente de bem, apressada, católica. 

Lendo jornal, satisfeita, hipócrita. 

Com raiva por dentro, a caminho do Centro. 

Olhando pra cá, curiosos, é lógico.  

Não, não é não, não é o zoológico 

Minha vida não tem tanto valor 

quanto seu celular, seu computador. 

Hoje, tá difícil, não saiu o sol. 

Hoje não tem visita, não tem futebol. 

Alguns companheiros têm a mente mais fraca. 

Não suportam o tédio, arruma quiaca. 

Graças a Deus e à Virgem Maria. 

Faltam só um ano, três meses e uns dias. 

Tem uma cela lá em cima fechada. 

Desde terça-feira ninguém abre pra nada.  

Só o cheiro de morte e Pinho Sol. 

Um preso se enforcou com o lençol. 
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Qual que foi? Quem sabe? Não conta. 

Ia tirar mais uns seis de ponta a ponta (...) 

Nada deixa um homem mais doente  

que o abandono dos parentes.  

Aí moleque, me diz: então, cê qué o quê? 

A vaga tá lá esperando você.  

Pega todos seus artigos importados. 

Seu currículo no crime e limpa o rabo. 

A vida bandida é sem futuro. 

Sua cara fica branca desse lado do muro. 

Já ouviu falar de Lucífer? 

Que veio do Inferno com moral. 

Um dia... no Carandiru, não... ele é só mais um. 

Comendo rango azedo com pneumonia... 

Aqui tem mano de Osasco, do Jardim D'Abril, Parelheiros, 

Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Angela,  

Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis. 

Ladrão sangue bom tem moral na quebrada. 

Mas pro Estado é só um número, mais nada.  

Nove pavilhões, sete mil homens. 

Que custam trezentos reais por mês, cada. 

Na última visita, o neguinho veio aí.  

Trouxe umas frutas, Marlboro, Free...  

Ligou que um pilantra lá da área voltou. 

Com Kadett vermelho, placa de Salvador. 

Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa  

com uma nove milímetros embaixo da blusa. 

Brown: "Aí neguinho, vem cá, e os manos onde é que tá? 

Lembra desse cururu que tentou me matar?"  

Blue: "Aquele puta ganso, pilantra corno manso. 

Ficava muito doido e deixava a mina só. 

A mina era virgem e ainda era menor. 

Agora faz chupeta em troca de pó!" 

Brown: "Esses papos me incomoda. 
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Se eu tô na rua é foda..." 

Blue: "É, o mundo roda, ele pode vir pra cá." 

Brown: "Não, já, já, meu processo tá aí.  

Eu quero mudar, eu quero sair.  

Se eu trombo esse fulano, não tem pá, não tem pum. 

E eu vou ter que assinar um cento e vinte e um." 

Amanheceu com sol, dois de outubro. 

Tudo funcionando, limpeza, jumbo. 

De madrugada eu senti um calafrio. 

Não era do vento, não era do frio. 

Acertos de conta tem quase todo dia. 

Ia ter outra logo mais, eu sabia. 

Lealdade é o que todo preso tenta. 

Conseguir a paz, de forma violenta. 

Se um salafrário sacanear alguém,  

leva ponto na cara igual Frankestein 

Fumaça na janela, tem fogo na cela. 

Fudeu, foi além, se pã!, tem refém. 

Na maioria, se deixou envolver 

por uns cinco ou seis que não têm nada a perder. 

Dois ladrões considerados passaram a discutir. 

Mas não imaginavam o que estaria por vir. 

Traficantes, homicidas, estelionatários. 

Uma maioria de moleque primário. 

Era a brecha que o sistema queria. 

Avise o Iml, chegou o grande dia. 

Depende do sim ou não de um só homem. 

Que prefere ser neutro pelo telefone. 

Ratatatá, caviar e champanhe. 

Fleury foi almoçar, que se foda a minha mãe! 

Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo... 

quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio! 

O ser humano é descartável no Brasil. 

Como modess usado ou bombril. 
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Cadeia? Guarda o que o sistema não quis. 

Esconde o que a novela não diz. 

Ratatatá! sangue jorra como água. 

Do ouvido, da boca e nariz. 

O Senhor é meu pastor...  

perdoe o que seu filho fez. 

Morreu de bruços no salmo 23, 

sem padre, sem repórter. 

sem arma, sem socorro. 

Vai pegar Hiv na boca do cachorro. 

Cadáveres no poço, no pátio interno. 

Adolf Hitler sorri no inferno!  

O Robocop do governo é frio, não sente pena. 

Só ódio e ri como a hiena. 

Rátátátá, Fleury e sua gangue  

vão nadar numa piscina de sangue. 

Mas quem vai acreditar no meu depoimento? 

Dia 3 de outubro, diário de um detento." 
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ANEXO B – LETRA DE “VIDA LOKA II”36 

 

Firmeza total, mais um ano se passando aí 

Graças a Deus a gente tá com saúde "aê", "morô"? Com certeza 

Muita coletividade na quebrada 

Dinheiro no bolso, sem miséria 

E é "nóis", "vamo" brindar o dia de hoje 

O amanhã só pertence a Deus 

A vida é "loka" 

 

Deixa eu fala, pro "cê" 

Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase irmão 

Logo mais "vamo" arrebentar no mundão 

De cordão de elite, 18 quilates 

Põe no pulso, logo breitling 

 

Que tal, tá bom? 

 

De lupa bausch & lomb, bombeta branca e vinho 

Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos 

Pobre é o diabo, e eu odeio a ostentação 

Pode rir, rir, mas não desacredita não 

 

É só questão de tempo, o fim do sofrimento 

Um brinde pros guerreiros, Zé povinho eu lamento 

Vermes que só faz peso na terra 

 

Tira o "zóio" 

 

Tira o "zóio", vê se me erra 

Eu durmo pronto pra guerra 

E eu não era assim, eu tenho ódio 

                                                 
36 Disponível em <https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/vida-loka-parte-ii.html>. Acessado em 14 de 

novembro de 2016. 
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E sei que é mau pra mim 

Fazer o que se é assim 

Vida "loka" cabulosa 

O cheiro é de pólvora 

E eu prefiro rosas 

 

E eu que... e eu que 

 

Sempre quis um lugar 

Gramado e limpo, assim verde como o mar 

Cercas brancas, uma seringueira com balança 

Disbicando pipa cercado de criança 

 

How... how brown 

 

Acorda sangue bom 

Aqui é Capão Redondo "tru" 

Não Pokemon 

Zona Sul é invés, é estresse concentrado 

Um coração ferido por metro quadrado 

 

Quanto mais tempo eu vou resistir 

Pior que eu já vi meu lado bom na U.T.I. 

Meu anjo do perdão foi bom 

Mas tá fraco 

Culpa dos imundos, do espírito opaco 

 

Eu queria ter, pra testar e ver 

Um malote, com glória, fama 

Embrulhado em pacote 

Se é isso que "cêis" quer 

Vem pegar 

 

Jogar num rio de merda e ver vários "pular" 
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Dinheiro é foda 

Na mão de favelado, é "mó guela" 

Na crise, vários pedra 90, esfarela 

 

Eu vou jogar pra ganhar 

 

O meu money, vai e vem 

Porém quem tem, tem 

Não cresço o "zóio" em ninguém 

O que tiver que ser 

Será meu 

Tá escrito nas estrelas 

Vai reclamar com Deus 

 

Imagina "nóis" de Audi 

Ou de Citroen 

Indo aqui, indo ali 

Só "pam" 

De vai e vem 

No capão, no Apura, vou colar 

Na pedreira do São Bento 

Na fundão, no pião 

Sexta-feira 

 

De teto solar 

O luar representa 

Ouvindo Cassiano, há 

Os "gambé" não "guenta" 

É, mas se não der 

 

"Nêgo" 

O que é que tem? 

O importante é nós aqui 

Junto ano que vem 
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E o caminho 

Da felicidade ainda existe 

É uma trilha estreita 

É em meio a selva triste 

 

Quanto se paga 

Pra vê sua mãe agora 

E nunca mais vê seu pivete 

Embora? 

Dá a casa, dá o carro 

Uma glok e uma fal 

Sobe cego de joelho 

Mil e cem "degrau" 

 

Quente é mil "grau" 

O que o guerreiro diz 

O promotor é só um homem 

Deus é o juiz 

 

Enquanto Zé povinho 

Apedrejava a cruz 

Um canalha fardado 

Cuspiu em Jesus 

 

Hó 

 

Aos 45 do segundo arrependido 

Salvo e perdoado 

É Dimas o bandido 

 

É louco o o bagulho 

Arrepia na hora 

Ó 
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Dimas, primeiro vida "loka" da história 

 

Eu digo 

 

glória... glória 

Sei que Deus tá aqui 

 

E só quem é 

Só quem é vai sentir 

 

E meus "guerreiro" de fé 

Quero ouvir... quero ouvir 

 

E meus "guerreiro" de fé 

Quero ouvir... irmão 

 

Programado pra morrer "nóis é" 

Certo é... certo é... Crer no que der 

 

Firmeza 

 

Não é questão de luxo 

Não é questão de cor 

É questão que fartura 

Alega o sofredor 

 

Não é questão de presa 

Nem cor 

A ideia é essa 

Miséria traz tristeza e vice-versa 

Inconscientemente 

Vem na minha mente inteira 

 

Uma loja de tênis 
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O olhar do parceiro feliz 

De poder comprar 

O azul, o vermelho 

O balcão, o espelho 

O estoque e a modelo 

 

Não importa 

Dinheiro é truta 

E abre as "porta" 

Dos "castelo" de areia que quiser 

 

Preto e dinheiro 

São palavras rivais? 

É? 

Então mostra pra esses cú 

Como é que faz 

 

O seu enterro foi dramático 

Como o blues antigo 

Mas de estilo 

Me perdoe, de bandido 

 

Tempo "pá" pensar 

Quer parar? 

Que se quer? 

Viver pouco como um rei 

Ou então muito, como um Zé? 

 

Às vezes eu acho 

Que todo preto como eu 

Só quer um terreno no mato 

Só seu 

 

Sem luxo, descalço, nadar num riacho 
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Sem fome, pegando as fruta no cacho 

 

Aí truta, é o que eu acho 

Quero também 

Mas em São Paulo 

Deus é uma nota de 100 

Vida "loka" 

 

Porque o guerreiro de fé nunca gela 

Não agrada o injusto e não amarela 

O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra 

Mas morreu como um homem, é o prêmio da guerra 

Mas ó 

Conforme for, se precisar afogar no próprio sangue 

Assim será 

Nosso espírito é imortal, sangue do meu sangue 

Entre o corte da espada e o perfume da rosa 

Sem menção honrosa, sem massagem 

 

A vida é "loka", "nêgo" 

E nela eu tô de passagem 

 

À Dimas o primeiro 

Saúde guerreiro 

 

Dimas...
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ANEXO C – LETRA DE “UM PRETO ZICA”37 

 

Preto zica, truta meu, disse assim 

"Ih truta, mó fita! " 

O truta meu disse assim (vai vendo) 

Preto zica, truta meu, disse assim 

"Mó fita, mó treta! " o truta meu disse assim (que fita) 

Preto zica, truta meu, disse assim 

"Ih truta, mó fita! " o truta meu disse assim (vai vendo) 

Preto zica, truta meu, disse assim 

"Mó fita, mó treta! " o truta meu disse assim  

Veja quanta ideia, bonitão 

Os truta aqui tão, no mó conchavo 

Torcendo por você e calculando seu cada centavo 

Ficaram cego e a meta é tomar seu lugar 

Intravenosa, venenosa, via jugular 

Eu não quero tá na pele dos que leva e traz 

Nem imaginar ou sumariar desse rapaz 

Salve, mas um truta meu assim me disse 

"Negar dinheiro é o carai, não fala tolices" 

Que nem boliche, vixe, apavorou 

 

Mas o resultado é consequência que o mestre falou 

É tudo um teste, how! É como peste 

Alastra e arrasta até que nada de nada me reste 

Um truta meu me disse que o chicote estrala 

O inimigo da risada da sua vala no sofá da sala 

Como se fala: "uma bala, escolha a sua! " 

Encomenda o fracasso do palhaço em plena luz da Lua 

Quem de alma nua atua na sua mente 

Faz você achar que o azar é só mero presente 

 

                                                 
37 Disponível em <https://www.vagalume.com.br/racionais-mcs/preto-zica.html>. Acessado em 14 de novembro 

de 2016. 
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Que aquela treta do passado se torne recente 

Remanescente, dificilmente sai da guerra cientes 

É deprimente, ente, não olha pra frente 

Em cada mente um pensamento desse inconsequente 

Ou indecente, ente, ou iminente, é quente 

É simplesmente: São vários e vários doentes 
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ANEXO D – PLANOS E ENQUADRAMENTOS38 

 

Escalas 

Os planos podem-se dividir pela sua diferente dimensão ou escala, com referência 

padrão ao corpo e escalas humanas. 

 

Plano Geral  

Plano mais aberto que a figura humana de corpo inteiro, geralmente abrangendo um 

espaço grande ou uma paisagem.  

 

Plano de Conjunto  

Plano com a mesma escala do Plano de Corpo Inteiro, mas com um conjunto de dois 

ou mas indivíduos. 

 

 

 

                                                 
38 Disponível em: < http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0dA-

eKsSp5sJ:docslide.com.br/documents/manual-linguagem-audiovisual.html+&cd=2&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br>. Acessado em 26 de novembro de 2016. 
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Plano de Pormenor (ou Detalhe)  

Plano que foca uma pequena parte do corpo humano ou de um objecto, revelando um 

pormenor (p.e. mão segurando um isqueiro). 

 

Ângulos e Ponto de Vista  

Os planos também se classificam pelo ângulo da câmara em relação à figura humana 

ou a um objecto/ espaço. No eixo vertical, as três situações principais estão exemplificadas. 

 

 

No eixo horizontal, poderemos falar simplificadamente em ponto de vista ou ângulo 

Frontal, Oblíquo (também chamado de Três Quartos), de Perfil e de Costas (ou Traseiro). 


