
 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe Iop Capeleto 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II 

VJING: ARTE E COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 



Felipe Iop Capeleto 

 

 

 

 

VJING: ARTE E COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação II (TFG II) 

apresentado ao Curso de Publicidade e 

Propaganda, Área de Ciências Sociais, do 

Centro Universitário Franciscano, como 

requisito para a conclusão do curso. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª Drª Michele Kapp Trevisan 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013



Felipe Iop Capeleto 

 

 

 

 

VJING: ARTE E COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação II (TFG II) 

apresentado ao Curso de Publicidade e 

Propaganda, Área de Ciências Sociais, do 

Centro Universitário Franciscano, como 

requisito para a conclusão do curso. 

  

  

  

  

  

  

___________________________________________  

Profª Drª Michele Kapp Trevisan (Orientadora – Centro Universitário Franciscano) 

  

  

 ___________________________________________ 

 Ms. Fernando Franco Codevilla  

 

  

_________________________________________  

Profª Ma. Janea Kessler (Centro Universitário Franciscano)  

  

  

  

  

  

  

  

Aprovado em 25 de novembro de 2013. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer antes de tudo, a quem me incentivou, me deu uns puxões de orelha, 

alguns merecidos, me guiou para que eu chegasse até aqui e que nunca deixou que nada saísse 

do seu trajeto natural, obrigado Mãe, por me trazer até aqui e ter moldado quem sou hoje. A 

meu Pai, que mesmo distante esteve ao meu lado pra me socorrer, pra me ouvir e por vezes 

até juntar os pedaços e me mandar levantar. Ao meu irmão, Bruno, que não há palavras pra 

descrever o quanto crescemos e nos tornamos melhores juntos, o quanto nos apoiamos um no 

outro nesse tempo de vida que vivemos juntos. Aos meus outros irmãos, Talles e André, pelas 

risadas, apoio, conversas e besteiras. 

E tenho e preciso agradecer a pessoa que me deu alguém que é capaz de mudar meu 

dia, de me entender apenas com um olhar, e aguentar minha “chatisse” diária, Carol, te Amo! 

Tenho que agradecer a ela também por me proporcionar com o cara pelo qual me derreto de 

ver um sorriso no rosto, um olhar de felicidade, um gesto de carinho, o cara que tira sorriso do 

meu rosto mesmo nos meus piores dias, que me faz levantar todo dia e viver, viver por ele e 

por nós...Davi, meu filho lindo, TE AMO MAIS QUE TUDO. 

Obrigado aos meus amigos que me acompanharam, sei que vocês estavam sempre 

comigo, Evandro, Giuliano, Anderson, seguimos caminhos diferentes mas nunca perdemos a 

amizade que nos aproxima. 

Nesses quatro anos de faculdade muita coisa aconteceu na minha vida, muitas 

amizades foram feitas. Não teria como agradecer a cada um de vocês que fez parte dessa 

trajetória de quatro anos de convivência e alegrias. Mas existem coisas que nunca sairão da 

lembrança por mais que agora cada um siga seu caminho, a amizade perdura, e seremos 

eternos colegas. Fiquem certos que nunca me esquecerei dos roteiros estilo “Kinder”, e das 

noites mal dormidas fazendo trabalho com vocês sempre na ultima hora. Chegamos ao final e 

não aprendemos ainda, acabamos sempre deixando pra última hora. Valeu “Turma Palha”! 

Agradeço as professoras que tiveram contribuição pra eu chegasse até aqui, que me 

ajudaram nesse processo de construção de acadêmico e ser humano. Obrigado a minha 

orientadora Michele Kapp pela paciência e confiança, à Carol Brum pelas conversas e 

compreensão, à Janea Kessler por dividir o muito de conhecimento comigo, enfim, todas 

foram importantes pra mim muito obrigado de coração. 

Obrigado Christian Ludtke, sabe que se não tivesse aberto as portas da produtora pra 

mim, eu não seria o profissional que me tornei hoje, e arrisco a dizer que esta pesquisa nem 

existiria, valeu pela força Alemão! 



Valeu aos organizadores da Sunset Sessions e da Soul Beats por abrirem as portas e 

deixarem eu gravar as projeções desta análise, e um agradecimento especial ao VJ Guitronic e 

ao VJ Schuster, que aceitaram o convite em participar desta pesquisa e foram pacientes e 

atenciosos nos questionamento e dúvidas que tive. Valeu! 

Agradeço aos amigos que fiz e que tenho na TV Unifra e a instituição por me dar a 

oportunidade de estudar. 

Por fim, os agradecimentos talvez não tivessem fim, mas é hora de parar. Chego ao 

fim de ciclo. Encerro este ciclo feliz, pelas conquistas, pelas decepções, pelo aprendizado, 

pelos amigos que fiz nestes quatro anos. Foi difícil, foi árduo, mas chegou, o fim chegou e 

agora sinto um sentimento de perda, perda da convivência com essa “turma palha” que me 

conquistou e tornou-se unida ao longo desse tempo. Mas sei que cada um vai seguir o 

caminho que lhe deixará mais feliz e que nunca nos esqueceremos do que vivemos. Valeu!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A presente pesquisa analisou as projeções visuais denominadas Vjing a fim de averiguar as 

possibilidades comunicacionais desta intervenção audiovisual como ferramenta publicitária. 

Para isso, foi necessário estudarmos seu processo construtivo através dos conceitos de 

Linguagem Audiovisual e Montagem, bem como compreendermos as formas antecessoras do 

Vjing. Entre essas formas, incluídas neste estudo, foram: Color Music, Visual Music, Cinema 

Experimental e Expandido, Live Cinema, Motion Graphics, Videoarte, Videoclipe e Arte 

Digital, além dos conceitos de VJ e Vjing. Ainda, relatamos experiências de marcas que 

associaram seus nomes ao objeto deste estudo. Por meio de metodologia qualitativa, foram 

analisados dois eventos de musica eletrônica em Santa Maria-RS e região, com o intuito de 

perceber a inserção de marcas do evento, das atrações, de patrocinadores e de apoiadores nas 

projeções realizadas pelos VJs. Com a análise destes dois eventos foi possível perceber que o 

Vjing não é bem explorado nas festas da cidade de Santa Maria, mas que tem potencial para 

tornar-se uma ferramenta de comunicação publicitária eficiente na aproximação com o 

público-alvo. 

 

Palavras-chave: publicidade; audiovisual; Vjing 

 

ABSTRACT: 

 

This study examined the visual projections denominated Vjing, to identify the possibility 

audiovisual projection using as advertising tool. In the theoretical we study, the concepts of 

Audiovisual Language and editing. Also, discussed ways the predecessors Vjing such as 

Color Music, Visual Music, Experimental Expanded Cinema, Live Cinema, Motion Graphics, 

Video Art, Video clip and Digital Art. Finally we reflect on the concepts and practices of the 

Vjing. We reported experiences of brands that associate names to the object of this study. 

With, a qualitative methodology, analyzed two events of electronic music in Santa Maria-RS 

and region. To identify the inclusion of brands in the projections of VJs: attractions, sponsors 

and supporters in the projections made by the VJs. With the analysis Vjing we realized that is 

not well explored in the festivals in the city of Santa Maria. But it has the potential to be 

efficient advertising tool with approach of the target audience. 

  

Key-Words: advertising; audio-visual; Vjing 
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INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que a recepção de produtos audiovisuais não acontece mais somente em 

locais específicos como salas de cinema ou nas salas das casas com aparelhos de televisão. 

Cada vez é mais comum nos depararmos com produtos audiovisuais em diversos lugares 

sejam em shoppings, lojas, bares, ruas e na maioria dos lugares que frequentamos. O advento 

da tecnologia e a facilidade em produzir e distribuir produtos o audiovisual faz com que 

estejamos sempre expostos a informações visuais a todo o instante. 

As intervenções audiovisuais, mais especificamente as projeções visuais tomaram 

conta de eventos tanto de música eletrônica como de shows de bandas musicais. São 

exploradas por determinadas marcas que procuram aliar sua identidade e direcionar suas 

ações publicitárias diretamente ao público alvo e buscam maior interação destas marcas com o 

público específico. 

As tecnologias ampliaram as possibilidades de criação de produtos audiovisuais 

experimentais. Algumas das primeiras intervenções artísticas caracterizadas pela mescla de 

tecnologia e artes visuais nasceram em meados das décadas de 1960 e 1970, e foram 

chamadas de videoarte.  Baseada na desconstrução de produtos audiovisuais que dão forma a 

outros produtos audiovisuais, e desta mistura, associada à ideia da linguagem videoclíptica, 

que une a imagem à música, deu início ao processo construtivo das performances visuais 

chamadas de Vjing, que acabam por dar visualidade à música, agregando assim significados. 

Moran (2004) observa a atividade dos VJs como momento histórico entre a arte e a 

comunicação proposto pelo fenômeno do entretenimento e da intervenção audiovisual na 

busca pelo estimulo de sentidos e percepções.  O Vjing é realizado por um Video Jockey (VJ) 

a partir da manipulação de imagens ao vivo projetadas em telas visualizadas em monitores de 

televisão ou painéis de LED1, em determinados eventos. Nos eventos podem ter a companhia 

de um Disc Jockey (DJ), como é o caso de festas, festivais de música eletrônica e shows de 

bandas musicais. Realizado em São Paulo, no ano de 2002, o Red Bull Live Images foi o 

evento responsável por trazer visibilidade ao Vjing, o qual deixa de ficar restrito a festas de 

música eletrônica e casas noturnas. Posteriormente outros eventos foram realizados e 

contribuiram para o crescimento do Vjing, como o Skol Beats, Festival Eletronika de Novas 

Tendências Musicais, Nokia Trends, Tim Festival e Motomix.  A contratação de VJs para os 

eventos de música eletrônica para projeções ao vivo associaram as marcas dos patrocinadores 

                                                 
1 Diodo emissor de luz também é conhecido pela sigla em inglês LED (Light Emitting Diode). Sua 

funcionalidade básica é a emissão de luz em locais e instrumentos onde se torna mais conveniente a sua 

utilização no lugar de uma lâmpada. Disponível em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_emissor_de_luz. 
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como incentivadores da atividade, além de demonstrar a preocupação de aliar tecnologia e 

novas experimentações.  

Contudo, pode-se dizer que o Vjing como uma ferramenta de comunicação ainda é 

pouco explorado, mas que possui público consumidor que cresce e é capaz de ser uma ótima 

oportunidade para que marcas possam fazer suas ações publicitárias e aproximar-se de seu 

público alvo, visto que as projeções realizadas pelo VJ não são imagens soltas e aleatórias 

projetadas em um telão ou exibidas em televisores ou painéis de LED, mas imagens pensadas 

para transmitir mensagens ou estímulos sensoriais. 

Em nossa observação inicial percebemos que o Vjing é um produto audiovisual ainda 

pouco explorado como ferramenta de comunicação, que abrange um público ainda 

relativamente pequeno e segmentado. Baseado nisto, questiona-se: de que forma o Vjing pode 

ser explorado como ferramenta publicitária nas festas em Santa Maria e região? 

Desta forma, a presente pesquisa tem como objetivo principal analisar as 

possibilidades comunicacionais do VJ como ferramenta publicitária, e como objetivos 

específicos constatar como o Vjing é usado como ferramenta publicitária em eventos da 

cidade de Santa Maria- RS e região. Neste sentido, para dar conta da intenção deste estudo, 

convém que seja definido o conceito de Vjing, a partir do conhecimento de algumas formas 

audiovisuais que contribuíram para sua configuração estética, dando ênfase à videoarte e ao 

videoclipe por acreditar que, na sua utilização enquanto ferramenta de comunicação 

publicitária, estas sejam as mais relevantes. Em seguida, elaboramos um mapeamento e 

observação analítica de algumas projeções e/ou exibições de VJ’s em festas na região de 

Santa Maria, para que sejam percebidas inserções de marcas nas mesmas. Ao final, 

pretendemos apontar possibilidades de utilização da prática como ferramenta publicitária. 

A partir desta problemática, nossa metodologia caracterizou-se por ser a combinação 

de observações e entrevistas.  Detemos-nos a dois eventos, Sunset Sessions2, realizada no dia 14 

de setembro de 2013 na casa noturna Kasarão Arena em Faxinal do Soturno – RS e Soul Beats3, 

com realização em 11 de outubro de 2013 no Avenida Tênis Clube em Santa Maria – RS.  

Apresentamos em nossa pesquisa observações analíticas de caráter qualitativo do 

ambiente dos eventos e das projeções nestes eventos combinados com entrevistas estruturadas 

com os VJs Schuster e Guitronic a fim de entender o processo de produção das projeções.  

                                                 
2 Projeto com o objetivo de fomentar o conhecimento e a apreciação pela música eletrônica. Disponível em 

http://www.facebook.com/sunsetsessionsSM. 
3 Iniciativa que nasceu para contribuir com a cena da música eletrônica. Disponível em 

https://www.facebook.com/euSoulBeats. 
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Nas projeções dos dois eventos selecionados, foram observados os elementos visuais 

durante a apresentação da atração principal de cada evento, no caso da Sunset Sessions, o DJ 

Click | Click (Alemanha) e no Soul Beats, a dupla Leozinho e Paciornik. Foi observada 

também se há a inserção das marcas do evento, das atrações principais durante a apresentação 

e de possíveis apoiadores e patrocinadores. 

Como o Vjing é um produto audiovisual, é interessante que se conheça os elementos 

que configuram esta linguagem. No primeiro capítulo, Comunicação Audiovisual, abordamos 

de maneira breve a persuasão da atividade publicitária e a publicidade audiovisual, após o 

conceito de linguagem audiovisual, citando os códigos específicos que a compõe, como seus 

enquadramentos e variados planos, além de abordar suas funções e sua integração entre som e 

imagem. Buscamos, ainda, neste primeiro capítulo apresentar o conceito de montagem nas 

formas audiovisuais, ao contemplar seus diferentes tipos e demonstrar que a montagem é 

capaz de dar ritmo a determinada forma audiovisual. Já o segundo capítulo, traz as formas 

antecessoras; conforme comentado anteriormente, conceituamos Color Organs, Color Music, 

Visual Music, formas estas capazes de proporcionar experiências multissensoriais ao público-

alvo.  

Neste segundo capítulo também refletimos como o cinema experimental explora da 

liberdade criativa ao apresentar produtos audiovisuais sem a preocupação com a linearidade 

narrativa e a capacidade do Cinema Expandido em sair do modo tradicional de exibição, não 

se detendo a salas de cinema fechadas. Ao comentarmos sobre Live Cinema, vemos a 

semelhança com o Vjing ao estudarmos a maneira em que o é produzido, quando som e 

imagem são manipulados em tempo real. Quando se comenta sobre Motion Graphic, 

mostramos que é a técnica de manipular e combinar livremente os tipos de imagens, além de 

trazermos as formas geométricas e abstratas para o estudo, formas utilizadas pelo VJ.  

No subcapítulo Videoarte, abordamos suas origens e seu conceito, identificando suas 

primeiras experiências com manipulação de imagens em tempo real e referências trazidas 

desta arte para a apresentação do VJ. 

No subcapítulo seguinte, Videoclipe, buscamos o conceito e sua semelhança com o 

Vjing, onde se alia a música às imagens, sem a necessidade de história narrativa, além de sua 

função mercadológica e sua popularização. No terceiro subcapítulo intitulado Arte Digital foi 

abordada a maneira em que arte e tecnologia conseguem recombinar elementos a partir do 

momento em que os artistas começam a utilizar o computador para a criação de suas obras. 

Já no terceiro capítulo sobre VJ e sua prática, o Vjing, apresentamos seus conceitos e 

as maneiras que esta prática acontece. Ainda, neste capítulo, abordamos as possíveis 
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sensações e percepções do público-alvo que consomem este produto audiovisual. Como 

subcapítulo, Vjing aliado a marcas, foi realizado o estudo de eventos precursores da atividade 

de Vjing, com a proximidade das marcas a este produto audiovisual, assim como sua 

contribuição para a análise dos eventos desta pesquisa. 

A partir do nosso referencial teórico apresentado buscamos analisar as projeções 

visuais realizadas pelo VJ Guitronic em dois diferentes eventos na região de Santa Maria. 

Observamos e analisamos as formas apresentadas e as inserções de possíveis marcas durante a 

performance e avaliamos, então, o Vjing como potencial ferramenta de comunicação 

publicitária. 
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1 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL 

 

Os produtos audiovisuais tornaram-se cada vez mais comuns em nosso cotidiano 

através da publicidade audiovisual a que somos expostos diariamente. O meio publicitário 

usufrui desta técnica de apresentar seus produtos ou serviços através da união entre som e 

imagem e busca utilizar esta integração como um meio de atrair o público-alvo. Diante disto 

Covaleski (2009, p.55) define publicidade como “uma técnica de comunicação com finalidade 

comercial e/ou institucional que evolui permanentemente, em sua forma e conteúdo, em 

tecnologia e em linguagem.”.  Com isso o autor nos afirma que a publicidade além de ser uma 

ferramenta de comunicação para divulgação, busca e evolui através de novas maneiras de 

atrair e atingir de maneira eficaz o público-alvo. 

A publicidade além de fazer uso de diversos meios para divulgação como televisão, 

jornais, rádios, entre outros, utiliza-se também do aspecto informativo e da persuasão para 

conquistar o possível público consumidor. Sobre estes dois aspectos da publicidade, Moderno 

(2000, p. 1) nos diz que, 

 

A dimensão informativa da publicidade pode influenciar o consumidor através do 

conhecimento e aprendizagem, despoletando as componentes internas (motivando) e 

externas (acto de compra).  

A dimensão persuasiva da publicidade acelera a influência sobre o consumidor 

através das diferentes formas e mecanismos de persuasão (MODERNO, 2000, p. 1) 

 

Sobre a dimensão persuasiva, o autor elenca outros tipos de persuasão, a racional, que 

diz respeito a alguma forma que representa vantagem ou beneficio, como melhor preço ou 

maior duração de determinado produto, por exemplo; a persuasão inconsciente, que age no 

desejo e posse que a mensagem publicitária exerce sobre seus consumidores e a persuasão 

emotiva, que está ligada as emoções e sentimentos das pessoas, capazes de influenciarem 

assim em seu comportamento. Segundo Viscott (1982, p. 18) “os sentimentos são a reação 

mais direta à nossa percepção, e às vezes permitimos que nossos sentimentos deem um 

colorido a nossas percepções.”, percepções estas sentidas através de estímulos sensoriais, 

percebidas, por exemplo, durante projeções da atividade de um VJ durante eventos de música 

eletrônica. 

O Vjing, processo audiovisual fruto da atividade do VJ, alia o poder de utilizar o meio 

audiovisual as experimentações de sensações ao público consumidor presente em determinado 

evento, sendo possível ser utilizado como forma de divulgação de algum tipo de produto ou 

serviço. A publicidade audiovisual faz uso da linguagem do cinema para construção de seus 
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produtos, como comerciais de televisão, e outros tipos de produtos audiovisuais. 

Abordaremos a seguir os elementos específicos que compõe a linguagem audiovisual a fim de 

compreendermos esta integração entre imagem e som. 

De forma geral, pode-se conceituar o audiovisual como a integração de som e imagem 

em movimento que juntos são capazes de transmitir mensagens e sensações ao espectador. 

Através desse meio é possível agregar uma grande quantidade de informações por meio de 

diferentes formas que sejam relevantes e envolvam o público. São exemplos disso as 

produções cinematográficas, televisivas ou qualquer produto ou peça de vídeo digital ou 

analógico. Incluem-se ainda nesta linguagem as produções chamadas Vjing, tema desta 

pesquisa. Para Rodríguez, 

a linguagem audiovisual é um conjunto sistematizado e gramaticalizado de recursos 

expressivos que foram sempre previamente imaginados por um narrador e que 

permitem ao público séries organizadas de sensações e percepções que se 

transformarão em mensagens concretas e complexas (RODRÍGUEZ, 2006, p. 28) 

 

Esta linguagem é composta por um conjunto de códigos específicos padronizados que 

constroem uma mensagem, organizando a forma como os elementos serão apresentados ao 

público. Estes elementos são enquadramentos, ângulos, planos, movimentos de câmera, luz, 

cor, tempo/movimento e som, que organizados compõem um audiovisual capaz de gerar 

significados e provocar sensações em quem o assiste. 

O enquadramento é definido por Martin (2011, p. 38) como a “maneira como o diretor 

decupa4 e eventualmente organiza o fragmento de realidade apresentada à objetiva, que assim 

aparecerá na tela”. O enquadramento tem a função de mostrar quem ou que será mostrado na 

tela contribuindo assim para a compreensão da mensagem, ou seja, é pensar sobre qual área 

vai aparecer na cena e indicar qual o melhor ponto de vista para a ação que será registrada, 

funcionando como um recorte da imagem real/total. 

Todo enquadramento possui um ângulo de filmagem que poderá carregar significado 

psicológico para determinada ação ou cena. Estes ângulos são definidos por Martin (2011, p. 

43) como: plongée, que se trata da filmagem de cima para baixo, tendo como efeito a 

apequenar o indivíduo e “contra-plongée, onde o tema é fotografado de baixo para cima, dá 

geralmente a impressão de superioridade, exaltação e triunfo.”. 

Nogueira (2010, p. 13) define plano como “a unidade mínima da linguagem 

cinematográfica, isto é, um segmento ininterrupto de tempo e espaço fílmico”, ou seja, é o 

                                                 
4 Consiste no registro e anotação do que ocorre em cada trecho gravado. 
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tempo que determinado objeto permanece em quadro. O plano tem a função de transmitir ao 

espectador todo o conteúdo dramático de determinada ação a fim que ele determine e perceba 

o conteúdo exibido, sendo o plano o elemento que aproxima ou afasta o espectador de 

determinada ação ou objeto. Existem variados planos, os mais utilizados segundo Rodrigues 

são Grande Plano Geral (GPG), que servem para situar o espectador em que local a cena 

acontece, o Plano Geral (PG), que mostram o prédio ou casa da cena, Plano Geral Abeto 

(PGA), mostra de uma só vez o espaço da ação, utilizado para cenas em lugares amplos, 

externos ou internos, Plano Geral Fechado (PGF), mostra a ação do ator em determinado 

espaço, Plano Americano (PA), onde o personagem é mostrado do joelho para cima, Plano 

Médio (PM), o personagem mostrado da cintura para cima, utilizado para mostrar o 

movimento das mãos do personagem, Plano Próximo (PP), chamado também de Primeiro 

Plano, mostra características e atitudes do personagem, enquadrando-o do busto para cima, 

Close (CL) ou Primeiríssimo Plano, define a carga dramática do ator, pois mostra o rosto 

inteiro do personagem, Superclose (SCL), enquadra o queixo e o limite da cabeça e por fim o 

plano Detalhe, que tem a função de mostrar parte do rosto, detalhes do personagem, assim 

como objetos e seus detalhes. (RODRIGUES, 2007, p.26). 

Juntos, os planos e enquadramentos são indispensáveis para a construção de um 

produto audiovisual, pois é a partir do conhecimento destes que podemos desenvolver o 

roteiro de uma sequência, com início, meio e fim, quando este produto possuir uma história 

narrativa no caso de produções cinematográficas e videoclipes, o que geralmente não ocorre 

com as projeções visuais realizadas por um VJ, já que estas acompanham na maioria das 

vezes a música que está tocando. Sobre isso Ribeiro diz que: 

 

O próprio objetivo do Vjing se mostra completamente diferente do cinema. 

Enquanto este último geralmente procura estabelecer uma narrativa que prende a 

atenção do espectador por meio de uma identificação deste com os personagens e 

através de um roteiro que possua conflitos e rupturas, o VJ busca alimentar os 

sentidos por meio do próprio movimento das imagens, das cores e até frases 

projetadas  (RIBEIRO, 2007, p. 38). 

 

Mesmo que as projeções visuais denominadas Vjing sejam digitais na sua maioria, é 

interessante que os VJs possuam conhecimento em enquadramentos e planos para que possam 

ampliar as possibilidades de criação de seus produtos audiovisuais a serem utilizados nas 

projeções na medida em que estas exijam estéticas mais próximas à publicidade habitual. 

Porém, para que todo esse processo chegue ao espectador de forma compreensível e 

que consiga atingir os objetivos, causar percepções e sensações, é necessário que estes 
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elementos específicos sejam organizados de alguma maneira. A esse tipo de ordenação damos 

o nome de montagem, que será abordado no tópico a seguir. 

 

1.1 MONTAGEM 

 

A montagem/edição pode ser considerada um dos processos mais próximos ao Vjing, 

por ser a técnica responsável pelo ritmo dos produtos audiovisuais. Do mesmo modo, o VJ 

responsável por dar ritmo ao produto que é apresentado ao espectador e acompanha, neste 

caso, a música que é tocada pelo DJ. 

A técnica da montagem nasceu com o cinema, a primeira forma audiovisual, mas ela 

está presente em todas as formas, seja em filmes, programas de televisão e também nas mídias 

digitais. Esta ordenação dos elementos constituintes da linguagem audiovisual, chamada de 

montagem permite a construção da mensagem de determinado produto audiovisual a fim de 

informar, promover ou entreter o espectador e faz com que a montagem dê sentido e deixe o 

produto audiovisual compreensível e atraente a quem o consome. Para Martin, 

 

a montagem constitui, efetivamente, o fundamento mais especifico da linguagem 

fílmica, e uma definição de cinema não poderia passar sem a palavra “montagem”. 

Digamos desde já que a montagem é a organização dos planos de um filme em 

certas condições de ordem e de duração (MARTIN, 2011, p. 147). 

 

É ela que dará ritmo à história e a contará de modo que o espectador compreenda a 

mesma. O autor cita ainda a distinção entre dois tipos de montagem: a montagem narrativa, 

que é definida como a montagem mais simples, tem o papel de contar uma história e a 

montagem expressiva, que busca exprimir por si mesma uma ideia ou sentimento, não sendo 

mais um meio, mas um fim, aproximando-se assim dos objetivos do Vjing. 

O mesmo autor considera a melhor classificação dos tipos de montagem a realizada 

por Eisenstein, já que esta consegue explanar todos os tipos de montagem, da mais simples a 

mais complexa: montagem métrica, montagem rítmica, montagem tonal, montagem 

harmônica e montagem intelectual. Martin descreve cada uma delas: 

 

- montagem métrica (“ou motor-primário”, análoga a métrica musical e baseada na 

duração dos planos); 

- montagem rítmica (“ou emotiva-primária”, baseada na duração dos planos e no 

movimento de cena); 

- montagem tonal (“emotiva-melódica”, baseada na ressonância emocional do 

plano); 

- montagem harmônica (ou “afetiva-polifônica”, baseada na dominante afetiva, 

tendo em vista a totalidade do filme); 
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- montagem intelectual (ou “afetiva-intelectual”, combinação de ressonância 

intelectual e dominante afetiva, tendo em vista a consciência reflexa) (MARTIN, 

2011, p. 164). 

 

 Estudaremos especificamente a montagem rítmica, a qual leva em conta a duração dos 

planos e o ritmo de montagem. Dancyger (2003, p. 389) afirma que “um dos elementos mais 

marcantes da montagem é que a justaposição de qualquer grupo de planos gera significado. O 

ritmo sugere a interpretação desse significado.”. Ele afirma ainda que todas as sequências são 

formadas para certo efeito dramático é que o ritmo é o guia dos espectadores para as 

percepções e sentimentos, com papel de dar a ênfase dramática necessária de um plano em 

relação ao outro; a troca de planos mais rápida sugere intensidade e as trocas mais lentas ou 

planos com maior duração, o contrário. 

 Assim, a quantidade de informação visual que existe em determinado plano 

determinará sua duração para que o espectador entre em contato com a maior quantidade de 

informação que o plano sugere. Segundo Dancyger, 

 

os planos nunca devem ser do mesmo tamanho. Se eles são todos longos ou todos 

curtos, a falta de variedade enfraquece o impacto da sequência. Ela não terá nenhum 

ritmo. Para dar ritmo aos planos, requer-se a variação da duração dos planos 

(DANCYGER, 2003, p. 384). 

 

Esta variação de duração dos planos é o que permite que o espectador perceba o que é 

proposto pelo produto audiovisual, segundo Ribeiro (2007, p. 38) “enquanto que no filme, os 

planos possuem certa duração que serve à compreensão da narrativa por parte do espectador, 

no Vjing eles possuem uma rapidez, profusão e simultaneidade”. 

Dancyger (2003) comenta ainda sobre os diferentes tipos de montagem para cada 

gênero fílmico, descreve as diferentes formas de montagem para cada gênero, podendo existir 

a mistura de gêneros para que o audiovisual alcance seu objetivo de transmitir mensagens e 

ideias, e ainda causar sensações a quem assiste. O mesmo autor cita que: 

 

misturar gêneros é um fenômeno relativamente novo, mas oferece aos realizadores 

alternativas para as convenções narrativas. No entanto, é crucial compreender 

quando os estilos de montagem colocados juntos são maiores do que a soma de suas 

partes e quando não são (DANCYGER, 2003, p. 190). 

 

Essa mistura de gêneros na montagem do audiovisual permite maior liberdade de 

criação e são aplicados em diversos gêneros e formatos, inclusive no Vjing.  

Antes de aprofundarmos o estudo sobre as práticas do Vjing, devemos conhecer suas 

formas antecessoras e entender o conjunto de referências que foram agregadas para que se 
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chegasse ao que poderemos definir como Vjing. Podemos observar que diversas atividades 

podem ser relacionadas ao termo Vjing, entre elas a Color Music, a Visual Music, o cinema 

experimental, os Motion Graphic, a videoarte, entre outros, assuntos que serão abordados no 

próximo capítulo. 
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2 O PROCESSO CONSTRUTIVO: FORMAS ANTECESSORAS E 

CONTEMPORÂNEAS DO VJING 

 

O processo construtivo da atividade de Vjing se dá ao longo do tempo através de 

diversas formas, técnicas e criações. Muitos artistas tentam com suas obras de arte fazer com 

que o público tenha algum tipo de experiência sinestésica, ou seja, buscam a relação entre 

música e cores a fim de aguçar novos sentidos aos espectadores de suas obras. 

A partir do surgimento da Color Music a sinestesia5 aparece de forma mais expressiva 

na busca de sentidos multissensoriais, e é através do surgimento de dispositivos conhecidos 

como Color Organs que essa busca começa a tomar forma de maneira concreta. Ribeiro 

(2007, p. 44) afirma que 

 

o primeiro exemplar teria sido construído em 1743 por Louis Bertrand Castel, o 

Clavessin Oculaire.[...] associou as sete notas da escala maior com sete cores 

diferentes, catalisadas por papéis coloridos translúcidos, cobertos por cortinas, que se 

moviam na frente de velas, compondo o instrumento. 

 

 

Figura 1. Associação cores e escalas musicais. Fonte: Campos, 2009, p.11. 

 

Com este “novo instrumento” era possível produzir som e imagem simultaneamente, 

associando cores as escalas musicais (figura 1), ou seja, ao tocar determinada tecla, a cor 

correspondente é revelada. Logo após o invento deste, que seria o primeiro Color Organ, 

outros foram adaptados, utilizando-se de técnicas diferentes como lâmpadas de gás e até luz 

do sol, que difratavam a luz através de líquidos coloridos ou vidros refletidos na parede. Após 

a construção de diversos Colors Organs, fica evidente a busca pela experimentação de novos 

sentidos e sensações através da relação entre cor e música. Para Codevilla (2011) esta 

                                                 
5 Sinestesia é uma condição neurológica que denota uma experiência física involuntária em que o estímulo de 

uma modalidade sensória causa a percepção adicional em diferente(s) sentido(s). (ZIMM, 2000 apud 

CODEVILLA, 2011, p. 114) 
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“relação entre música e cores torna-se uma tradição específica em meio aos que buscam 

promover inter-relações entre os sentidos”. 

Nesse sentido, Ribeiro (2007, p. 44) comenta que “muitas pessoas consideravam as 

cores projetadas como uma nova música, inspirando inventores que criaram uma série de 

sistemas que mapeavam o campo da música em relação com o campo da cor e luz”, 

configurando então o que o autor chama de Color Music. 

Campos (2009) comenta que enquanto a Color Music buscou associar cor e música, a 

Visual Music nasceu da procura pelo ritmo absoluto, influenciando diretamente os conceitos 

construtivos do Vjing. Foi Roger Fry, que em 1912 fez a primeira utilização do termo Visual 

Music. Kamada (2010) observa que estas obras seriam capazes de criar uma forma de 

linguagem abstrata, a música visual, semelhante ao que o VJ faz hoje em suas projeções 

visuais. Porém nos anos seguintes é que a Visual Music se consagra com os artistas Norma 

Mclaren e Oskar Fishinger. Fishinger acabou por criar o conceito de Visual Music através de 

seus experimentos com a temporalidade da música e sua sincronia com animações abstratas, 

explorando assim a sonoridade dos elementos visuais, além de criar diversas outras técnicas 

de sincronia entre som e imagem. Kamada (2010, p. 34), nos diz que “todas as ideias de 

Fischinger giravam em torno da perfeita união e sincronismo de imagens com música”, o que 

colabora para as atividades que vemos hoje durante a apresentação de um VJ através do Vjing. 

Sobre Fischinger, Tordino [apud Lucena (2008, p.28)] diz que “não apenas expandiu o 

universo estético da animação abstrata como contribuiu com uma série de dispositivos e 

engenhosas inovações técnicas, como o método para criação sintética de som no filme.” Uma 

destas engenhosas criações de Fischinger foi uma máquina que revelava formas inusitadas de 

cortes de finas fatias de blocos de cera (figura 2), após isso as imagens eram fotografadas 

apresentando assim abstrações em movimento, que depois de adaptadas a música mostravam 

extrema sincronia entre som e imagem. 
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Figura 2. Frame dos experimentos de Oskar Fischinger – fatia de bloco de cera 

Fonte: http://vimeo.com/54587174 

 

Assim, com a experimentação entre música e imagens, puderam-se atingir novas 

sensações e experimentações vistas hoje que serviram como referencial de criação para a 

projeção dos vídeos durante as apresentações de VJs, que aliadas à liberdade de criação nos 

remetem ao cinema experimental. 

  O cinema experimental surgiu na década de 1920 como impulsionador de novas 

formas de arte que fogem do que temos como tradicional, explorando as possibilidades que a 

imagem em movimento pode ter, baseando-se em filmes mais focados em ritmos visuais. 

Campos (2009, p.13) define cinema experimental como “ausência de uma linearidade 

narrativa, que usa várias técnicas abstractas, [...] rápida montagem, o uso de som não 

diegético, ou ausência de som”. No Vjing, percebemos algumas semelhanças, como a falta de 

linearidade narrativa e a manipulação de imagens em tempo real acompanhando o ritmo da 

música promovendo assim a hibridização das imagens. Além desta definição do autor, o 

cinema experimental provoca o espectador uma postura mais ativa em relação ao filme, pois 

são conduzidos pelo ritmo e a não linearidade narrativa. Da mesma forma, o espectador do 

Vjing passa por esta experiência, uma vez que está exposto a imagem que acompanha a 

música durante as performances. 

Houve no nascimento do cinema experimental a inspiração de outras formas de arte 

como o dadaísmo, surrealismo e o abstracionismo, movimentos artísticos presentes durante 

seu surgimento, que acabaram de alguma maneira acrescentando novas formas de se fazer o 

experimentalismo das formas fílmicas. Segundo Campos (2009, p.13) “o sentido do cinema 

experimental baseia-se no explorar das possibilidades que a imagem em movimento pode ter”, 

demonstrando assim a necessidade de experimentação de novas formas, além da grande 
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liberdade em se fazer estes materiais, aproximando-se de performances contemporâneas como 

a que o VJ realiza ao projetar suas imagens. 

O legado do cinema experimental proporcionou possibilidades de expansão fora do 

ambiente tradicional do cinema, ultrapassando a narrativa convencional e as maneiras de 

projeção em telas únicas através do cinema expandido que segundo Aly (2002, p. 63), 

 

ao contrário da sala escura, com poltronas, tela centralizada, em que a secreta sala de 

projeção se esconde sobre a cabeça dos espectadores [...], o cinema expandido busca 

revelar todo este aparato. Também procura incluir o público, como um paradigma de 

sua estética. Trata-se de um cinema que trabalha com a multiplicidade de telas, a 

colagem e a abstração. 

 

O cinema expandido como forma de arte, busca a inclusão do público ao projetar  

cenas e imagens em outros suportes e superfícies, como paredes ou até mesmo no próprio 

público participante deste tipo de demonstração visual, focado mais na consciência e menos 

no suporte material em que é produzido. Assim o cinema expandido busca a expansão da 

consciência, proporcionando ao público a simultaneidade de sensações e sentidos na frente 

dos seus olhos, igualmente como a atividade do Vjing, que além de ser entretenimento, 

proporciona a procura de sentidos através de suas projeções. 

Ao buscar a cinematografia fora dos moldes tradicionais e a experimentação da 

improvisação e o acaso, temos o Live Cinema que vai além do cinema experimental e do 

expandido, segundo comenta Aly (2002, p. 90), “a possibilidade de unir variadas imagens 

mescladas a som e interferências gráficas e textuais em uma mesma apresentação, é o perfil 

do Live Cinema.”. 

Nesse sentido, o Live Cinema se torna muito próximo a atividade de Vjing, pois divide 

da mesma experimentação ao representar qualquer modificação ou produção de imagens 

aliado a manipulação do som em tempo real. Apesar da relação estreita existente entre 

realizadores de Live Cinema e VJs, podemos observar uma diferença significativa na 

produção de seus materiais. Enquanto no Live Cinema há a produção de suas próprias 

imagens para depois editar em tempo real, o VJ trabalha em sua grande maioria em cima de 

materiais já produzidos, porém as duas formas se tornarão sempre apresentações únicas. Em 

suma, o Live Cinema no momento da sua exibição, além de imagens em movimento sendo 

editadas ao vivo, temos a produção do som que compõe este produto audiovisual. 

Além disso, podemos observar em práticas do Vjing a utilização de Motion Graphic 

definido por Velho (2008, p.19) como “uma área de criação que permite combinar e 

manipular livremente no espaço-tempo camadas de imagens de todo tipo”, aproximando-se 
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dessa forma do que o VJ realiza quando faz esta mistura durante sua performance, 

combinando diversos elementos de Motion Graphics para a obtenção de um terceiro 

elemento, o que o espectador vê exibido durante a projeção do VJ. Ainda para definir melhor 

essa hibridização de imagens o mesmo autor diz que: 

 

do ponto de vista técnico, motion graphic poderia ser descrito [...] como uma 

aplicação mista de tecnologias de computação gráfica e vídeo digital; e no plano 

conceitual, como um ambiente privilegiado de exercício de projeto gráfico através de 

imagens em movimento (VELHO, 2008, p. 18). 

 

Com o objetivo de experimentação audiovisual e poesia virtual, com ênfase na 

visualidade das tipografias em movimento e a adição de outros elementos gráficos, o autor 

cita alguns exemplos de aplicabilidade e tipos de elementos do Motion Graphics e suas 

atribuições, como o uso em videoclipes para divulgação de artistas musicais, videoarte 

voltados a exibição em exposições, instalações e outros canais como mostras de vídeo e 

festivais.  

Podemos definir como alguns elementos do Motion Graphics as formas geométricas 

básicas (o círculo, o quadrado e o triângulo equilátero), formas utilizadas pelo VJ durante a 

performance para atrair a atenção do público presente com a sincronia de imagens e música. 

Segundo define Velho (2008), são utilizados elementos de natureza abstrata caracterizadas 

por serem “quase-formas”, pois as formas não chegam a se materializar totalmente, ou seja, 

não são formas geométricas, e sim formas sem classificação definida. Nas performances 

realizadas pelo VJ, existe grande uso desta técnica para a composição de um banco de dados, 

ou loops6, como são chamados pelos VJs para uso durante as apresentações. Há uma pré-

seleção de Motions Graphics para a projeção dos visuais que são criados pelo próprio VJ ou 

baixados em banco de imagens na internet.  

O autor mencionado cita que com o incremento tecnológico da computação gráfica 

surgiram diversas maneiras de manipulação de imagens, permitindo assim a combinação de 

todo tipo de imagem (fotografias, vídeos, elementos gráficos, animações, etc), combinação 

esta, muito usada no Vjing, onde podem ser misturadas todo o tipo de imagem, mas com 

maior uso para as animações e grafismos – Motion Graphics – que tem sua criação e 

manipulação realizada em meio digital, ou seja, em computadores, podendo ser citada a arte 

computacional como uma das artes que fizeram uso nos seu primeiros experimentos. 

 

                                                 
6 Fragmento de vídeo ou música que se repete.  
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2.1 VIDEOARTE 

 

A videoarte surgiu a partir dos avanços tecnológicos que resultam nos aparelhos de 

vídeo e supõe uma nova linguagem aliando tecnologia e artes visuais, fazendo com que ocorra 

a interação entre a imagem e o espectador. Mas antes de chegarmos ao que temos como 

videoarte devemos entender sua origem e como o vídeo tornou-se arte. 

No fim dos anos 60 o vídeo ainda buscava uma linguagem própria que começou a 

mostrar-se a partir da difusão e acessibilidade dos aparelhos de vídeo de captação e 

reprodução. Os artistas da época passaram a utilizar o recurso do vídeo em suas obras de arte, 

realizando experimentos, que antes ocorriam com imagens estáticas, como quadros e 

esculturas. Buscava a ruptura de parâmetros de comportamento e linguagem, a fim de 

expandir as diferentes maneiras de ver e mostrar a arte. 

O vídeo permitia aos artistas causar a impressão de modernidade em suas obras, com  

a manipulação de imagens em movimento, sons e vozes dentro de locais antes destinados a 

apenas imagens paradas. Com esta manipulação e o uso irrestrito das imagens pôde-se 

proporcionar ao público percepções durante as performances de vídeo realizadas ao vivo. Os 

primeiros a fazerem uso desta nova técnica de manipulação de imagens foram o coreano Nam 

Jun Paik e o alemão Wolf Vostell, artistas performáticos e compositores musicais, que 

acabaram por contribuir para um novo olhar e uma nova maneira de construir uma linguagem. 

Paik buscava o experimentalismo entre imagem e música nunca antes alcançado pelos 

suportes artísticos tradicionais, criando efeitos visuais que aliados a mistura de imagens e 

efeitos sonoros eram verdadeiras performances multimidiáticas. 

Com o surgimento dos sintetizadores de vídeo quase uma década depois se permitiu 

uma maior exploração do vídeo aliado a música, onde o VAMPIRE (Video And Music 

Program for Interactive Realtime Experimentation), transformava as modulações elétricas 

geradas pelo GROOVE (Generated Real-time Output Operations on Voltage-controlled 

Equipment) em imagens. Com a possibilidade de mesclar vídeo, música e dança, surge o 

Global Groove onde Paik manipula imagens vindas de diversos lugares e culturas. Este 

trabalho de colagens de imagens e culturas, oriundos de diversos países foi transmitido em 

1974 pela WNET-TV7 de Nova York que, segundo Trevisan (2011, p. 96), “Paik une, neste 

momento, a vanguarda à cultura de massas, o abstracionismo e as digressões de imagens, 

                                                 
7 Emissora de televisão americana. 
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reais, naturais, anônimas e geradas por artistas como Charlotte Moorman, John Cage, Allen 

Ginsberg e Karlheinz Stockhausen.”. 

O Global Groove de Paik, para Machado (1995), é onde nasceu o videoclipe, aliando 

da melhor forma imagem e música seguindo neste sentido o que antes fora estabelecido pela 

videoarte, na qual 

a maior parte dos trabalhos realizados com sintetizadores, consistia exatamente na 

ilustração plástica de composições musicais, problema que coube aos videoclipes 

resolver. Num caso ou no outro, o que se almeja então é conseguir uma fusão tão 

perfeita da imagem com o som, de modo que não seja possível pensar uma coisa 

sem a outra. No caso propriamente do videoclipe, a fusão se deu inclusive a nível 

industrial (MACHADO apud TREVISAN, 1995 p. 171/172). 

 

Dessa forma, pode-se dizer que a videoarte, principalmente com obras como Global 

Groove, é ancestral da linguagem do videoclipe. Estes experimentos acabam por concretizar a 

relação indissolúvel entre imagem e música que, para Machado (1995, p. 57), é algo mais que 

um simples parentesco: “o vídeo é verdadeiramente música com imagens”. 

Os experimentos realizados pela videoarte fizeram com que o vídeo se afastasse da 

linguagem cinematográfica de contar histórias, permitindo inovação e rompimento com a 

narrativa audiovisual. Este rompimento, o propulsor para o videoclipe, contribuiu para a 

construção de novos hábitos de percepção dentro do audiovisual. Segundo Mello: 

 

É a partir do inicio dos anos 60, com as experiências de Paik e Vostell, que o campo 

da arte descobre que o vídeo introduz a possibilidade concreta de inscrição e da 

distorção do tempo nas imagens em movimento, bem como permite gravar e emitir 

uma ação em tempo real (MELLO, 2008, p.72). 

 

Desta forma, com experimentações e as relações entre música e imagem concretizada 

abrimos espaço a linguagem do videoclipe e para as projeções visuais chamadas Vjing, que 

abordaremos nos próximos capítulos deste projeto. 

 

2.2 VIDEOCLIPE 

 

O videoclipe surgiu de experimentos com a ideia de unir música e imagem, criando 

novos padrões dentro das produções audiovisuais graças a estéticas diferenciadas, reutilizando 

e mesclando elementos estéticos tratando-se assim, de outra forma de linguagem. Podemos 

dizer, ainda, que o videoclipe como ferramenta publicitária tem a função de criar novas 

realidades de consumo atreladas a música, além de divulgar a banda, suas mensagens 

divulgam tendências, comportamentos e produtos. 
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Com relação a sua linguagem, Machado (1995, p. 170) define que o videoclipe pode 

dispensar inteiramente a ideia de uma narrativa, já que seu público estaria preparado para 

“aceitar imagens sem nenhum significado imediato, sem qualquer denotação, sem referência 

alguma no sentido fotográfico do termo, desde que o seu movimento seja harmônico com o da 

música.”. Nesse sentido, Dancyger (2003, p. 191), corrobora quando comenta que o 

videoclipe evita “os objetivos tradicionais da montagem, inclusive a narrativa linear e a 

concentração na trama e no personagem”, levando muito mais em consideração a harmonia 

entre música e imagem do que contar uma história. Ainda conforme o autor, no videoclipe “a 

base do formato é a música”, pois o vídeo acompanha o ritmo da música, que agregada ao 

vídeo conduz o espectador a ter sensações diante do produto audiovisual. 

No Brasil, a popularização do videoclipe é acentuada a partir da entrada do canal 

MTV na programação dos televisores, com a exibição de videoclipes 24 horas por dia. Com 

esta exibição da imagem aliada à música surge uma nova ferramenta promocional para os 

artistas. Segundo Trevisan: 

 

Na abordagem do videoclipe, o conceito de pop/rock tem sua essência ampliada, o 

que importa não é apenas a música, a banda como expressão artística, mas as 

expectativas, sonhos e ideais criados pelo imaginário da juventude, que agora são 

apresentados ao público por uma união quase mítica de música + imagem + estilo 

(TREVISAN, 2011, p. 14). 

 

 Mais do que isso, o videoclipe era a forma encontrada pelas gravadoras para aumentar 

seus lucros. Trevisan (2011, p. 98) diz que “os videoclipes não são exatamente um tipo de 

mercadoria, na verdade, eles estão a serviço de outros bens de consumo. São feitos para 

vender álbuns, singles, músicas, a própria imagem dos cantores”, nota-se aqui o papel 

mercadológico do videoclipe ao oferecer ao público consumidor de música, além das próprias 

músicas dos artistas, os produtos agregados a ele. 

 Desta forma vemos a semelhança do videoclipe com a atividade de Vjing, ao inserir 

em suas apresentações as marcas do evento em que se atua e da atração musical – DJ – 

durante suas projeções, baseadas no ritmo das músicas que tocam. 

 Dentro deste contexto podemos afirmar que temos a substituição da narrativa por uma 

cultura de movimento, onde há a busca de sensações e emoções imediatas. Isto se deve ao tipo 

de mensagem atribuída à linguagem videoclíptica que utiliza como base para sua construção a 

música, sendo o videoclipe agora tal ferramenta publicitária capaz de promover marcas, 

produtos, moda e comportamentos. 



26 

 

 

Assim, a partir das contribuições de Eisenstein sobre montagem pautada no ritmo, 

muito utilizada no videoclipe, unida as possibilidades imagéticas híbridas, podendo-se 

combinar diversas maneiras de produzir formatos audiovisuais com o objetivo de informar, 

promover ou entreter onde podemos incluir o videoclipe e o uso da videoarte como 

inspiração, e que abrem espaço para o surgimento do Vjing. 

 

2.3 ARTE DIGITAL 

  

Antes de abordamos o Vjing, é interessante mencionar a utilização da tecnologia na 

produção das formas audiovisuais através de técnicas que agregam arte e tecnologia a novas 

manifestações artísticas capazes de criar novas visualidades e formas de se apresentar 

produtos audiovisuais. 

Quando pensamos em arte digital, é difícil imaginarmos arte e tecnologia sem que 

estejam em aliança um com o outro, pois seu potencial parece ilimitado. A possibilidade de 

recombinar elementos torna a arte digital uma fonte inesgotável de novas criações. Segundo 

RUSH (2006, p. 162) “ao usar a tecnologia digital, os artistas agora conseguem introduzir 

novas formas de “produção” e não de “reprodução””, sendo isso a atividade realizada pelo VJ 

durante sua performance. Ao invés de simplesmente reproduzir o que já foi criado, há a 

combinação de elementos para a produção de algo novo, denominado assim como Vjing. 

O mesmo autor ainda cita que “o mundo digital vai além da mera ausência de 

linearidade [...] está se tornando uma nova realidade para a qual ainda precisa ser 

desenvolvida uma linguagem estética e critica”. Vemos que ainda há uma grande dificuldade 

em classificar a arte digital por sua enorme gama de criações possíveis, por ser totalmente 

maleável e infinita, o que também de certa forma, dá liberdade aos artistas que fazem uso 

desta para criarem livremente suas obras. 

A ferramenta básica da tecnologia digital é o computador, que abrange todas as áreas 

da arte contemporânea, como filmes, fotografias, música sintetizada, DVDs, entre muitas 

outras. Rush (2006, p. 164) nos diz que “uma vez transferida para a linguagem digital no 

computador, pode-se modificar cada elemento da imagem. No computador, a imagem 

transforma-se em “informação”, e todas as informações podem ser manipuladas”. 

A videoarte, como tipo de arte da era digital pode ser definido de forma mais 

abrangente como interativa, onde artistas interagem e criam ou manipulam com suas 

máquinas, proporcionando aos espectadores interação com suas obras. Como exemplo 

podemos citar a instalação interativa do grupo japonês Dumb Type, Lovers (1995), na qual 
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imagens pré-filmadas de atores caminhando em direção aos espectadores eram acionadas 

através do movimento do público. 

Um dos primeiros artistas digitais foi A. Michael Noll, que em 1963, com o uso do 

computador criou Gaussian Quadratic, que se assemelhava a abstrações e formas 

geométricas. Noll questionou o problema estético da arte computadorizada, onde o 

computador era usado apenas para copiar efeitos estéticos de outras obras, além deste ter a 

preocupação de que o uso de computadores na arte fosse capaz de se aproximar de 

experiências estéticas novas.  

Rush (2006, p. 166) nos diz que “Noll expressou uma preocupação que persistiu nas 

duas primeiras décadas de arte computadorizada [...] de fato, foi apenas no final dos anos 90 

que o padrão estético tornou-se elevado nessa forma artística”, sendo as obras produzidas 

antes dos anos 80 praticamente descartadas para a história. Os artistas da arte digital tentavam 

reinventar a imagem animada e filmar imagens abstratas, utilizando-se das técnicas de colar, 

apagar, multiplicar e modificar os diferentes tipos de imagens através do uso de programas de 

computador. Rush (2006, p. 171) afirma que “o uso inovador da tecnologia por artistas, 

também evidente na videoarte, levou a avanços significativos na própria tecnologia”, com 

softwares desenvolvidos por artistas para a criação de imagens bi e tridimensionais, além da 

invenção de ferramentas musicais que antecederam os sintetizadores de teclado atualmente 

usados por músicos. 

O crescimento da arte computadorizada nos anos 80 com a maior disponibilidade de 

microcomputadores com mais recursos, possibilitaram maior criação dos artistas com o uso 

do computador. Podemos citar como recursos inclusos nos computadores, segundo Rush 

(2006, p. 173) “uma ampla faixa de gráficos computadorizados, animação, imagens 

digitalizadas, esculturas cibernéticas [...], e todo tipo de arte interativa que requere o 

envolvimento do espectador/participante.”. 

A manipulação destas imagens transformadas em informação digital é a matéria prima 

de um VJ enquanto o DJ toca sua música, havendo também interação da obra digital gerada 

por aquele com o público ali presente, pois sem o público e a música, o Vjing perde seu 

sentido. Esta interação é o que move o ritmo e as formas apresentadas nas projeções visuais. 

Desta forma, podemos aferir esta evolução tecnológica às projeções realizadas por 

VJs, que utilizam estes recursos para a hibridização de suas imagens e recombinação de 

imagens de forma a proporcionar experiências e interação com o público que assiste suas 

apresentações. 
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3 VJ E VJING 

 

Com o surgimento nos anos 80 de gêneros musicais como o techno e o house e das 

raves8, o DJ ganha força no cenário da música eletrônica. Segundo Santana (2005, p. 19) a 

música eletrônica “revolucionou o mundo da música a partir do conceito de criação através do 

sample”, com isso gerava uma música com diferentes características da original através da 

recombinação e repetição de uma amostra sonora. 

Contudo, foram as raves que impulsionaram o papel do DJ em festas de música 

eletrônica, onde este poderia controlar a vibração da festa através da interação do público com 

o ambiente, fazendo as pessoas dançarem por horas. O VJ surge no cenário das festas raves, 

conforme afirma Santana (2005, p.21), “o VJ, como conhecemos hoje, surgiu no final dos 

anos 80, no contexto das raves, contribuindo com imagens sinestésicas e psicodélicas, que 

interagiam com a música, com a decoração do ambiente e com a própria pista de dança.”. 

Assim, o VJ tem o mesmo princípio do DJ, misturar diferentes imagens na busca por 

interação e proporcionar sensações e sentimentos ao espectador, estabelecendo experiências 

multissensoriais ao público que assiste. 

 O termo VJ foi popularizado pela emissora MTV nos anos 80 para designar seus 

apresentadores, sendo estes melhor definidos como os que aparecem na tela, apresentam os 

programas e chamam os videoclipes durante a programação da emissora. Porém, existe uma 

grande diferença entre estes VJs da MTV e os VJs que fazem parte do objeto de estudo deste 

trabalho ao qual descreveremos melhor no decorrer deste capítulo. 

O termo VJ – Video Jockey - tem derivação do Disc Jockey ou DJ como é mais 

conhecido, sendo este último o responsável por colocar a música em festas de música 

eletrônica. Já o VJ tem o papel de acompanhar o DJ em sua apresentação musical, 

manipulando e projetando imagens em telões ou monitores com o intuito de propiciar 

sensações, percepções e estímulos no público em contato com o produto audiovisual. O VJ 

busca o improviso através da manipulação de imagens em tempo real, sobre isso, 

complementa-se que, 

 

[...] do mesmo modo que os DJs manipulam o som, por meio de amostras musicais, 

fragmentos ou samplers sonoros, os VJs manipulam a imagem, por meio de amostras 

visuais, fragmentos ou samplers de imagem  (MELLO apud CODEVILLA, 2011, p. 

42). 

 

                                                 
8 Festas de música eletrônica com longa duração, geralmente em meio a natureza. 
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Durante a apresentação do VJ não há controle sobre a criação, e sim o improviso e a 

manipulação em tempo real são os mais importantes, e também a busca pelo ritmo das 

imagens junto à música. Esta manipulação de pequenos fragmentos ou amostras visuais 

citadas pelo autor torna o Vjing um produto audiovisual único capaz de tornar sua 

performance em uma experiência diferente para cada espectador que a recebe durante a 

apresentação. 

Sobre a definição de VJ, Ribeiro (2007, p.29) nos diz que: “o VJ, vídeo-jockey, é 

aquele que, em festas, raves, shows e eventos múltiplos, projetam imagens que são escolhidas, 

modificadas e sequenciadas na hora da apresentação.” O VJ, através da manipulação das 

imagens proporciona ao público a possibilidade de estímulo que aliada à música faz com que 

exista a interação entre público, música e projeções visuais. Sobre estes estímulos, Ribeiro diz 

que 

 

Essa ambientação, que propõe uma espécie de sinestesia, uma relação entre os 

sentidos, busca que as pessoas presentes tenham a experiência da imersão, algo que 

evolui em torno das necessidades das subjetividades e dos meios no mundo 

contemporâneo, onde a multiplicidade e velocidade são muito presentes nas artes em 

geral (RIBEIRO, 2007, p. 29/30). 

  

A atividade que o VJ exerce, com o nome de Vjing, trata-se de uma singular forma de 

expressão artística, sendo esta atividade geradora de um processo audiovisual diferenciado, já 

que não se refere apenas a uma linguagem e sim, a uma mescla, que inclui linguagem 

cinematográfica e videoclíptica. Além de animações, computação gráfica e grafismos, Mello 

(2008) afirma que 

 

para os VJs, o que está em jogo é a busca de múltiplas dinâmicas para se processar a 

arte eletrônica e a busca por mecanismos de interação do público com a imagem e 

com o som. (...) sendo sob a ordem da performance, do ambiente e do acontecimento 

que residem suas ações (MELLO, 2008, p. 154). 

 

Porém para que estas performances sejam realizadas o VJ utiliza de ferramentas 

tecnológicas aliadas a arte digital, a partir da busca em bancos de dados digitais ou até mesmo 

produzindo previamente as imagens que serão projetadas, utilizam-se também fragmentos ou 

pequenas sequências de imagens oriundas de diversas fontes como TV, cinema e animações, 

Mello complementa que, 

 

as performances de vídeo ao vivo associam aleatoriamente música e imagem, 

recombinando infinitas vezes os mesmos elementos[...]é quando observamos tais 
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procedimentos criativos redefinirem no âmbito da cultura digital, a noção de plano, 

duração e movimento (MELLO, 2008, p. 155). 

 

Com isso, a autora nos apresenta que o VJ recombina elementos durante a 

apresentação do DJ, aliando música e imagem. Essa combinação proporcionar ao público as 

sensações sinestésicas esperadas. A partir da sequencialidade das imagens, o VJ compõe 

visualmente a música que está sendo tocada pelo DJ criando um ambiente sinestésico de 

estímulo e interação, desenvolvendo o conceito de feedback, trabalhado por Renato Cohen, na 

obra Performance como Linguagem, citado por Ribeiro: 

 

O fato de o performer lidar muito com o aqui-agora e ter um contato direto com o 

público faz com que o trabalho com energia ganhe grande significação. Essa energia 

diz respeito à capacidade de mobilização do público para estabelecer um fluxo de 

contacto com o artista: a energia vai se dando a nível de emissão, como artista 

enviando uma mensagem sígnica e quanto mais energizado, melhor ele vai passar 

isto como a nível de recepção, que vem a ser a habilidade do artista de sentir o 

público, o espaço e as oscilações dinâmicas dos mesmos. 

Nesse processo de feedback, ele tem a possibilidade de dar respostas a possíveis 

alterações na recepção. (...) Pode alterar seu roteiro  (COHEN apud RIBEIRO, 2007, 

p. 31). 

 

 Portanto, o Vjing, é um produto audiovisual inacabado e único, sendo produzido 

somente para o momento em que está sendo executado; é fruto de improvisação, já que as 

imagens são manipuladas/editadas em tempo real durante a execução da música, possuindo 

assim um caráter performático e de constante renovação, que se ajusta conforme a situação 

exposta. 

 Para o processo de manipulação das imagens em tempo real o VJ faz uso de 

determinados softwares e equipamentos e faz a busca por imagens já prontas na internet e a 

criação das próprias imagens que serão projetadas. Conforme entrevista concedida ao 

pesquisador, os VJs Schuster e Guitronic dizem fazer uso do software Modul89 para suas 

projeções e dos programas Adobe Premiere Pro10, Adobe Photoshop11 e Adobe After Effects12 

para a edição de cenas e criação de grafismos para as apresentações. O equipamento utilizado 

                                                 
9 Programa utilizado para manipulação de vídeo em tempo real(tradução livre do autor). Disponível em 

http://www.modul8.ch/. 
10 Programa utilizado para montagem e edição de cenas e elementos gráficos. Disponível em 

http://www.adobe.com/br/. 
11 Programa para edição de fotografias e criação de elementos gráficos. Disponível em 

http://www.adobe.com/br/. 
12 Programa para finalização de produtos audiovisuais. Disponível em http://www.adobe.com/br/. 
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pelos VJs também são muito parecidos, ambos usam um notebook MacBookPro13 e 

controlador MIDI14 (Musical Instrument Digital Interface). 

 A escolha das imagens projetadas pode variar conforme o evento e a atração em que 

ocorrerá a apresentação dos VJs. Quanto a escolha destas imagens VJ Guitronic (2013) diz, 

em entrevista concedida ao pesquisador, que “existe todo um trabalho em cima de cada 

evento, de cada atração, artista enfim, existe alguns eventos que o patrocinador já tem o 

material próprio, só manipulamos estas imagens concedidas pelos organizadores ou 

patrocinadores”, existindo assim conforme o mesmo entrevistado uma pré-seleção de cenas e 

imagens. VJ Schuster reforça essa pré-seleção de cenas nos afirmando que tudo gira em torno 

do gênero musical e o uso do banco de imagens conforme o ritmo da música do evento. 

Além da pré-seleção que é realizada antes de cada evento baseado na atração musical, 

cada VJ possui seu próprio banco de imagens, obtidos por compra ou por criação própria, 

possuindo cada um, um estilo próprio de imagens, como cita VJ Guitronic, que possui uma 

linha de trabalho mais voltada a formas geométricas, cores e linhas. 

 Nota-se assim a preocupação dos VJs na escolha de suas imagens para a projeção 

levando em conta o ritmo musical do evento e a atração que se apresenta. Usa-se desta forma 

além do banco de imagens já construído por cada VJ, a criação e manipulação de elementos 

para cada evento em que se projetam os visuais, tornando cada projeção única. 

Assim, nestas apresentações que tornam-se únicas, vemos uma ótima possibilidade de 

o Vjing ser utilizado como ferramenta de comunicação publicitária, já que segundo Azevedo 

(2006, p. 26) “toda parte de interatividade, programação visual, interação audiovisual, 

tendências e conteúdo fazem parte do conceito mais novo de Vjing, ou seja, o VJ tem um 

grande papel nas lideranças culturais, mercadológicas e de opinião.”. 

Desta forma, com esta proximidade com o público e seu direcionamento segmentado, 

podemos destacar que o VJ e suas projeções podem servir como poderosa ferramenta 

publicitária aliando inovação e tecnologia a produtos e marcas. 

 

3.1 VJING ALIADO AS MARCAS 

 

Uma das primeiras empresas a incentivar e ao mesmo tempo aliar sua marca ao Vjing 

foi a Red Bull em 2002 ao ser patrocinadora do evento Red Bull Live Images, que contou 

                                                 
13 Computador portátil desenvolvido pela Apple. 
14 Dispositivo acoplado ao computador capaz de controlar parâmetros da imagem. 
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com performances ao vivo dos principais VJs brasileiros em um galpão onde o público ficava 

rodeado pelas projeções. Posterior a este evento, outras marcas passaram a incluir VJs em 

suas programações, como o Festival Eletronika de Novas Têndencias Musicais, Nokia Trends 

e Skol Beats que contratou VJs para projetarem em tendas em que se apresentavam os DJs. 

A inclusão do Vjing nestes eventos acima citados, além de associar as marcas inovação 

e tecnologia, propicia ao público novas experimentações multissensoriais, explorando as 

sensações e sentimentos possibilitados pelas projeções visuais, além de divulgar suas marcas 

durante as projeções. 

Tordino (2008, p.10) diz que, 

 

em eventos patrocinados, os investimentos em equipamentos para projeção 

ao vivo costuma ser maior, viabilizando novas experimentações. Em 

contrapartida os VJs as vezes precisam seguir regras impostas pelas 

empresas, como não veicular cenas incompatíveis com as imagens das 

marcas dessas instituições ou exibir seus logotipos durante as projeções. 

 

As empresas investem em equipamentos para projeção para que o público consumidor 

de seus produtos possa ter novas experiências sensoriais através do Vjing. As projeções nos 

eventos patrocinados tem o objetivo de aproximar as empresas de seus consumidores 

proporcionando-lhes entretenimento, ao mesmo tempo, que divulgam seus produtos. Assim as 

marcas incentivam o crescimento do Vjing, e utilizam para divulgação uma ferramenta ainda 

pouco explorada, porém em constante crescimento principalmente no público consumidor de 

festas eletrônicas. 

Mas a utilização do Vjing não se limita apenas a eventos de música eletrônica; a 

participação de VJs tem obtido sucesso em ações realizadas por empresas que pretendem 

aproximar-se de seu público alvo. O Vjing está inserido em estandes promocionais, vitrine 

interativa entre outros, com importância relevante nas ações publicitárias, Azevedo (2006, p. 

13) observa que “público e empresa ficam mais próximos, afinal unem o conhecimento 

urbano, contemporâneo, artístico e cultural e os associam com as empresas dando assim um 

caráter de identidade a marca.”. 

No festival Nokia Trends em 2007, foram montadas telas para projeção com o intuito 

de proporcionar interação entre o público e o que se projetava (figura 3). Com isso a empresa 

proporciona ao consumidor novas experimentações audiovisuais e demonstra inovação 

tecnológica. A marca, também foi projetada no teto de umas das tendas que faziam parte da 

estrutura do festival (figura 4). 
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Figura 3. Frame interação público projeção. 

Fonte: http://vimeo.com/11978385 

 

 

Figura 4. Marca Nokia Trends projetada no teto de uma das tendas. 

 Fonte: http://vimeo.com/11978385 

 

 Outro evento que utilizou de maneira eficaz o Vjing foi o Motomix (figuras 5 e 6), 

realizado em 2006. O banco de imagens do VJ era composto por elementos da marca da 

empresa e de divulgação de aparelhos de telefone e imagens criadas em computador. Notou-

se o uso exclusivo do VJ para a divulgação da marca, mas nunca perdendo a essência do Vjing 

que é a manipulação das imagens e a sincronia com a música. 
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Figura 5. Frame elementos da marca 

Fonte: http://www.bernardovarela.com 

 

 

Figura 6. Projeção da marca Motorola 

 Fonte: http://www.bernardovarela.com 

 

 Ao elencarmos estes exemplos, percebemos que as empresas vêm fazendo uso do 

Vjing para divulgação de seus produtos e de suas marcas em busca da proximidade e 

identificação com seu público. O Vjing é uma atividade em crescimento e cada vez mais, 

empresas estão a procura de opções diferenciadas de divulgação que agreguem valor, 

identidade e inovações tecnológicas a seus produtos e marcas. Encontra-se no Vjing uma 

ótima possibilidade de uso como ferramenta publicitária eficiente e que traz ao público alvo a 

oportunidade de novas experimentações audiovisuais, cabendo as empresas descobrirem essa 

poderosa ferramenta de divulgação. 
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4 METODOLOGIA 

 

Na presente pesquisa optamos por realizar uma análise qualitativa sobre as 

possibilidades comunicacionais do VJ como ferramenta publicitária. A escolha pela natureza 

qualitativa da pesquisa se deu por tratar de caráter exploratório em um universo limitado 

sobre o campo estudado.  Segundo Deslandes (2010, p.21) a análise qualitativa “trabalha com 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes”.  Como técnicas de pesquisa utilizamos observação analítica a partir do material 

coletado em dois eventos selecionados e entrevistas informais via e-mail. Para Gil (2008, 

p.111) “a entrevista informal é recomendada nos estudos exploratórios, que visam abordar 

realidades pouco conhecidas pelo pesquisador, ou então oferecer visão aproximativa do 

problema pesquisado”. 

Foi realizado num primeiro momento levantamento bibliográfico dos principais 

conceitos trabalhados a partir de consultas a fontes teóricas sobre audiovisual, montagem, 

formas antecessoras ao Vjing – Color Organs, Visual Music, cinema experimental, Motion 

Graphics e videoarte, além de videoclipe, arte digital, VJ e Vjing. Na segunda etapa partimos 

para o trabalho de campo, segundo Minayo (2010, p. 61) “permite a aproximação do 

pesquisador sobre a qual formulou uma pergunta, mas também estabelecer uma interação com 

os “atores” que conformam a realidade”. Observamos as projeções realizadas pelo VJ e ainda, 

anterior às idas a campo foram feitas entrevistas informais com o VJ Schuster e o VJ 

Guitronic via email com o intuito de esclarecer os procedimentos adotados para a construção 

e projeções das imagens.  

Para a pesquisa foram escolhidas as projeções do VJ Guitronic para a análise, por ser 

um artista mais atuante em eventos de música eletrônica em Santa Maria e região e por ser o 

responsável pelas projeções visuais realizadas nos eventos escolhidos. O VJ Schuster15 atuou 

de 2008 a 2013 com a manipulação de imagens em eventos de música eletrônica e durante a 

realização da pesquisa encerrou suas atividades como VJ. Já o VJ Guitronic16 iniciou sua 

carreira em março de 2008, apresentando visual com repertório que envolve artes e animações 

digitais de autoria própria, além de elementos provenientes de fontes de cultura de massa, 

como a TV e a internet. Após a realização destas entrevistas foram escolhidos dois eventos 

                                                 
15 Informação disponível em: < http://www.facebook.com/vjschuster>, acessado em 20 de abril de 2013. 
16 Informação disponível em < http://www.vjguitronic.com.br/>, acessado em 20 de abril de 2013. 
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em que o entrevistado atuou para realização de nosso trabalho de campo, observação e análise 

de suas práticas visuais. 

Os eventos escolhidos para a coleta dos dados foram a Sunset Sessions e a Soul Beats. 

A Sunset Sessions foi realizada em 14 de setembro de 2013 na casa noturna Kasarão Arena, 

em Faxinal do Soturno – RS, das 15h às 0h, e comemorou um ano de aniversário do evento de 

música eletrônica. A casa de eventos contava com seis televisores de LCD17 afixados atrás do 

VJ e do palco, onde foram realizadas as projeções visuais do VJ. Já a Soul Beats aconteceu no 

dia 11 de outubro de 2013, no clube Avenida Tênis Clube, em Santa Maria – RS, com início 

as 23h e término às 6h, sendo esta a primeira edição do evento. A estrutura possuía um painel 

de LED que media 4x2 metros, localizado ao lado do VJ e atrás do DJ que se apresentava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Painel fino usado para exibição por via eletrônica, usado em monitores de computador, televisores, entre 

outros. 
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5 ANÁLISE DOS VÍDEOS PROJETADOS 

 

Os dados para análise foram coletados através de gravação de vídeo no local onde foi 

apresentada a projeção do VJ Guitronic. Os eventos escolhidos foram a Sunset Sessions 

realizada em 14 de setembro de 2013 e a Soul Beats realizada em 11 de outubro de 2013. Na 

Sunset Sessions foi coletada a projeção durante a apresentação do DJ Click | Click 

(Alemanha), com duração aproximada de 40 minutos. Já na Soul Beats ocorreu a coleta 

durante a apresentação da dupla de DJs Leozinho e Paciornik, que teve duração em torno de 1 

hora e 30 minutos. 

A captação dos dados foi necessária para que pudéssemos realizar a descrição analítica 

dos elementos visuais exibidos durante a apresentação dos DJs durante o evento. Após isso, 

pode-se analisar de forma objetiva e clara as interações dos elementos entre si e suas 

combinações e recombinações com o ritmo da música, a inserção de marcas durante a 

exibição e o possível uso do Vjing como ferramenta de comunicação publicitária. 

5.1 PROJEÇÕES NO EVENTO SUNSET SESSIONS 

 

O evento Sunset Sessions foi realizado em 14 de setembro de 2013, com inicio às 15h 

e término às 0h, na casa noturna Kasarão Arena, em Faxinal do Soturno-RS e comemorava o 

primeiro ano do evento. Neste evento as atrações eram os DJs Gabriel, Tiziu, Mezomo, 

Aryela Knox, Vitor Munhoz e a atração principal Click | Click (Alemanha), além dos visuais 

do VJ Guitronic. Para esta análise foi escolhido a performance do VJ Guitronic durante a 

apresentação da atração principal Click | Click (Alemanha), que teve duração aproximada de 

40 minutos, coletada através de gravação dos monitores de televisão em vídeo. 

A casa noturna possuía seis televisores de LCD fixadas na parede atrás do VJ, e o DJ 

localizado logo a sua frente. A apresentação foi composta pela técnica de Motion Graphics, e 

inserção de textos, e suas variadas combinações e manipulações. No inicio da apresentação do 

DJ, foi exibido nos monitores de televisão o nome “Click | Click”, alternando-se o nome com 

piscar da tela em branco (figuras 7 e 8), com trocas de planos rápidos que sugerem a 

intensidade, e as trocas mais lentas o contrário, e com as projeções seguindo o ritmo de 

montagem mais rápido assim como as batidas da música. Após esta sequencia, a exibição 

deteve-se a mostrar imagens abstratas semelhantes a interferências eletrônicas, percebendo-se 

proximidade com a experimentação realizada por artistas da videoarte (figuras 9 e 10). 
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Figura 7. Frame com o nome da atração principal Click | Click (DO AUTOR) 

 

 
 

Figura 8. Tela em branco (DO AUTOR) 

 

 

 

Figura 9. Imagens abstratas semelhantes a interferências eletrônicas I (DO AUTOR) 
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Figura 10. Imagens abstratas semelhantes a interferências eletrônicas II (DO AUTOR) 

 

  

Após alguns minutos, com a música em ritmo mais lento, notamos inserção de 

elementos de Motion Graphics (figura 11) – quadrados e molduras – dando ênfase a 

diminuição do ritmo, por ser ainda o começo da apresentação do DJ. Vemos logo em seguida 

que mais elementos remetem a videoarte; são exibidas nos televisores linhas que lembram 

interferências em aparelhos de televisão (figura 12), algo que nos remete as primeiras 

experiências realizadas na desconstrução do audiovisual. Com estas interferências ainda na 

tela, é inserido o texto com o nome do evento (figura 13), aproveitando o ritmo mais lento da 

música para que o público possa perceber o evento em que está inserido. 

 

 

Figura 11. Elementos de Motion Graphics (DO AUTOR) 
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Figura 12. Interferências (DO AUTOR) 

 

 

 

Figura 13. Sobreposições de elementos I (DO AUTOR)  

 

Notou-se a combinação e recombinação de elementos por diversas vezes, remetendo-

nos a videoarte, técnica de Motion Graphics e arte digital, ao percebemos a mistura e 

sobreposição de diversas camadas de imagens produzidas por computador, de acordo com o 

ritmo da música, assim como a variação de ritmo de entrada e velocidade das inserções de 

vídeo conforme a música tocava. 

Observou-se ainda, durante a apresentação a inserção inúmeras vezes do texto com o 

nome da atração principal, sozinha ou combinada a outros elementos (figuras 14, 15 e 16), 

além de acontecer o mesmo com a marca do evento (figuras 17 e 18), sendo estas as duas 

únicas marcas ou textos presentes durante a performance do VJ, notando-se ainda não haver 

um tempo correto para que aparecessem o nome da atração ou a marca do evento, ocorriam 

aleatoriamente e nunca juntas ou combinadas. 
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Figura 14. Sobreposições de elementos II (DO AUTOR) 

 

 

Figura 15. Sobreposições de elementos III (DO AUTOR) 

 

 

 

Figura 16. Sobreposições de elementos IV (DO AUTOR) 
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Figura 17. Sobreposições de elementos V (DO AUTOR) 

 

 

Figura 18. Sobreposições de elementos VI (DO AUTOR) 

 

Percebemos a utilização da montagem rítmica o qual se baseia na duração de planos e 

cenas, estes sempre ligados ao ritmo da música. A montagem das projeções indicava 

concordância com o ritmo da música tocada pelo DJ, causando sensações e sentimentos a 

quem assiste. Esta é uma característica do Vjing, a partir de diferentes montagens provocar 

sensações no público; além disso, percebermos outra  característica, a justaposição dos planos 

a partir de figuras geométricas projetadas uma sobre a outra (figura 19) e o movimento das 

imagens, cores e nome do evento na busca em alimentar os sentidos de quem assiste, como 

explana Ribeiro (2007). 

O aspecto da multiplicidade de telas onde as projeções foram exibidas é oriundo do 

cinema expandido, o qual buscou diferentes locais para as projeções, além dos elementos 

abstratos que o consistia. Estes locais de projeções são feitos agora em diferentes locais como 

boates e festas de músicas eletrônicas e aproxima os visuais do cotidiano do público. 
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Figura 19. Figuras geométricas sobrepostas (DO AUTOR) 

 

Assim, percebe-se que durante esta apresentação, o Vjing foi pouco explorado como 

ferramenta de comunicação publicitária, havendo com bastante frequência a inserção das 

marcas do evento e da atração principal. O Vjing poderia ter sido mais bem explorado e 

melhor utilizado através da inserção em momentos específicos da apresentação das marcas 

dos apoiadores, patrocinadores, além da própria logo da casa noturna onde o evento estava 

ocorrendo. 

 

5.2 PROJEÇÕES NO EVENTO SOUL BEATS 

 

A primeira edição do evento Soul Beats ocorreu no dia 11 de outubro de 2013, com 

hora de início às 23h, no Avenida Tênis Clube em Santa Maria. Neste evento as atrações da 

noite eram os DJs Roberto Macedo, Diego Vaz e a dupla Leozinho e Paciornik, estes últimos 

a atração principal do evento, e com os visuais do VJ Guitronic. 

No clube foi montada a estrutura para a realização da festa como luzes, bares, 

camarotes e um painel de LED medindo 4x2 metros, montado em cima de um palco. O painel 

ficou localizado atrás dos DJs e ao lado do VJ. Os dados para a análise foram captados através 

da gravação em vídeo do painel de LED durante a apresentação da atração principal Leozinho 

e Paciornik que teve duração aproximada de 1 hora e 30 minutos. 

As projeções visuais iniciaram em um ritmo mais lento, alternando-se o painel 

totalmente em preto com o nome da atração principal e grafismos que pareciam representar 

estrelas que vinham de encontro a quem assistia a apresentação, além de luzes que piscavam e 

fumaça para que criar o ambiente de expectativa ao inicio da apresentação da dupla de DJs 

(figuras 20, 21 e 22). 
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Figura 20. Painel de LED preto (DO AUTOR) 

 

 

Figura 21. Nome da atração principal Leozinho e Paciornik (DO AUTOR) 

 

 

Figura 22. Grafismos representando estrelas (DO AUTOR) 
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Após a introdução das primeiras músicas pela dupla de DJs, os visuais passaram a ter 

formas e cor, e o ritmo ficou mais rápido conforme a batida da música que era tocada, 

deixando a apresentação mais atrativa a quem assistia. Além da montagem relacionada a 

música percebemos a relação das cores nas projeções com a música, aspectos estes 

semelhantes aos da Visual Music como a sincronia de formas geométricas (figura 23) em 

sincronia com a sonoridade. Alternava-se neste momento o nome da atração principal a estas 

formas e cores, sobrepondo o texto sobre estes elementos (figura 24). 

 

 

Figura 23. Forma geométrica – quadrado (DO AUTOR) 

 

 

Figura 24. Nome da atração principal sobreposta a formas geométricas (DO AUTOR) 

 

Observou-se neste primeiro momento da apresentação, o uso frequente do nome da 

atração principal durante os visuais, por vezes sozinho, por vezes combinado a outros 

elementos visuais exibidos no painel. O ritmo dos visuais assim como a frequência de 

aparecimento do nome da dupla de DJs, variava conforme a música, quando se tinha maior 

batida e ritmo mais acelerado da música mais movimentos e interações entre elementos 
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visuais e textuais eram notados, assim como a diminuição de variedade de elementos e de 

frequência de texto quando a música ficava mais lenta. 

Percebemos a semelhança com o evento anteriormente analisado ao notarmos a 

sincronia entre som e imagem e a combinação e sobreposição do nome da atração principal 

sobre os elementos visuais (figura 25), além da inserção frequente do nome da atração que se 

apresentava. 

 

Figura 25. Combinação e sobreposição do nome da atração principal com elementos visuais (DO AUTOR) 

 

Notamos a repetição de elementos geométricos já utilizados no evento anterior, porém 

combinados a linhas e outras formas (figura 26), mas da mesma maneira, com o nome da 

atração principal sobrepondo estes elementos (figura 27). Mesmo utilizando dos mesmos 

elementos, percebemos não se tratar da outra apresentação, e sim tratar-se de uma 

apresentação única e exclusiva para o evento Soul Beats através da recombinação dos 

elementos. 

 

 

Figura 26. Formas geométricas combinados à linhas (DO AUTOR) 
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Figura 27 Nome da atração principal combinada a formas geométricas e linhas (DO AUTOR) 

 

A cadência da música em ritmo lento fez-se notar a pouca variedade de elementos 

visuais (figura 28), tornando-a a animação mais lenta e a combinação de formas quase nula, 

via-se um elemento acompanhando o ritmo lento da música, deixando assim uma lacuna para 

possíveis inserções de marcas de patrocinadores ou até mesmo dos DJs que se apresentavam 

naquele instante. 

  

 

Figura 28. Elemento único na tela (DO AUTOR) 

 

Notamos referência a videoarte novamente com o uso dos mesmos elementos 

utilizados no evento anterior (figura 9), porém com menos tempo de aparição no telão. Este 

elemento foi utilizado enquanto a música chegava ao seu final, visando à transição para a 

música seguinte para que fossem incluídos elementos com formas geométricas (figura 29) que 

acompanhavam a batida música. 
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Figura 29. Formas geométricas (DO AUTOR) 

 

Percebeu-se a primeira aparição do nome do evento – Soul Beats – apenas na metade 

da apresentação dos DJs, de maneira rápida e alternando-se com a atração principal e 

ocorrendo a sobreposição dos dois textos em alguns momentos (figura 30 e 31), diferente do 

evento Sunset Sessions em que a marca do evento foi inserida com mais frequência e no 

inicio da apresentação do DJ. 

 

 

Figura 30. Nome do evento – Soul Beats (DO AUTOR) 
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Figura 31. Sobreposição dos nomes do evento – Soul Beats, e da atração principal – Leozinho e Paciornik (DO 

AUTOR) 

 

 Após as inserções da marca do evento e da atração, foram exibidos elementos 

abstratos e formas geométricas (figura 32), quando notamos a sobreposição de camadas de 

imagens de todo o tipo e a livre combinação e manipulação destes elementos como define 

Velho (2008) sobre a utilização de Motion Graphics. 

 

 

Figura 32. Elementos abstratos e formas geométricas I (DO AUTOR) 

 

Houve a combinação e recombinação de vários elementos visuais, como formas 

geométricas, linhas e formas abstratas criadas em meio digital, alternando-se com o nome da 

atração principal (figuras 33, 34 e 35). O nome do evento voltou a aparecer poucas vezes e 

sozinho na tela, nunca combinado com algum outro elemento e sempre inserido em sincronia 

com o ritmo da música. 
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Figura 33. Elementos abstratos e formas geométricas II (DO AUTOR) 

 

 

Figura 34. Elementos abstratos e formas geométricas III (DO AUTOR) 
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Figura 35. Elementos abstratos e formas geométricas combinadas ao nome da atração principal – Leozinho e 

Paciornik (DO AUTOR) 

 

Percebemos neste evento o pouco uso da marca Soul Beats e mais a inserção do nome 

da dupla de DJs foram a atração principal. Podemos perceber que a projeção foi visualmente 

bem explorada. Constatamos a variedade de elementos apresentados e a combinação que se 

deu entre estes elementos com a performance do VJ, deixando-se de lado a oportunidade de 

inserir em determinados momentos as marcas do evento e de possíveis patrocinadores e 

apoiadores. No evento Sunset Sessions, houve maior inserção da marca do evento durante a 

apresentação do DJ e pouca variedade de elementos visuais, enquanto no evento Soul Beats, 

priorizou-se a visualidade da apresentação e a inserção do nome da atração principal, 

deixando de lado a divulgação do evento. Verificamos nas projeções dos dois eventos 

analisados a utilização dos elementos aqui abordados como formas antecessoras e 

contribuintes do processo construtivo do Vjing. Observamos a manipulação das imagens 

pautadas sempre em sincronia com o ritmo musical apresentado pelo DJ do evento e a 

improvisação que é realizada durante as projeções. Notamos com as inserções das marcas dos 

eventos e do nome da atração principal nas projeções, a proximidade do Vjing com o 

videoclipe ao ser utilizado como ferramenta para a divulgação de quem se apresentava e do 

evento. 

Desta forma, vemos a exploração do Vjing em prol do evento e das atrações principais, 

sendo pouco explorado como ferramenta publicitária pelos patrocinadores e apoiadores do 

evento e até mesmo da casa noturna onde se realizou o evento.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das possibilidades de criação de produtos audiovisuais experimentais que 

aliaram tecnologia e arte, buscou-se neste estudo analisar e compreender o processo 

construtivo do Vjing e seu possível uso como ferramenta de comunicação publicitária. Para 

isso abordamos através de estudos das formas antecessoras e de elementos da linguagem 

audiovisual como é construída a manipulação de imagens ao vivo pelo VJ, além de 

compreender como é realizada esta construção das imagens para a projeção em eventos que 

foram aqui analisados, realizamos observações analíticas de caráter qualitativo do ambiente 

dos eventos e das projeções, combinados com entrevistas estruturadas. 

Nas análises realizadas percebemos a preocupação do VJ com a pré-seleção e a 

produção das imagens que seriam projetadas de acordo com o evento e a atração principal, 

além da inserção de referencias e da linha estética do VJ analisado. Notamos na concepção de 

cada projeção nos eventos analisados grande diferença em termos de elementos que 

apareciam nos televisores/telão. Durante a projeção da Sunset Sessions, os elementos 

projetados não possuíam muita variedade, porém estavam sempre acompanhando o ritmo da 

música tocada pelo DJ, diferente da projeção do evento Soul Beats, onde se observou maior 

visualidade de elementos bem mais trabalhados e com maior variedade, tornando a projeção 

esteticamente interessante visualmente que o evento anterior analisado. 

Foi possível notar ampla diferença de elementos visuais projetados durante os eventos 

analisados, mas com a mesma linha estética, já que o VJ era o mesmo nos dois eventos. 

Verificamos a busca constante da sincronia entre música e imagem através do ritmo da 

manipulação das imagens e a interação com o público, onde o ritmo além de se dar pela 

música que era tocada se deu pela resposta do público a própria música e projeções. 

Durante a procura por objetos de pesquisa, pelo porte pequeno da cidade, houve 

dificuldade para que este estudo fosse realizado. Foram identificados poucos eventos de 

música eletrônica com a participação de um VJ e suas projeções durante a apresentação dos 

DJs, diferente de grandes centros, onde este tipo de evento ocorre com mais frequência e há 

diferentes festivais patrocinados e coletivos de VJs organizados para a realização de 

projeções. Contamos com a colaboração e o apoio dos organizadores de cada evento para que 

o estudo fosse realizado e principalmente do VJ Guitronic que aceitou fazer parte desta 

pesquisa. 
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Na presente pesquisa verificamos o pouco uso do Vjing como ferramenta publicitária, 

não havendo inserção de marcas dos apoiadores e dos patrocinados. Notamos a inserção do 

nome da atração principal e do nome do evento com baixa frequência, podendo ser inserido 

mais vezes para promoção e divulgação de ambos. Não foi realizada em nenhum momento 

dos eventos a inserção de marca ou nome de patrocinadores diferente de festivais anteriores, 

como realiado nos eventos Motomix e Nokia Trends, anteriormente citados, em que se exigia 

dos VJs que o logotipo da empresa fosse inserido durante as projeções. Assim nos eventos 

analisados a inserção de marcas poderia ser explorada durante as apresentações, em lacunas e 

momentos em que a música estava em ritmo mais lento e manteve-se a mesma imagem por 

longos períodos de tempo. 

Concluímos desta forma que o Vjing tem seu uso como ferramenta publicitária pouco 

explorada em eventos de música eletrônica realizados em Santa Maria e região. O Vjing 

possui grande potencial em ser utilizado como ferramenta publicitária, e torna-se uma opção 

para a aproximação da empresa com seu público através das possibilidades de novas 

experimentações audiovisuais. Por fim, as empresas devem buscar novos meios de divulgação 

e ferramentas para construírem uma identidade da sua marca atrelada a inovações 

tecnológicas, e o Vjing é capaz de propiciar este caráter de inovação a um público segmentado 

e fiel, que é o público consumidor deste tipo de produto audiovisual. 
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APÊNDICE A 

 
 
Boa Tarde. 

 

Sou estudante de Publicidade de Propaganda na Unifra, e vou fazer meu Trabalho Final de 

Graduação sobre Vjing: Arte e Comunicação. Para tanto, preciso da colaboração de VJs para 

este trabalho. Será realizada uma prévia entrevista com cada VJ nos próximos dias, além de 

observação das projeções em festas e eventos realizados. Gostaria de saber se posso contar 

com a sua colaboração. 

 

Obrigado 

 

1) Existe uma pré-seleção de imagens que serão projetadas? Como é realizada esta pré-

seleção? 

 

VJ Guitronic: Existe uma pré-seleção sim, isso depende do evento, depende da atração que 

vamos manipular as imagens, tudo é em torno da atração. 

 

VJ Schuster: Existe uma pré-seleção sim, elas são selecionadas através do gênero musical, 

digamos um som techno algo com imagens abstrato sem muitas face, o warm up sempre é 

importante também, basicamente o que mais conta é ter um banco de imagens grande e usar 

ele de acordo com  o bpm da música.  

 

2) As imagens/cenas são escolhidas a partir de um banco de cenas ou gravadas anteriores a 

festa? 

 

VJ Guitronic: Temos ou tenho um banco de imagens, criadas outras editadas, cada evento é 

um evento, trabalho de acordo com o evento, mesmo que tenhamos este banco de dados 

sempre temos que criar algo novo para o evento. 

 

VJ Schuster: Ambos, pois mesmo tendo o mesmo banco repetindo nunca vai ser a mesma 

coisa, pois podemos mesclar até 3 imagens juntas. 

 

3) São usados grafismos? São editados por quem? 
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VJ Guitronic: Uso uma linha de trabalho (imagens) muito para o lado de formas geométricas, 

cores, muitas linhas, tudo isso é criado ou editado por mim mesmo. 

 

VJ Schuster: Uso sim, 60% compro e 40% faço modificações usando alguns softwares 

 

4) As cenas/imagens são escolhidas conforme o evento? Se o evento é patrocinado existe esse 

pedido dos organizadores, de pedir determinadas cenas/grafismos? Ou inclusão da marca na 

projeção? 

VJ Guitronic: Como já comentei, existe todo um trabalho em cima de cada evento, de cada 

atração, artista enfim, existe alguns eventos que o patrocinador já tem o 

material próprio, só manipulamos estas imagens concedidas pelos organizadores ou 

patrocinadores. 

 

VJ Schuster: Sim, são escolhidas. 

 

5) Que equipamentos são utilizados para a projeção? 

VJ Guitronic: Podemos projetar, em painéis de LED, TVS, e com projetores multimídias. 

Em relação a equipamentos de VJ são inúmeros, controles midi, softwares de acordo com os 

que precisa, notbook, macbook, mackpro, câmeras para fazer captação de imagens ao vivo, 

cabos, muitos adaptadores. 

 

VJ Schuster: Depende muito, mas meu setup é sempre um Mac Book Pro, Mixer Edirol V4, 

Controladora, e uma câmera. 

 

6) E para a edição das cenas, grafismos e/ou imagens, que softwares são usados? 

 

VJ Guitronic: Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop 

 

VJ Schuster: Uso muito o After effects. 

 

7) Existe um software especifico que é usado? 
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VJ Guitronic: Existem muitos software a ser usado para o Vjing. Citarei dois mais completos. 

Resolume e Modul8 ( para mim o melhor ). 

VJ Schuster: Projeção – Modul8 e para Mapping – Madmapper. 

 

 


