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RESUMO 

 

KUMOTO, Rafael T. Colecionando músicas com uma câmera: mediações audiovisuais 

e hipermidiáticas na produção artística das sessions do YouTube. 2016. 213 f. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

 

 

Neste trabalho, buscamos analisar uma série de processos de mediação imagética, 

auditiva e hipermidiática na produção videográfica das sessions, compreendida 

enquanto circuito de publicações de coletivos cadastrados na plataforma do website 

YouTube. Inspiradas em produções pioneiras como os Take Away Shows, do blog 

francês La Blogothèque, e as Black Cab Sessions, idealizadas pelo videasta britânico 

Jono Stevens, as sessions apresentam registros de performances musicais improvisadas 

em locais inusitados à prática musical, como monumentos públicos, cozinhas, salas de 

aula, metrôs, barcas e espaços de grande circulação de pessoas. Com base na premissa 

de que o vídeo, longe de representar um registro fiel da realidade, implica em processos 

de tradução e representação dos acontecimentos em imagens e sons – colocados em 

circulação, por sua vez, em plataformas voltadas à publicação e compartilhamento de 

vídeos –, desenvolvemos nossa argumentação em três momentos: primeiramente, por 

meio do estudo da percepção visual e auditiva, buscando nas teorias inferenciais de E.H. 

Gombrich a compreensão dos fenômenos de interpretação de emissões luminosas e 

modulações sonoras (constituintes da comunicação videográfica) enquanto processos 

ativos, baseados em nossas expectativas, vivências e visões de mundo. Em seguida, 

observamos o sistema no qual as sessions se inserem, por meio da exploração das 

diversas funcionalidades do YouTube que reforçam a sua condição de plataforma 

agregadora de conteúdo – apresentando também com maiores detalhes algumas das 

características mais recorrentes nos diversos perfis de produtores e produtoras do 

circuito observado. Em um terceiro momento, organizamos nossa análise com base em 

seus aspectos expressivos, de conteúdo e de participação e relevância, por meio da 

identificação de características consideradas importantes, tais como rastros de 

visualidades provenientes de outras mídias e linguagens artísticas, temáticas recorrentes 

de representação e perfis de participação dos coletivos. Com isso, podemos observar 

que, por trás da noção aparente de acaso, improviso e informalidade expressa pelas 

soluções adotadas na materialização das sessions, jaz uma estreita relação entre os 

distintos modos de performatizar, produzir e circular música comunicados nas cenas 

retratadas e os valores e visões de mundo daqueles(as) que participam em maior ou 

menor grau dos processos de negociação inerentes ao circuito – entre eles, bandas e 

artistas, videastas, operadores(as) de som, público espectador e entidades patrocinadoras. 

 

Palavras-chave: Vídeo. Música. Tecnologia. YouTube. Sessions. 

  



ABSTRACT 

 

KUMOTO, Rafael T. Collecting songs with a camera: hypermediatic and audiovisual 

mediations in the artistic production of YouTube’s sessions. 2016. 213 f. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologia) – Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

 

 

In this work, we aim to analyze a range of imagery, auditory and hypermediatic 

mediation processes in the video production of the sessions, understood as a circuit of 

video publications on YouTube website. Inspired by early productions like french blog 

La Blogothèque’s Take Away Shows and the Black Cab Sessions, designed by British 

video maker Jono Stevens, the sessions present recordings of improvised, musical acts 

in places unusual to musical performance, like public monuments, kitchens, classrooms, 

subways, boats and high traffic areas. Based on the premise that video is far from 

portraying a faithful reproduction of reality, thus implying processes of translation and 

representation of events to images and sounds – moreover, implying their circulation on 

platforms focused on publishing and sharing videos –, our argument takes shape in three 

stages: first, through the study of visual and auditory perception, basing ourselves on 

E.H. Gombrich’s inferential theories to comprehend the phenomenon of interpreting 

light emissions and sound modulations (both constituents of videographic 

communication) as active processes, based on our expectations, experiences and view of 

things. Afterwards, we observe the system where the sessions are based on through the 

exploration of several YouTube features that reinforce its status as a content-aggregator 

platform; we also present in greater detail some recurring features shared by producers 

associated with the observed circuit. In a third step, we organize our analysis based on 

its aspects of expression, content and participation and relevance, by identifying some 

characteristics considered relevant, such as other media and artistic languages’ traces of 

visuality, recurring representation themes and participation profiles of the collectives. 

This way, we can argue that behind the apparent notion of chance, improvisation and 

informality expressed by the solutions adopted in the sessions’ materialization processes 

lies a close relationship between the different ways of performing, producing and 

circulating music communicated in the depicted scenes, and the values and views of 

things of those who participate in a greater or lesser degree of negotiation inherent to 

the circuit – including bands and artists, video makers, sound engineers, viewers and 

sponsoring entities. 

 

Keywords: Video. Music. Technology. YouTube. Sessions.  
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1 INTRODUÇÃO 
  

 

Eles têm um acordo – essas sessões feitas ao vivo, as gravadoras fazem você 

fazer essas malditas sessões onde você entra lá e, e, e você usa fones de 

ouvido e, e tem um cara que nunca ouviu a sua música antes, mixando como 

se fosse, totalmente, assim, simplesmente fazendo a porra que ele quiser e 

você não consegue ouvir merda nenhuma e você pensa: ‘que merda é essa?’, 

sabe? Essas sessões gravadas ao vivo são terríveis, eu acho que nenhuma das 

bandas gosta de fazê-las, e se elas gostam, eu não sei que tipo de bandas elas 

são (Sam France, da banda Foxygen, em LA BLOGOTHÈQUE, 2013c, 

tradução nossa) 1. 

 

Era uma tarde de sábado em meados de abril de 2011 quando todos se reuniram no 

terraço de um prédio na West 27th Street, em Manhattan. A cidade de Nova York logo 

abrigaria o festival de cinema Tribeca Film Festival, e por consequência, a estadia 

passageira dos australianos Dave Budge e Dominic Allen, responsáveis pela direção e 

edição de várias das produções do projeto videográfico Sideshow Alley, de Melbourne. 

Uma vez que havia certo tempo desde que Sammi Needham, então participante da 

formação original do coletivo, havia se mudado para a cidade norte-americana, lhes 

pareceu pertinente aproveitar a oportunidade do reencontro para a realização de mais 

uma de suas produções – certos vídeos de bandas em apresentações musicais, aos 

moldes daquilo que eles se referiam oficialmente como Sideshows
2
. 

Em adição a Dave, Dominic e Sammi, a equipe do Sideshow Alley é extensa e 

abrange profissionais de áreas relacionadas à produção de imagens e sons, como 

fotógrafos, diretores, editores, coloristas, operadores de câmera, operadores de 

microfones e engenheiros de áudio. Para suprir a sua falta, um grupo diverso de pessoas 

havia sido escalado de última hora e agora se via em volta dos músicos protagonistas da 

vez – um grupo de rapazes porto-riquenhos sorridentes e animados que, juntos, formam 

a banda Davila 666. Aos poucos, todos transportavam seus instrumentos musicais e 

equipamentos de som e vídeo para o local onde os convidados se apresentariam em 

frente às câmeras, aos moldes de muitos outros vídeos produzidos pelo Sideshow Alley 

que, como os músicos logo aprenderiam na prática, são caracterizados por uma série de 

                                                 
1 “They have a deal – these live sessions, the record labels make you fucking do these fucking sessions 

where you go in and, and, and you wear headphones and, and there’s some dude who has never heard 

your music before, mixing, like, totally, just like, totally just fucking do whatever the fuck he wants and 

you can’t hear shit and you’re just like: ‘what the fuck?’, you know? These live sessions are terrible, I 

don’t think any of bands enjoy doing them, and if they do, then I don’t know what kind of band they are”. 
2 Sideshow é um termo em inglês que pode ser traduzido como “atividade secundária”, no sentido de uma 

atração alheia a um circuito principal. Cada produção analisada neste trabalho possui suas próprias 

terminologias, como observado no Apêndice A. 
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regras bem particulares: pequenas limitações técnicas que parecem transformar o 

acontecimento em uma espécie de jogo. 

Enquanto a equipe de filmagem preparava as suas câmeras e microfones, alguns 

integrantes da banda se aglomeravam próximos à mureta para tentar abafar o som da 

caixa de uma bateria com um casaco. O instrumento, afinal, sequer foi incluído na 

performance, e o baterista acabou por se contentar a tocar uma grande maraca – seja por 

uma questão de escolha ou por simplesmente falhar em tornar a sonoridade da caixa 

suficientemente adequada à ocasião. Situação semelhante foi acometida a alguns dos 

outros rapazes, que tiveram de adaptar as suas ferramentas do ofício: transportar uma 

banda de seis integrantes – quase todos dependentes de uma tomada, na medida em que 

se utilizam de guitarras e baixo elétricos – para tocar no terraço do primeiro prédio 

disponível é um trabalho que traz consigo uma série de adversidades. 

O Davila 666, na verdade, foi relativamente sortudo, tendo em vista as situações em 

que diversas das gravações mais antigas ocorreram; nas produções costumeiras do 

Sideshow Alley, os diversos becos que são comuns à cidade de Melbourne se 

transformam em espaço de performance de seus(as) participantes, e a inexistência de 

uma estrutura básica para a realização de um pequeno show frequentemente os(as) 

obriga a abandonar os instrumentos que necessitem de um suprimento de energia. A 

mudança na temática nova-iorquina do projeto foi resultado de uma escolha consciente 

da própria equipe: “embora as origens do Sideshow Alley estejam em meio às pedras e 

rachaduras das vielas da região de Melbourne, em Nova York os segredos da cidade 

estão escondidos nos telhados” (SIDESHOW Alley, 2011, tradução nossa)
3
. Em todo 

caso, o Davila 666 se via na possibilidade de conectar uma guitarra, um baixo e dois 

amplificadores em uma rede elétrica das proximidades; o violão, as vozes, os pandeiros 

meia-lua e a grande maraca do baterista teriam de fazer valer o seu som cru para atingir 

os diversos microfones direcionais que a equipe transportava. 

A chuva vinha surpreendendo em intervalos irregulares no decorrer da manhã, e 

ameaçava prejudicar a atividade. Não seria a primeira vez que esse problema 

aconteceria em meio às gravações do Sideshow Alley; um ano antes, quando faziam 

uma tomada da dupla sueca First Aid Kit em uma ruela de Melbourne, o grupo foi 

surpreendido por uma chuva repentina, que dava seus primeiros pingos justamente no 

meio da apresentação. Por sorte, um grupo de transeuntes observava o evento por trás 

                                                 
3 “While Sideshow Alley’s origins are amidst the cobbles and cracks of a Melbourne laneway, in New 

York the city’s secrets are hidden on the roof”. 
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das câmeras; entre eles(as), uma criança em trajes de bailarina a carregar um guarda-

chuva vermelho. Com a permissão de sua mãe, rapidamente convidaram a menina a 

entrar em cena e entregar o guarda-chuva à dupla, convertendo o problema em um 

excelente pretexto para enriquecer a produção com detalhes especiais. Assim, o 

Sideshow do First Aid Kit foi salvo, em partes, graças a um golpe de sorte; o mesmo 

poderia não se repetir dessa vez, sobretudo com a eventualidade de uma chuva forte 

sobre os diversos equipamentos elétricos dispostos a céu aberto naquele terraço. 

 Foi por volta das 14h que o grupo finalmente encontrou uma brecha 

suficientemente livre da chuva para arriscar a gravação. Enquanto a bateria era testada 

em um canto e os equipamentos eram montados em outro, alguns integrantes se 

adiantavam com suas câmeras e microfones para registrar cenas dos bastidores; afinal, 

nas Sideshows e em diversas produções semelhantes, o processo de produção das 

performances e das imagens também é um fim em si. Essa ideia nos é reforçada quando 

presenciamos uma conversa entre Dave e os músicos, logo ao começo do vídeo, que 

explica resumidamente a regra fundamental do jogo: “uma canção, uma tomada [de 

câmera]. Bem, às vezes quem sabe duas canções – mas uma tomada”
4
 

(SIDESHOWALLEYTV, 2011, tradução nossa). Em todas as Sideshows, os músicos e 

músicas convidados são incumbidos da tarefa de executar a sua música em uma 

oportunidade única, não importa o que aconteça; essa limitação criativa torna 

eventualidades como a chuva ou demais interferências do entorno em verdadeiros 

obstáculos para a realização do evento, ao mesmo tempo em que confere certo ar de 

improviso e sintonia com as características próprias do espaço local, elementos que 

diretores como Dave, Dom e Sammi buscam em seus trabalhos. 

Terminados os preparativos, encerram-se as tomadas intervaladas de bastidores e 

parte-se para o registro definitivo. Todas as lentes são direcionadas aos protagonistas, e 

o resultado final ainda apresenta diversos cortes de câmera; a diferença, todavia, é que 

agora o tempo simbólico da imagem é contínuo, e representa uma reprodução 

temporalmente linear e ininterrupta do momento da performance. Saltamos 

constantemente entre closes de seus rostos, suas risadas, seus instrumentos musicais e 

de volta para um plano aberto, onde podemos observar a sua interação e seu modo de 

performatizar. A operação quase parece se dar em tempo real, como numa transmissão 

televisiva ao vivo – sobretudo porque, neste caso, “o ‘não-importa-o-que-aconteça’ 

                                                 
4 “One song, one take. Well, maybe sometimes two songs, but one take”. 
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meio que aconteceu, e os rapazes souberam lidar com isso com calma” 

(SIDESHOWALLEYTV, 2011, tradução nossa)
5
. 

Na verdade, os integrantes do Davila 666 pareciam estar bem à vontade com a 

situação. Mal iniciada a tomada, a fala introdutória do vocalista em direção ao 

espectador é interrompida pela agitação de seus amigos, que se dispersam a fazer graça 

diante da câmera. Eles riem, e ainda necessitam de confirmar uns com os outros qual a 

música que será tocada. O guitarrista confirma que será a canção Muy Chistoso (“Muito 

Engraçado”, do espanhol). Logo em seguida, a deixa do baterista dá entrada aos demais 

instrumentos, executados em sintonia – até que, na entrada do vocalista, ouvimos sair de 

sua voz uma primeira nota rouca e engasgada. A música continua por alguns segundos, 

mas ele pede por um intervalo para poder tossir. Todos riem da situação, e o guitarrista 

logo apressa a retomada: “uno, dos, tres, cuatro!”. 

A música prossegue sem maiores interrupções; todos seguram os risos e, no refrão, 

o vocalista se esquece da letra e tenta disfarçar, mas o amigo ao lado o denuncia quando 

começa a dar risada. A Sideshow do Davila 666 se encaminha rumo ao seu fim nesse 

mesmo clima que começou, e ainda podemos flagrar dois de seus integrantes a brigar 

por um cigarro antes que a imagem e o som sejam interrompidos. 

 

* * * 

 

Nós não estivemos em Manhattan naquela tarde de abril, e muito menos pudemos 

prestigiar pessoalmente tal acontecimento. Sabemos de todas essas informações porque 

os eventos aqui descritos são subsidiários de um outro, que constitui o objetivo principal 

do Sideshow Alley: a posterior publicação e compartilhamento dessas imagens e sons 

no ambiente da internet, uma vez convertidas em mais um vídeo de uma produção 

periódica de Sideshows. Estas se encontram listadas e organizadas na página oficial do 

projeto (SIDESHOW Alley, 2015), que serve apenas como uma roupagem mais 

“corporativa” para a sua página cadastrada no website YouTube (2015), local onde as 

produções se encontram digitalmente armazenadas e vinculadas. No YouTube, os 

vídeos do canal SideshowAlleyTV (2015) são organizados em páginas próprias no 

formato de publicações, que podem ser assistidas, avaliadas, compartilhadas e 

comentadas pelos demais usuários da plataforma. Junto à informação textual da página 

referente ao Sideshow de Muy Chistoso (SIDESHOWALLEYTV, 2011), encontramos 

                                                 
5 “no-matter-what sort of happened, and the guys handled it with aplomb”. 
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uma breve descrição do vídeo feita pela própria equipe do coletivo, de onde pudemos 

retirar grande parte dos relatos utilizados para construir a nossa narrativa a respeito do 

que aconteceu na ocasião registrada pelas câmeras. Por sua vez, o contratempo da chuva 

na apresentação do First Aid Kit foi igualmente observado na sua respectiva publicação 

(SIDESHOWALLEYTV, 2010). 

A despeito destes relatos textuais, muito daquilo que foi anteriormente descrito 

pode ser observado no próprio vídeo. As experimentações com a caixa da bateria, as 

risadas e a interrupção da música estão todas presentes na versão publicada da 

apresentação do Davila 666. O acaso e o improviso parecem ser ambos fundamentais na 

lógica do Sideshow Alley, que compartilha estas características de maneira considerável 

com algumas dezenas de outros canais. Dentro do contexto hipermidiático, o coletivo 

figura como uma entre diversas produções de propostas semelhantes, muitas delas 

declaradamente inspiradas em trabalhos pioneiros como os Take Away Shows do 

website francês La Blogothèque (2015a) e as Black Cab Sessions (PATTINSON, 2015), 

ambos não destinados especificamente à rede de compartilhamento do YouTube, mas 

que encontraram nesta um terreno propício para a circulação do seu material. Essas 

propostas derivadas compreendem uma série de canais de origens distintas que 

compartilham características em maior ou menor grau: suas publicações costumam 

envolver registros de performances musicais em condições diversas que se 

fundamentam na lógica do improviso e do incomum, muitas vezes realizadas em locais 

inusitados à prática musical – condição que pode ser traduzida tanto pelos becos e 

terraços do Sideshow Alley e pelo táxi itinerante das Black Cab Sessions quanto por 

barcas, salas de aula, cozinhas, barracões de jardinagem, cemitérios, escritórios, 

monumentos públicos ou demais espaços de aglomeração urbana. 

Essa profusão de vídeos de temáticas tão distintas parece buscar, seja no âmbito do 

trabalho pessoal ou na noção de um circuito, alternativas de circulação de bens culturais 

em forma de música, assim como da divulgação de seus(suas) artistas e seus distintos 

modos de performatizar e se relacionar com o mundo. De maneira semelhante, os 

discursos frequentemente proferidos pelos seus coletivos sugerem, particularmente, uma 

inquietação em comum: a necessidade de se diferenciar da lógica da produção 

videográfica nos moldes dos videoclipes, utilizados pela indústria fonográfica na 

divulgação de seus produtos e que, apesar de incorporarem em grande medida as ideias 

de acaso e improviso, se constituem de modo geral em produções roteirizadas e 

hermeticamente planejadas. Em um dos Take Away Shows protagonizados pela banda 
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norte-americana Foxygen, observamos o vocalista Sam France a roubar uma maçã de 

um estande de feira parisiense em um momento de inspiração teatral, aos moldes do 

ideal rebelde do rock‘n’roll que busca comunicar. Poucos segundos depois, a música é 

interrompida em meio às queixas dos vendedores, obrigando France a devolver a maçã e 

pedir desculpas antes de prosseguir (LA BLOGOTHÈQUE, 2013b). Muito 

provavelmente teríamos presenciado uma situação diferente caso o vídeo se desse aos 

moldes de uma produção convencional, executada com atores em um set de filmagens. 

É interessante ressaltar também que, uma vez inseridos na plataforma do YouTube, 

essas produções estão vinculadas ao sistema de vídeos relacionados e à geração 

automática de recomendações aos(às) usuários(as), de modo que a sua observação 

propicia ao(à) espectador(a) uma posterior apresentação de outros conteúdos de 

características semelhantes. Não obstante, diversos canais apresentam recomendações 

mútuas, seja por meio de indicações referenciais em suas páginas principais ou pela 

participação ativa acerca das publicações de outros coletivos, comentando, avaliando e 

compartilhando o seu conteúdo. Essa relação nos leva a considerar esses diversos canais 

produtores como integrantes de um circuito, específico à lógica da plataforma em que 

estão inseridos. A alta ocorrência do termo session nos nomes dos diversos canais 

observados – possivelmente em homenagem às Black Cab Sessions – orienta a nossa 

decisão de batizá-los, de um modo geral e para os fins deste trabalho, com esse termo. 

Não se trata de modo algum de uma palavra inédita; genérico em sua significação mais 

básica (do inglês, “sessão”, se referindo unicamente a um intervalo convencionado no 

espaço e no tempo), o termo session foi e vem sendo utilizado para incontáveis fins, 

sobretudo no âmbito musical, onde constantemente se relaciona com a prática das jam 

sessions, os intervalos de improvisação muito comuns aos praticantes do jazz. 

Dentro dos limites desta dissertação, convencionamos a utilização da palavra para 

representar a produção aqui analisada, compreendida como nosso objeto (ou objetos) de 

pesquisa; ao todo, observamos a produção e atividade de 57 canais, listados ao final 

deste trabalho no apêndice A, que contém também os nomes com os quais cada 

produção é batizada, hiperlinks para as suas respectivas páginas no YouTube e a sua 

data de inscrição na plataforma. Procuramos neste trabalho analisar algumas das 

maneiras encontradas por esses produtores de traduzir as características vinculadas às 

suas sessions em informações imagéticas e auditivas. Fazemos isso, sobretudo, por duas 

razões fundamentais. A primeira é por compreender a produção de vídeos como o real 

objetivo das atividades desenvolvidas pelas equipes de produção, artistas e bandas; ou 
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seja, compreendemos que as propostas observadas encontram seu ponto de 

convergência no ato de interpretar as performances realizadas em publicações em vídeo. 

A segunda razão parte do entendimento de que as sessions, uma vez que se definem 

como tal por meio da apropriação de conhecimentos diversos e do trabalho humano, se 

constituem como tecnologias
6

 construídas culturalmente por meio de inúmeros 

processos de negociação entre uma série extensa de agentes, que buscam investi-las de 

significado com base em seus valores e crenças, como observa Raymond Williams 

(2010, p. 26-27) a respeito das produções culturais: 

 

Às vezes, ligações diretas com as crenças, em conteúdo manifesto que 

contém; muitas vezes, ligações identificáveis com as relações, perspectivas e 

valores que as crenças legitimam ou normalizam, como em escolhas 

características (ênfases e omissões) de temas; muitas vezes, ainda, ligações 

analisáveis entre sistemas de crença e formas artísticas, ou entre eles ambos e 

uma ‘posição e posicionamento’ no mundo, essencialmente subjacente. 

 

A trajetória desta pesquisa é perpassada pela tentativa de esboçar, por meio de 

estudos da imagem e do som, a noção de que estes se constroem de maneira 

inevitavelmente política, e que dessa maneira podem suscitar discussões a respeito de 

formas de circular, representar e produzir música e modos até certo ponto distintos de 

performatizá-las. Meu lugar de fala se relaciona em grande medida à prática musical até 

certo ponto deslocada de circuitos hegemônicos; sendo assim, interessa-nos vislumbrar 

possibilidades de fissuras pelas quais soluções alternativas podem emergir, distantes na 

medida do possível do caráter especulativo dos circuitos musicais midiáticos do 

mercado mainstream e da noção de “alta cultura”
7
 implícita na erudição de certos meios. 

Com base nessa perspectiva, as observações decorridas deste trabalho nos levam a 

argumentar que a produção de sessions aqui observada – de certa forma deslocada ao 

terreno das produções alternativas de bens culturais musicais – permanece até certo 

ponto vinculada a circuitos já difundidos de circulação musical e a uma cultura de 

mercado a eles subjacente, constituindo-se a partir de processos de negociação até certo 

ponto conflitantes das visões de mundo de seus participantes e de suas respectivas 

condições de acesso e controle dos meios técnicos de produção cultural. 

Assumimos, desse modo, que o uso da imagem e do som na produção videográfica 

das sessions não ocorre de maneira neutra, e se relaciona sobretudo com processos de 

                                                 
6  A respeito de uma sistematização conceitual para tecnologia, recomendamos a leitura de Andrew 

Feenberg (2010) e da sua proposição das teses do desenvolvimento unilinear e do determinismo pela base, 

assim como das distinções entre matriz instrumental e matriz relacional da tecnologia no artigo de 

Domingos Leite Lima Filho e Gilson Leandro Queluz (2005). 
7 Problematizada em Williams (2010). 
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investimento de sentido que buscam legitimar certas visões de mundo em detrimento de 

outras. Essa perspectiva nos permite observar com maior clareza as diversas 

implicações das decisões realizadas nos planos técnico e conceitual de sua 

materialização, compreendida enquanto processo de fabricação de imagens. Julgamos 

interessante delimitar nosso trabalho de análise em três eixos, que buscam refletir essa 

complexidade de variáveis; estes se dividem por meio de seus aspectos expressivos, que 

dizem respeito às suas características plásticas e às diversas escolhas dos coletivos a 

respeito de modos de registrar imagens e sons; aspectos de conteúdo, relacionados aos 

motivos representados e aos seus modos de abordagem; e aspectos de participação e 

relevância, que dizem respeito às suas relações de poder e democratização. 

Com base nesses aspectos, esta dissertação se constitui como uma pesquisa do tipo 

qualitativo, fundamentada no paradigma interpretativo de pesquisa; ela tem por objetivo 

analisar como aspectos expressivos, de conteúdo e de participação e relevância da 

produção hipermidiática das sessions no website YouTube se constituem como 

mediadores de modos de performatizar, registrar e circular bens culturais musicais. 

Adicionalmente, pode ser pontuada por três objetivos específicos: 

 

 Destacar a correlação entre imagens e sons na comunicação videográfica; 

 Investigar o circuito das sessions em relação à lógica da plataforma do 

YouTube; e 

 Identificar temas recorrentes na produção das sessions com base em seus 

aspectos expressivos, de conteúdo e de participação e relevância. 

 

Para os nossos propósitos, desse modo, julgamos necessário considerar as 

produções analisadas tanto a seu nível macro – observando relações de participação e 

relevância entre as produções e detectando as repetições e omissões de temáticas e 

modos de abordagem – quando a seu nível micro – evidenciando as características 

específicas de certos coletivos e artistas, seus esforços e suas resistências em relação à 

produção de outros canais. Como consequência dessa característica, e com base nos três 

eixos anteriormente citados, a metodologia utilizada neste trabalho envolve tanto a 

análise de imagens em movimento dotadas de sons quanto a observação de suas 

interações com a lógica da plataforma do YouTube, refletidas (mas não limitadas) em 

suas estatísticas de acesso, avaliações da comunidade, inspiração para a elaboração de 

propostas semelhantes, exposição, frequência de publicação, acordos comerciais com 
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empresas anunciantes e sua relação com outras mídias e plataformas. Buscamos 

registrar essas informações (e demais características pertinentes) seguindo o modelo 

apresentado no apêndice B, localizado no final deste trabalho, apresentando as 

observações mais relevantes no decorrer da dissertação por meio de menções e figuras. 

Tanto os objetivos quanto a abordagem aqui adotada embasam em grande medida a 

estrutura deste trabalho, que se divide em três partes: 

A primeira parte, compreendida pelos capítulos 2 e 3, é dedicada justamente ao 

estudo das imagens e dos sons. Buscamos desmistificar qualquer possibilidade de 

compreensão da percepção e interpretação de imagens e sons como um processo passivo, 

dando preferência às teorias inferenciais de E.H. Gombrich por nos permitir abordar 

tanto os processos fisiológicos e perceptivos da visão e da audição – que, como veremos, 

se relacionam às nossas expectativas e memórias e, por consequência, trabalham muitas 

vezes de maneira conjunta e/ou cruzada – quanto as inúmeras construções históricas e 

sociais que condicionam as nossas visibilidades para que possamos interpretar pontos 

luminosos dotados de movimento e sons, como no vídeo.  

A segunda parte, compreendida pelo capítulo 4, tem por objetivo observar o 

sistema no qual as sessions se inserem, por meio da exploração das diversas 

funcionalidades do YouTube que firmam a sua lógica na condição de plataforma 

agregadora de conteúdo. Essa etapa é de grande importância para o entendimento dos 

processos de participação da rede, estreitamente relacionada à circulação de bens 

culturais. Adicionalmente, apresentamos nosso universo de pesquisa com maiores 

detalhes, relatando ao final do capítulo alguns perfis recorrentes que nos ajudam a 

compreender melhor as particularidades dos(as) diversos agentes relacionados(as) à 

produção das sessions. 

A terceira parte, compreendida pelo capítulo 5, representa a concentração de nossas 

análises e está amparada de maneira mais direta pelos nossos eixos de observação. Por 

consequência, divide-se em três segmentos, buscando investigar aspectos expressivos, 

de conteúdo e de participação e relevância nas suas diversas materializações detectadas 

nas produções das sessions, por meio da identificação de rastros de visualidades, do 

registro de temáticas recorrentes e de modos de interação dos coletivos. Essa 

segmentação tem como principal objetivo a organização de nossa investigação, mas o(a) 

leitor(a) perceberá que a relação entre as seções é fluida e mutável, uma vez que as 

omissões e escolhas dos diversos agentes envolvidos nesse processo podem se 

materializar em diversos níveis e de diversas maneiras.  
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2 LUZES E SONS 
 

 

Esta tomada é a única que nós conseguimos usar por causa das milhares de 

ondas de rádio das quais nos encontrávamos bem no meio, que não paravam 

nunca de sussurrar em nossos microfones de alta-definição... (JEREMIAH, 

2014)8. 

 

Há um grau intenso de convencionalidade entre o(a) artista que performatiza em 

frente à câmera e o seu público em potencial que o(a) acessa pelo computador. Um 

primeiro passo em direção à análise de nossos objetos de pesquisa é a sua compreensão 

enquanto produtos de uma cultura material própria do nosso tempo, concebidos com o 

objetivo de mediar significados a grupos sociais distintos. Tal situação de mediação se 

dá com base em uma série de processos de ordem fisiológica e simbólica, 

indispensáveis para a nossa abstração de sinais luminosos e sonoros em uma série de 

representações que nos remetem a contextos de nossas realidades, como fragmentos de 

corpos e rostos, cenários cotidianos de cidades ou vozes e música em meio ao ruído. A 

questão fundamental aqui, todavia, está justamente no termo representação; toda essa 

luz e som são, de fato (mas não se limitam a), registros indiciais de corpos, rostos, 

cidades e música – uma vez que podemos observar nas sessions a utilização de imagens 

sintéticas na inserção de legendas e telas de abertura e encerramento, mas não 

observamos nenhuma variante com fins de simulação – mas a sua produção (e 

reprodução) em forma de registro requer uma série de traduções de naturezas diversas 

de ondas eletromagnéticas e mecânicas captadas pelos sensores de câmeras e 

microfones, e convertidas posteriormente em malhas reticuladas de pontos luminosos e 

sequências de números de sons digitalizados. 

Aclarar as etapas de tradução e percepção da imagem videográfica – no nosso 

caso, provida de sons e movimento – implica, dessa forma, considerar a devida 

responsabilidade a cada elemento participante de seu processo, em um trabalho de 

coautoria que envolve uma rede extensa de atores. Cada um deles tem papel 

fundamental na apropriação de estéticas, na escolha de motivos de filmagem, no modo 

como estes são registrados, e suas formas posteriores de compartilhamento e circulação; 

tudo isso é de grande importância para desmistificarmos certo aspecto de neutralidade e 

comunicação do real, que como veremos posteriormente, se traduz em grande medida 

no caráter de espontaneidade das sessions. 

                                                 
8 “This take is the only one we could use because of the thousands of airwaves we were right in the middle 

of, that would never stop whispering into our HF mics…” [tradução nossa]. 
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É conveniente, desse modo, observar uma outra etapa de tradução das sessions, 

aquela que vai das imagens eletrônicas com sons e movimento para o suporte fixo desta 

dissertação. Procuramos explorar nossa limitação técnica de modo a favorecer a 

observação atenta dos fenômenos que, em seu suporte original, passam rapidamente sob 

a lógica temporal do vídeo, utilizando capturas de tela para apreender instantes de 

relevância para a nossa observação e analisá-los sob a forma de figuras estáticas (mas 

apresentadas de maneira sequencial quando necessário). Dado o caráter essencialmente 

textual e imagético de uma dissertação de mestrado, nos vemos compelidos a reduzir os 

elementos sonoros dos vídeos observados à condição de relato. Esperamos demonstrar, 

por meio da fundamentação apresentada nas páginas seguintes, que tal limitação não 

implica em anulação da imaginação do(a) leitor(a) ouvinte a ponto de prejudicar o seu 

entendimento, acreditando desse modo que as suas vivências a respeito de temas 

recorrentes nas sessions (o ruído das metrópoles, as passadas dos transeuntes, o som de 

um violão) darão conta de preencher essa lacuna perceptiva – se tudo ocorrer como 

previsto, ao ponto de fazer esquecer o silêncio. 

Devemos considerar ainda que todas as sessions aqui abordadas são fragmentos 

de imagem incrustados em uma superfície maior, suas respectivas páginas no site 

YouTube (figura 1): 

 

 

Figura 1 - A página de uma Take Away Show no YouTube 

Fonte: La Blogothèque (2013d) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EMGpEgoCUl4
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De fato, o contexto original de visualização do site permite ambas as 

possibilidades; a partir do acionamento de um botão, o espaço de vídeo amplia-se de 

modo a ocupar a tela toda, escondendo a maior parte dos demais elementos. Optamos 

por apresentar um recorte semelhante ao modo de visualização de tela cheia, destacando 

apenas a área de reprodução dos vídeos na maioria das situações, tendo em vista a 

necessidade de privilegiar a visibilidade dos detalhes presentes na tela. Todavia, 

algumas das imagens escolhidas apresentam vídeos sobrepostos por anúncios, botões e 

caixas de texto com comentários deixados pelos(as) próprios(as) administradores(as) do 

canal em sobreposição ao reprodutor de vídeo, algumas vezes inseridas na forma de 

anotações sobre o material original, como os retângulos pretos na figura 2. Acreditamos 

que estas intervenções expressem com clareza certas lógicas do funcionamento da 

plataforma em que as sessions se inserem, e por isso optamos por mantê-las. 

 

 

Figura 2 - A visualização de tela cheia e a inserção de comentários 

Fonte: La Blogothèque (2013d) 

 

 Teremos oportunidade de abordar a produção dos diversos canais observados 

nos capítulos seguintes, quando analisaremos com mais detalhes as suas origens, os 

motivos recorrentes de suas temáticas e alguns modos como estes interagem dentro e 

fora do YouTube. Por hora, o que nos interessa é a compreensão de que os exemplos 

aqui utilizados refletem a riqueza de uma produção material em forma de imagens e 

sons que, longe de se constituírem de modo “natural”, são resultado de complexos 

mecanismos psicológicos e construções culturais que guiam nossos modos de olhar e 

https://www.youtube.com/watch?v=EMGpEgoCUl4


22 

 

escutar. Dessa maneira, a primeira parte deste trabalho busca relacionar tais fatores às 

diversas etapas de interpretação da luz e do ar em bens culturais que aqui denominamos 

de sessions, e se encontra dividido em dois capítulos. O primeiro deles busca abordar os 

processos fisiológicos e simbólicos que trabalham mutuamente na construção de nossas 

percepções. Já a segunda parte se concentra na nossa significação de retículas luminosas 

(em decorrência da imagem eletrônica ou digital) e de modulações sonoras (em 

decorrência do som digital) em uma produção comum da modernidade tardia – o vídeo 

–, buscando compreender de que modo as características observadas nessa tecnologia se 

traduzem em valores como incompletude e tradução do real. 

 

2.1 EM DIREÇÃO AO OLHAR E À ESCUTA 

 

O historiador da arte Sir Ernst Hans Gombrich (2007, p. 7) escreveu: “assim como 

o estudo da poesia fica incompleto sem algum conhecimento da linguagem e da prosa, o 

estudo da arte deve ser, creio eu, suplementado cada vez mais com uma pesquisa da 

linguística da imagem visual”. É de grande conveniência que o autor tenha ainda dado 

pistas de estender esse pensamento a fenômenos diversos referentes àquilo que 

denomina de “substitutos de sonhos” (ele próprio exemplificando com o ato de nos 

maravilharmos com pin-ups e histórias em quadrinhos), pois, longe da intenção de 

fazermos aqui algum juízo de valor das sessions pelas suas qualidades artísticas, 

julgamos sensato adotar esse pensamento ao seu meio significante: o audiovisual, 

particularmente dotado de movimentos e sons, onde se inserem os ambientes 

hipermidiáticos e, por consequência, os canais do YouTube. 

Desse modo, a trajetória percorrida por este trabalho tem início com uma breve 

revisão dos processos perceptivos da visão e da audição, utilizando, além do trabalho já 

citado de Gombrich, uma literatura que possibilite um modelo de compreensão da 

percepção como comportamento intencional, baseado em processos inferenciais 

calcados nas expectativas, vivências e interesses do(a) sujeito(a) observador(a).  

Um dos autores que endossam esse posicionamento é o historiador do cinema 

Santos Zunzunegui (1989), que descreve o ato perceptivo como a conversão de 

processos estritamente fisiológicos em construções mentais, originadas através de um 

processo de coleta de sensações exteroceptivas - conversão e coleta essas que se dão 

inseridas em uma dada cultura, e que não devem ser confundidas com um registro fiel 

de uma suposta realidade. Desse modo, ele considera os sentidos como mecanismos 
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ativos e não como entes passivos, abandonando a ideia de órgão receptor para substituí-

la pela de órgão estruturado, de obtenção ativa de informação, suscetível de se submeter 

à aprendizagem e à maturação (ZUNZUNEGUI, 1989). 

Uma das consequências de um posicionamento teórico dessa natureza é que a 

divisão apresentada a seguir, entre processos fisiológicos e simbólicos no ato do olhar e 

da escuta, não deve ser confundida com um processo linear e progressivo que parte da 

sensação rumo à percepção. Em outras palavras, nem um nem outro ocorrem de maneira 

isolada, nem representam etapas sequenciais definidas, muito menos estão determinadas 

por fatores biológicos, mas se relacionam e se constroem historicamente por meio de 

nossas vivências, valores e visões de mundo. Ao considerarmos a ocorrência sucessiva 

de atualizações constantes de expectativas, nos moldes da teoria de Gombrich, estamos 

desse modo compreendendo a existência de um processo dialético entre a(o) sujeita(o) e 

o mundo à sua volta, que se dá a todo o momento e de maneira sistêmica 

(ZUNZUNEGUI, 1989, p. 36); essa abordagem nos valerá, sobretudo, por permitir uma 

melhor compreensão de como o olhar e a escuta se constituem por meio de um processo 

conjunto e simultâneo de interpretação, e não como dois trajetos lineares distintos.  

 

2.1.1 Aspectos da fisiologia do sistema visual 

 

Encontramos uma noção de estrutura visual ativa em Jacques Aumont (2012b), 

que aponta para a existência de diversos órgãos especializados constituintes do sistema 

visual. Por meio desse sistema, o processo fisiológico da visão se constitui enquanto 

uma série de transformações biológicas que determinam a atividade nervosa, em função 

de um processamento em etapas de informação contida na luz que é projetada no 

interior do olho. O resultado disso são três operações distintas e sucessivas, de natureza 

óptica, química e nervosa, sendo a primeira a única a lidar diretamente com a emissão 

luminosa apreendida do ambiente. Essas operações se fazem sempre no tempo, sendo 

que alguns estágios são mais lentos que outros (a etapa mais lenta de todo o processo se 

dá na retina, com duração de 100 a 150 milissegundos) (AUMONT, 2012b, p. 27). 

A figura 3 representa o corte longitudinal de um globo ocular. 
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Figura 3 - Diagrama esquemático do olho humano 

Fonte: Wikimedia Commons (2015c) 

 

O olho é um órgão aproximadamente esférico, de diâmetro estimado de dois 

centímetros e meio. Ele é revestido por uma camada em parte opaca, a esclerótica, e em 

parte transparente, a córnea, sendo essa última responsável por receber a maior 

quantidade de raios luminosos. Atrás dela encontra-se a íris, músculo esfíncter 

comandado de modo reflexo, que delimita em seu centro a pupila, uma abertura cujo 

diâmetro varia entre dois e oito milímetros (AUMONT, 2012b). O acionamento dessa 

musculatura funciona de modo a controlar a passagem de luz, estimulando a dilatação 

da pupila para a entrada de mais luminosidade em ambientes mais escuros e vice-versa. 

A consequência perceptiva dessa variação não é expressa em termos de quantidade de 

luz a penetrar o olho, e sim por meio da profundidade de campo visual – em uma 

situação de boa luminosidade, uma pupila bem fechada propiciará profundidade de 

campo e nitidez. Em termos estritamente ópticos, o funcionamento da íris e da pupila se 

assemelha à lógica de uma câmera fotográfica (AUMONT, 2012b, p. 14). 

A luz que passou pela pupila deve então atravessar o cristalino, uma lente 

biconvexa de convergência variável. Essa variabilidade, responsável por tornar o 

cristalino mais ou menos abaulado em função da distância da fonte de luz (figura 4), 

constitui o processo denominado de acomodação, e tem por objetivo manter a imagem 

nítida no fundo do olho. Trata-se de um processo reflexo bastante lento, em que a 
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passagem da acomodação mais próxima para a mais distante chega a levar um segundo 

(AUMONT, 2012b, p. 14). 

 

 

Figura 4 - A projeção da luz no olho e o processo de acomodação 

Fonte: Wikimedia Commons (2015e) 

 

O fundo do olho é revestido pela retina, uma membrana na qual se encontra uma 

grande quantidade de receptores de luz, divididos entre bastonetes (120 milhões, mais 

utilizados em ambientes de baixa luminosidade) e cones (sete milhões, sensíveis às 

variações de cor). Eles comportam moléculas de pigmento (cerca de quatro milhões de 

moléculas por bastonete) contendo uma substância denominada rodopsina, que absorve 

quanta
9
 luminosos e decompõe-se por reação química. A ativação desses receptores se 

dá por meio da decomposição e recomposição da rodopsina, na medida em que a 

emissão de luz ao olho é retomada ou interrompida (AUMONT, 2012b, p. 15). A maior 

concentração de cones encontra-se na região da fóvea, uma espécie de cavidade na 

retina, quase sobre o eixo do cristalino, particularmente rica em receptores. Aquilo que 

se conhece por imagem retiniana é, na verdade, uma projeção luminosa sobre o fundo 

do olho, proporcionada graças ao sistema córnea + pupila + cristalino; essa imagem, 

ainda de natureza óptica, é transformada na retina em uma informação de natureza 

totalmente diferente (AUMONT, 2012b, p. 15). Caracteriza-se dessa forma, mais como 

uma projeção indicial do mundo do que como réplica – uma percepção tridimensional 

do mundo construída a partir de dois mapas planos, um em cada olho (ZUNZUNEGUI, 

1989, p. 28). 

Cada cone e bastonete estão ligados a uma célula nervosa por sinapses; por meio 

destas, as células ligam-se umas às outras e constituem as fibras do nervo óptico. Elas se 

agrupam em rede e se comunicam por ligações transversais múltiplas, que ocorrem de 

maneiras muito complexas; pode-se dizer que essa rede de extrema densidade 

                                                 
9 Plural de Quantum, menor valor de medição de certas grandezas físicas, entre elas, a energia. 
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representa o terceiro e último estágio de processamento da informação. De modo geral, 

não há correspondência ponto a ponto, mas a multiplicação de conexões transversais; 

nessa etapa, nota-se o papel ativo das sinapses, que agem como “excitadores” ou 

“inibidores” da informação. Essa informação não é meramente copiada pelo sistema 

visual, mas processada em cada estágio (AUMONT, 2012b). O nervo óptico parte do 

olho e chega a uma região cerebral lateral denominada articulação, local de onde saem 

novas conexões nervosas em direção à parte posterior do cérebro, para chegar ao córtex 

estriado (AUMONT, 2012b). 

 

2.1.2 Aspectos da fisiologia do sistema auditivo 

 

Fisicamente, definimos por som a alteração na pressão, movimentação ou 

velocidade de partículas em propagação em meio elástico (OLSON, 1967). O termo 

áudio, por sua vez, se refere ao espectro sonoro processável pelo nosso sistema auditivo 

- normalmente assumido como o intervalo entre as frequências de 15 e 20.000 Hz 

(BENSON, 1988). 

A figura 5 representa um corte longitudinal do sistema auditivo humano, 

classificado por meio de sua divisão em orelha externa, orelha média e orelha interna. 

 

 

Figura 5 - Diagrama esquemático do sistema auditivo 

Fonte: Wikimedia Commons (2015b) 
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O processo auditivo tem início com as modificações acústicas das ondas sonoras 

na medida em que estas interagem com a porção visível do sistema, compreendido pela 

cabeça e pela orelha externa. Ambos são responsáveis por prover amplificação acústica 

do som de modo semelhante ao de uma antena, uma vez que a sua amplitude, ao atingir 

a membrana do tímpano, varia conforme a frequência de suas ondas e da direção em que 

são emitidas (TOOLE, 1988); ondas de frequência superior a 2 kHz são particularmente 

ressoadas nas dobras complexas do pavilhão auricular – a superfície popularmente 

denominada de orelha – sendo que a faixa aproximada de 2,6 kHz é recebida com maior 

amplitude pelo sistema auditivo se emitidas em ângulo de 45º do eixo do aparelho 

(TOOLE, 1988). Pessoas com problemas auditivos se utilizam dessa característica ao 

inclinar instintivamente a cabeça e dirigir a orelha na direção do som, favorecendo desse 

modo a inteligibilidade das palavras ouvidas – mas somente em certa medida, uma vez 

que, ao rebater na superfície convexa da parte de trás do pavilhão, o som nos é 

percebido de maneira menos detalhada, “sombria”. Esse efeito de difração, próprio da 

orelha externa, é importante para nosso processo de localização sonora, identificando 

emissões provenientes de regiões à nossa frente ou às nossas costas (TOOLE, 1988). A 

figura 6 nos permite observar o comportamento variado das ondas sonoras no espaço 

com relação à sua frequência, ao apresentar esquemas simplificados das zonas de maior 

propagação de som de alguns trechos da faixa de frequência resultante da execução de 

um violoncelo. Em termos práticos, tais variações implicam no fato de que todo 

processo de microfonação e captação de áudio correspondem a um recorte intencional 

de frequências sonoras consideradas mais desejáveis, visto a inexistência de um padrão 

exato de emissões controladas correspondentes a uma dada fonte sonora. 
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Figura 6 - A propagação do som de um violoncelo, por faixas de frequência 

Fonte: Meyer (2009) 

 

A pressão do som trazido pelo meato auditivo externo atinge a membrana do 

tímpano que, ao vibrar, provoca a movimentação dos ossos da orelha média – martelo, 

bigorna e estribo -, que por sua vez transmitem energia até a janela oval, membrana de 

entrada da orelha interna. A vibração da janela oval produz movimentações no líquido 

localizado nos canais da cóclea, local onde a energia proveniente das ondas sonoras e do 

movimento do sistema auditivo são interpretadas e convertidas em impulsos nervosos, 

transmitidos à região do cérebro denominada de córtex auditivo, nos lobos temporais. 
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As movimentações e informações registradas em ambas as orelhas internas são 

interpretadas e comparadas em diversos momentos deste processo, contribuindo para a 

nossa localização espacial (TOOLE, 1988). 

O caráter correlacional do processamento de informações no cérebro faz com 

que as informações de origem sonora ativem uma série de suas estruturas, tais como 

córtex pré-frontal, córtex pré-motor, córtex motor, córtex somatosensorial, lobos 

temporais, córtex parietal, córtex occipital, cerebelo e áreas do sistema límbico, 

incluindo a amígdala e o tálamo (ROCHA; BOGGIO, 2013, p. 2). Cada uma dessas 

regiões é especializada no reconhecimento de parâmetros básicos da organização do 

som (altura, duração, timbre e intensidade), de sua correlação ou de sua organização 

hierárquica (no caso de uma sintaxe musical). É interessante ainda observar que a nossa 

compreensão de ritmos sonoros envolve a ativação de um grande conjunto de estruturas, 

incluindo áreas motoras do cérebro, seja pela execução ou pela apreciação musical; em 

ambos, os córtices auditivo e motor são recrutados, nos sinalizando para a existência de 

mecanismos de integração multissensorial e motora (ROCHA; BOGGIO, 2013). Essa 

concepção é interessante por nos sinalizar que, neurologicamente, não há apreensão de 

sons sem a ativação do corpo, sugerindo um teor de intersensorialidade nos processos 

perceptivos. Se considerarmos ainda que “mesmo as mais simples situações cotidianas 

são já bem mais complexas do que a mera reação a estímulos isolados” (AUMONT, 

2012b, p. 32), passamos então a compreender a necessidade de uma organização dessas 

sensações por meio das intencionalidades e finalidades dos sujeitos que as apreendem; 

encontramos em definitivo a dimensão propriamente humana desses fenômenos ao 

abandonar as esferas do puramente visual/auditivo, com a noção de olhar (AUMONT, 

2012b, p. 56) e de escuta (SCHAFER, 2011). 

 

2.1.3 A fluidez do visível 

 

 A distinção, no globo ocular, entre fóvea e retina periférica tem papel importante 

no processo de percepção, uma vez que somente a região da fóvea é capaz de produzir 

imagens focadas e nítidas, delimitando assim nossa noção de atenção central e atenção 

periférica, relacionadas às nossas determinações conscientes do olhar (AUMONT, 

2012b, p. 57). De modo semelhante, as noções de campo visual útil (AUMONT, 2012b, 

p. 57) e de visão estruturadora, média e periférica (ZUNZUNEGUI, 1989, p. 28), 

designam a região, em torno de um ponto de fixação, na qual a(o) sujeita(o) pode 
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registrar informação a cada instante determinado. O tamanho desse campo é delimitado 

a cerca de 30º ao redor da região da fóvea, mas depende muito do tipo de mancha visual 

que se fixa, sendo tanto maior quanto mais simples for o estímulo detectado (AUMONT, 

2012b, p. 57). Observe, por exemplo, os elementos que compõem a figura 7; repare na 

ausência de cores (dessaturação) da imagem e o uso de alto contraste para separar bem o 

cantor francês M e o seu companheiro do restante do quadro, preenchido por um 

aquário ao fundo: 

 

 

Figura 7 - O cantor francês M se apresenta para o Le HibOO 

Fonte: Le HibOO (2012) 

 

 Em uma olhada rápida, o(a) leitor(a) possivelmente conseguirá apreender uma 

extensão maior de informações da cena em comparação à figura 8, a seguir. Esta foi 

retirada de uma publicação do Amsterdam Acoustics, em que a banda chinesa Hanggai, 

vestida com trajes típicos e instrumentos musicais da Mongólia, se apresenta em meio a 

uma venda de sementes e plantas na cidade de Amsterdã. Repare na grande quantidade 

de detalhes e cores, presentes nos pacotes de sementes, nos instrumentos musicais e nos 

trajes – nosso olhar provavelmente precisará circular por alguns instantes a mais até 

compreender o acontecimento representado, uma vez que precisará se focar em uma 

série de detalhes específicos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zFBlwMxOUFM
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Figura 8 - A banda chinesa Hanggai se apresenta para o Amsterdam Acoustics 

Fonte: Amsterdam Acoustics (2013) 

 

A respeito do caráter ativo e seletivo do olhar, Santos Zunzunegui (1989, p. 36, 

tradução nossa) descreve a operação de extração da informação ambiente como “uma 

atividade de tipo exploratório que, através de olhadas sucessivas não aleatórias – 

dirigidas para a parte mais informativa da cena ou imagem – permite compor um 

esquema integrado que contenha a globalidade de dita cena ou imagem”
10

. Gombrich 

defendera processo semelhante a respeito da pintura: “ler um quadro é uma coisa que se 

faz aos poucos, em partes, que começa com conjecturas aleatórias e as seguimos à 

procura de um todo coerente” (GOMBRICH, 1999, p. 155). Desse modo, o(a) sujeito(a) 

observador tem condições de traçar um “mapa cognitivo da cena” em função de duas 

fontes de expectativas – nosso aprendizado prévio a respeito das formas possíveis no 

mundo e sua regularidade, e as sugestões fornecidas pela periferia da retina que servem 

de orientação para os reposicionamentos da fóvea. Ou seja: o modo como uma pessoa 

olha para o mundo depende tanto de seus conhecimentos quanto das informações que 

busca, busca essa que propicia os movimentos oculares em direção à composição ativa 

de um mapa mental, sem o qual observaríamos apenas imagens desorganizadas e 

descontínuas (GOMBRICH, 1999, p. 37). 

                                                 
10 “una actividad de tipo exploratorio que, a través de ojeadas sucesivas no aleatorias – dirigidas hacia 

la parte más informativa de la escena o imagen – permite componer un esquema integrado que contenga 

la globalidad de dicha escena o imagen”. 

https://www.youtube.com/watch?v=JC5qE0h49rI
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 Essa noção – a de busca visual – é de grande importância para o estudo de 

imagens por nos demonstrar, como se nota pelo menos desde a década de 1930, que 

nosso olhar nunca se dá de maneira global, mas por fixações sucessivas (AUMONT, 

2012b, p. 58). Essa lógica é fundamental para nos explicar o funcionamento de 

fenômenos como aqueles das obras de M.C. Escher (figura 9), em que as incoerências 

espaciais representadas passam despercebidas aos nossos olhares por não serem 

visualmente comparáveis entre si – “nos obrigam a adotar um pressuposto inicial que 

não pode ser mantido quando o seguimos até o fim” (GOMBRICH, 1999, p. 155). 

 

 

Figura 9 - Dia e Noite, de M.C. Escher. Xilogravura sobre papel, 1938 

Fonte: Escher (1938) 

 

No caso de observações sem intenções particulares, essas fixações duram cerca 

de alguns décimos de segundo, e se limitam às partes da imagem mais providas de 

informação – aquelas que, ao serem memorizadas, permitem o reconhecimento da 

imagem no momento de uma segunda apresentação (AUMONT, 2012b, p. 59). Aumont 

destaca que a própria ausência aparente de intenções constitui uma busca mais ou 

menos consciente, visto que este processo se relaciona com a atenção e a informação: 

“Quando se olha uma paisagem do alto de uma colina, a busca visual será diferente 

(como serão diferentes os pontos sucessivos de fixação e o ritmo) se o olhar for de um 

geólogo, de um apreciador de ruínas romanas ou de um agricultor” (AUMONT, 2012b, 
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p. 58). É importante ainda observar a total falta de regularidade nas sequências de 

fixação, que não respondem a trajetos ou hierarquias pré-definidos: 

 

não há varredura regular da imagem do alto para baixo, nem da esquerda para 

a direita; não há esquema visual de conjunto, mas, ao contrário, várias 

fixações muito próximas em cada região densamente informativa e, entre 

essas regiões, um percurso complexo. (AUMONT, 2012b, p. 58). 

 

 Essas trajetórias percorridas pelo olhar formam inextricáveis conjuntos de linhas 

quebradas que atestam a imprevisibilidade da exploração de uma imagem pelo olho. É 

por meio desses rápidos movimentos que produzimos nossa apreensão visual da luz, de 

modo que mesmo a observação de elementos totalmente estáticos é resultado de uma 

varredura abrupta e involuntária. Isso foi particularmente demonstrado pelos 

experimentos pioneiros do psicólogo russo Alfred L. Yarbus, na década de 1960, 

utilizando-se de um aparato grotesco que envolvia a fixação de um disco de borracha no 

globo ocular de uma pessoa voluntária e a abertura forçada de suas pálpebras com uma 

argamassa adesiva. Tentativas de impedir a movimentação dos olhos resultaram em uma 

cegueira temporária, indicando que o fenômeno das fixações é fundamental para a visão 

humana (YARBUS, 1967). 

 Outro resultado verificado por Yarbus, e frequentemente reforçado em estudos 

com o rastreamento dos movimentos oculares, é a modificação desses percursos em 

função da introdução de ordens específicas (AUMONT, 2012b, p. 59). O experimento 

consistiu na utilização do aparato de medição enquanto o(a) voluntário(a) observava a 

pintura Eles não o esperavam, do soviético Ilya Repin, apresentado a seguir na figura 

10: 
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Figura 10 - Eles não o esperavam, de Ilya Repin. Óleo sobre tela, 1884-88 

Fonte: Repin (1884-1888) 

 

 A figura 11 é uma adaptação feita por Sasha Archibald (2008) para uma matéria 

da revista eletrônica Cabinet, em que ela sobrepõe os resultados divulgados por Yarbus 

(1967) – apresentados originalmente como um conjunto de linhas sobre um fundo vazio 

– em reproduções da pintura de Repin. Os seis resultados apresentados a seguir são 

referentes a etapas distintas de observação, relacionadas às diversas indicações 

proferidas pelo psicólogo: em um primeiro momento, o(a) voluntário(a) era 

convidado(a) a contemplar a pintura livremente (item 1); em seguida, era solicitado(a) a 

responder algumas questões, como estimar as circunstâncias materiais da família (item 

2), a idade das(os) personagens (item 3), as atividades em execução no momento 

anterior à chegada do visitante (item 4), memorizar as roupas das(os) personagens (item 

5) e imaginar há quanto tempo o visitante inesperado estivera distante (item 6). 
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Figura 11 - Os experimentos de busca visual de Alfred Yarbus 

Fonte: Archibald (2008), adaptado de Yarbus (1967) 

 

 Archibald destaca a importância dessas experiências para os estudos de 

percepção, mas as analisa com uma série de ressalvas. “Os mapas de movimentos 

oculares de Yarbus são certamente fascinantes, mas a sua conclusão simplória 

desaponta” (ARCHIBALD, 2008). A sua tentativa de elaborar esquemas universalistas 

de percepção visual o levaram a desconsiderar o contexto altamente desconfortável de 

seus experimentos (que incluíam dores intensas decorrentes do secamento da córnea 

após dois ou três minutos), assim como o papel desempenhado pelas características 

dos(as) observadores(as) e da obra escolhida, sobre a qual Archibald destaca: 

 

Pintada em 1884 em apoio à reforma social, a imagem mostra um soldado 

retornando ao seu lar de um exílio na Sibéria, recebido pela sua mãe 

enquanto sua esposa timidamente permanece atrás da porta. O filho mais 

velho do soldado sorri em feliz reconhecimento, enquanto a filha mais nova, 

jovem demais para se lembrar de seu pai, hesita na mesa. Como se tirado de 

um banco de imagens da cultura visual soviética, Um visitante inesperado 

(também traduzido como Retorno inesperado ou Eles não o esperavam) e a 

narrativa que ilustra, eram certamente familiares às(aos) sujeitas(os) de 

Yarbus. Dada essa familiaridade, várias das diretivas do cientista, tais como 

‘estimar as circunstâncias materiais da família’, foram talvez mais adequadas 

à propaganda do que ao experimento científico controlado. Além disso, a 

narrativa da pintura de Repin era de fato o seu fim; a imagem circulou na 
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cultura soviética precisamente como uma imagem ilustrativa (ARCHIBALD, 

2008, tradução nossa)11. 

 

 Yarbus, aparentemente, desconsiderou que a sua inevitável inserção em uma 

dada cultura o colocava em um terreno em que as imagens e a sua leitura se dão 

investidas de sentido. Com isso, chegou a afirmar que o gênero das personagens 

representadas, assim como o de seus(suas) observadores(as), não implicaria em 

interferência aos modos de ver imagens. Como John Berger (1999) demonstrou, em 

análise de representações de mulheres na pintura e na publicidade, o reforço ideológico 

por meio da repetição e omissão de temas e estilos constitui historicamente como um 

reforço de certas visualidades em detrimento de outras. 

Desse modo, é importante considerar que a observação de imagens se dá de 

modo raramente inocente, constituída por meio dessas diversas fixações sucessivas 

organizadas em torno de conhecimentos pessoais, objetivos e interferências do entorno. 

Gombrich, em sua obra Arte e ilusão, estabelece a noção de “papel do espectador” 

(beholder’s share) para abarcar os fenômenos perceptivos pelos quais este(a) faz existir 

a imagem (GOMBRICH, 2007). O que ele estabelece, consequentemente, é a 

inexistência de um olhar fortuito, abordando o(a) espectador(a) enquanto “parceiro ativo 

da imagem, emocional e cognitivamente (e também como organismo psíquico sobre o 

qual age a imagem por sua vez).” (AUMONT, 2012b, p. 81).  

 Nessa perspectiva, a percepção é um processo quase experimental, onde 

hipóteses são emitidas com base em um sistema de expectativas (dentro de um conjunto 

de estados possíveis) que são em seguida verificadas ou anuladas (AUMONT, 2012b, p. 

87). Quanto maior for a possibilidade de ocorrências de um símbolo em uma situação, 

menor será o seu conteúdo informativo (GOMBRICH, 2007, p. 171). Toda 

representação depende, até certo ponto, de uma “projeção dirigida”: “Quando dizemos 

que os borrões de tinta e as pinceladas das paisagens impressionistas ‘adquirem vida 

subitamente’, queremos dizer que fomos levados a projetar uma paisagem naqueles 

salpicos de pigmento.” (GOMBRICH, 2007, p. 170) (figura 12). 

                                                 
11 “Painted in 1884 in support of social reform, the image depicts a soldier returning home from exile in 

Siberia, greeted by his mother as his wife shyly lingers behind the door. The soldier’s elder son beams 

with happy recognition, while the younger daughter, too young to remember her father, hesitates at the 

table. Something of a stock image in Soviet visual culture, An Unexpected Visitor (also translated as 

Unexpected Return or They Did Not Expect Him), and the narrative it illustrates, were certainly familiar 

to Yarbus’s subjects. Given this familiarity, several of the scientist’s directives, such as, “Estimate the 

material circumstances of the family,” were perhaps better suited to propaganda than controlled 

scientific experiment. Moreover, the narrative of Repin’s painting was in fact its point; the picture 

circulated in Soviet culture precisely as an illustrative image”. 
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Figura 12 - Impressão, nascer do sol, de Claude Monet. Óleo sobre tela, 1872 

Fonte: Monet (1872) 

 

Para que esse mecanismo de projeção se ponha em movimento, Gombrich 

descreve duas condições que tem de ser cumpridas. A primeira é que não deve haver 

dúvidas do(a) observador(a) sobre a maneira de preencher a lacuna – não foi por 

acidente, então, que os(as) impressionistas se limitaram aos motivos e cenas de la vie 

contemporaine (“o estilo de vida contemporâneo”) ao provocar os(as) espectadores(as) 

de seu tempo com formas incompletas, sempre com o cuidado de se fazer inteligíveis 

(GOMBRICH, 2007, p. 181). A segunda condição é que esse(a) espectador(a) receba 

uma “’tela’, uma área vazia ou mal definida, sobre a qual possa projetar a imagem 

esperada” (GOMBRICH, 2007, p. 174)
12

. 

Desse modo, a imagem figurativa funciona como um contexto de ação para a 

projeção dirigida do(a) espectador(a), que percebe essa imagem em uma “dupla 

dimensão” - todos os seus movimentos oculares revelarão a ausência total de mudanças 

                                                 
12 Nesse sentido, como veremos adiante, tanto a retratação de estilos de vida contemporâneos das grandes 

metrópoles quanto o próprio suporte de baixa resolução da imagem mediada pelo codec de reprodução de 

vídeos do YouTube constituem uma alternativa condizente com ambas as condições apontadas por 

Gombrich. 
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perspectivas no conteúdo representado pela imagem, que ainda assim é construída para 

ser percebida como realidade tridimensional: 

 

As imagens são portanto objetos visuais muito paradoxais: tem duas 

dimensões mas permitem que nelas se vejam objetos em três dimensões (esse 

caráter paradoxal está ligado, é claro, ao fato de que as imagens mostram 

objetos ausentes, dos quais elas são uma espécie de símbolo: a capacidade de 

reagir às imagens é um passo em direção ao simbólico). (AUMONT, 2012b, 

p. 64). 

 

Em outras palavras, a tridimensionalidade representada nas imagens por meio da 

perspectiva – e a sua apreensão localizada no(a) espectador(a) – não pode ser explicada 

por fenômenos puramente ópticos, visto que é convencionada culturalmente. Como 

explicado por Gombrich (2007), se por um lado há fundamento fisiológico no 

mecanismo da perspectiva monocular, por outro, é a sua própria abstração em uma 

superfície bidimensional o resultado de uma convenção endossada na história da arte 

desde o renascimento. 

Para que tal fenômeno ilusionístico possa ocorrer, é conveniente imitar ao 

máximo certas características da visão “natural” (AUMONT, 2012b, p. 61). Ao estudar 

as relações entre as representações da luz na imagem cinematográfica, Luís Carlos dos 

Santos (2012) estabelece a noção de transparência cultural, endossando a relação entre 

a transparência dos meios e um teor mais “naturalista” da imagem. Ele, todavia, aponta 

para algumas ressalvas: 

 

O que normalmente se entende como semelhança fica restrito apenas a 

referências visuais de forma, cor, tamanho, entre outras, identificáveis no 

objeto referenciado e presentes materialmente na representação, por meio da 

imagem. Todas as demais características originais do objeto são 

desconsideradas como necessárias, pois se aceita esses parâmetros visuais 

como suficientes para se interpretar a imagem como representante do objeto. 

(SANTOS, 2012, p. 36) 

 

Essa restrição, fundamentada no princípio de que uma imagem não pode 

representar o seu referente na sua totalidade, condição na qual eles seriam basicamente a 

mesma coisa, é compreendida por Gombrich (2007, p. 194) por meio de seu “princípio 

do etc.”: onde não encontramos consistência com base em nossas expectativas, 

buscamos coordenadas para revisar nossas hipóteses sobre o tipo de mensagem que 

confrontamos. Ao fazer intervir nossos saberes prévios, suprimos as lacunas da 

representação, das mais elementares às mais complexas (AUMONT, 2012b, p. 87). A 

consequência disso é “a suposição que tendemos a fazer de que ver alguns elementos de 

uma série é vê-los todos.” (GOMBRICH, 2007, p. 184). Esse fenômeno é empregado de 
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maneiras diversas, nos permitindo ver uma cena realista em uma gravura em preto e 

branco, imaginar suas cores ausentes ou até restituir partes omissas ou ocultas dos 

objetos representados. Tomemos, por exemplo, a gravura O filho pródigo, de Dürer 

(figura 13), em que Gombrich aponta para a existência de um traseiro de touro recortado 

pelos limites da imagem. Acrescentamos ainda o fato de que alguns porcos também 

permanecem apenas em partes na cena retratada, tal como as casas que podemos 

observar ao fundo. 

 

 

Figura 13 - O filho pródigo de Albrecht Dürer. Xilogravura sobre papel, C. 1496 

Fonte: Dürer (C. 1496). 
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O princípio do etc. também se mostrou útil para a construção de visualidades na 

imagem eletrônica, que, como discutiremos adiante, apresenta um recorte de imagem 

particularmente reduzido. A figura 14, a seguir, retirada de uma publicação do canal 

francês Le HibOO, requer que completemos uma quantidade relativamente extensa de 

detalhes. Do homem de óculos, vemos apenas a cabeça, pescoço, um joelho e um 

pedaço insignificante de seu violão; à sua frente, uma mancha de cores nos sugere 

facilmente duas mãos a tocar outro violão, distorcidas pela distância focal da câmera; ao 

fundo, manchas verdes e castanhas nos indicam a possibilidade de vegetação no 

ambiente em que a cena ocorre. 

 

 

Figura 14 - Fragmentos visuais dos músicos que acompanham a cantora Awa Ly para o Le HibOO 

Fonte: Le HibOO (2014) 

 

Como podemos atestar, a parte do(a) espectador(a) no processo de percepção é 

projetiva, ao ponto de que este(a) pode chegar, em certa medida, a “inventar” a imagem, 

total ou parcialmente (AUMONT, 2012b, p. 89). Nas palavras de Jacques Aumont 

(2012b, p. 87), as contribuições de Gombrich implicam na noção de que “ver só pode 

ser comparar o que esperamos à mensagem que o nosso aparelho visual recebe”. Por 

meio desse jogo de expectativas, podemos compreender que a relação da imagem com o 

real procede sempre da esfera do simbólico – “domínio das produções socializadas, 

utilizáveis em virtude das convenções que regem as relações interindividuais” 

(AUMONT, 2012b, p. 81). 

https://www.youtube.com/watch?v=AuG7TCN5AY8
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Essa “comparação incessante que fazemos entre o que vemos e o que já vimos” 

(AUMONT, 2012b, p. 82), nos permite atribuir qualidades estáveis aos objetos e ao 

espaço, processo que denominamos de constâncias perceptivas. Apesar das variações 

frequentes de tamanho, forma e intensidade das projeções luminosas submetidas às 

nossas retinas (como, por exemplo, em decorrência das distâncias variáveis às quais 

podemos observar os objetos), o mundo como o percebemos apresenta características 

básicas de estabilidade, resultado da amostragem contínua de constantes 

(ZUNZUNEGUI, 1989). De certa maneira, essa lógica também está presente na nossa 

percepção das imagens, visto que certas características visuais do mundo “real” (bordas 

visuais, cores, gradientes de tamanho e de textura, etc.) se encontram reproduzidas em 

suas representações (ZUNZUNEGUI, 1989, p. 207). Nesse sentido, Gombrich (2007) 

atesta que algumas imagens, mesmo convencionais, são mais “naturais” ao agir sobre as 

propriedades do sistema visual (como, por exemplo, a perspectiva). 

Assim, reconhecer algo em uma imagem é “identificar, pelo menos em parte, o 

que nela é visto com alguma coisa que se vê ou se pode ver no real. É pois um processo, 

um trabalho, que emprega as propriedades do sistema visual” (GOMBRICH, 2007, p. 

82), e que se apoia no conjunto de formas de objetos e arranjos espaciais memorizados, 

na própria medida em que se trata de um “re-conhecer” (GOMBRICH, 1983, apud 

AUMONT, 2012b, p. 82)
13

. Essa relação do reconhecimento com o ato de identificar é 

particularmente pertinente no caso da caricatura (GOMBRICH, 2007), onde a 

observação de “invariantes do rosto” gera certos traços que representam “índices de 

reconhecimento”. Isso significa, de modo geral, que o processo de reconhecimento na 

imagem se dá com base em capacidades de codificação bastante abstratas; “reconhecer 

não é constatar uma similitude ponto a ponto, é achar invariantes na visão, já 

estruturados, para alguns, como espécies de grandes formas” (AUMONT, 2012b, p. 83). 

Cabe ainda ressaltar que, tal como no teor cômico próprio de muitas caricaturas, 

o desenvolvimento da arte representativa se deu em grande parte graças ao prazer 

específico do reconhecimento do mundo visual nas imagens; mais especificamente, nas 

suas maneiras repetitivas, condensadas e domináveis de reencontrarmos uma 

experiência visual (AUMONT, 2012b). Essas características, todavia, não se dão de 

maneira inerte: 

 

                                                 
13 GOMBRICH, Ernst H. La découverte du visuel par le moyen de l’art. In: _____________. L’ecologie 

des images. Paris: Flammarion, 1983, p. 81-114. 
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Desse ponto de vista, o reconhecimento não é um processo de mão única. A 

arte representativa imita a natureza, e essa imitação nos dá prazer: em 

contrapartida, e quase dialeticamente, ela influi na ‘natureza’, ou pelo menos 

em nossa maneira de vê-la. Tem-se observado que o sentimento em relação à 

paisagem nunca mais é o mesmo depois que se pintaram paisagens; também, 

movimentos pictóricos como a arte pop ou o hiper-realismo nos fazem ‘ver’ o 

mundo cotidiano, e seus objetos, de modo diferente. (AUMONT, 2012b, p. 

83). 

 

Podemos traçar aqui um paralelo interessante com o nosso objeto de estudo. As 

imagens representativas, de um modo geral, tem se relacionado historicamente em 

constante diálogo com a circulação de bens culturais em forma de música. Philip 

Auslander (1999), ao discutir performance musical e a sua relação com culturas 

ocidentais midiatizadas, ressalta que, ironicamente, a produção de eventos ao vivo 

passou a ser frequentemente baseada nas próprias representações imagéticas que 

tiveram como modelo as performances originais. Ele nos apresenta, ainda, uma anedota 

retirada da autobiografia de John Densmore
14

, baterista da finada banda de rock The 

Doors: ansiosos para assistir a si mesmos em uma de suas primeiras aparições 

televisionadas, mas impedidos pela coincidência do horário de transmissão com o show 

que fariam naquela noite, os integrantes da banda posicionaram um aparelho de TV 

sobre um dos amplificadores do palco, com o volume colocado para o mínimo. No 

momento em que o programa de variedades anunciou a sua entrada, a banda 

interrompeu a execução de sua música na metade e abandonou seus instrumentos para 

correr em frente à televisão e aumentar o volume. Sentados de costas para a audiência 

que comparecera ao espetáculo ao vivo, eles assistiram a si mesmos até o fim do 

segmento do programa, quando então retomaram a execução da música interrompida. 

A aparente ironia desse exemplo nos coloca em um terreno próximo de nossos 

objetos de pesquisa – o do diálogo entre televisão e música. Se as afirmações de 

Gombrich são de fato aplicáveis, um relato dessa natureza é então interessante por nos 

mostrar o potencial do vídeo (nesse caso, apresentado enquanto televisão) nos processos 

de investimento psicológico do(a) espectador(a). Talvez não seja sem razão, portanto, 

que a indústria fonográfica tenha aprimorado por décadas a sua linguagem audiovisual 

particular – o videoclipe -, no intuito de promover o consumo, em todos os seus 

aspectos, das(os) artistas mais populares. O surgimento e a expansão a níveis globais da 

rede de televisão Music Television (MTV) e de diversos outros canais posteriores (cuja 

                                                 
14 DENSMORE, John. Riders on the storm: my life with Jim Morrison and The Doors. Los Angeles: 

Seven Wolves Publishing, 1991. Audiolivro. 
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temática centra-se na disseminação de videoclipes e registros musicais por meio do 

audiovisual) possivelmente nos permite atestar o prazer que as imagens representativas 

proporcionam por meio de sua contemplação. 

Outros casos de natureza semelhante, capazes promover essa espécie de diálogo 

metalinguístico de modos diversos, certamente tomaram corpo desde a tal aparição de 

Densmore e seus colegas no programa de variedades, no final da década de 60. 

Tomando como molde o ocorrido na história do Doors – o de uma televisão posicionada 

sobre um palco de shows, sintonizada na performance de uma banda -, julgamos 

pertinente relatar outro exemplo: o da banda virtual Gorillaz, criada em 1998 por meio 

da parceria entre o designer e quadrinista Jamie Hewlett e o músico Damon Albarn, até 

então conhecido pelo seu trabalho como vocalista da banda britânica Blur. 

O projeto, declaradamente imagético e musical, veio a público em 2000 com o 

lançamento simultâneo de um EP contendo quatro músicas, produzido pela gravadora 

Parlophone (pertencente ao grupo EMI, gigante da indústria fonográfica), e do 

videoclipe da música Tomorrow Comes Today, divulgado em alguns meios de 

comunicação do Reino Unido (HOLZBACH, 2010). O vídeo situa o universo de 

Gorillaz na cidade de Londres, ao mesclar fotos de suas ruas e bairros com elementos de 

computação gráfica, apresentando ao público seus quatro integrantes; respectivamente, 

na figura 15, Murdoc, 2-D, Noodle e Russel. 

 

 

Figura 15 - A apresentação da banda Gorillaz no clipe de Tomorrow Comes Today 

Fonte: EMI Music (2010) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiNdcBg3xC8
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 Ao invés de apresentar informações profissionais a respeito do projeto de Albarn 

e Hewlett, o site oficial do Gorillaz simulava as imediações dos estúdios Kong, 

localidade fictícia que passou a centralizar a história por trás da banda. Nele, era 

possível entrar em contato com as atividades cotidianas de seus quatro membros, que 

possuíam quartos particulares e espaços coletivos de convivência (HOLZBACH, 2010, 

p. 5). Posteriormente, com o lançamento de um álbum completo e a possibilidade de 

uma divulgação em maior escala, optou-se por repetir a apresentação dos integrantes do 

Gorillaz em seu primeiro grande videoclipe, Clint Eastwood. Cada álbum e videoclipe 

subsequentes passaram a apresentar um novo capítulo da história do Gorillaz, por onde 

podemos, inclusive, acompanhar o amadurecimento de Noodle que, na estreia oficial da 

banda, em 2001, tinha apenas 10 anos de idade (HOLZBACH, 2010, p. 8). O projeto 

segue sob a coordenação de Hewlett e Albarn, que são responsáveis, respectivamente, 

pelas produções imagéticas (ilustrações, “fotografias”, videoclipes e efeitos visuais) e 

musicais (composição, gravação e execução dos álbuns) do grupo. 

É interessante notar que tanto a gravação quanto a execução das faixas musicais 

requerem uma grande quantidade de profissionais, que se constituem quase como 

dubladores dos quatro personagens animados. Desse modo, uma grande parte das 

performances musicais do Gorillaz consiste em uma execução das canções de maneira 

velada, com os músicos de carne e osso escondidos por trás de uma tela, por onde 

podemos apenas observar suas sombras. Os grandes protagonistas desses eventos são 2-

D, Murdoc, Russel e Noodle, que, por meio de projeções luminosas de computação 

gráfica, estabelecem contato com o público cantando, tocando e interagindo por meio de 

mensagens ocasionalmente dirigidas à plateia (HOLZBACH, 2010, p. 10). Essa 

hierarquia representativa permanece inalterada mesmo com a participação especial de 

músicos convidados, proporcionando experiências interativas entre pessoas e projeções 

holográficas - como na apresentação na noite de premiação do Grammy 2006, em que 

os quatro personagens animados interagiram, em momentos distintos de um mesmo 

medley, com a presença em carne e osso do grupo de rap De La Soul (figura 16) e uma 

aparição holográfica da cantora Madonna (figura 17) (HOLZBACH, 2010). 
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Figura 16 - O grupo de rap De La Soul e a banda Gorillaz, no Grammy 2006 

Fonte: Tien (2012) 

 

 

Figura 17 - A participação holográfica de Madonna com a banda Gorillaz, no Grammy 2006 

Fonte: Tien (2012) 

 

Desse modo, o reconhecimento e a identificação das coisas nas imagens 

representativas parecem se misturar a processos mais profundos, relacionados à 

construção do olhar e de valores subjetivos relacionados a noções como as de música, 

performance e artista. Retomando o paralelo de Jacques Aumont a respeito da pintura de 

paisagens, essas imagens (e, mais especificamente aqui, a imagem videográfica, como 

abordaremos adiante) parecem mediar representações que constroem e são construídas 

https://www.youtube.com/watch?v=m4HWl2fw_p0
https://www.youtube.com/watch?v=m4HWl2fw_p0
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por tais noções. Voltaremos a abordar esse pensamento em diversos momentos no 

decorrer desse trabalho. 

Ainda tomando como referência os modos fundamentais de investimento 

psicológico na imagem segundo Gombrich (1983, apud AUMONT, 2012b), o processo 

de reconhecimento, de fato, não é um movimento autocontido; isso porque sua lógica 

está intimamente ligada ao conhecimento e, por consequência, às expectativas do(a) 

sujeito(a) que a observa. Estas podem ser transformadas ou suscitar o surgimento de 

novas expectativas, a partir do momento em que vão de encontro com a informação 

processada e interpretada. O reconhecimento, desse modo, está intimamente ligado ao 

processo de rememoração, muito mais profundo e essencial (AUMONT, 2012b, p. 81). 

A distinção entre reconhecimento e rememoração está intimamente ligada a duas 

funções psicológicas da imagem: sua função mimética, ou seja, de imitação 

representativa
15

, e o “saber sobre o real” que ela veicula, de forma necessariamente 

codificada (AUMONT, 2012b, p. 84). O instrumento da rememoração para essas 

codificações é o que pode ser chamado de esquema – estrutura relativamente simples, 

mais legível do que aquilo que esquematiza, e memorizável como tal além de suas 

diversas atualizações. Podemos observar uma aplicação sistemática de esquemas de 

diversos tipos quando analisamos a própria concepção de estilo na imagem artística 

(como, por exemplo, as pinceladas do impressionismo, já observadas na figura 12). 

Visto que esses processos, como já mencionamos, suscitam a transformação e o 

desencadeamento de expectativas, devemos considerar que a noção de esquema é 

suscetível a adaptações e modificações, podendo inclusive desaparecer, à medida que os 

usos de determinadas imagens variam e novos conhecimentos são produzidos ou 

corrigidos (AUMONT, 2012b, p. 84). É interessante, desse modo, notarmos o caráter 

inerentemente social da prática do olhar, ao mesmo tempo em que essa se faz 

individualizada e subjetiva. Nas palavras de Santos (2012, p. 93): “culturalmente, a 

percepção da Luz também é individualizada a partir dos processos de interação, gerando 

desdobramentos interpretativos e ativos, material e imaterialmente relacionados, pois 

são neles e em função deles que a cultura se transforma”.  

 

                                                 
15 A respeito do conceito de analogia, intimamente relacionado ao de mimese, cabe acrescentarmos uma 

observação de Aumont (2012b, p. 208): “Nós o adotamos aqui para designar o ideal da semelhança 

‘absoluta’, forçando um pouco seu sentido, exatamente porque a maior parte das teorias da analogia ideal 

postula um efeito de crença induzido pela imagem analógica, que tem relação com o fato de que essas 

imagens são, também, diegéticas (no sentido atual da palavra, isto é, carregadas de ficção)”. 
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2.1.4 A fluidez do audível 

 

A compreensão do ato perceptivo como um processo ativo e intencional de 

obtenção e conversão de informação pode parecer discutível quando consideramos que, 

no sistema auditivo, não há esquema fisiológico responsável por uma divisão entre 

escuta central e periférica. Como já observamos anteriormente, a orelha externa e a 

cabeça – partes responsáveis pela nossa apreensão inicial do som – funcionam 

continuamente como uma antena, sujeitas à propagação de ondas sonoras das mais 

diversas origens. A natureza mecânica da movimentação do tímpano e dos ossos da 

orelha média as sujeita a uma condição reativa em função das vibrações constantes do ar 

localizado no meato auditivo externo. O musicólogo Raymond Murray Schafer, cuja 

contribuição teórica nos alerta constantemente para os perigos da poluição sonora, 

enfatiza tal condição ao argumentar que "não existem pálpebras auditivas. Quando 

dormimos, nossa percepção de sons é a última porta a se fechar, e é também a primeira 

a se abrir quando acordamos" (SCHAFER, 2011, p. 29). 

Essa condição, todavia, parece carecer de complexidade quando consideramos 

que, na nossa própria experiência diária, não voltamos nossa concentração de maneira 

indiscriminada a tudo aquilo que chega aos nossos ouvidos. Em meio ao cotidiano das 

grandes cidades, podemos passar a maior parte do tempo ignorando uma variedade de 

sons, como o tráfego de carros, o ruído dos computadores ou o ritmo propositalmente 

inexpressivo das músicas-ambiente de shoppings, consultórios médicos e elevadores, o 

moozak. O próprio Schafer (2011) relata que, a partir da Revolução Industrial, a 

paisagem das cidades ocidentais presenciou um aumento crescente de informação 

acústica ao ponto de que atualmente, em alguns casos, a razão sinal/ruído sonoro 

haveria de ser 1/1, ou seja, em mesmo valor de intensidade. O autor chega, inclusive, a 

se referir a tais casos por meio do adjetivo lo-fi
16

, em referência aos registros musicais 

de baixa fidelidade, e indicando uma possível transparência dos meios significantes de 

gravação de som. Como se faz possível, dessa forma, apreender informações por meio 

da audição, sem que a somatória de todas as perturbações no ar seja interpretada como 

uma grande massa de ruídos de frequências diversas? 

A resposta para essa pergunta está no elaborado mecanismo de ordem 

psicológica que, no intuito de proteger nosso sistema auditivo, é responsável por filtrar 

os sons considerados indesejáveis e concentrar nossa atenção naquilo que cada um 

                                                 
16 Low fidelity, do inglês, “baixa fidelidade”. 
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considera digno de relevância (SCHAFER, 2011, p. 29). O processo perceptivo de sons, 

desse modo, só pode ser explicado ao considerarmos de fato o sujeito que escuta, como 

comenta Mariana Von Hartenthal: 

 

A atividade incessante da audição está sempre oscilando entre o ouvir (a 

detecção do som) e o escutar (ouvir com atenção, levando em conta os 

significados do som), sendo que a análise dos sons depende de fatores 

variáveis, de caráter contextual e subjetivo. Apesar desse constante processo 

de valoração dos estímulos sonoros, no entanto, tradicionalmente, a escuta foi 

encarada como passiva e mesmo depreciada. (HARTENTHAL, 2010, p. 74-

75). 

 

No intuito de compreender melhor esse processo, Schafer estabelece uma 

analogia entre o caráter seletivo da escuta e a relação de figura e fundo presente em 

algumas teorias da percepção visual, desenvolvida primeiramente pelos estudos da 

psicologia da Gestalt (AUMONT, 2012b). Para isso, ele se utiliza do conceito de nota 

fundamental, da harmonia musical ocidental: uma nota que define a escala e tonalidade 

de uma composição e que, embora não figure de modo destacado, se constitui como 

referência para a significação de todas as outras notas (SCHAFER, 2011, p. 26). Com a 

adaptação do termo para a variante som fundamental, Schafer considera todo tipo de 

emissão sonora como passível de constituir alguma espécie de fundo, ao qual ele opõe 

os sinais e marcas sonoras, as figuras da sua contraparte auditiva: 

 

O psicólogo da percepção visual fala de 'figura' e 'fundo'. A figura é vista, 

enquanto o fundo só existe para dar à figura seu contorno e sua massa. Mas a 

figura não pode existir sem o fundo; subtraia-se o fundo, e a figura se tornará 

sem forma, inexistente. Assim, ainda que os sons fundamentais nem sempre 

possam ser ouvidos conscientemente, o fato de eles estarem ubiquamente ali 

sugere a possibilidade de uma influência profunda e penetrante em nosso 

comportamento e estados de espírito (SCHAFER, 2011, p. 26). 

 

Schafer sugere que a percepção dos sons como figura ou fundo não tem relação 

direta com características inatas, mas resulta das relações entre processos individuais 

diversos de ordem subjetiva e construções culturais que contribuem para a nossa 

valoração dos fenômenos audíveis. “Não há nada a fazer com a dimensão física do 

som”, ele acrescenta, “pois já mostrei de que modo mesmo os sons muito fortes, como 

os da Revolução Industrial, permaneceram completamente indiscerníveis até que sua 

importância social começou a ser questionada” (SCHAFER, 2011, p. 215). Ele se refere 

à introdução de uma série de sons de alta intensidade em razão de mudanças 

tecnológicas do período, como o uso de novos metais (ferro e estanho fundidos) e fontes 

de energia (carvão e vapor). As novas maquinarias traziam uma quantidade considerável 

de sons às grandes cidades e, sobretudo, aos ambientes de trabalho das fábricas, onde 
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alcançavam níveis patológicos severos. Aparentemente, uns cem anos se passaram até 

que essa grande quantidade de ruído começasse a ser compreendida amplamente como 

um problema, sendo muito pouco mencionada até mesmo nas diversas denúncias de 

condições desumanas às quais a classe operária era obrigada a se sujeitar (SCHAFER, 

2011, p. 111-112). 

De modo relativo, Schafer estende essa condição para os dias atuais ao 

considerar a grande quantidade de fontes emissoras de ruído que costumeiramente 

filtramos em nossos processos perceptivos diários, dando ênfase para um fenômeno 

próprio da produção humana dos últimos séculos: os sons de linha contínua. A figura 18 

representa o perfil de uma onda sonora típica que, se observada graficamente em uma 

disposição horizontal, pode ser compreendida por meio de quatro etapas: ataque, corpo, 

transientes (ou mudanças internas) e queda (SCHAFER, 2011, p. 116). O ataque e a 

queda de um objeto sonoro correspondem aos intervalos de tempo necessários para que 

o nível de excitação de suas ondas aumente ou diminua drasticamente com relação à sua 

intensidade (OLSON, 1967, p. 258). Transientes são picos de energia de curta duração e 

instabilidade, importantes para o reconhecimento de sua fonte, enquanto que o corpo 

representa a etapa relativamente “estacionária” da excitação do som (SCHAFER, 2011, 

p. 183-184). 

 

 

Figura 18 - a representação gráfica de uma onda sonora e as suas 4 etapas distintas 

Fonte: Schafer (2011, p. 183) 

 

A figura 19 apresenta outros três exemplos de emissões dessa natureza (homem 

cortando madeira, rajadas de espingarda e buzina de nevoeiro) em comparação ao perfil 

de quatro objetos sonoros de linha contínua. Repare que, a despeito de apresentarem 

níveis de intensidade distintos (sendo, por exemplo, a ceifadeira mais barulhenta do que 

o ventilador), estes exemplos não apresentam etapas de ataque e queda. Isso não 
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significa que tais sons não tenham início ou fim – o ventilador, por exemplo, necessita 

de ser ligado e desligado – mas nos permite observar a continuidade de seu corpo 

sonoro, que se prolonga indefinidamente. 

  

 

Figura 19 - Sons de linha contínua e sons ditos "naturais" 

Fonte: Schafer (2011, p. 117) 

 

 Artefatos como aparelhos de ar condicionado, ventiladores, motores 

automotivos ou redes elétricas de alta-tensão são responsáveis pela emissão de ondas 

sonoras de continuidade indefinida, que, distintamente da produção de sons ditos 

“naturais”, não “nascem, crescem e morrem” (SCHAFER, 2011, p. 117); sua recepção, 

dessa maneira, implica em uma carga sonora de longa duração aos nossos ouvidos, 

efeito muitas vezes relacionado à inibição das faculdades intelectuais e à 

audioanalgesia, o controle anestésico do corpo por meio do som (SCHAFER, 2011, p. 

142). 

É interessante observarmos que as implicações do posicionamento de Schafer se 

dão, dessa maneira, em uma dupla dimensão, tal qual a analogia que emprega. Em 

primeiro lugar, ao considerar que a figura, ou o foco da escuta, se dá sempre de modo 

intencional e calcado em valores subjetivos, selecionado em meio a uma gama extensa 

de frequências sonoras que, a partir de então, são submetidas ao papel de fundo. Em 

segundo lugar, porque este, em contrapartida, não é um elemento neutro e tem papel 
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significante no processo de escuta, visto que a sua presença não pode ser de modo 

algum desconsiderada. Para escutar um som específico, é necessário ouvir todos os 

outros, em maior ou menor grau, indiscriminadamente. 

Essa totalidade de sons audíveis em uma dada situação, que podem se alternar 

constantemente nas relações perceptivas figura/fundo, constitui aquilo que Schafer 

denomina paisagem sonora, um conceito de abrangência ampla capaz de abarcar uma 

extensa série de fenômenos sonoros, extensões geográficas e relações espaciais. Os 

elementos de uma paisagem sonora se interferem e se acrescentam mutuamente, seja 

pelo acréscimo em decibéis proveniente do reforço da amplitude de suas ondas, seja 

pela inevitável relação entre eles que, não necessariamente ocorrendo de maneira 

consonante, se constitui como alguma espécie de harmonia: 

 

Quando estávamos estudando a paisagem sonora do vilarejo sueco de Skruv, 

em 1975, encontramos um grande número desses sons e representamos 

graficamente os seus contornos e alturas em um mapa. Surpreendemo-nos ao 

descobrir que, juntos, eles produziam uma tríade de sol sustenido maior que o 

apito em fá sustenido dos trens que passavam transformava em um acorde de 

sétima dominante. Enquanto eu caminhava pelas ruas nas noites silenciosas, a 

cidade tocava suas melodias (SCHAFER, 2011, p. 146). 

 

A noção de paisagem sonora nos ajuda a compreender a nossa apreensão do 

entorno de modo a considerar todas as emissões sonoras como atores participativos de 

nossos processos perceptivos, capazes de contribuir para a nossa apreensão das coisas 

mesmo que não tomemos consciência plena de sua existência. Schafer relata que, com a 

disseminação ampla de sistemas elétricos no cotidiano da maioria das cidades, as 

paisagens sonoras urbanas passaram a contar com sons de linha contínua de volume 

relativamente fraco, inconscientemente ignorados, mas de participação ativa nas 

sonoridades da vida contemporânea: 

 

nos países que operam com correntes alternadas de 60 ciclos, é esse som, 

hoje, que fornece a frequência ressonante, pois esta será ouvida (junto com 

seus harmônicos) na operação de todos os recursos elétricos, das luzes e 

amplificadores aos geradores. Onde o dó é afinado a 256 ciclos, essa 

frequência ressonante é o si natural. Em exercícios de treinamento auditivo, 

descobri que os alunos acham que a nota si natural é a mais fácil de recordar 

e reter espontaneamente Também durante exercícios de meditação, depois 

que todo o corpo está relaxado e se pede aos discípulos que entoem o tom da 

‘primeira unidade’ – o tom que parece surgir naturalmente do centro do seu 

ser –, o si natural é mais frequente do que qualquer outro. Fiz essa 

experiência na Europa, onde a frequência ressonante elétrica de 50 ciclos é 

aproximadamente o sol sustenido. Na Escola de Música de Stuttgart, dirigi 

um grupo de alunos em uma série de exercícios de relaxamento e depois 

pedi-lhes que entoassem o tom da ‘primeira unidade’. Eles se centraram no 

sol sustenido (SCHAFER, 2011, p. 146). 
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O autor ainda se utiliza do conceito visual de perspectiva para ilustrar a relação 

entre paisagem sonora e escuta; para ele, o aumento considerável de ruído ambiental nas 

paisagens urbanas nos últimos séculos tem provocado uma sobreposição frequente de 

informações auditivas de volume semelhante, reduzindo consideravelmente a dinâmica 

dos sons apreendidos e dificultando o nosso processo perceptivo de separação 

(SCHAFER, 2011). A razão figura/fundo, nessas condições, se encontra mais 

“achatada”, com menor perspectiva, e nos exige certa dose de filtragem auditiva para 

que possamos nos concentrar nas atividades do cotidiano. A respeito disso, Hartenthal 

(2010, p. 81-82) comenta: 

 

Cotidianamente estamos expostos a ruídos incessantes, com os quais nos 

acostumamos a ponto de se tornarem transparentes, apatia necessária para o 

andamento das atividades corriqueiras. Caso contrário, se nossa atenção fosse 

capturada por qualquer estímulo, as tarefas mais simples não seriam factíveis. 

Mesmo estímulos deliberadamente criados para nos perturbar muitas vezes 

não nos atingem (o som da sirene na ambulância muitas vezes não causa o 

impacto esperado, um alarme sonoro que dispara nem sempre é prontamente 

atendido), tornam-se ruídos de fundo. Por outro lado, essa impassibilidade 

perante os estímulos é quebrada por alterações emocionais, fatiga e doença, 

que, na escuta, fazem com que sons familiares tornem-se assustadores. 

 

Devemos considerar ainda o fato de que uma grande quantidade de sons não 

audíveis nos atinge diariamente, e tem impacto sobre nosso processo perceptivo por 

meio do tato. Frequências muito baixas, por exemplo, atingem o nosso corpo no limiar 

entre ambos os sentidos, sendo percebidas apenas como vibrações táteis ao ultrapassar a 

fronteira aproximada dos 20 Hz (SCHAFER, 2011, p. 28). De maneira conjunta, a 

audição e o tato constituem a nossa etapa mais ágil de apreensão do entorno, de modo 

que o espaço é ouvido e atuado antes de ser visto (HARTENTHAL, 2010). 

Aparentemente, nossos processos perceptivos também se relacionam com certas etapas 

neurológicas de motricidade, como destaca Michel Chion (2011, p. 108): 

 

Quando um fenômeno rítmico nos chega por uma via sensorial, essa via, o 

olho ou o ouvido, é talvez apenas o canal pelo qual nos chega o ritmo, nada 

mais. Depois de ter entrado no ouvido ou no olho, o fenômeno atinge-nos 

alguma área cerebral ligada às áreas da motricidade, e é só a este nível que é 

ritmicamente descodificado. 

 

É provável que as semelhanças entre os modos como os processos perceptivos 

do olhar e da escuta são aqui descritos não sejam coincidência. Ambos estão calcados 

em nossas expectativas e saberes, e se dão de maneira inferencial, tentando completar as 

informações apreendidas a partir de um jogo de probabilidades. Visto que apreendemos 

as informações por meio do trabalho conjunto dos sentidos na maior parte do tempo, 
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não é de se surpreender que o nosso cérebro demonstre a capacidade de projetar sons e 

imagens de maneira cruzada. Ao estudar o desenvolvimento mental e as diversas 

realidades perceptivas de pessoas cegas em condições biológicas, sociais e econômicas 

distintas, o psiquiatra Oliver Sacks (2010) nos apresenta o relato do novelista sul-

africano David Wright, que nos permite compreender melhor o fenômeno que ele 

denomina de “vozes fantasmagóricas”: 

 

[Minha surdez] ficou mais difícil de perceber porque desde o princípio meus 

olhos inconscientemente haviam começado a traduzir o movimento em som. 

Minha mãe passava grande parte do dia ao meu lado e eu entendia tudo o que 

ela dizia. Por que não? Sem saber, eu vinha lendo seus lábios a vida inteira. 

Quando ela falava, eu parecia ouvir sua voz. Foi uma ilusão que persistiu 

mesmo depois de eu ficar sabendo que era uma ilusão. Meu pai, meu primo, 

todas as pessoas que eu conhecia conservaram vozes fantasmagóricas. Só me 

dei conta de que eram imaginárias, projeções do hábito e da memória, depois 

de sair do hospital. Um dia eu estava conversando com meu primo, e ele, 

num momento de inspiração, cobriu a boca com a mão enquanto falava. 

Silêncio! De uma vez por todas, compreendi que quando não podia ver eu 

não conseguia escutar (WRIGHT, 1969, p. 22, apud SACKS, 2010, p. 18)17. 

 

Wright perdeu a sua audição aos sete anos de idade, quando já compreendia bem 

a linguagem e a fala, e esse fator foi fundamental para a sua desenvoltura para com a 

palavra. Outros casos, todavia, não indicam um histórico propício para o aprendizado da 

fala, ou até mesmo da comunicação em sinais; ao observar os assimétricos estágios de 

desenvolvimento de crianças e adultos(as) de condições diversas, Sacks conclui que a 

linguagem – seja ela falada ou em sinais – é fundamental para transformarmos as 

apreensões de nossos sentidos em abstrações, como a noção de tempo ou de causalidade 

(SACKS, 2010). O ato perceptivo, desse modo, não se dá meramente por meio do 

cruzamento de estímulos de origens diversas, mas sim pelo acesso à esfera do simbólico 

por meio de uma linguagem, que os transforma em pensamentos muito mais complexos. 

Essa possibilidade de correlação entre os processos perceptivos é interessante 

quando consideramos que, em meio às interações do som com os elementos de uma 

dada paisagem sonora, o sistema auditivo é capaz de ouvir muito menos do que 

podemos imaginar. Como podemos perceber pelo relato de Wright, nossa compreensão 

auditiva é completada de maneira inferencial, tal como nos processos de percepção 

visual; a lógica fundamental para os estudos de Gombrich (2007), apresentado 

anteriormente, vem inclusive de um exemplo fundamentado na comunicação oral, e foi 

retirado dos trabalhos de William James: 

 

                                                 
17 WRIGHT, David. Deafness. Nova York: Stein and Day, 1969. 
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Quando escutamos um orador que fala ou lê uma página em voz alta, muito 

do que pensamos ver ou ouvir é, de fato, suprido pela nossa memória. 

Fazemos vista grossa aos erros tipográficos, imaginando as letras corretas, 

embora vejamos as erradas; e o quanto escutamos realmente pouco quando 

ouvimos um discurso é coisa de que só nos damos conta indo a um teatro em 

país estrangeiro; porque o que nos perturba não é tanto o fato de não 

podermos entender o que os atores estão dizendo, mas o de não podermos 

ouvir bem as suas palavras. O que acontece é que ouvimos assim tão pouco 

também em nossa própria terra. Só que a nossa mente, familiarizada com as 

associações verbais do idioma, supre o material necessário à compreensão e a 

uma sugestão auditiva muito mais sutil (JAMES, 1899, p. 159, apud 

GOMBRICH, 2007, p. 170)18. 

 

Gombrich também relata ter vivido uma experiência muito propícia para a 

compreensão desse fenômeno quando trabalhou durante seis anos no Serviço de 

Monitoração da BBC, em meio à Segunda Guerra Mundial, onde era responsável por 

manter sob vigilância constante as transmissões radiofônicas de amigos e inimigos 

(GOMBRICH, 2007, p. 171). Por vezes, as transmissões de interesse eram pouquíssimo 

compreensíveis, e interpretar os singelos traços de fala era um desafio:  

 

Tínhamos de saber o que era provável que fosse dito para ouvir o que de fato 

era dito. Mais exatamente, selecionávamos no nosso conhecimento das 

possibilidades certas combinações de palavras e tentávamos projetá-las nos 

ruídos ouvidos. O problema, então, tinha dois aspectos – pensar nas 

possibilidades e conservar a nossa faculdade crítica. Uma pessoa que se 

deixasse levar pela imaginação, que ouvisse vozes – como Leonardo ouvia 

nos sons dos sinos – não podia tomar parte na brincadeira. Cada um tinha de 

manter flexível a sua projeção, permanecer disposto a tentar novas 

alternativas e admitir a possibilidade de derrota (GOMBRICH, 2007, p. 171). 

 

A lógica da paisagem sonora nos leva, desse modo, a uma observação: 

aparentemente, a harmonia hermética e autossuficiente da tradição musical europeia 

depende em grande medida da agência de seus executores e apreciadores para tentar, de 

maneira subjetiva e paradoxal, preencher as lacunas perceptivas com as memórias a 

respeito de música e performance e neutralizar os sons do entorno que não 

correspondam a esse imaginário. Afinal de contas, nossa percepção de sons nunca é a de 

uma fonte isolada, mas do resultado de suas interações com outras vibrações do ar e das 

propriedades acústicas do espaço em que estas estão inseridas – caso contrário, sequer 

ouviríamos a interação rítmica, melódica e harmônica dos distintos instrumentos 

musicais que compõem uma banda ou orquestra. A discriminação dos elementos de uma 

paisagem sonora entre música e ruído parte de uma série de convenções sociais, mas 

está subordinada, em última instância, à intenção e conhecimentos daqueles que 

performatizam e daqueles que ouvem – uma proposta como a da Take Away Show de 

                                                 
18 JAMES, William. Talks to teachers on psychology and to students on some of life’s ideals. Nova 

York; Londres, 1899. 
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Thiago Pethit e Dom La Nena, em que a temática do ambiente escolhido e o crescendo 

triunfante da música se fazem subordinados ao gradual estouro da pipoca em uma 

panela (figura 20), provavelmente busca considerar mais o seu entorno, mesmo que de 

maneira calculadíssima, do que uma canção gravada e mixada no ambiente 

acusticamente tratado de um estúdio, um instrumento de cada vez. 

 

 

Figura 20 - Os brasileiros Thiago Pethit e Dom La Nena se apresentam para o La Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2014c) 

 

Schafer discorre brevemente sobre algumas das diversas apropriações do som 

em épocas distintas para nos mostrar que, eventualmente, todas as definições instituídas 

para a noção de música foram sendo desconstruídas em razão das práticas estabelecidas 

por diversos atores: 

 

Em primeiro lugar, pela enorme expansão dos instrumentos de percussão nas 

nossas orquestras, muitos dos quais produzem sons sem altura definida ou 

arrítmicos; depois, pela introdução de procedimentos aleatórios, nos quais 

todas as tentativas para organizar os sons de uma composição racional foram 

suplantadas pelas leis ‘mais altas’ da entropia; em seguida, pela abertura dos 

recipientes espaçotemporais que chamamos de ‘composições’ ou ‘salas de 

concerto’ para permitir a introdução de todo um mundo novo de sons 

situados fora delas (em 4’33” Silence de Cage, ouvimos apenas os sons 

externos à própria composição, que não passa de uma cesura prolongada); 

depois, pelas práticas da musique concrète [música concreta], que insere 

qualquer som ambiental na composição por via da fita; e, finalmente, pela 

música eletrônica, que em todo o mundo nos tem revelado toda uma nova 

gama de sons musicais, muitos deles relacionados com a tecnologia industrial 

e elétrica (SCHAFER, 2011, p. 20). 

https://www.youtube.com/watch?v=r_a6FcfC7BI
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Não é sem razão então que, como observa Schafer, a apropriação dos 

instrumentos de orquestra com fins de imitar os sons da paisagem na música tenha 

ocorrido de maneira correspondente ao desenvolvimento da paisagem na pintura, 

primeiramente pelos pintores flamengos da Renascença, para então se tornar o principal 

gênero pictórico do século XIX (SCHAFER, 2011, p. 152). Historicamente, a música 

tem sido redefinida de inúmeros modos pela ação política de diversos atores, que 

investem de sentido o uso e a omissão de instrumentos musicais, as temáticas abordadas 

e a valoração de determinados estilos em detrimento de outros. Como John Berger 

(1999) bem demonstrou, a escolha de motivos na pintura esteve sempre muito 

relacionada com o sentido de apropriação e posse, materializada na pinacoteca dos 

homens ricos da Europa e do domínio do progresso sobre a natureza, esta reduzida a 

uma dimensão controlada por meio da imortalização de um instante. “Do mesmo modo, 

uma peça descritiva de música transforma as paredes da sala de concerto em janelas 

abertas para o campo” (SCHAFER, 2011, p. 152), constituindo-se asséptica e regulada 

tal qual a galeria do museu. 

Como veremos adiante, os processos de captação de sons por meio de 

microfones, e a produção de bens culturais musicais em forma de registro também estão 

constantemente relacionados com tentativas de controle e isolamento – neste caso, das 

frequências e intensidades de ondas consideradas agradáveis e desejadas. A dimensão 

qualitativa do som e da música, dessa forma, está intimamente conectada ao imaginário 

de quem escuta. 
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3 IMAGENS COM SONS E MOVIMENTO 
 

 

O microfone mal havia nascido e já se exigia reformar a música. Não me 

compete escrever um Tratado de Harmonia e Orquestração para Músicos 

Radiofonistas. Mas não duvidem que esse tratado deva ser escrito um dia. E 

será um dia memorável para os verdadeiros amigos da música que confiam 

no rádio (SCHAEFFER, 2010, p. 46). 

 

Temos por certo o fato de que toda imagem, mesmo aquelas historicamente mais 

distantes e com distintos graus de complexidade, requer uma tecnologia para sua 

produção e recepção, visto que pressupõe uma fabricação de artefatos por meio de um 

saber (DUBOIS, 2013). Como argumenta Arlindo Machado (2011, p. 175),  

 

tudo, no universo das formas audiovisuais, pode ser descrito em termos de 

fenômeno cultural, ou seja, como decorrência de um certo estágio de 

desenvolvimento das técnicas e dos meios de expressão, das pressões de 

natureza socioeconômica e também das demandas imaginárias, subjetivas, ou, 

se preferirem, estéticas, de uma época ou lugar. 

 

Essa definição ampla e calcada em um processo de apropriação de conhecimento 

– que é a própria lógica que aqui atribuímos ao conceito de tecnologia, quando esta não 

é pensada a partir de uma perspectiva determinista e linear
19

 – nos permite observar o 

princípio mesmo da representação (da imagem enquanto intermediário entre sujeito ou 

sujeita e o real na construção simbólica), em aplicações amplas que abrangem das 

imagens de síntese computadorizadas do nosso tempo à construção de dispositivos de 

projeção nas cavernas em Altamira, Lascaux (figura 21) ou Font-de-Gaume, por meio 

do uso de tochas e pinturas sob a escuridão da noite – ou mesmo na descrição de 

Sócrates acerca da alegoria da caverna de Platão, onde um dispositivo integraria o uso 

das paredes de pedra a um calculado jogo de sombras (MACHADO, 2011). 

 

                                                 
19 Cf. Feenberg (2010) e Filho; Queluz (2005). 
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Figura 21 - Pintura rupestre de um cavalo em uma das cavernas de Lascaux 

Fonte: Wikimedia Commons (2015f) 

 

Cabe reconhecer que a produção imagética deste último século vem apresentando 

uma dimensão maquínica
20

 crescente em seu dispositivo (DUBOIS, 2013), mas 

devemos compreender que o seu aspecto fabricado esteve sempre presente – daí a sua 

materialidade (ZUNZUNEGUI, 1989). Compreender a relação da produção de imagens 

com a apropriação de saberes e, consequentemente, com uma dada cultura material, é de 

grande importância para o nosso trabalho por nos permitir observar que a utilização 

dessas máquinas contemporâneas não se dá de modo a garantir transparência na 

tradução de luzes e sons, tal como uma reprodução fiel de uma dita realidade. Como 

                                                 
20 Podemos compreender melhor as distinções entre os conceitos de máquina e tecnologia com base em 

Lewis Mumford (1971, p. 27), onde ele destaca o segundo como um complexo de agentes não orgânicos 

concebidos com o objetivo claro de “reduzir os processos da vida a uma ordem e regularidade 

mensuráveis.” Compreendemos, desse modo, que a definição de máquina se subscreve àquela de 

tecnologia que estamos aqui considerando. 
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escreveu o músico e engenheiro Pierre Schaeffer (2010, p. 63) a respeito do cinema e do 

rádio, “mesmo se negarmos toda a arte cinematográfica, toda a arte radiofônica, ainda 

sim seremos obrigados a aceitar que a transformação radiofônica e cinematográfica, 

afetando profundamente o objeto, terá como consequência inevitável um efeito estético”. 

Devemos, desse modo, atentar-nos para o fato de que as performances registradas 

– os gestos, as vozes e os ruídos – se transformam, no ato de sua produção e circulação, 

em artefatos de outra natureza: as imagens e as modulações de sons. Essa perspectiva 

reforça, ao mesmo tempo, o papel ativo das tecnologias diversas na sua concepção e a 

autenticidade de quem as opera para, desse modo, produzir sentido; dois aspectos que, a 

princípio, podem parecer paradoxais, como argumenta Santos (2012, p. 82) a respeito da 

fotografia: 

 

desde que surge, na primeira metade do século XIX, uma nova discussão se 

instala quanto a essa oposição entre a automatização técnica e a autoria, entre 

a objetividade (a máquina mais o indivíduo que aperta o botão) e a 

subjetividade (o uso ativo da máquina pelo fotógrafo artista). Essa questão, 

há muito superada, entre o fazer artístico e o fazer técnico vai demandar dos 

artistas ações de exploração do seu meio fotográfico para demonstrar que ele 

é também parte de um fazer artístico. 

 

Do contexto até então recente daquilo que Walter Benjamin (2012) denominou de 

reprodutibilidade técnica, intenso sobretudo por meio da fotografia, até as práticas 

iniciais dos videastas, em meados da década de 1960, muitas das concepções a respeito 

de um possível modelo ou gramática para os meios audiovisuais já se via superada em 

vista das diversas subversões por meio de práticas autônomas, independentes ou 

alternativas (MACHADO, 2011, p. 176). Mesmo o modelo griffithiano de cinema, 

então dominante há cinco décadas, começava a ser questionado por movimentos como a 

nouvelle vague francesa ou o cinema underground norte-americano (MACHADO, 

2011), ao mesmo tempo em que o investimento em televisão, centrado em expandir seu 

modelo baseado na transmissão radiofônica, relutava intensamente quanto ao 

estabelecimento de uma linguagem própria (MACHADO, 1995), propiciando assim 

uma série de iniciativas de naturezas distintas: 

 

No terreno específico do vídeo, a vídeo-arte, de um lado, e as alternativas 

militantes ou comunitárias, de outro, experimentaram soluções de linguagem 

francamente opostas aos modelos praticados nos modelos televisuais, estes 

também já bastante diversificados e híbridos. Por essa razão, a questão de 

uma linguagem ‘natural’ ou ‘específica’ para o vídeo nunca encontrou um 

terreno muito fértil para germinar e, se alguém tentasse enfrentá-la com 

seriedade, muito breve se desencorajaria diante da descomunal diversidade 

das experiências” (MACHADO, 2011, p. 176). 
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Nessa perspectiva, o termo “vídeo”, como compreendido neste trabalho, se 

constitui como um conjunto de modalidades significantes que, analisadas enquanto 

fenômenos de linguagem, dificilmente constituem um todo coerente – exemplo disso é a 

constatação de Philippe Dubois (2013) de que a sua aparição em nosso vocabulário 

corriqueiro corresponde quase sempre a um complemento nominal, prefixo ou sufixo. 

Falamos de “câmera de vídeo”, “videocassete”, “imagem de vídeo”, “trucagem de 

vídeo”, “videogame”, “videoclipe”, “videoinstalação” – enfim, uma miríade de 

terminologias que parece relegar o termo “vídeo” a um não pertencimento de suas 

próprias criações. 

Não é sem propósito, então, que nos dedicamos a comentar neste trabalho a 

respeito da imagem videográfica sem nos concentrar em eventuais distinções entre o 

vídeo e a televisão. Não são poucos os pontos em que ambos os dispositivos se 

comunicam, se confundem e se refratam, se desenvolvendo naquilo que Philippe Dubois 

entende como uma dupla direção: por um lado, a relação de semelhança com o cinema, 

de imagens roteirizadas e editadas para a exibição em grandes e pequenas telas; por 

outro, o vídeo como dispositivo, evento, instalação ou objeto cenográfico, fabricado 

como objeto de arte, circuitos fechados de imagem e acessório ambiente para peças de 

teatro, shows musicais ou raves, transitando constantemente entre a ficção e o real e 

entre a arte e a comunicação (DUBOIS, 2013). Adotamos então a lógica proposta por 

Machado (1995), de considerar o conjunto desses fenômenos significantes sob a forma 

simbólica de certo modo inaugurada pela imagem eletrônica – hoje amplamente 

substituída pela imagem digital –, destacando ainda que, nos limites deste trabalho, 

fazemos referência às suas modalidades dotadas de sons e movimento. 

Desse modo, esta etapa de trabalho busca abordar brevemente algumas das 

características que consideramos mais relevantes para a compreensão de mediações 

audiovisuais enquanto meio significante, considerando sobretudo a sua modalidade 

dotada de sons, frutos de processos digitais de tradução que também devem ser levados 

em conta. Em um primeiro momento, discutimos a respeito de fatores fisiológicos e 

simbólicos que contribuem para a nossa percepção de imagens em movimento, para em 

seguida apresentar com mais detalhes algumas das características relacionadas às 

diversas tecnologias que participam das produções das sessions. 
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3.1 SONS E IMAGENS EM MOVIMENTO  

 

Há várias teorias que visam explicar o nosso processo de percepção de 

movimento, sendo que, atualmente, a vertente largamente aceita o atribui a dois 

fenômenos. O primeiro é a informação processada sobre os nossos próprios movimentos, 

por meio de sinais eferentes do cérebro, o que nos permite entender as alterações 

constantes da luz que é captada por nossos olhos como resultado de nossos 

deslocamentos, e não por uma deformação das coisas visíveis; o segundo é a presença 

de detectores – células especializadas que reagem quando receptores retinianos 

próximos uns dos outros são ativados em rápida sucessão, indicando que tais ativações 

correspondem a um mesmo fenômeno que, de maneira relativa a nós, se encontra 

deslocado no espaço, impedindo que façamos a confusão de interpretar os sinais como 

fontes luminosas distintas (AUMONT, 2012b, p. 44). 

Procuramos ilustrar didaticamente esse fenômeno por meio das figuras 22 e 23, 

retiradas da publicação de número 186 B do canal brasileiro Música de Bolso. No vídeo, 

o músico paulistano Pipo Pegoraro (à esquerda) e o seu colega gaitista não identificado 

performatizam a música Táxi Ímã, apoiados em uma pilastra e rodeados por um céu 

nublado. 

 

 

Figura 22 - O cantor brasileiro Pipo Pegoraro se apresenta para o Música de Bolso (visto de perto) 

Fonte: Música de Bolso (2012) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXzjdfDrhE4
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 A câmera se afasta lentamente, de modo a nos apresentar o cenário onde o vídeo 

foi realizado; notamos a grande caixa d’água onde os artistas estão localizados, além da 

vegetação nos arredores e de uma construção ao fundo. Pipo e o seu acompanhante 

agora aparecem um pouco menores no espaço do quadro. 

 

 

Figura 23 - O cantor brasileiro Pipo Pegoraro se apresenta para o Música de Bolso (visto de longe) 

Fonte: Música de Bolso (2012) 

 

Ignoremos por um instante, de maneira muito conveniente, a natureza 

representativa dos recortes aqui apresentados, assim como do próprio vídeo do qual as 

duas cenas foram retiradas. Consideremos, por meio da nossa imaginação e empatia, o 

olhar da pessoa que controla a câmera e se afasta do tema principal; a informação 

processada em seu cérebro a respeito de sua movimentação lhe permite compreender 

que Pipo e o seu colega não encolhem ou aumentam de tamanho, a despeito da projeção 

luminosa de ambos, que diminui proporcionalmente à distância percorrida. Ao notar as 

movimentações dos braços de Pipo, que executa um instrumento de cordas, 

compreendemos que as diversas posições observadas correspondem a uma trajetória 

executada pelos mesmos membros; não nos passa pela cabeça, em momento algum, que 

Pipo possa estar com os seus braços em mais do que dois locais simultâneos, aos 

moldes das representações de divindades hindus (figura 24). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXzjdfDrhE4
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Figura 24 – As deidades Saraswati, Chandi, Shiva, Ganesha e Vishnu, em representação birmanesa 

Fonte: Wikimedia Commons (2015i) 

 

Esse exercício é particularmente útil para transcrevermos em imagem uma 

situação corriqueira pela qual podemos compreender as constâncias perceptivas. 

Contudo, não podemos ignorar que a cena representada é fruto da mediação de diversos 

dispositivos: nosso corpo não se movimenta de maneira sincronizada ao vídeo, portanto, 

nosso cérebro não pode contar com pistas ligadas à motricidade; ao mesmo tempo, 

como explicaremos adiante, não estamos a observar a movimentação brusca dos braços 

de um músico paulistano, mas sim a ativação de pontos luminosos em uma tela de 

computador ou aparelho semelhante. De que modo, então, somos capazes de abstrair as 

cenas de um vídeo para convertê-las em movimento e mensagem? 

Durante muito tempo, acreditava-se que a mudança em alta velocidade de 

imagens (como ocorre com a rápida sucessão de fotogramas projetados, no caso do 

cinema, ou da configuração de pontos luminosos, no caso do vídeo) fosse interpretada 

pelo cérebro como um movimento contínuo graças ao fenômeno conhecido como 

persistência retiniana – consistido no prolongamento da atividade dos receptores algum 

tempo após o interrompimento do estímulo –, que seria responsável por manter os sinais 

luminosos a ponto de ocultar a transição entre os elementos estáticos que juntos 

produzem o efeito de movimento. Todavia, esse prolongamento é responsável somente 

por inundar nossa visão com rastros de ativações luminosas acumuladas, contribuindo 

para tornar confusa e problemática a nossa apreensão rápida de imagens distintas 

(AUMONT, 2012b). Um exemplo útil para compreendermos a “sobrecarga” desses 

rastros é lembrarmo-nos do incômodo causado em nossos olhos quando trafegamos 

numa rodovia à noite em direção contrária a diversos carros com os faróis de luz alta 

ativados; mesmo após a ultrapassagem e o interrompimento de sua emissão, 
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convivemos com uma série de borrões que dificultam a nossa apreensão do entorno por 

alguns instantes. 

 A experiência fundamental para a compreensão da ilusão de movimento é a 

mesma que evidenciou a noção (AUMONT, 2012b, p. 47): varia-se a distância temporal 

entre dois pontos luminosos pouco afastados no espaço. Em intervalos muito pequenos, 

percebem-se os dois flashes como simultâneos; se, caso contrário, ambos sejam 

emitidos em intervalos mais lentos, serão percebidos como acontecimentos distintos e 

sucessivos. A percepção de movimento aparente surge na duração intermediária, de 30 a 

2000 milissegundos entre cada flash. Diversas experiências mostraram que dois 

fenômenos luminosos devem estar muito distantes no tempo para que o olho os perceba 

como não síncronos: cerca de 16,66 a 12,5 quadros/segundo para separá-los com certeza, 

e 10 quadros/segundo para distinguir qual deles é posterior ao outro – duração muito 

longa se comparada à de outros desempenhos sensoriais, como os da audição 

(AUMONT, 2012b, p. 28). 

Convencionou-se utilizar letras do alfabeto grego para denominar os diversos 

tipos de movimentos luminosos referentes a pesquisas do gênero: o movimento alfa 

indica a expansão ou contração por meio da emissão de dois flashes de tamanhos 

diferentes, no mesmo lugar; os movimentos de um ponto a outro, descritos acima, são 

chamados de movimentos beta. O conjunto desses fenômenos costuma ser chamado 

hoje de efeito-phi (AUMONT, 2012b, p. 47). Diversos tipos de efeito-phi ocasionados 

por estímulos luminosos descontínuos (mas bastante semelhantes) proporcionam a 

impressão própria do cinema e do vídeo de que as imagens sequenciais são, na verdade, 

uma única imagem em transformação contínua; acredita-se hoje que esses estímulos 

ativem os mesmos mecanismos de percepção de movimento real, tornando-os 

fisiologicamente indiferenciáveis (AUMONT, 2012b, p. 48). 

 Devemos considerar, todavia, que o efeito-phi só é capaz de explicar certo efeito 

de trucagem fisiológica, e nada além disso; por meio deste, nossos olhos são ludibriados 

a acreditar que estamos enxergando uma grande emanação luminosa de duração 

contínua, que varia constantemente em intensidade e cores (se tal efeito fosse suficiente 

para explicar fenômenos como o cinema e o vídeo, poderíamos imaginar a possibilidade 

de que animais de outras espécies fossem também capazes de assistir televisão e 

contemplar quadros). Como já discutimos anteriormente, no item 2.1.3, o teor 

representativo das imagens necessita da nossa projeção dirigida para completá-las 

ativamente: a sua interpretação em rastros de cenas e acontecimentos “reais” são frutos 
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de uma construção simbólica que parte de visualidades constituídas historicamente, que 

incluem (mas não se limitam à) pintura, gravura, fotografia e cinema. Foi no período do 

Renascimento que, segundo Schafer (2011, p. 27), o olhar passou a predominar sobre a 

escuta como fonte de apreensão de informações, sobretudo com o desenvolvimento da 

imprensa e da pintura em perspectiva. “Um dos mais evidentes testemunhos dessa 

mudança é o modo pelo qual imaginamos Deus. Não foi senão na Renascença que esse 

Deus tornou-se retratável. Anteriormente ele era concebido como som ou vibração”. 

Foi nesse mesmo período que a imagem representativa passou a ser explicada 

por meio da metáfora da pirâmide visual, de Alberti, que traçava uma analogia de nosso 

campo visual à emanação luminosa de um farol retangular (AUMONT, 2012b): 

 

 

Figura 25 - Perspectivadores, de Abraham Bosse. Água-forte, 1648 

Fonte: Bosse (1648) 
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 Podemos observar um paralelo entre a noção de pirâmide visual, ilustrada na 

gravura de Abraham Bosse (figura 25), e a discussão que temos traçado a respeito da 

percepção de imagens como comportamento intencional. Os homens representados 

observam o mundo por meio de uma estrutura de fios, aparentemente por livre e 

espontânea vontade; todos o fazem de maneira semelhante, como se convencionado, e 

por meio dessa estrutura fabricada (tal como o são as imagens) constroem seus olhares 

sobre o mundo. Essa tecnologia dos perspectivadores delimita, em sua extremidade, o 

espaço em que as representações se dão – tal como a tela que Gombrich diz ser 

necessária para o fenômeno da ilusão representativa. Tal é a condição de todas as 

imagens, visto que são delimitadas em virtude das extremidades de um quadro, de uma 

folha de papel ou de um monitor: é por meio dessas fronteiras que somos capazes de 

traçar uma moldura-limite, o “limite sensível” (AUMONT, 2012b, p. 149) da tela onde 

podemos agir ativamente por meio de nossa subjetividade – no caso da imagem 

eletrônica, ao projetar nas emanações luminosas uma sequência de rastros do mundo 

real que muitas vezes se interligam por meio de uma diegese
21

. 

 Com a disseminação comercial – relativamente tardia
22

 – do cinema dito sonoro, 

tornou-se tecnicamente possível produzir imagens junto a um registro repetível de 

elementos auditivos considerados pelo diretor do filme no momento de sua criação, se 

constituindo como parte indissociável da obra e dispensando, desse modo, o uso de 

pianistas e pequenas orquestras que acompanhavam as exibições no cinema (AUMONT, 

2012a). Ao considerar os sons como contribuintes para a construção narrativa do filme, 

os(as) cineastas daquele período tiveram papel ativo em uma modificação considerável 

da linguagem cinematográfica: 

 

todo o trabalho do cinema clássico e de seus subprodutos, hoje 

predominantes, visou portanto especializar os elementos sonoros, 

oferecendo-lhes correspondentes na imagem – e, portanto, a garantir entre 

imagem e som um vínculo biunívoco, ‘redundante’, poder-se-ia dizer. Essa 

espacialização do som, que caminha junto com sua diegetização, não deixa 

de ser um paradoxo, se pensarmos que o som fílmico, que sai de um alto-

falante geralmente escondido, às vezes múltiplo, está de fato bem pouco 

ancorado no espaço real de uma sala de projeção (ele como que ‘flutua’, sem 

fonte bem definida)” (AUMONT, 2012a, p. 49). 

 

                                                 
21 Isto é, produzem uma narrativa. 
22  Jacques Aumont (2012a, p. 45) observa que o surgimento do cinematógrafo como dispositivo 

desprovido de som sincronizado se deve, sobretudo, por uma questão econômica: resulta, provavelmente, 

da tentativa dos irmãos Lumière de comercializar sua invenção antes que Thomas Edison lançasse seu 

cinetoscópio – o qual aguardava a solução para a questão do som antes de ser explorado comercialmente. 
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O uso da banda sonora na constituição de imagens em movimento se tornou cada 

vez mais frequente, ao ponto de constituir quase uma unanimidade entre as produções 

contemporâneas; todavia, ela nunca logrou protagonizar as produções de maneira 

perene, hierarquicamente nivelada à banda visual. O compositor musical e pesquisador 

da imagem cinematográfica Michel Chion (2011) observa que, a despeito da existência 

de uma pista sonora que, tecnicamente, percorre a duração do filme, não podemos 

assumir a existência de uma banda sonora propriamente dita, visto que não existe uma 

totalidade unitária formada pelos sons na maioria dos filmes das tradições ocidentais: 

 

De fato, a noção de banda sonora, tal como é utilizada, é um puro decalque 

mecânico da ideia de banda de imagem, que existe realmente, uma vez que 

deve o seu ser e a sua unidade à presença de um quadro, de um lugar de 

imagens investido pelo espectador. Ao dizermos que não existe banda sonora 

queremos, portanto, dizer, para começar, que os sons do filme não formam, 

considerada à parte da imagem, um complexo em si dotado de unidade 

interna, que se compararia globalmente com aquilo a que chamamos banda 

de imagem (CHION, 2011, p. 38). 

 

Uma das consequências dessa característica é que, no processo de escuta, não há 

uma moldura-limite clara para a nossa projeção dirigida. A inexistência de uma unidade 

específica dificultaria então a possibilidade de montagem – o que significa que, no meio 

sonoro, não seria possível encontrarmos um equivalente ao conceito visual de plano 

cinematográfico (CHION, 2011). Normalmente, os sons de um filme são constituídos 

por várias camadas independentes, sobrepostas e editadas de modo a esconder seus 

recortes e suas colagens, não possibilitando, desse modo, a delimitação de blocos 

identificáveis: “um diálogo de filme pode ser, por exemplo, recheado de colagens 

inaudíveis, impossíveis de serem identificadas pelo ouvinte” (CHION, 2011, p. 39). 

Essa concepção viria a desconstruir uma noção até hoje presente quando surgem 

comparações entre música e imagens em movimento, sobretudo no caso do cinema, 

utilizando-se o conceito de contraponto como uma possível fórmula ideal para o cinema 

sonoro (CHION, 2011, p. 35). Esse termo é retirado da musicologia, e pode ser definido 

como “o modo de escrita [musical] que pensa as diferentes vozes simultâneas como 

devendo ser seguidas, cada uma delas, no seu desenrolar horizontal, coordenado com o 

das outras vozes, mas individualizado” – desse modo, “longe de se redobrarem, como se 

dizia, som e imagem formariam duas cadeias paralelas e livremente ligadas, sem 

dependência unilateral” (CHION, 2011, p. 35). Chion argumenta que, de modo geral, a 

linguagem e dinâmica próprias ao cinema excluiriam a possibilidade de um 

funcionamento contrapontístico, de modo que a noção de harmonia – das relações 
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verticais entre as diversas notas ouvidas em um mesmo momento – seria muito mais 

evidente na relação entre os sons e aquilo que se passa simultaneamente na imagem: 

 

cada elemento sonoro estabelece com os elementos narrativos contidos na 

imagem – personagens, ação –, assim como com os elementos visuais de 

textura e de cenário, relações verticais simultâneas muito mais diretas, fortes 

e claras do que as que esse mesmo elemento sonoro pode estabelecer 

paralelamente com os outros sons, ou que os outros sons estabelecem entre si 

na sua sucessão. É como uma receita: se misturarmos à parte os constituintes 

sonoros antes de os juntarmos à imagem, produzir-se-á uma reação química 

que liquidificará os sons e fará cada um reagir individualmente no campo 

visual (CHION, 2011, p. 37-38). 

 

Longe de considerar que a noção musical de harmonia possa dar conta das 

especificidades do audiovisual, Chion observa que tais relações entre imagens e sons se 

devem, sobretudo, à forte significação cultural do olhar em relação à escuta nas culturas 

ocidentais do nosso tempo. Essa sobreposição de elementos visuais e auditivos formaria 

certa relação harmônica em que suas partes entrariam em interação, ora por meio de 

uma consonância (como uma música dramática a ambientar uma imagem triste), ora por 

sua dissonância (de modo a provocar certa ironia na situação retratada), ou até mesmo 

pela sua assonância (demonstrando a frieza maquinal da montagem audiovisual). 

 Também é possível que, em dados momentos, a convergência e divergência 

entre banda imagética e sonora sejam tão dispersas que nos passem a impressão de 

constituir, de fato, as linhas simultâneas do contraponto. Todavia, Chion destaca a 

existência de diversos pontos de sincronização em que a emissão de sons é representada, 

de algum modo, por uma contraparte visual – seja pela retratação de sua fonte ou pela 

combinação coreografada com fins de proporcionar ritmo a uma cena. O autor mescla as 

palavras “sincronismo” e “síntese” para cunhar o termo síncrese, que abrange tais 

efeitos aparentemente espontâneos onde constatamos a conexão dos fenômenos visuais 

e auditivos. Presenciamos a síncrese, por exemplo, quando observamos duas pessoas em 

uma tentativa de fazer ressoar uma jarra d’água de maneira afinada ao violão, no vídeo 

da música The Autumn March, para o canal Shoot the Player (figura 26); a cada golpe 

desferido ao objeto, por meio de uma baqueta, sentimos o impacto visual junto de um 

som agudo e prolongado, nos confirmando que ambos os fenômenos estão relacionados. 
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Figura 26 - A banda australiana Sleepyhands se apresenta para o Shoot The Player 

Fonte: Shoot The Player (2011) 

 

Esse efeito de concordância é interessante não somente pelo reforço das 

informações apreendidas, mas tem também por vantagem a possibilidade de sua 

organização sintática: 

 

se o cinema sonoro pode utilizar com frequência movimentos complexos e 

fugazes que se produzem dentro de um quadro visual cheio de personagens e 

de pormenores, é porque o som que está sobreposto à imagem é capaz de 

marcar e destacar um trajeto visual particular nessa imagem (CHION, 2011, 

p. 17). 

 

Desse modo, a banda imagética e a banda sonora podem se relacionar de 

maneiras que não implicam, de modo algum, em uma redundância; em certos casos, a 

interação entre ambos pode significar o único modo de compreensão de uma dada cena, 

visto que as informações das quais dispomos para o seu entendimento resultam de sua 

inter-relação. Com o passar do tempo, a própria linguagem dita visual do cinema (e, por 

consequência, de muitas produções da televisão e do vídeo) passou a considerar, em sua 

montagem, a existência de uma linguagem não imagética, mas sim audiovisual.  

Consideremos aqui um exemplo que nos permite expressar essa condição com 

maior clareza – a única publicação do canal inglês Busk Barge, até a data de realização 

deste trabalho. Ela protagoniza o trio parisiense We Were Evergreen, cuja participação 

assídua em diversos canais (e a sua disposição em acatar às propostas diversas de cada 

um deles) os tornou especialmente reconhecidos neste circuito. Agraciados com tal 

participação célebre em seu vídeo de estreia, o Busk Barge conseguiu índices de 

https://www.youtube.com/watch?v=hKYrfQnOffQ
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inscrições e acessos relativamente altos em comparação a outros canais pequenos, com 

mais publicações – sendo, inclusive, encontrado com mais facilidade do que eles 

quando procurávamos encontrar outras produções que poderiam integrar esta pesquisa! 

A proposta do Busk Barge, a princípio, é a de registrar as performances de seus 

convidados em uma barca que percorre os canais da cidade de Londres. Logo ao início 

da produção, notamos uma série de cortes de câmera que nos apresentam cenas diversas 

e aparentemente desconexas: observamos um rio disposto à nossa frente (figura 27), e 

logo somos transportados para uma cena em que algumas pessoas caminham de costas 

para nós carregando malas de viagem (figura 28).  

 

 

Figura 27 - A banda francesa We Were Evergreen se apresenta para o Busk Barge (corte 1) 

Fonte: Busk Barge (2014) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9xwmq_D2Os
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Figura 28 - A banda francesa We Were Evergreen se apresenta para o Busk Barge (corte 2) 

Fonte: Busk Barge (2014) 

 

Novamente mais um corte, e agora observamos uma barca a cruzar o rio logo 

abaixo de nós, com três pessoas empunhando instrumentos musicais (figura 29): 

 

 

Figura 29 - A banda francesa We Were Evergreen se apresenta para o Busk Barge (corte 3) 

Fonte: Busk Barge (2014) 

 

 Pouco tempo depois, somos finalmente transportados para uma vista no interior 

da barca, onde podemos assistir à apresentação dos músicos, logo à nossa frente (figura 

30). Nesse momento, notamos que os sons que ouvíamos em meio às diversas cenas 

https://www.youtube.com/watch?v=D9xwmq_D2Os
https://www.youtube.com/watch?v=D9xwmq_D2Os
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correspondiam, na verdade, ao acontecimento que agora estamos presenciando – a 

sincronização das vozes e dos sons dos instrumentos não nos deixa dúvida. 

 

 

Figura 30 - A banda francesa We Were Evergreen se apresenta para o Busk Barge (corte 4) 

Fonte: Busk Barge (2014) 

 

 Exageros à parte, podemos assumir que o trecho inicial dessa session é muito 

próxima em termos de linguagem de muitas outras produções que nós provavelmente já 

assistimos: a continuidade do som em meio aos diversos cortes de câmera iniciais nos 

indica que estes representam fragmentos de uma mesma situação, muito provavelmente 

a ocorrer todos naquela mesma ocasião; a monotonia das cenas é acompanhada pelos 

sons vagos que chegam aos nossos ouvidos até o início da música, responsável pela 

repentina mudança de clima no pacato trajeto de barca que testemunhamos. Em um 

pequeno trecho de uma publicação aparentemente inocente, pudemos observar o uso dos 

sons na animação temporal da imagem (a monotonia quebrada pela música), na 

linearização temporal dos planos (que, de outra forma, poderiam muito bem ser 

confundidas com um aglomerado de cenas desagregadas) e na sua dramatização (a 

disposição das cenas em um trajeto orientado no tempo), os três fatores que Chion 

(2011) indica como características da temporalização da imagem por meio do som: 

 

quando uma sucessão de imagens não pressupõe por si mesma o 

encadeamento temporal das ações que ilustra (dando-as a ver como podendo 

ser tanto simultâneas como sucessivas), a adição de um som realista e 

diegético impõe-lhe um tempo real (ou seja, contado segundo a nossa medida 

cotidiana) e sobretudo linear, sucessivo (CHION, 2011, p. 21). 

https://www.youtube.com/watch?v=D9xwmq_D2Os
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Em meio a esse processo, os sons também são responsáveis por nos transmitir 

uma série de informações que não podem ser extraídas das imagens, sendo a mais 

notável delas a voz falada – para Michel Chion (2011), a linguagem audiovisual é 

notadamente vococêntrica e verbocêntrica, visto a grande prioridade que atribuímos à 

voz falada nos processos de microfonação e mixagem de áudio. Ele se refere a essas 

informações diversas por meio do termo valor acrescentado: 

 

por valor acrescentado, designamos o valor expressivo e informativo com 

que um som enriquece uma determinada imagem, até dar a crer, na impressão 

imediata que dela se tem ou na recordação que dela se guarda, que essa 

informação ou essa expressão decorre ‘naturalmente’ daquilo que vemos e 

que já está contida apenas na imagem. E até dar a impressão, eminentemente 

injusta, de que o som é inútil e de que reforça um sentido que, na verdade, ele 

dá e cria, seja por inteiro, seja pela sua própria diferença com aquilo que se 

vê (CHION, 2011, p. 12). 

 

É curioso observar o teor explicitamente hierárquico dessa terminologia, que 

determina certo valor de acréscimo aos componentes sonoros. No decorrer de toda a sua 

obra, Michel Chion destaca o modo como nossos sentidos são capazes de interferir uns 

nos outros, de modo que a nossa percepção audiovisual se mostra inerentemente 

integrada. O próprio título de seu livro – A Audiovisão – faz referência ao termo que ele 

propõe no intuito de tornar os processos de escuta relevantes na análise de imagens 

providas de sons e movimento. Ele inclusive inicia o seu texto narrando a experiência 

de reassistir o filme Persona de Ingmar Bergman, sem o seu componente sonoro. 

Mesmo que o(a) leitor(a) desconheça – assim como eu – as cenas retratadas por Chion, 

não podemos deixar de notar a decepção do autor no ato da desconstrução de sua leitura. 

Primeiramente, ele nos descreve a versão original: 

 

Cenas traumatizantes de animais sacrificados. Uma mão a ser pregada. Em 

seguida, uma morgue, onde o tempo cotidiano se arrasta; nesta morgue, uma 

criança que parece inicialmente um cadáver como os outros, e que realmente 

se mexe, desperta, lê um livro, aproxima a mão à superfície do ecrã e, sob 

essa mão, parece formar-se o rosto de uma mulher muito bela (CHION, 2011, 

p. 11). 

 

Em seguida, a versão silenciosa: 

 

em primeiro lugar, o plano da mão pregada: no silêncio, percebemos que se 

tratava de três planos distintos, embora só tivéssemos visto um, porque 

estavam encadeados pelo som. Sobretudo, privada de som, a mão pregada é 

abstrata. Com som, é aterradora, real. As imagens da morgue: sem o som que 

as ligava (a água a gotejar), descobrimos uma série de fotografias fixas, 

bocados de corpos isolados uns atrás dos outros, desprovidos de espaço e de 

tempo. E a mão direita do rapaz, sem a nota vibrante que acompanha e 

estrutura a sua exploração, deixa de formar o rosto, move-se simplesmente ao 
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acaso, sem objetivo. Toda a sequência perdeu o seu ritmo e a sua unidade 

(CHION, 2011, p. 11). 

 

A descrição de sua experiência parece deixar muito clara a sua percepção de que 

a montagem imagética carece de recursos para a sua própria realização. De que modo, 

então, a banda sonora representaria um mero valor de acréscimo? Como observamos no 

início deste capítulo, nossos processos perceptivos estão constantemente relacionados 

entre si por meio de nossas experiências passadas, nossas memórias e expectativas; 

aquilo que vemos muitas vezes também é ouvido e sentido por meio do tato – para em 

seguida ser compreendido e abstraído por meio do exercício da linguagem. Devemos 

acrescentar ainda o fato de que nossos ouvidos não podem ser desligados – o que talvez 

implique na consequência de que, ao menos nos moldes perceptivos de Gombrich (e 

com base na compreensão atual dos fenômenos neurológicos de apreensão de 

informação), não possa existir um processo visual que desconsidere nossas experiências 

auditivas. Em última instância, devemos levar em consideração o fato de que até mesmo 

o silêncio pode constituir significado em nossa compreensão de imagens em movimento. 

Desse modo, nos indagamos até que ponto a concepção de plano e montagem 

após o surgimento do cinema sonorizado pode ser considerado puramente visual, na 

medida em que os sons representam uma etapa indispensável para a compreensão de 

parte considerável das obras audiovisuais do nosso tempo. Como veremos a seguir, a 

produção de sons nas imagens cinematográfica e eletrônica são fruto de uma edição 

cuidadosa, que envolve o uso de microfones e outras tecnologias com finalidades e 

especificações detalhadíssimas, responsáveis pela nossa apreensão clara dos sons que 

constituem uma dada narrativa. Se o fenômeno de transparência cultural – para 

empregar a lógica de Santos (2012) – atingiu com tamanha força as bandas sonoras, ao 

ponto de sequer considerarmos a sua autonomia perante as imagens, pode ser sensato 

considerarmos a possibilidade de que estas, por mais que se encontrem envolvidas em 

um processo culturalmente calcado no olhar, sejam capazes de produzir fenômenos 

ilusórios em seu próprio direito. 
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3.2 IMAGENS VIDEOGRÁFICAS 

 

Já faz considerável tempo desde que a comercialização de câmeras, televisores e 

demais aparatos de imagem digital passou a desbancar, gradativamente, a ampla 

utilização de tecnologias de imagem eletrônica. Todavia, devemos considerar que 

muitos dos fundamentos até hoje presentes no campo do audiovisual têm origem nas 

experimentações de mulheres e homens no terreno da produção videográfica desde o 

seu início, nas primeiras décadas do século XX. Mais do que buscar esgotar uma 

historiografia das linguagens audiovisuais – reforçando a já visível linearidade presente 

em grande parte dos registros dessa natureza – julgamos interessante descrever certas 

informações que localizem algumas de suas marcas mais características. 

De maneira mais ou menos paradoxal ao que abordamos nas páginas anteriores, 

a respeito do cinema sonoro, nota-se que o desenvolvimento da imagem eletrônica por 

meio da televisão se deu intimamente relacionado ao seu potencial de transmissão de 

informações auditivas. Isso não é sem propósito: o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos aparelhos de varredura, baseados no tubo de raios catódicos de Karl Ferdinand 

Braun, se deu sobretudo por meio do acúmulo de capital na área do entretenimento de 

massa, mais especificamente, na indústria de radioemissores e radiorreceptores 

(MACHADO, 1995, p. 15). Foi, inclusive, por meio da tecnologia do orthicon, 

patenteado pela Radio Corporation of America (RCA), que as primeiras transmissões de 

imagens tomaram sua forma; escolhido pelo seu contraste e simplicidade de detalhes 

(FELIX, 2015), o boneco em papel machê do personagem Felix the Cat foi transmitido 

pela W2XBS (precursora do canal nova-iorquino da NBC) em um processo de 

varredura de 60 linhas horizontais (MACHADO, 1995): 
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Figura 31 - A transmissão do Gato Felix por meio do orthicon 

Fonte: Wikimedia Commons (2015d) 

 

Na figura 32, podemos observar uma pequena reprodução fotográfica da 

transmissão original, à esquerda, e duas tentativas posteriores com maior quantidade de 

linhas, realizadas em 1936 e 1937: 

 

 

Figura 32 - O Gato Felix, em três tentativas de transmissão (1928, 1936 e 1937) 

Fonte: Felix the Cat (2015) 

 

Por essas mesmas razões, a televisão era inicialmente entendida como uma 

espécie de rádio com imagens sincronizadas, quase como um contraponto ao cinema 

que, na mesma época, passava a se divulgar como sonoro (MACHADO, 1995, p. 13). 

Daí em diante, o seu desenvolvimento se deu quase que exclusivamente nos termos de 

suas condições de distribuição, alvo de grandes investimentos de capital e pesquisa, ao 

mesmo tempo em que uma possível definição de uma linguagem e conteúdo próprios 

foi constantemente deixada ao segundo plano (MACHADO, 1995). Até os dias de hoje, 

a estrutura operacional televisiva baseia-se em grande medida no modelo de emissões 

radiofônicas: 

 

Se observarmos bem, a televisão comercial permanece, em grande parte, 

como um rádio ‘visível’: suas mensagens, ainda grandemente apoiadas na 

oratória verbal, são distribuídas através das ondas eletromagnéticas e 

conservam de sua matriz original a característica mais importante do ponto 
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de vista da produção simbólica – a simultaneidade entre o tempo de 

enunciação e o tempo de recepção (MACHADO, 1995, p. 15). 

 

Para Michel Chion (2011, p. 131), a característica de maior destaque do discurso 

televisivo é justamente a posição que os seus sons ocupam com relação à linguagem 

cinematográfica; o som da fala está sempre em primeiro lugar, nunca realmente fora de 

campo. Em adição, suas imagens muitas vezes deixam de ser essenciais à compreensão 

de suas mensagens: 

 

Pensamos, nomeadamente, em certos períodos horários do canal M6, na 

França, sucessões de videoclipes que uma pessoa pode seguir enquanto 

trabalha ou lê, como se ouvisse uma rádio musical, mas com a possibilidade 

de lhe dar uma vista de olhos e de ver algumas imagens fugazes. Neste caso, 

a imagem já não é o ingrediente essencial, já não domina, não está no centro; 

é o brinde surpresa, mas que brinde! 

 

 As condições reservadas ao meio televisivo, sobretudo no período inicial de sua 

existência, contribuíram para um perfil voltado à simples difusão de acontecimentos 

exteriores a ela, como transmissões de eventos públicos e esportivos, pronunciamentos e 

registros de peças de teatro, espetáculos musicais e concertos (MACHADO, 1995). 

Com a disseminação massiva dos receptores televisivos na maioria dos grandes 

aglomerados populacionais, a televisão passou a integrar em definitivo a vida social e 

política de grande parte da sociedade moderna – aparentemente, como argumenta 

Arlindo Machado (1995, p. 8), ao ponto de se constituir como um eixo motor dos 

acontecimentos da vida pública: “tudo o que acontece de alguma forma pressupõe a sua 

mediação, acontece portanto para a tevê. Aquilo que não passa pela mídia eletrônica 

torna-se estranho ao conhecimento e à sensibilidade do homem contemporâneo”. 

Interessante observar que, com a disseminação das plataformas sociais na World Wide 

Web
23

 e a facilidade crescente de acesso a computadores pessoais, tablets e smartphones 

a imagem videográfica parece permanecer como meio recorrente de contato  com o 

mundo “exterior” a partir de nossas esferas pessoais, ao menos para aqueles que tem a 

possibilidade de acessá-la. 

 Mesmo assim, a televisão permaneceu consideravelmente instrumentalizada, 

local onde se materializavam os investimentos das grandes empresas em seus serviços 

de difusão. Uma produção genuinamente televisual permaneceu por muito tempo fora 

de seu próprio meio, no terreno que hoje denominamos de vídeo – e só se tornou de fato 

praticável com o lançamento comercial do videoteipe (década de 1950), do Portapack 

                                                 
23  Do inglês, “Rede Mundial de Computadores”, ou WWW; sistema de documentos interligados e 

executados na internet. 
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(1965) e do videocassete (1970), mediadores das explorações artísticas de artistas e 

videomakers que buscavam na televisão o seu potencial como sistema expressivo 

(MACHADO, 1995, p. 9). Outra similaridade com o meio radiofônico: 

 

De certa maneira, repete-se no universo da imagem técnica aquilo que antes 

já havia acontecido na área da pesquisa sonora: a música concreta (Pierre 

Schaeffer) e a música eletrônica (Karlheinz Stockhausen) nasceram e se 

desenvolveram nos estúdios de rádio, em Paris e Colônia principalmente, mas 

não encontraram no rádio o seu meio natural de difusão, a não ser em 

momentos raros (MACHADO, 1995, p. 9). 

 

Aquilo que hoje compreendemos como vídeo-arte nasceu em laboratórios 

experimentais de universidades europeias e norte-americanas e nos estúdios de 

emissoras de tevê, como a WGBH de Boston, a KQED de São Francisco e a WNET de 

Nova York (MACHADO, 1995). De lá pra cá, o vídeo foi utilizado de maneiras tais que 

se constituiu como um sistema híbrido e heterogêneo que, salvo por experiências 

pioneiras com a exploração de feedback , opera nas fronteiras entre linguagens: 

 

Ele opera com códigos significantes distintos, parte importados do cinema, 

parte importados do teatro, da literatura, do rádio e, mais modernamente, da 

computação gráfica, aos quais acrescenta alguns recursos expressivos 

específicos, alguns modos de formar ideias ou sensações que lhe são 

exclusivos, mas que não são suficientes, por si sós, para construir a estrutura 

inteira de uma obra. Esse talvez seja justamente o ponto-chave da questão. O 

discurso videográfico é impuro por natureza, ele reprocessa formas de 

expressão colocadas em circulação por outros meios, atribuindo-lhes novos 

valores, e a sua ‘especificidade’, se houver, está sobretudo na solução 

peculiar que ele dá ao problema da síntese de todas essas contribuições 

(MACHADO, 2011, p. 175). 

 

Não poucas vezes, o campo de exploração da vídeo-arte serviu como terreno 

para o descobrimento, ensaio e aplicação de técnicas e procedimentos que, 

posteriormente, puderam ser incorporados seguramente nas programações cotidianas da 

tevê – razão pela qual Santos Zunzunegui (1989, p. 220, tradução nossa) comenta a 

respeito de certa fascinação que a televisão nutre constantemente pelo vídeo, “que se 

assemelha a um inconsciente reprimido pelo peso das normas estandardizadas de 

produção e os gostos pré-formados das audiências massificadas”
24

. As condições 

peculiares de seu surgimento têm feito da imagem videográfica campo privilegiado para 

a investigação formal (ZUNZUNEGUI, 1989); ele executa, no domínio televisivo, uma 

função cultural de vanguarda, buscando sempre ampliar horizontes, explorar novos 

caminhos, reverter a relação autoritária entre produtor e consumidor, de modo a 

                                                 
24  “[...] que se asemeja a un inconsciente reprimido por el peso de las normas estandarizadas de 

producción y los gustos preformados de las audiencias masificadas”. 
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questionar a instituição convencional da tevê, inibida pelo peso dos interesses nela 

colocados em jogo (MACHADO, 1995, p. 10). Seus limites se estendem a partir do 

momento em que, provenientes das áreas limítrofes do cinema ou da televisão, 

cruzamos a fronteira do audiovisual em uma luta por produzir um novo espaço de 

sentido (ZUNZUNEGUI, 1989, p. 222). Desse modo, a vídeo-arte foi a primeira em 

meio ao universo de imagens, ao menos desde a fotografia, 

 

a produzir uma iconografia resolutamente contemporânea e a lograr uma 

reconciliação das imagens técnicas com a produção estética de nosso tempo, 

ou pelo menos a primeira a fazê-lo de uma forma programática, 

transformando essa busca na sua própria razão de ser, e não como uma 

investigação marginal, conduzida na contramão das formas dominantes 

(MACHADO, 2011, p. 209). 

 

Com a chegada mais recente do computador – que rapidamente assimilou a 

malha reticulada da imagem eletrônica (e, posteriormente, digital) como suporte para a 

exibição de seus processos de síntese numérica – passamos a presenciar um novo 

diálogo, híbrido e contraditório em sua aparência. Isso se deve ao fato de que ambos, 

computador e vídeo, de um modo geral, correspondem a estéticas radicalmente 

diferentes, as quais Machado (2011, p. 211) relaciona, respectivamente, à criação e à 

destruição; se por um lado o vídeo caracteriza-se em grande parte por sua ruptura com 

os cânones pictóricos do Renascimento, desconstruindo sobretudo as figuras realistas do 

paradigma fotográfico, a síntese numérica se relaciona à geração de certo “realismo 

conceitual”, por meio de um caráter construtivo que busca fundir arte e ciência. 

 

À alquimia luminosa do vídeo e à sua extravagância visual, a computação 

gráfica responde com uma paisagem sóbria, matematicamente ordenada, em 

que os jogos de luzes, sombras e reflexos não passam de dados puramente 

teóricos, elementos de uma gramática, de uma sintaxe ou de uma retórica a 

priori estabelecidas (MACHADO, 2011, p. 211). 

 

A inserção de tecnologias da informática na produção de bens audiovisuais 

parece se relacionar estreitamente com as formas expressivas de nosso tempo, ao menos 

desde final do século passado. As contradições provenientes do choque entre o vídeo e a 

imagem computadorizada trazem um novo nível de complexidade ao assunto, e podem 

significar a introdução de “novas sensibilidades, novos problemas de representação, 

novos conceitos estéticos e novas formas de compreender o mundo” (MACHADO, 

2011, p. 213), fundamentais para o entendimento das práticas significantes deste 

começo de século. 
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 Em meio a todas as agitações provocadas pelos diversos diálogos travados nos 

terrenos da imagem eletrônica, as estruturas básicas de seu funcionamento permanecem 

sob a lógica do mesmo princípio responsável pela transmissão do Gato Felix nos 

estúdios da W2XBS, em meados da década de 20. O vídeo se constrói mediante um 

sistema de exploração eletrônica (ZUNZUNEGUI, 1989), que traduz os campos visuais 

apreendidos por uma lente em sinais de energia elétrica (no caso de um processo de 

codificação analógica) ou informações numéricas (nos casos mais recentes de 

codificação digital). Essa lente é acoplada a uma câmera, e segue o mesmo princípio 

fundador da camera obscura (figura 33) e de seus demais derivados, como as câmeras 

cinematográficas. 

 

 

Figura 33 - Ilustração de uma camera obscura do século XVII 

Fonte: Wikimedia Commons (2015g) 

 

Apesar dessa base comum, devemos compreender que as linguagens 

videográficas foram construídas de maneiras muito distintas daquela compreendida 

enquanto cinematográfica, em partes devido às suas diferenças de tratamento técnico – 

de base mecânica e fotoquímica no caso do cinema, e eletrônica no caso do vídeo ou da 

televisão (MACHADO, 1995, p. 40) – que posteriormente vieram também a incorporar 

a produção digital. 
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 No filme, o obturador abre e fecha de modo a inscrever sua imagem em 

fotogramas separados, sempre sobre uma nova porção de película virgem (figura 34); 

essa fragmentação, que denuncia a essência fotográfica do cinema, é dissimulada por 

um dispositivo técnico que permite a sua exibição quadro a quadro em uma velocidade 

muito rápida, de modo a recompor a ilusão de movimento por meio do efeito-phi no ato 

da projeção (MACHADO, 2011, p. 41). 

 

 

Figura 34 - Fotogramas em uma película 35 mm 

Fonte: Wikimedia Commons (2015a) 

 

O vídeo, por sua vez, também se fundamenta no registro luminoso em intervalos 

regulares – mas a imagem refratada pela objetiva não é projetada sobre película, e sim 

sobre uma superfície reticulada e fotossensível chamada sensor, cuja capacidade para 

conduzir eletricidade varia de acordo com a quantidade de luz incidida sobre cada um 

de seus pontos (MACHADO, 1995). Desse modo, essas unidades fotossensíveis são 

responsáveis por traduzir as informações luminosas recebidas na sua superfície em 

amplitude de sinal elétrico ou em dados numéricos, produzindo uma espécie de mosaico 

de informações luminosas de 525 ou 625 linhas de altura – ou até 720, 1080 e 2160 

linhas horizontais de altura, com a disseminação dos modelos High Definition, Full HD 

e 4k no mercado de monitores e televisores. Nos receptores de tubo de raios catódicos, 

presentes na grande maioria dos monitores e aparelhos de televisão até o começo deste 
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século, um feixe de elétrons varre essa superfície sensibilizada à velocidade de 50 ou 60 

campos por segundo (de acordo com a tensão da rede elétrica), produzindo, nesse 

período, 25 ou 30 imagens completas, transmitidas a um ou mais receptores (cada 

imagem é resultado de dois campos de varredura: um para as linhas pares, outro para as 

ímpares) (MACHADO, 1995, p. 43). Essa tecnologia foi então amplamente substituída 

pelo uso de monitores de cristal líquido (Liquid-crystal-display, ou LCD), que 

produzem imagens por meio da filtragem de luz branca emitida pela superfície interna 

do aparelho (em alguns casos, produzida por LEDs brancos ou coloridos). A tela dos 

dispositivos LCD é composta por milhares de pequenas células contendo um pequeno 

cristal líquido – um cristal semilíquido e gelatinoso de moléculas orgânicas, que tem sua 

estrutura química alterada quando recebe uma corrente elétrica, modificando a sua 

passagem de luz (DAVIES, 2005). A relativa leveza e as pequenas dimensões das telas 

de LCD contribuíram para a disseminação do vídeo em dispositivos portáteis como 

computadores pessoais, câmeras fotográficas digitais (por meio de um visor) e aparelhos 

celulares – o que, em conjunto com a tecnologia mais recente de conversão de sinais 

elétricos para processamento via computador, por meio do frame grabber, permitiu o 

uso de aparatos de vídeo como transmissores de imagens em tempo real (JÄHNE, 2005). 

Philippe Dubois (2013) traça uma relação entre essas características próprias do 

vídeo e a origem etimológica do meio. “Vídeo”, do latim videre, significa “eu vejo” – 

termo genérico que pode englobar todas as artes visuais. De certa forma, o vídeo está 

presente em todas as artes da imagem, uma vez que todas estão fundamentadas no 

princípio do “eu vejo” (DUBOIS, 2013). Mais do que isso, videre é também verbo 

conjugado, que corresponde à primeira pessoa do singular, do indicativo presente do 

verbo ver: “’eu vejo’ é algo que se faz ‘ao vivo’, não é o ‘eu vi’ da foto (passadista), 

nem o ‘eu creio ver’ do cinema (ilusionista) e tampouco o ‘eu poderia ver’ da imagem 

virtual (utopista)” (DUBOIS, 2013). O videre da imagem eletrônica denuncia a sua 

incompletude por definição, imagem sempre em processo; apenas o vídeo pode 

“restituir o presente como presença de fato, pois nele a exibição da imagem pode se dar 

de forma simultânea com a sua própria enunciação” (MACHADO, 1995, p. 67). 

Sob essa característica, a imagem eletrônica abrigou uma infinidade de práticas 

das mais variadas, todas fundamentadas no princípio do “eu vejo”. Nos circuitos 

fechados das câmeras de vigilância, podemos observar a imagem a funcionar como uma 

espécie de “espelho eletrônico”, onde as pessoas podem se observar ao mesmo tempo 

em que posam para as câmeras (MACHADO, 1995, p. 68); presenciamos, desse modo, 
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a imagem a aderir temporalmente ao real até se identificar integralmente a ele (DUBOIS, 

2013).  Na televisão ao vivo, em que o tempo de emissão se conecta diretamente ao 

tempo de recepção, tudo aquilo considerado descartável ou indesejável para outros tipos 

de produção imagética se converte em elemento formador, “impregnando o produto 

final de uma marca de incompletude e de improviso que constitui uma de suas 

características mais interessantes” (MACHADO, 1995, p. 69); a sua transmissão direta 

lhe concede certo teor de efemeridade, que “desmoraliza a noção de ‘obra’ como algo 

perene, durável e estocável, que possa se reproduzir infinitamente para as gerações 

sucessivas, substituindo-a por uma entidade passante, o aqui-e-agora do faiscar 

eletrônico” (MACHADO, 1995, p. 76). No terreno fértil da vídeo-arte, a coincidência 

entre o tempo simbólico e o tempo de exibição é quase uma marca registrada, que 

imprime em seus processos características de improviso, acaso e, por consequência, 

certa noção dispersiva para o conceito de autoria: 

 

Há certamente a exceção representada pela vídeo-arte, em que o velho 

conceito de ‘autor’ ainda é mantido por transporte das artes plásticas, de onde 

vieram a maioria dos videomakers. Mas se a performance de vídeo está no 

processo de construção de novos ambientes plásticos e se esse processo 

depende fundamentalmente de um envolvimento do espectador-participante, 

então é quase natural que também a vídeo-arte evolua para o anonimato da 

criação coletiva (MACHADO, 1995, p. 93). 

 

Outra característica fundante da imagem eletrônica veio do fato de que, 

inevitavelmente, a sua resolução de imagem está relacionada à limitação de pontos 

fotossensíveis da malha reticulada que originou o seu sinal. Reduzida à condição de 

mosaico, a imagem eletrônica não é apenas incompleta por natureza, como também 

apresenta uma relativa baixa definição, uma vez que, constituída por uma malha de 

pontos luminosos, exige certo afastamento físico do espectador para que as retículas 

possam se fundir e resultar inteligíveis (MACHADO, 1995, p. 46). A figura 35 nos 

mostra uma vista aproximada de um monitor com a tecnologia de tubo de raios 

catódicos, mas a lógica também é aplicável para as vertentes mais recentes de receptores 

– e se faz facilmente perceptível quando temos a oportunidade de nos aproximar de 

grandes telões dedicados às imagens publicitárias em ruas de grande movimento. 
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Figura 35 - Close de um monitor de tubo 

Fonte: Wikimedia Commons (2015h) 

 

Diante de tal característica, não há relevo perspectivo que consiga se sustentar: 

na imagem eletrônica, “a profundidade de campo é sempre precária, porque a partir de 

um certo nível de afastamento do primeiro plano (foreground) as figuras tendem a se 

desmaterializar e a se confundir com as retículas” (MACHADO, 1995, p. 45-46). Por 

isso, a informação disposta na tela em um dado momento necessita de ser 

cuidadosamente racionada, sob o risco de se desmanchar; a televisão, inclusive, teve de 

limitar o número de personagens que aparecem ao mesmo tempo em cena, e trabalhar 

sempre em espaços pequenos, de preferência em ambientes interiores ou facilmente 

reconhecíveis: “daí, quase por fatalidade, a predominância de temas íntimos, ligados a 

problemas cotidianos de pessoas comuns” (MACHADO, 1995, p. 50). A necessidade 

constante de closes e planos fechados para uma boa visualização de detalhes passou 

então a ocasionar cortes de câmera constantes que interrompem em grande medida as 

nossas referências para situar suas figuras no espaço e no tempo. Decorre daí, então, o 

fenômeno televisivo típico das talking heads (figura 36): 

 

A imagem eletrônica, por sua própria natureza, utiliza uma linguagem 

metonímica, em que a parte, o detalhe, o fragmento são articulados para 



85 

 

sugerir o todo, sem que esse todo, entretanto, possa jamais ser revelado de 

uma só vez. Isso a torna o meio próprio para o primeiro plano (close-up): se 

no cinema o primeiro plano é o quadro estranho que mutila a continuidade da 

cena ilusionista, na televisão trata-se do quadro natural, sem o qual nenhuma 

imagem figurativa se sustenta (MACHADO, 1995, p. 48). 

 

 

Figura 36 - As integrantes do Staves aparecem como talking heads no Mahogany Sessions 

Fonte: Mahogany Sessions (2013b) 

 

Essa condição de retalhamento constante da imagem contribuiu para que o 

quadro videográfico tendesse a ser mais estilizado e abstrato – e muito menos realista do 

que os quadros fotográfico e cinematográfico. “O campo visual extremamente fechado 

do quadro videográfico torna visível o recorte, suprime a profundidade de campo e faz 

desintegrar a homogeneidade da cena” (MACHADO, 2011, p. 178). Com o quadro 

vazio, seu conteúdo tende à abstração, e sua significação migra para fora dos seus 

limites: “o vídeo solicita montagem eloquente, uma montagem capaz de produzir 

sentido por meio da justaposição de planos singelos” (MACHADO, 2011). Interessante 

observar que, não obstante a disseminação ampla de câmeras e monitores em resolução 

consideravelmente maior nos últimos anos, nota-se a continuidade de certos elementos 

técnico-estéticos que já não se justificam mais por meio de uma limitação operacional, e 

sim por questões de linguagem de certo modo incorporadas ao meio audiovisual. 

Por essas mesmas razões, coloca-se em jogo no vídeo um princípio que o cinema 

não havia ousado descumprir salvo condições muito específicas: a unidade da imagem 

(ZUNZUNEGUI, 1989, p. 226). Os investimentos e experimentações com a tecnologia 

eletrônica tem caminhado no sentido de “simplificar os processos necessários para 

https://www.youtube.com/watch?v=QBnhSAxzgSM
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produzir mesclas, sobreposições e demais alterações geradas pelo encontro sobre uma 

tela de duas ou mais imagens” (ZUNZUNEGUI, 1989, p. 226, tradução nossa)
25

. Dentre 

as suas possibilidades de interação, o processo de incrustação (inserção de uma imagem 

no interior de outra) merece destaque, sobretudo por culpa de seu procedimento mais 

conhecido: o ChromaKeying (ZUNZUNEGUI, 1989). 

 

O efeito gerado pelo dispositivo chromakey baseia-se no fato de que, em 

vídeo, os contornos ou as linhas de demarcação entre as figuras se definem 

segundo as variações dos sinais de luminância e crominância. Assim, ao 

copiar ou lançar ao ar uma imagem, é possível suprimir eletronicamente um 

dos componentes cromáticos e substituir o espaço que ele ocupa por 

fragmentos de uma segunda imagem mixada à primeira: esta segunda 

imagem só será reproduzida nos espaços correspondentes à cor suprimida da 

primeira (MACHADO, 1995, p. 127). 

 

Por meio desse recurso, é possível inserirmos uma figura sobre um fundo, sem 

que ambos jamais tenham ocorrido juntos, possibilitando uma série de efeitos de 

trucagem visual (figura 37). Via de regra, as operações de chromakeying são realizadas 

sempre com o fundo de cor azul ou verde, uma vez que, por se oporem aos tons 

avermelhados próprios à pele corada, permitiriam recortes de imagem mais precisos 

(MACHADO, 1995). 

 

 

Figura 37 - A incrustação em Ubu Roi, de Jean-Christophe Averty (1965) 

Fonte: Averty (1965) 

 

                                                 
25  “Simplificar los procesos necesarios para producir mezclas, superposiciones y demás alteraciones 

generadas por el encuentro sobre una pantalla de dos o más imágenes”. 
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 Outros dois mecanismos mencionados por Santos Zunzunegui (1989, p. 226) são 

a justaposição de imagens e a sua superposição, também chamadas por Machado 

(1995) de efeito-janela e sobreimpressão. Observe, na figura 38, as três janelas 

justapostas que preenchem o espaço do quadro, retirado do curta As if memories could 

deceive me, de Marcel Odenbach: 

 

 

Figura 38 - Três janelas em As if memories could deceive me, de Marcel Odenbach (1986) 

Fonte: Odenbach (1986) 

 

 Já a figura 39 apresenta uma sobreposição de três planos distintos – os bonecos 

de crianças carregando balões, o urso de pelúcia a balançar e o objeto luminoso à 

esquerda: 
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Figura 39 - A sobreimpressão em Trompe L'eil, de Robert Cahen (1979) 

Fonte: Cahen (1979) 

 

Desse modo, ao invés de acatar a uma sequência linear dos planos, as imagens 

videográficas podem se inserir umas sobre as outras, umas ao lado das outras ou ainda 

umas dentro das outras, tudo isso no mesmo quadro! Ao contrário do cinema, o vídeo 

mostrou ser lugar apropriado para a fragmentação, edição, descentramento, 

desequilíbrio, politopia (heterogeneidade estrutural do espaço), velocidade, dissolução 

do sujeito e abstração (não-figurativismo). Destituída de sentido, a profundidade de 

campo passou a dar lugar a uma nova concepção, a da espessura da imagem (DUBOIS, 

2013). A noção de espaço off muitas vezes deixa de ser necessária, uma vez que, no 

vídeo, tudo está ali na imagem. E, caso não esteja, este pode ser invocado sem maiores 

problemas (DUBOIS, 2013). 

Convém ressaltar ainda que, para Philippe Dubois (2013), inserir o vídeo no 

campo geral das formas visuais só pode resultar na sua fragmentação teórica até que ele 

se torne inapreensível. Sua condição particular para as experimentações formais, seu 

poder de autorreferência e a sua relação com linguagens como a do cinema parecem 

cobrar um novo modelo de pensamento acerca da sua linguagem. Para Dubois, o perfil 

inerentemente ensaístico das experimentações videográficas aponta para uma nova 

postura: O vídeo poderia ser encarado não mais como um modo de narrar, mas como 

um pensamento, um estado, um modo de pensar – um material formal e intelectual no 

qual se processa a reflexão no/com a televisão e o cinema. O vídeo como lugar de um 

metadiscurso.   
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4 O YOUTUBE E AS SESSIONS 
 

 

INSCREVA-SE para ser o primeiro a ver nosso último upload. Não se 

esqueça de nos conferir no Facebook, Twitter e Instagram e nos conte quem 

você gostaria de ver da próxima vez! (RELOAD sessions, 2015, tradução 

nossa) 26. 

 

A plataforma de compartilhamento do YouTube não é a única nem a primeira 

variante pela qual o vídeo se faz largamente distribuído em ambientes hipermidiáticos. 

No decorrer da última década, a internet tem servido como suporte para a implantação 

de iniciativas diversas, cada qual com suas perspectivas a respeito de modos de 

circulação, modelos de negócios e políticas de uso – abrangendo propostas como a 

publicação de material pessoal de conteúdo diverso, como nos casos do Channel 101 

(2015), Vimeo (2015) e DailyMotion (2015); transmissão digital de conteúdos 

relacionados à televisão e ao cinema, como no Hulu (2015), BBC iPlayer (2015), 

Crackle (2015) e Netflix (2015); noticiários e informativos como no AOL On (2015) e 

MSN Vídeo (2015); conteúdo erótico e pornográfico como no Pornhub (2015) e 

RedTube (2015); distribuição por meio de venda em lojas digitais, como no Google 

Play (2015) e iTunes (2015); ou com foco em conteúdo específico de região, como no 

caso dos websites chineses 56.com (2015), Tudou (2015) e Youku (2015) e do norte-

americano Crunchyroll (2015), especializado em programação japonesa. Outras 

iniciativas, como o Stickam (2015), 12 Seconds (CRUNCHBASE, 2015a), Megavideo 

(CRUNCHBASE, 2015b) e Joost (2015) tiveram suas atividades encerradas com o 

passar dos anos, ao mesmo tempo em que redes sociais diversas passaram a incorporar 

sistemas próprios de armazenamento e reprodução de arquivos de vídeo, como no caso 

do Facebook (2015), Twitter (2015), Snapchat (2015) e Instagram (2015).  

Essa profusão de iniciativas parece alimentar, em certos circuitos da produção 

acadêmica e nas discussões do público consumidor entusiasta, a disseminação de uma 

ideia de certa cultura participativa – termo descrito por Jean Burgess e Joshua Green 

(2009, p. 28) como recorrente para explicar “a aparente ligação entre tecnologias 

digitais mais acessíveis, conteúdo gerado por usuários e algum tipo de alteração nas 

relações de poder entre os segmentos de mercado da mídia e seus consumidores”. 

Devemos observar que, como os próprios autores reiteram em sua análise a respeito da 

                                                 
26 “SUBSCRIBE to be the first to see our latest upload. Don't forget to check us out on Facebook, Twitter 

and Instagram and let us know who you'd like to see featured next!”. 
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produção popular no YouTube, a noção de possibilidades de acesso e participação, 

nesses casos, deve ser cuidadosamente relativizada: 

 

[O YouTube] nos apresenta uma oportunidade de confrontar alguns dos 

maiores problemas da cultura participativa: a disparidade de participação e de 

expressão; as aparentes tensões entre interesses comerciais e o bem comum; e 

a contestação da ética e das normas sociais que ocorre quando sistemas de 

crenças, interesses e diferenças culturais entram em conflito (BURGESS; 

GREEN, 2009, p. 14-15). 

 

Com base nessa perspectiva, julgamos interessante nos atentar para o fato de que 

a plataforma de distribuição digital do YouTube se constitui como terreno adotado para 

negociação entre as diversas produções e coletivos que aqui encaramos enquanto 

integrantes de um mesmo circuito. Mais do que isso: a unanimidade dentre os coletivos 

encontrados (que, mesmo quando presentes em outros sites, costumam presenciar 

maiores indícios de interatividade no próprio YouTube) reflete uma escolha, consciente 

ou não, quanto aos modos de circulação e uso dos vídeos, em certa medida constituídos 

pelas políticas e funcionalidades de cada plataforma. 

Relações como essas observadas nos permitem atestar o caráter de mediação que 

o YouTube assume ao servir de suporte à circulação das sessions, como temos 

considerado enquanto pressuposto de pesquisa; neste capítulo, buscamos apresentar 

algumas das características que julgamos fundamentais à compreensão da lógica de 

circulação e consumo do YouTube, e de produções de sessions vinculadas à plataforma 

– seus modos de participação, suas normas e seus interesses aparentes. 

 

4.1 O YOUTUBE COMO PLATAFORMA 

 

 A trajetória percorrida pelo YouTube, enquanto plataforma de distribuição 

digital de mídia e modelo de negócios, foi marcada desde o seu princípio pela incerteza 

de suas ações e contradições a respeito da finalidade real do seu serviço. “A missão 

aparente ou declarada do YouTube foi repetidamente transformada tanto pelas práticas 

corporativas como por sua utilização pela audiência” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 

20), fato que pode ser observado na mudança de certo modo contraditória do seu slogan 

– de Your Digital Video Repository (“Seu Repositório de Vídeos Digitais”, indicando 

um recurso de armazenamento de conteúdo pessoal) para Broadcast Yourself (em uma 

tradução livre, “Transmita-se”, reforçando a noção de expressão pessoal para terceiros) 

(BURGESS; GREEN, 2009). Essa mudança reflete a política que foi e vem sendo 

constantemente adotada pela empresa, que, embora tenha buscado melhorias em seu 
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sistema para o upload e reprodução de vídeos mais longos e de maior resolução, vem 

direcionando grande parte dos seus serviços para o compartilhamento de conteúdo, 

sobretudo conteúdo comum e amador de sua comunidade de usuárias(os) 

cadastradas(os). 

 Ocorre desse modo que o YouTube não se encontra exatamente no negócio de 

vídeo, mas na disponibilização de uma plataforma de compartilhamento de conteúdo 

digital. Nos modelos tradicionais do mercado de mídia, sua posição pode ser descrita 

como um Reach Business, em que um grande volume de participantes e audiências se 

beneficia com a possibilidade de ampla exposição do seu conteúdo, que por sua vez 

movimenta o negócio por meio da circulação de seu material e da formação de sua 

própria audiência (BURGESS; GREEN, 2009, p. 22). Essa perspectiva pode ter sido 

fundamental para a diferenciação do YouTube de modelos já disseminados de 

radiodifusão, fato que o colocou em vantagem sobre iniciativas concorrentes que já 

tentavam eliminar os impedimentos técnicos para o amplo compartilhamento de vídeos 

na internet quando, em junho de 2005, o YouTube foi lançado oficialmente e sem muito 

alarde por seus fundadores Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, ex-funcionários 

do site de comércio on-line PayPal (BURGESS; GREEN, 2009). 

 Conforme a limitação de largura de banda da época, os(as) usuários(as) do 

YouTube podiam fazer o upload (sem limitação em quantidade de arquivos), publicar e 

assistir vídeos por meio de streaming
27

, em uma interface simples que não exigia 

conhecimentos técnicos específicos para a sua operação. O site também oferecia 

funções interativas como a possibilidade de se vincular a outros usuários por meio de 

um sistema de amigos(as) e gerava URLS
28

 e códigos HTML
29

 que permitiam a 

incorporação de seus vídeos em websites externos à plataforma – uma característica que 

se aproveitava da recente introdução dos blogs
30

 ao grande público (BURGESS; 

GREEN, 2009) e que, como veremos adiante, tem sido utilizada por diversos coletivos 

para conectar seu material videográfico às demais produções veiculadas em suas 

próprias páginas (figura 40). 

                                                 
27 Transmissão de dados pela rede sem a necessidade de armazenamento local de arquivos, permitindo a 

reprodução de mídia protegida sem a produção de uma cópia ilegal – se assemelhando, em certos aspectos, 

aos sistemas de radiodifusão. 
28 Sigla para Uniform Resource Locator, ou Localizador Padrão de Recursos. Refere-se a um endereço de 

rede de algum recurso informático específico – neste caso, a página do vídeo a ser compartilhado. 
29 Abreviação de HyperText Markup Language, ou Linguagem de Marcação de Hipertexto. Linguagem 

utilizada na construção de páginas da web e lida por aplicativos de navegação. 
30 Páginas na internet de atualização regular, cujas publicações, ou posts, são organizadas em ordem 

cronológica, geralmente contendo hiperlinks para outras páginas (INFOPÉDIA, 2015). 
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Figura 40 - Reprodutores de vídeo do YouTube incorporados no blog do Bandstand Busking 

Fonte: Bandstand Busking (2014) 

 

 Esse sistema de incorporação de vídeos, o embed, é apontado por Jawed Karim 

como um dos quatro recursos essenciais para o grande sucesso da plataforma 

(GANNES, 2006). Além deste, Karim destaca o sistema de comentários (e as demais 

funcionalidades de redes sociais), o compartilhamento de vídeo para terceiros(as) por 

meio de envio de e-mails e o sistema de recomendações à(o) usuária(o) por meio de 

listas de “Vídeos Relacionados” – este último especialmente importante no caso 

analisado das sessions, como discutiremos adiante. A flexibilidade desse sistema e a 

http://bandstandbusking.com/devon-sproule/2014/10/08/
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noção ainda muito vaga das possibilidades de uso do YouTube (que não fornecia pistas 

muito concretas nas informações do website além de frases reticentes) propiciou um 

terreno em que os(as) participantes puderam se instalar com propósitos e objetivos 

variados, contribuindo para moldar a plataforma em um sistema de circulação cultural 

relativamente heterogêneo, que inclui desde grandes produtores de mídia e detentores de 

direitos autorais a instituições culturais, ativistas, artistas, leigos(as) e produtores(as) 

amadores(as) de conteúdo. Burgess e Green (2009, p. 21) destacam que 

 

foi a combinação da popularidade em grande escala de determinados vídeos 

criados por usuários e o emprego do YouTube como meio de distribuição do 

conteúdo das empresas de mídia que agradou o público. Foi também essa 

combinação que posicionou o YouTube como o foco central em que disputas 

por direitos autorais, cultura participativa e estruturas comerciais para 

distribuição de vídeos on-line estão acontecendo. 

 

 De fato, corporações e grandes conglomerados da mídia, habituados ao controle 

irrestrito de distribuição e circulação de suas propriedades intelectuais, têm 

demonstrado frequente desconforto ao assumir papeis de meros participantes frente às 

iniciativas muitas vezes espontâneas dos demais usuários (sensação que é prontamente 

respondida por parte da comunidade mais ativa da plataforma, incomodada com a 

intromissão constante de corporações em um espaço convivido em grande parte por 

pessoas físicas) (BURGESS; GREEN, 2009). O primeiro grande sucesso viral do 

YouTube, decorrente da publicação sucessiva por parte de diversos fãs da esquete de 

comédia Lazy Sunday, do programa de televisão Saturday Night Live, foi visualizado 

1,2 milhão de vezes em seus primeiros 10 dias on-line, e mais de 5 milhões de vezes até 

fevereiro de 2006, quando a NBC Universal decidiu por entrar na justiça para a remoção 

deste e de outros 500 conteúdos em vídeo relacionados à sua marca – uma estratégia 

que pode ter relação com a sua posterior introdução de um serviço próprio de 

armazenamento de vídeos, o Hulu (BURGESS; GREEN, 2009), e com a iniciativa de 

vender o acesso ao vídeo da esquete por U$1,99 na loja do aplicativo iTunes (BIGGS, 

2006). A repercussão de Lazy Sunday e a atenção da mídia para o conflito judicial são 

frequentemente apontados como fatores de grande relevância para a disseminação 

rápida do YouTube perante a mídia e o público norte-americanos, o que culminou com 

a sua venda para a multinacional Google por 1,65 bilhão de dólares, em outubro de 

2006. Em novembro de 2007, o YouTube já havia se tornado o site de entretenimento 

mais popular do Reino Unido e um dos dez sites mais visitados do mundo e, em 2008, a 
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plataforma já hospedava aproximadamente 85 milhões de vídeos, um aumento dez 

vezes maior do que o observado um ano antes (BURGESS; GREEN, 2009, p. 18). 

Uma das soluções encontradas pela YouTube Inc. para regular a distribuição de 

conteúdo digital de terceiros(as) em sua plataforma e ainda sim incentivar a publicação 

e o compartilhamento por parte de sua comunidade, veio no ano de 2007 através de duas 

alterações significativas em sua estrutura operacional enquanto website e empresa. A 

primeira delas se deu por meio de um Programa de Parceiros(as) (YouTube Partner 

program), que permite ao(à) usuário(a) monetizar com a visualização de seus vídeos por 

meio da inserção de anúncios publicitários e merchandising vinculados à página 

(YOUTUBE Help, 2015); a renda obtida por esse meio é dividida entre empresa e 

usuário(a), que recebe a medida de 55% do valor total (GREEN, 2015), contabilizado 

pela quantidade de visualizações e o formato de publicidade disponibilizado (vídeos 

publicitários que devem ser reproduzidos antes do vídeo publicado correspondem a uma 

abordagem mais intrusiva e potencialmente incômoda ao espectador, mas geram retorno 

financeiro muito maior do que outras medidas como banners de canto de página). O 

vídeo de 2007 intitulado Charlie bit my finger – again! (“Charlie mordeu o meu dedo – 

de novo!”), em que um menino provoca seu irmão ainda bebê para que morda o seu 

dedo (HDCYT, 2007), é provavelmente a publicação de um usuário não corporativo que 

mais gerou renda desde a implantação desse sistema, e foi seguido por publicações 

frequentes e altamente acessadas dos irmãos em atividades do cotidiano e gracinhas em 

frente à câmera, aparentemente operada pelos seus pais. Estima-se que a receita média 

apenas desse primeiro vídeo ultrapasse a faixa de 253 mil dólares/ano (GLENN, 2013). 

A segunda medida possibilita que donos(as) de direitos autorais decidam o que 

deve ser feito a respeito de publicações de terceiros(as) que contenham o seu material, e 

é ativado por meio de processos automatizados de verificação de cada upload com 

relação a uma data-base de conteúdo protegido. Esse sistema, denominado de Content 

ID, permite que casos como o de Lazy Sunday sejam rapidamente solucionados por 

meio da remoção do material ou da conversão de uma parcela da renda obtida para as 

empresas detentoras de seus direitos (GREEN, 2015). Com isso, a plataforma do 

YouTube se tornou potencialmente mais segura (e convidativa) para que sua 

comunidade possa republicar programas de televisão, fazer uploads de álbuns de música 

e videoclipes e monetizar por meio da gravação de vídeos de covers – uma vez que, de 

certa maneira, as atividades espontâneas dos(as) usuários(as) deixam de conflitar com 

questões de propriedade e são ressignificadas em uma espécie de trabalho espontâneo, 
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por meio da retransmissão e do fomento ao bem cultural em questão. Por meio do 

Content ID, uma grande quantidade de usuárias(os) da plataforma pôde regularizar a sua 

já tradicional produção de vídeos caseiros de covers de terceiros(as), transformando a 

sua audiência semanal cativa em uma fonte de renda lucrativa e em um incentivo à 

continuidade e à frequência controlada de sua produção, muitas vezes a ponto de 

profissionalizar o que até então era realizado como iniciativa amadora (figura 41). 

 

 

Figura 41 - A YouTuber Daniela Andrade em um vídeo de cover da música Creep, do Radiohead 

Fonte: Daniela Andrade (2012) 

 

Casos como esses são comuns na comunidade de usuárias(os) do YouTube, e se 

distanciam em certa medida da proposta inicial do website como mero repositório de 

arquivos pessoais. Isso é particularmente interessante por nos permitir observar como a 

plataforma se constitui por meio de intensos processos de negociação entre os interesses 

corporativos de empresas de mídia, patrocinadores(as) e especuladores(as) e os diversos 

usos e significados atribuídos pelas vivências de usuários(as) de perfis e interesses 

diversos. “Quanto maior o alcance demográfico ou em escala do YouTube, maior a 

aposta e mais significativas tendem a se tornar as tensões que já existem e que podem 

vir a nascer entre top-down e bottom-up
31

, ‘trabalho’ e ‘lazer’, democracia e 

                                                 
31 Burgess e Green (2009) utilizam os termos top-down (“de cima para baixo”) e bottom-up (“de baixo 

para cima”) para algumas das tensões próprias à manutenção do YouTube – no caso, o choque entre os 

interesses corporativos de anunciantes e patrocinadores(as) e os interesses dos(as) usuários(as) que 

constituem a comunidade do site (coexistência necessária para a existência do YouTube nos termos da 

lógica corporativa). 

https://www.youtube.com/watch?v=DDjlaN-X8-0
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especulação” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 107). De certa maneira, a YouTube Inc. se 

utiliza da criatividade coletiva e da produção popular da sua comunidade para se 

constituir em uma espécie de “patrocinadora”, fornecendo “os mecanismos de apoio e 

de restrição de um sistema cujo significado é gerado pelos usos aos quais o site é 

submetido e dentro dos quais, coletivamente, os usuários exercitam sua interferência” 

(BURGESS; GREEN, 2009, p. 89). Esse sistema de apoio e parceria comercial ocorre 

de tal modo que seus(suas) beneficiários(as) são quantificados(as) pelo próprio veredito 

da comunidade que os consome, por meio das estatísticas próprias da plataforma – as 

medições de vídeos mais vistos, mais curtidos, mais adicionados aos favoritos, mais 

inscritos, mais respondidos e mais comentados. A figura 42 foi produzida a partir de 

uma publicação do canal Amsterdam Acoustics (2009), e nos permite observar parte dos 

elementos interativos que acompanham os reprodutores de vídeo nas páginas de cada 

publicação. Além da descrição textual apresentada pelo usuário, podemos encontrar 

informações a respeito da licença de uso do material em questão (no caso, a Licença 

Padrão do YouTube, da qual retiramos parte das informações aqui apresentadas), a 

quantidade de inscritos do seu canal, sua data de envio, quantidade de acessos e de 

avaliações positivas e negativas (por meio dos botões “gostei” e “não gostei”), opções 

de compartilhamento e incorporação da página em listas de reprodução pessoais (como 

a dos vídeos Favoritos ou a de Assistir Mais Tarde) e a sessão de comentários aberta à 

comunidade, onde outras(os) usuárias(os) podem debater a respeito da publicação, 

apontar detalhes a partir de uma marcação de tempo do reprodutor de mídia e responder 

os comentários alheios, promovendo diálogos a partir do conteúdo apresentado. De um 

modo geral, essa seção contém todos os tipos de feedback previstos no sistema do 

YouTube, e representa o grau de popularidade e interesse de parte da comunidade a 

respeito do conteúdo publicado. 
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Figura 42 - Funcionalidades interativas de uma publicação no YouTube 

Fonte: Amsterdam Acoustics (2009) 

 

Essas medições, ao se ligarem à ideia dita neutra de “interesse da maioria”, 

acabam por contribuir com a formação de um espaço até certo ponto constrangido pela 

ótica dos interesses da YouTube Inc., visto que cada uma dessas categorias se 

fundamenta em uma lógica diferente de envolvimento com a audiência – atribuindo-lhe 

significados à luz de diferentes funções, ao promover no seu sistema um conjunto de 

perspectivas e valorações pelas quais seus(suas) usuários(as) acabam por se submeter. 

 

É claro que, de muitas maneiras, as medições de popularidade fazem 

exatamente o que imaginamos: medem a popularidade relativa de vídeos 

específicos durante certo período de tempo, de acordo com vários critérios. 

Mas isso não é tudo. Elas não são representações da realidade, mas 

tecnologias de reapresentações. Por comunicarem à audiência o que é 

contabilizado como popular no YouTube, essas métricas também têm um 

papel ativo na criação da realidade do que é popular no YouTube: elas não 

são meramente descritivas, mas também performáticas (BURGESS; GREEN, 

2009, p. 64). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oqSSg4Nz3gE
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O imaginário construído por esses critérios de popularidade promove uma 

valoração das ações das(os) diversas(os) usuárias(os) da plataforma sob o jugo de uma 

estrutura uniformizante, em que agentes variados(as) são considerados(as) de interesse a 

partir de sua capacidade de captação de audiência, a despeito da estrutura e poder de 

alcance desigual que pode ser observada entre produtores(as) amadores(as) e grandes 

investidores(as). Da mesma maneira, a construção abstrata que distingue usuários(as) 

comuns e corporações da mídia em pares dicotômicos (como na lógica top-down e 

bottom-up de Burgess e Green, 2009) acaba por homogeneizar categorias que, não 

bastassem se confundir entre si, também são, na sua base, omissões de conflitos 

inerentes à lógica de circulação no YouTube. Em meio às incontáveis expressões ditas 

como populares que constituem a categoria de “usuário” da plataforma, personificado 

como um grupo de pessoas físicas de atitude despretensiosa, há de se considerar casos 

como os de pequenas e médias empresas que buscam veicular o seu negócio via redes 

sociais, artistas e produtores(as) de conteúdo midiático não vinculados(as) aos grandes 

grupos do mercado mainstream, redações jornalísticas de atuação multimídia ou até 

mesmo certos empreendimentos centrados na lógica de interação da hipermídia, como 

vlogs e websites para o público internauta jovem, originados de produções amadoras 

mas logo convertidos em empreendimentos cuidadosamente calculados de mídia digital, 

impulsionados pela imagem “informal” e “espontânea” de seus produtos. 

Isso não quer dizer, todavia, que a quantificação apresentada nas estatísticas dos 

vídeos seja um dado descartável. Ela ainda nos ajuda a visualizar a exposição recebida 

em cada publicação, mesmo que de modo ainda muito semelhante à lógica das 

indústrias da mídia de massa de “contar globos oculares em frente a uma tela” 

(BURGESS; GREEN, 2009). Todavia, devemos nos atentar também para certas 

repercussões de cunho interativo que emergem da circulação de vídeos, expressas em 

partes pela quantidade de inscrições ao canal e pelas avaliações positivas e negativas 

que ele recebe, mas também (e sobretudo) por meio da disseminação de um conjunto de 

práticas que este pode reforçar ou omitir em sua comunicação. Efeitos como o 

surgimento de um circuito relativamente extenso de produtoras(es) e canais de sessions 

podem nos indicar um interesse coletivo de legitimar modos específicos de mediação de 

bens culturais musicais – o que os torna especialmente relevantes ao nosso trabalho a 

despeito da audiência variada que cada página recebe individualmente em termos 

estatísticos. 
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4.2 O CIRCUITO DAS SESSIONS 

 

A noção de circuito torna-se especialmente interessante ao considerarmos o fato 

de que o sistema de canais produtores-consumidores do YouTube não oferece nenhuma 

interface ou projeto que vise a participação coletiva da comunidade: 

 

Apesar de sua retórica comunitária, a arquitetura e o design do YouTube 

convidam mais à participação individual do que à atividade colaborativa; 

qualquer oportunidade de colaboração tem de ser especialmente criada pela 

própria comunidade do YouTube ou por meio de um convite especial da 

empresa. O YouTube não disponibiliza métodos integrados ou de rotina para 

captura de vídeos de outros usuários ou sua reutilização, tampouco 

disponibiliza o conteúdo de outrem com esse propósito (BURGESS; GREEN, 

2009, p. 93). 

 

A YouTube Inc. eventualmente concede exceções a esse sistema ao permitir que 

empresas multinacionais de grande porte administrem diversos canais sob a 

representatividade de uma única marca, constituindo aquilo que passou-se a chamar 

Multi-Channel Networks (“Redes Multi-Canal”, popularmente conhecidas como MCN), 

mas limita-se a fazê-lo somente em casos específicos junto a corporações. Na lógica 

convencional de sua plataforma, usuários(as) distintos(as) não dispõem da possibilidade 

de se correlacionar por meio de grupos temáticos, páginas especiais ou publicações 

conjuntas, limitando-se às interações convencionais de audiência e opinião a respeito de 

publicações de terceiros(as) em suas respectivas seções de comentários. 

Há de se considerar então que o circuito das sessions abordado neste trabalho não 

existe nos moldes de um grupo delimitado, mas corresponde ao resultado de nossa 

observação e análise acerca de diversas iniciativas fundamentadas em ideias 

semelhantes, em muitos dos casos declaradamente inspiradas em trabalhos pioneiros 

como as Take Away Shows e as Black Cab Sessions (como apresentado na figura 43).  

 

 

Figura 43 – Créditos de um vídeo do canal Shoot The Player 

Fonte: Shoot The Player (2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=hKYrfQnOffQ
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Cada coletivo observado pode apresentar suas próprias regras e modos de fazer, 

que se relacionam às suas propostas e às temáticas que estas muitas vezes apresentam, 

flertando em maior ou menor grau com algumas das características incorporadas às 

produções do circuito e que são descritas adiante no capítulo de análise. Grande parte do 

conteúdo aqui observado foi encontrado, entre outras razões, por meio da própria 

assimilação das iniciativas em um fenômeno comum que o sistema do YouTube 

promove ao indicar vídeos e aproximar temáticas. Por meio da funcionalidade de Vídeos 

Relacionados, diversas produções tanto do canal como de outras(os) usuárias(os) são 

recomendadas em uma lista lateral na página da publicação observada (figura 44, barra 

lateral). Isso nos permite ter conhecimento de outros registros dos(as) mesmos(as) 

artistas em condições semelhantes (assimilando os diversos canais com base em seus 

protagonistas em comum) ou produções que compartilhem temáticas ou provenham de 

um(a) mesmo(a) usuário(a) (incorporando as publicações individuais em coleções de 

conteúdo semelhante). Ao final da reprodução do vídeo, as principais recomendações 

geradas pelo algoritmo são distribuídas em uma malha sobre o espaço do reprodutor, 

indicando possíveis trajetos que o espectador pode seguir a partir daquela página (figura 

44, retângulo central). 

 

 

Figura 44 - Vídeos Relacionados de vários canais com a banda We Were Evergreen 

Fonte: Secret Sound Shop (2012) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mv2x5o7QqRE
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Além das recomendações, observamos a recente introdução do recurso de 

Reprodução Automática de vídeos que decide por uma publicação dentre aquelas 

consideradas semelhantes para que, caso o(a) usuário(a) não se manifeste ao término da 

reprodução, o website o(a) transfira para a próxima página, criando uma sequência 

automática de conteúdo. Essa funcionalidade permanece ativada por padrão, mas pode 

ser substituída pela malha de vídeos relacionados ao ser desligada ou cancelada antes da 

transferência de página. A figura 45 apresenta uma situação em que, ao término do 

vídeo da banda francesa We Were Evergreen para o Secret Sound Shop, somos 

automaticamente enviados a uma produção protagonizada pela mesma banda em outro 

canal, o Busk Barge: 

 

 

Figura 45 - A Reprodução Automática de outra session com a banda We Were Evergreen 

Fonte: Secret Sound Shop (2012) 

 

Essas funcionalidades incorporadas à plataforma do YouTube acabam por 

conectar diversos coletivos distintos que, não fosse pela recomendação do sistema, 

passariam despercebidos pela nossa observação; isso pode nos ajudar a compreender o 

motivo pelo qual tal produção parece convergir especificamente nesse website, 

sobretudo no caso dos canais pequenos que parecem buscar se conectar às grandes 

produções que os inspiraram. Alguns deles, como o berlinsession (figura 46, barra 

lateral), chegam inclusive a recomendar outros canais semelhantes sob uma lógica de 

parceria, indicando o interesse de alguns(as) participantes deste circuito em se 

manifestar enquanto fenômeno em comum. 

https://www.youtube.com/watch?v=mv2x5o7QqRE
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Figura 46 - A página do berlinsession e a lista de "canais amigos" 

Fonte: berlinsession (2015) 

 

O recorte apresentado neste trabalho tem relação direta com a nossa própria 

experiência de circulação na rede do YouTube e com as trajetórias de nossas incursões, 

e de modo algum tem a pretensão de esgotar ou delimitar os coletivos envolvidos com 

este tipo de produção videográfica. Buscamos agrupar a totalidade dos canais 

observados com base em características que envolvem, sobretudo, o caráter operacional 

de suas produções. Isso implica em observarmos aspectos como suas temáticas, suas 

origens e as suas relações com mercados de música, vídeo e comportamento, e nos 

permite compreender de que modo cada uma dessas distintas realidades se insere em um 

mesmo espaço de diálogo. Essa separação por tópicos, apresentada a seguir, não busca 

de modo algum ser excludente muito menos categorizar os coletivos analisados, e se 

constitui somente enquanto recurso narrativo para que possamos apontar aspectos de 

grande relevância.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/berlinsession
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4.2.1 La Blogothèque e os blogs e webzines de música underground 

 

O weblog coletivo francês La Blogothèque iniciou suas atividades em 2003, 

quando Christophe Abric – mais conhecido nos meios digitais pela alcunha de Chryde – 

passou a escrever em formato de blog pessoal no seu tempo livre de expediente como 

jornalista do canal francês de TV TF1 (BONNEAU, 2011). Alguns de seus amigos 

blogueiros eventualmente passaram a integrar a equipe e, na medida em que o site 

crescia em atividade e quantidade de acessos, passava cada vez mais a tomar o tempo de 

trabalho de Abric, culminando na sua saída da rede de televisão em 2007 (Ibid.). A 

princípio, o Blogothèque não produzia conteúdo videográfico, e, em meio às produções 

textuais corriqueiras, a equipe organizava diversas atividades focadas na disseminação 

de música e na descoberta de novos artistas, como trocas de mixtapes
32

, pequenos shows 

em apartamentos e listas de reprodução de arquivos em meio digital (LA 

BLOGOTHÈQUE PRODUCTIONS, 2015). O uso da web como meio de descoberta e 

circulação de artistas musicais parece constituir um eixo motor para as atividades de 

Abric, que credita a sua motivação inicial para a fundação do site ao modo como a 

imprensa tradicional tratava de música naquele momento, aparentando não se dar conta 

da existência da internet ou, pelo menos, se recusando a falar a respeito (MENÉNDEZ; 

BARBOSA, 2010). Como consequência, as atividades da equipe do Blogothèque 

tinham por objetivo se destacar por serem diferentes, sobretudo dos meios mais 

difundidos de circulação musical – o que culminou na necessidade de um rompimento 

com a estética disseminada do videoclipe quando, em 2006, Abric decidiu investir na 

linguagem do vídeo para uma nova atração do site: 

 

No começo eu tinha a ideia, mas não tinha ideia de como produzi-la... a base 

dela foi uma banda chamada Arcade Fire; eles fizeram o seu primeiro show 

em Paris, e ao final do show eles todos desceram do palco, e então foram às 

ruas e algumas pessoas começaram a segui-las, e então eu pensei ‘oh meu 

deus, é isso o que eu quero fazer!’ Então eu tinha a ideia, mas não sabia como 

fazê-la (MENÉNDEZ; BARBOSA, 2010, tradução nossa) 33. 

 

Essa necessidade de ruptura expressa por Abric viria a combinar com as 

opiniões radicais do videasta Mathieu Saura, resultando, ainda em 2006, na parceria 

responsável pelos primeiros anos de produção dos Concerts A Emporter, título original 

                                                 
32 Compilações de música realizadas em formato de áudio. 
33 “At first I had the idea, but I had no idea how to do it, and, because… the basic of it, it was a band 

called Arcade Fire; they played their first show in Paris, and at the end of the show they all went down, 

and they went to the streets and a few people followed them, and I was like ‘oh my god, that’s what I 

wanna do!’ So I had the idea, but I didn’t know how to do it”. 
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dos Take Away Shows
34

. Saura, que também adotou um pseudônimo para divulgar suas 

publicações videográficas – Vincent Moon, em referência ao rebelde irlandês de uma 

ficção de Jorge Luís Borges, John Vincent Moon (SOUZA, 2013) –, atuava em Paris 

como fotógrafo há alguns anos, e começava a adentrar gradualmente no campo do 

cinema e do vídeo. Em diversas entrevistas, sua aversão à televisão e à estética dos 

vídeo clipes é enfatizada, sobretudo em função de explicar suas razões para o 

desenvolvimento da produção videográfica do Blogothèque: 

 

Quando eu passei a trabalhar com imagens em movimento, eu estava 

pensando na linguagem do cinema que eu amava tanto. Era uma busca para 

continuar aquilo. E havia a tela da TV, que eu odiava, e queria lutar contra 

isso. E de repente havia uma nova tela, a internet. E quando eu digo ‘nova 

tela’, é que há cinco, seis anos atrás era uma novidade para imagens em 

movimento. Por causa da velocidade da internet, estava sendo possível 

assistir filmes. Foi assim que comecei este trabalho com a Blogothèque, eu 

queria muito propor uma linguagem que se adaptasse a essa tela 

(DEBELLIAN, 2011). 

 

De fato, as preferências estéticas de Moon parecem se adaptar, em termos de 

linguagem, às especificidades técnicas próprias dos receptores eletrônicos que hoje 

integram computadores, celulares e demais aparelhos conectáveis à internet. Sua 

indisposição às projeções em grandes formatos e à contemplação séria de suas obras se 

alia ao seu modo de trabalhar as imagens da câmera, priorizando planos extremamente 

fechados – ao ponto de fazer cobrir o quadro com fragmentos de sorrisos e bocas 

falantes – assim como a observação despreocupada e desconcentrada das produções em 

ocasiões como festas e reuniões informais, momentos em que diversas de suas exibições, 

entrevistas e gravações ocorrem. Os dois Take Away Shows inaugurais, publicados 

simultaneamente no dia 23 de abril de 2006, são reflexo direto dessa abordagem; elas 

são protagonizadas pela dupla norte-americana chamada The Spinto Band, e registram 

as duas paradas feitas com Moon e Chryde em seu trajeto da gravadora até um bar em 

Porte de Clignancourt, ao norte de Paris (figura 47), onde a banda performatiza sentada 

junto a outras pessoas em uma mesa (entre elas, o próprio Chryde, à esquerda na tela). 

 

                                                 
34 Ambos os nomes, do francês e do inglês, podem ser traduzidas aproximadamente como “Shows de 

bolso”, no sentido de poder carrega-los consigo. 
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Figura 47 - A banda norte-americana The Spinto Band se apresenta para o La Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2006a) 

 

A partir de então, os Take Away Shows do Blogothèque seguiram os moldes 

estabelecidos já nas sessions da Spinto Band: as bandas são registradas em locais 

distintos daqueles comuns às suas apresentações musicais, costumeiramente em espaços 

de circulação de pessoas, como ruas, praças públicas, cafés e parques; os instrumentos 

utilizados se resumem àquilo que eles(as) estejam carregando no momento em que as 

atividades ocorrem, geralmente nos intervalos breves antes da realização de um show 

convencional – o que muitas vezes limita o tempo da apresentação a um breve passeio, e 

as condições de sua execução a alguns instrumentos facilmente transportáveis. O 

objetivo, segundo Chryde, é de colocar os seus convidados para fora de sua zona de 

conforto: 

 

A filosofia [das Take Away Shows] é nos divertirmos. A ideia é... A vida de 

uma banda em turnê é entediante: você espera, você viaja, espera por 

algumas entrevistas, fica entediado, e aí você toca. E a ideia é, assim, pegar 

bandas e coloca-las nas ruas, na cidade, e fazê-los tocar com o que eles 

tiverem, e observar como eles reagem. É um pouco como... Pra mim é um 

pouco como química, sabe quando você tem dois líquidos, e coloca um no 

outro, e espera e vê o que acontece? É a mesma coisa: você pega música, 

você pega a cidade, você mistura, vê o que acontece e você documenta isso. 

Então a ideia toda é sobre liberdade, empolgação, e encarar alguns riscos. Eu 

adoro pedir aos artistas para fazerem aquilo que eles não esperam fazer, e eu 

adoro ser surpreendido, e eu gosto que eles sejam surpreendidos – é assim 

quando funciona! (MENÉNDEZ; BARBOSA, 2010, tradução nossa) 35. 

                                                 
35 “The philosophy is to get excited. The idea is… The life of a band on tour is boring: you wait, you 

travel, you wait for some interviews, get bored, and then you play. And the idea is, like, to take bands and 

to put them in the streets, in the city, and to have them playing with whatever they have, and to see how 

https://www.youtube.com/watch?v=NH1r3PiF6Vk
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O clima de improvisação é acompanhado por Vincent Moon, que conta com uma 

única câmera para registrar todo o acontecimento em tomada única. O objetivo é que ele 

interaja com as(os) artistas, performatizando sua gravação junto à música, como se som 

e imagem buscassem se expressar com os mesmos recursos – “eles tem instrumentos em 

suas mãos e eu tenho uma câmera, então eles tocam violão e eu toco câmera, de certo 

modo” (THOMPSON, 2008, tradução nossa)
36

. Por isso, as imagens das Take Away 

Shows frequentemente transitam sem se concentrar prolongadamente em um único tema, 

circulando em meio à banda e então a deixando para trás para observar a cidade e a 

reação de seus(suas) transeuntes – como nas sacadas dos prédios em Buenos Aires, 

onde pessoas se reúnem para dançar sob o ritmo da música da banda argentina Onda 

Vaga (figura 48): 

 

 

Figura 48 - A banda argentina Onda Vaga se apresenta para o La Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2010b) 

 

 

 

                                                                                                                                               
they react. It’s a little bit like… To me it’s a little bit like chemistry, you know when you have two liquids, 

and you put one in another, and you wait and see what happens? It’s the same: you take music, you take 

a city, you mix, see what happens and you document it. So the whole idea is about liberty, excitement, and 

taking some risks. I love asking them artists to do what they don’t expect to do, and I love to be surprised, 

and I love them to be surprised – that’s when it works!”. 
36 “They get instruments in their hand and I’ve got a camera so they play guitar and I play camera, in a 

way”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xsLuMy3a0O0
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A reação das(os) protagonistas dos Take Away Shows perante as situações 

adversas varia em grande medida, podendo se materializar desde a partir de uma 

apresentação estática em um ambiente estranho como também por meio de interações 

ativas com as pessoas e objetos do seu entorno. Na publicação com a banda australiana 

Architecture in Helsinki, dois de seus integrantes aparecem em janelas de dois 

apartamentos de um prédio em Paris enquanto os demais os acompanham do chão, junto 

a um grupo de fãs convocados(as) por meio das redes sociais (figura 49): 

 

 

Figura 49 - A banda australiana Architecture in Helsinki se apresenta para o La Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2007b) 

 

Em contraste, podemos observar uma publicação mais recente, dirigida por outro 

diretor (Colin Solal Cardo), em que a dupla japonesa Tenniscoats caminha pela região 

de Ebisu, na cidade de Tóquio. A vocalista Saya realiza uma série de sons percussivos 

na medida em que se depara com diversas estruturas da cidade ao seu redor, derrubando 

clavas de madeira escada abaixo e atritando seu instrumento musical contra a grade de 

contenção da linha de trem (figura 50): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNIpTbVMOnk
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Figura 50 - A banda japonesa Tenniscoats se apresenta para o La Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2010c) 

 

A estética de baixa definição dos Take Away Shows, marcada pelo uso de uma 

única câmera, microfones de lapela e ausência de iluminação artificial, devia-se, 

sobretudo, às limitações de ordem técnica proporcionadas pela falta de recursos do 

grupo. Posteriormente, com a eventual popularização do Blogothèque, Chryde e Moon 

decidiram abraçar em definitivo tal perfil estético, acreditando que dessa maneira 

conseguiriam manter melhor o seu aspecto humano (THOMPSON, 2008). Alex Munt 

(2010) se utiliza do termo “estética ascética” para se referir ao conjunto de soluções 

utilizadas por Moon na comunicação dos vídeos do coletivo, em uma recusa declarada 

ao cinetismo do modelo MTV de vídeo clipes – “impulsionado pela sua montagem 

rápida em que imagens em movimentos são unidas às batidas de uma faixa de pop/rock 

aproximadamente a cada segundo” (MUNT, 2010, p. 4, tradução nossa)
37

. Para Moon, a 

montagem constitui uma das principais razões para a sua aversão ao modelo 

convencional: 

 

Há uma verdadeira hierarquia entre imagens e música porque você tem três 

minutos e trinta e sete segundos de música e você tem de inserir visuais nela. 

Eu gravei alguns vídeo clipes para pessoas como The National e isso 

simplesmente não me animou. Eu sou mais inclinado a não editar, 

permanecer próximo de uma certa realidade ao apenas filmar em tomada 

única, mantendo todos os erros. Normalmente, se os vídeos tem algum 

                                                 
37 “driven by fast paced montage where moving images are spliced to the beat of a pop/rock track every 

second or so”. 

https://www.youtube.com/watch?v=P2rtqVma_Ww


109 

 

aspecto emocional, um corte pode matar a coisa toda. Eu realmente odiei a 

MTV desde o começo (SEE WHAT YOU HEAR, 2007, tradução nossa)38. 

 

Apesar disso, toda a produção dos primeiros anos do Blogothèque é focada em 

artistas ingleses(as) e estadunidenses, retirados(as) dos meios alternativos de cenários da 

música indie contemporânea – assumidamente os cenários de preferência de Moon e 

Chryde (MENÉNDEZ; BARBOSA, 2010). Outra condição para a produção dos vídeos 

era a localização das(os) artistas em função da equipe, instalada na cidade de Paris; 

como destaca Colin Beckett (2010, tradução nossa), ambos os fatores contribuíram em 

grande medida para a delimitação do escopo de atuação dos Take Away Shows em seus 

primeiros anos de vida: 

 

Se você gasta tempo suficiente assistindo os Take Away Shows de Vincent 

Moon, começa a parecer que o mundo é populado quase inteiramente por 

jovens excêntricos e endinheirados, passeando pelas ruas das cidades mais 

antigas do mundo com violões, transeuntes charmosos com música pop 

acústica descompromissada 39. 

  

Além disso, o fator underground dos Take Away Shows pode passar 

despercebido às audiências mais atuais, considerando-se os nomes de artistas 

divulgados como destaque dentre as centenas de publicações realizadas nesses anos de 

produção contínua: 

 

Apaixonados em descobrir novos e desconhecidos nomes, Moon é um 

pesquisador insaciável, que se deixa levar pelo fascínio do desconhecido, o 

que está escondido no underground e nos subterrâneos. Isso pode parecer 

estranho a quem acesse o seu site e veja circular vídeos de nomes já 

estabelecidos, como Wilco, Mogwai, Grizzly Bear, Animal Collective, 

Phoenix, Yeasayer e Arcade Fire – para quem produziu um documentário, 

cujo corte final lhe desagradou e o afastou da banda. Mas um olhar atento às 

datas mostra que Moon captou as imagens antes ou no começo da explosão 

desses artistas (REIS, 2010). 

 

Isso não significa que não constem nomes então já bem estabelecidos no acervo 

do Blogothèque. É interessante observar que, em meio à divulgação constante de 

músicos(as) em ascensão, figuram produções de artistas mais conhecidos(as) da mídia 

mainstream – relativamente pouco acessadas, considerando-se as proporções de acessos 

ao canal e a popularidade dos próprios artistas. O Take Away Show do cantor e rapper 

                                                 
38 “There’s a real hierarchy between images and song because you have three minutes and thirty-seven 

seconds of music and you have to put visuals to it. I did a few music videos for people like The National 

and it just didn’t excite me. I’m more into the non-editing, staying closer to a certain reality by just 

filming in one shot, keeping all the mistakes. Normally if the videos have any emotional aspect, one cut 

can kill the whole thing. I really hated MTV from the beginning”. 
39 “If you spend enough time watching Vincent Moon’s Take Away Shows, it begins to seem like the world 

is populated almost entirely by well-heeled, whimsical young people, strolling the streets of the world’s 

older cities with guitars, charming passersby with airy acoustic pop music”. 
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Cee Lo Green, que liderou várias paradas de sucesso na última década, foi publicado em 

2012, há mais de 2 anos, e conquistou pouco mais de 200 mil visualizações. Já o vídeo 

com mais êxito dentre os vários registrados em 2008 com a banda estadunidense R.E.M. 

tem pouco mais de 133 mil acessos. 

Igualmente interessante é o depoimento a respeito da produção desses vídeos, 

registrados por meio de crônicas que acompanham os links do YouTube nas postagens 

do blog. Conta-se que a performance de Cee Lo Green foi registrada nos bastidores de 

um set de filmagens para a TV, onde o próprio Green havia se apresentado, de modo 

notadamente enérgico e cheio de estripulias (CHRYDE, 2012). Para o Blogothèque, o 

rapper permaneceu de óculos escuros, trocou poucas palavras e cantou sentado, em voz 

fraca e com pouco esforço (Figura 51). Todas as agitações do palco foram substituídas 

por alegações de que Green havia machucado as costas. 

 

 

Figura 51 - O cantor Cee Lo Green se apresenta para o La Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2012) 

 

O vídeo permanecera guardado por um tempo, uma vez que a equipe de 

produção, confusa, não sabia dizer se havia sido enganada pelo seu convidado. A 

descrição do processo de gravação com o R.E.M. também apresenta depoimentos 

interessantes: 

 

Fazer uma Take Away Show com o REM poderia ser visto como um modo 

de rejuvenescer a sua imagem. Obviamente, isso faz parte do negócio todo. 

Colocar de lado as grandes salas e estúdios de gravação ultra sofisticados 

para tocar na rua - isso é uma coisa muito bacana de se fazer, certamente 

https://www.youtube.com/watch?v=3L2BFsBTqu0
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vista como chique. Mas quando você aperta 'REC' pela primeira vez, as 

dúvidas surgem: E se não funcionasse? E se a banda parecesse ridícula, 

antiquada, acostumada demais a tocar suas canções perfeitamente em frente a 

câmeras maiores e mais expressivas? A maioria das bandas filmadas para os 

Take Away Shows são jovens e iniciantes; elas participam de sessões 

acústicas geralmente com muito prazer e curiosidade (apesar de considerar 

que isso também traz uma promoção muito bem vinda). Então como é que 

seria com uma banda 'velha', tão experiente com material da mídia clássica? 

(MOON, 2008, tradução nossa) 40. 

 

A narrativa continua com a história de que Michael Stipe, vocalista do R.E.M., 

não teria entendido a lógica do que estava prestes a gravar e se perguntava 

constantemente se alguém iria demonstrar interesse em assistir os vídeos quando estes 

fossem lançados. Uma vez que compreendeu do que se tratava, teria se empolgado e 

insistido para que continuassem a tocar até o chegar da madrugada, mesmo além do 

necessário para o fechamento do material, alegando não acreditar que “a música ou o 

vídeo tenham estado em um lugar mais excitante nos últimos 20 anos”
41

 (LA 

BLOGOTHÈQUE, 2015d, tradução nossa). Posteriormente, Stipe insistiu para que 

Moon dirigisse algumas das produções videográficas da banda, convencendo-o 

inclusive a voltar a produzir vídeo clipes (REIS, 2010). 

Em contraste a esses episódios, a publicação de 2007 com o grupo responsável 

por inspirar a iniciativa dos Take Away Shows – a banda canadense Arcade Fire –  

possui mais de 1,2 milhão de acessos no YouTube (LA BLOGOTHÈQUE, 2007a). 

Uma republicação do mesmo vídeo, em resolução maior, foi lançada pelo Blogothèque 

em 2013, e apresenta mais de 200 mil visualizações (LA BLOGOTHÈQUE, 2013a). 

Em ambos, presenciamos a banda se espremer em um elevador de carga junto à equipe 

do Blogothèque, para performatizar a música Neon Bible (figura 52), surgindo logo em 

seguida em meio à plateia que os aguarda para o show para iniciar o espetáculo com a 

canção Wake Up, executada em meio à multidão. 

 

                                                 
40 “Doing a Take Away Show with REM could be seen as a way to rejuvenate their image. Obviously, it’s 

part of the whole thing. Putting aside the huge venues and ultra-sophisticated recording studios to play in 

the street—that’s a pretty cool thing to do, certainly seen as chic. But when you push ‘REC’ for the first 

time, doubts descend: what if it didn’t work? What if the band looked ridiculous, old-fashioned, too used 

to playing their songs perfectly in front of bigger, more impressive cameras? Most of the bands filmed for 

the Take Away Shows are young and almost beginners; they participate in acoustic sessions often with 

great pleasure and curiosity (though it also provides some very welcome promotion.) So what would it be 

like with such an ‘old’ band, so experienced in the classical media stuff?”. 
41 "I don't think music or film has been in a more exciting place in 20 years". 
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Figura 52 - A banda canadense Arcade Fire se apresenta para o La Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2013a) 

 

A publicação original é o 12º Take Away Show mais acessada no YouTube, 

figurando entre as 15 produções do Blogothèque que atualmente ultrapassam a marca de 

um milhão de visualizações – sendo o primeiro colocado um vídeo de 2006 da música 

Ooh La, da banda britânica The Kooks, assistida mais de 4,7 milhões de vezes (LA 

BLOGOTHÈQUE, 2006b). A grande maioria das suas produções, todavia, não alcança 

valores tão expressivos, se limitando a algumas dezenas de milhares de acessos – o que, 

em comparação à maioria dos canais observados nesta pesquisa, permanece 

representando uma média altíssima de audiência. 

Após os primeiros anos de produção videográfica do coletivo, a restrição 

estilística e geográfica das temáticas dos Take Away Shows passou a ser relativizada, 

sobretudo com as possibilidades crescentes de parcerias e viagens. Outros diretores 

passaram a colaborar com o Blogothèque ao mesmo tempo em que Vincent Moon 

aumentava gradativamente as suas viagens a outros continentes para dar prosseguimento 

ao seu projeto pessoal chamado Temporary Areas – focado nas tradições musicais 

folclóricas e populares dos países por onde circula –, aproveitando a oportunidade para 

ocasionalmente produzir material para o site francês ao registrar performances em 

países como Argentina e Ucrânia. Na mesma época, em 2010, uma parceria estabelecida 

com a marca Paco Rabanne para a divulgação do seu perfume Black XS propiciou a 

produção de uma série de Take Away Shows patrocinados, realizados em países como 

Espanha, Inglaterra, Turquia, Japão, México e Canadá. No ano de 2014, sob o pretexto 

https://www.youtube.com/watch?v=y-5XK-2Ufd4
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da Copa do Mundo de futebol no Brasil, o Blogothèque produziu uma série de 14 Take 

Away Shows batizada de Arua Amusica (figura 53), ambientados em São Paulo e Porto 

Alegre e protagonizados por bandas e músicos(as) brasileiros(as) como Tulipa Ruiz, 

Emicida, Criolo e Mallu Magalhães. 

 

 

Figura 53 - A abertura de Arua Amusica 

Fonte: La Blogothèque (2014c) 

 

Nesse mesmo período, Vincent Moon trabalhava em solo brasileiro na produção 

do longa-metragem Obá, Obá, Obá, dirigido por Benjamin Rassat, que revisita o 

repertório de Jorge Ben Jor nas vozes de outros artistas (SOUZA, 2014). Desde então, 

Moon tem passado a maior parte do tempo no Brasil, filmando rituais religiosos para o 

seu trabalho chamado Híbridos, realizado em parceria com a francesa Priscilla Telmon 

(SOUZA, 2014). Ele também chegou a produzir conteúdo videográfico com 

diversos(as) músicos (as) brasileiros(as), como Tom Zé, Gaby Amarantos, Elza Soares, 

Ney Matogrosso, Roberto Menescal, Criolo, Raízes Caboclas e Yamandu Costa. 

Todavia, nenhuma dessas produções foi publicada sob a legenda do Blogothèque, com o 

qual ele não contribuiu desde então. Aparentemente, uma das razões para o afastamento 

de Moon seria o surgimento de novas atrações videográficas do site, como as Pocket 

Parties / Soirées de Poche (“festas de bolso”), em que pequenos shows intimistas são 

organizados em apartamentos parisienses e registrados em forma de vídeo; sua 

insatisfação viria da aproximação do formato com certas características da linguagem 

televisiva, tornando o registro desnecessariamente formal. Somado a isso viria a 

https://www.youtube.com/watch?v=r_a6FcfC7BI
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conexão do Blogothèque com a circulação de estilos musicais jovens, contemporâneos e 

midiáticos, em oposição ao seu crescente interesse por expressões de culturas populares 

(NATAL, 2010). 

Com o gradual afastamento de Moon, diversos videastas passaram a participar 

da direção dos Take Away Shows, conferindo certa diversidade no tratamento da 

imagem. De modo geral, a estética lo-fi de alto contraste deu lugar a produções com 

cores mais saturadas, bordas mais definidas e enquadramentos mais abertos, produzidos 

por movimentos de câmera menos bruscos e imprevisíveis. As convencionais 

diagramações dos créditos das produções de Moon para o Blogothèque, em tipografia 

espessa e branca sobre fundo preto (figura 54), deram lugar a uma série de variações 

sem muita regularidade, de modo que cada produção pode apresentar uma solução 

estética diferente – geralmente editada sobre a própria imagem em movimento (figura 

55). 

 

 

Figura 54 - Diagramação de um Take Away Show de Vincent Moon 

Fonte: La Blogothèque (2010) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xsLuMy3a0O0
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Figura 55 - O cantor francês Rone se apresenta para o La Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2015b) 

 

Atualmente, além das atividades rotineiras de produção e publicação dos Take 

Away Shows e das Pocket Parties, a equipe do Blogothèque trabalha em uma série de 

projetos comissionados, representando a nova companhia La Blogothèque Productions, 

derivada diretamente do blog francês homônimo. Além de Chryde, fundador e CEO da 

produtora, outros(as) 23 integrantes exercem as funções de diretores de imagem, 

operadores de som, editores(as), assistentes de produção e coordenadores(as) de artistas. 

Seu portfólio inclui longas relacionados a temas musicais, vídeo clipes, coberturas de 

eventos ao vivo e até mesmo programas voltados à televisão, como o Take Away Chef 

– que, basicamente, convida chefs de cozinha mundialmente famosos(as) a 

experimentar receitas fora de seus espaços convencionais de trabalho (LA 

BLOGOTHÈQUE Productions, 2015). 

No decorrer desses anos de operação, os Take Away Shows também inspiraram 

o surgimento de uma série de canais de origens diversas, que buscam encontrar seus 

modos particulares de registrar e compartilhar música. Na maioria das vezes, essas 

iniciativas se inspiram diretamente nas diversas características próprias da proposta do 

Blogothèque – como a utilização do espaço da cidade e a improvisação desavisada da 

performance –, chegando inclusive a se identificar abertamente como publicações 

derivadas do blog francês. Para Munt (2010, p. 8), a utilização de equipamentos simples 

e de baixa resolução, a metodologia de ação relacionada à produção digital de baixa 

escala e a disponibilização pública para exibição das Take Away Shows sob a licença de 

https://www.youtube.com/watch?v=F-ifO6S55Gc
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compartilhamento livre Creative Commons contribuíram para associar a produção 

inicial dos Take Away Shows (mais particularmente, a produção de Vincent Moon) à 

noção de cinema amador, incentivando o surgimento de uma cultura participativa de 

compartilhamento e descoberta de bens culturais musicais. 

Dentre as diversas derivações observadas, podemos destacar a existência de 

outros weblogs e webzines
42

 que incorporaram produções de vídeo aos moldes 

observados no Blogothèque, constituindo-se como coletivos produtores de material em 

diversas linguagens. O site francês Le Cargo!, quatro anos mais velho que o 

Blogothèque, iniciou a produção de suas sessions em 2007, mas a alta frequência de 

publicação o fez ultrapassar os Take Away Shows em quantidade (LE CARGO!, 2015). 

O TheyShootMusic (2015), de Viena, proclama-se um dos primeiros geo-blogs da web, 

localizando todas as suas produções por meio de mapas, texto e fotografias; sua 

produção concentra-se em países da Europa, mas também inclui incursões na Argentina 

e Chile, como podemos observar em seu mapa de atuação (figura 56). 

 

 

Figura 56 - O mapa de atuação do They Shoot Music 

Fonte: They Shoot Music (2015) 

 

Outra webzine francesa, a Soul Kitchen (2015), realiza suas SK Sessions desde 

2009. Ambos os coletivos tem o hábito de produzir extenso material em língua francesa, 

sem versões em inglês, mesmo que parte considerável de seus convidados seja 

                                                 
42  Abreviação de web magazine (“revista da rede”), publicações periódicas circuladas por meio de 

websites e blogs. 

http://theyshootmusic.at/locations/
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proveniente de outros países. O blog de música Sound on the Sound (2015), de Seattle, 

EUA, não se encontra mais disponível para acesso na internet, mas as suas Doe Bay 

Sessions, produzidas até o ano de 2012, permanecem disponibilizadas no seu canal no 

YouTube. O blog britânico Line of Best Fit (2015a), que chegou a ser mencionado 

como o blog de música mais influente do Reino Unido (e o sexto no mundo todo) em 

2014, produz os seus vídeos, também denominados The Line of Best Fit (2015b), desde 

2010. Outro blog britânico de grande audiência, o Mahogany (2015), chegou a substituir 

completamente o seu endereço eletrônico pelas suas páginas no YouTube, Twitter e 

Facebook, quando passou por uma série de problemas técnicos. Atualmente, o grupo 

está novamente sediado em seu próprio website, mas o grande destaque entre as suas 

produções é a sua extensa produção de Mahogany Sessions (2015), que, desde 2010, 

tem se tornado um dos canais mais acessados do circuito. A partir de 2013, o coletivo 

também passou a organizar shows na cidade de Londres, protagonizados por alguns(as) 

dos(as) artistas com os(as) quais a equipe estabelece contato em meio às suas diversas 

atividades. 

 

4.2.2 Black Cab Sessions e canais que tematizam localidades específicas 

 

Outra produção frequentemente creditada como inspiradora para o surgimento 

de coletivos leva o nome de Black Cab Sessions, e foi fundada pelo diretor britânico 

Jono Stevens e seus amigos Jonny Maderson (diretor e editor) e Will Evans (editor), da 

Just So Films, e Gen Stevens (produtor) e Chris Pattinson (diretor de música e produtor), 

da Hidden Fruit Promotions, que buscavam formas de promover novos talentos 

musicais da cidade de Londres por meio da linguagem do vídeo, aproveitando-se da 

então recente plataforma do YouTube e o seu potencial de exposição (COOKE, 2012). 

Uma de suas motivações, frequentemente expressa em depoimentos, era a de apresentar 

performances musicais dissociadas do tratamento publicitário comum ao cenário 

musical mainstream: 

 

A ideia era que nós queríamos mostrar a música de um jeito diferente. Nós 

queríamos que, assim, quero dizer, vídeos promocionais são ótimos! Eu 

adoro eles, mas às vezes eles podem te afastar dos artistas mais do que 

aproximá-los; eles meio que criam uma película brilhante sobre os artistas – e 

seria ótimo se nós pudéssemos encontrar um meio de ter aquela experiência 

íntima que você tem quando está escutando música sozinho. Então nós 
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queríamos muito criar um espaço para performances íntimas aqui em Londres 

(LOST LECTURES, 2013, tradução nossa)43. 

 

O distanciamento dos grandes circuitos de música, o baixíssimo orçamento para 

a produção e a ausência de uma plataforma própria de divulgação também contribuíram 

para a definição do formato das Black Cab Sessions; nelas, artistas são convidados(as) a 

apresentar uma canção registrada em tomada única, enquanto circulam pela cidade de 

Londres nos bancos de trás dos tradicionais táxis pretos ingleses (figura 57). 

 

 

Figura 57 - O músico inglês Johnny Flynn se apresenta para as Black Cab Sessions 

Fonte: Chris Pattinson (2012) 

 

 A primeira session do coletivo foi produzida em 21 de maio de 2007, na ocasião 

em que a equipe trabalhava na filmagem e na produção de um show do músico britânico 

Johnny Flynn, e foi registrada após o término do espetáculo – com Flynn tocando violão 

em um passeio de taxi junto a dois membros da equipe de produção, que operavam uma 

câmera e um microfone (figura 57). O vídeo, que atualmente só está disponível na 

plataforma do YouTube por meio de uma republicação na conta pessoal de Chris 

Pattinson, recebeu uma boa taxa de acessos na época de seu lançamento e ajudou a 

conectar as Black Cab Sessions a outros(as) artistas interessados(as) (COOKE, 2012). O 

uso de táxis londrinos se tornou a marca registrada do grupo a ponto de batizar seu 

                                                 
43 “The idea is that we wanted to show music differently. We wanted to, kinda, I mean, promos are great! 

I love them, but at times they can take you away from the artists rather than join you in; they can kind of 

create a glossy film over the artist – and it would be lovely if we could find a way to have that intimate 

experience you have when you’re listening to music alone. So we really wanted to create a place for 

intimate performances anywhere in London”. 

https://www.youtube.com/watch?v=vbksyHcGsx0
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trabalho, e também serviu em grande medida para solucionar vários dos problemas de 

logística e orçamento que até então representavam um impedimento à atuação do 

quinteto. 

A fórmula instituída na session protagonizada por Flynn foi traduzida no slogan 

“One Cab. One Song. One Take.” (“Um táxi. Uma música. Uma tomada de câmera.”), e 

reflete as soluções encontradas pelo coletivo frente a essas limitações. Restringir-se à 

gravação de uma única música em tomada definitiva garante o baixo custo de produção 

e permite a negociação de curtos espaços de tempo na agenda das(os) artistas, que 

podem participar enquanto recebem uma carona até o hotel em que estão 

hospedados(as) ou aos espaços em que farão suas apresentações convencionais. O 

caráter improvisado dessa combinação também representa uma busca pela intimidade e 

por certa “naturalidade” da performance, e tem por objetivo aproximar o público das 

cenas gravadas. Por sua vez, os taxis pretos londrinos são uma característica muito 

disseminada da cultura inglesa no exterior, e a sua presença constante por toda a cidade 

lhes garante a possibilidade de gravar em diversos lugares e com grande rapidez (LOST 

LECTURES, 2013). Todas as sessions são realizadas em táxis reais, e são apresentadas 

pela própria figura do taxista ao início de cada vídeo (figura 58); aproximadamente 10% 

dos motoristas abordados não aceitam participar da gravação, mas aqueles que 

participam costumam se divertir com o processo (LONDON BLACK CABS, 2015). 

 

 

Figura 58 - Um taxista introduz a cantora inglesa Wall para uma Black Cab Session 

Fonte: Chris Pattinson (2012) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uRxiAx0PYu4
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O contentamento expressado pelos taxistas é igualmente anunciado por vários 

dos(as) participantes das Black Cab Sessions, e reflete o espírito buscado pelo coletivo 

de instigar o aspecto leve e descompromissado das performances musicais (LOST 

LECTURES, 2013): suas(seus) protagonistas ocasionalmente se distraem com a cidade 

em movimento e os acontecimentos do trânsito, interagem com os seus arredores e se 

chacoalham em meio ao balanço do carro; alguns deles chegam a recomendar a 

experiência para outros(as) músicos(as), o que contribuiu para que houvesse a 

participação de diversos(as) artistas de carreira consolidada. Com a disseminação de seu 

trabalho e o acesso facilitado a gravadoras, o coletivo estabeleceu a medida de 50% de 

artistas contratados por selos musicais para 50% de artistas independentes no fluxo de 

sua produção, almejando dessa maneira atrair a atenção do público para os(as) 

participantes mais modestos em função das celebridades. (LOST LECTURES, 2013). 

Essa política se mostrou eficaz, ao ponto que diversos(as) artistas em início de 

carreira que figuraram nas Black Cab Sessions, como a banda Dry the River e a cantora 

Lianne La Havas, se beneficiaram da exposição considerável que receberam, manifesta 

por meio de ofertas de contratos com gravadoras, convites para figurar em outros vídeos 

e websites e da consolidação de público cativo. O grande problema, todavia, se 

encontrava justamente no caráter informal da relação estabelecida entre o coletivo e 

os(as) seus(suas) convidados(as), desvinculado de um plano de negócios – como conta o 

diretor Jono Stevens (LOST LECTURES, 2013, tradução nossa): 

 

O problema é: a coisa que nos tornou possível, a internet – nós começamos 

em 2007 e o YouTube em 2005, sabe, não foi tão depois – é a mesma coisa 

que nos nega um fluxo contínuo de receita. Então, de fato, as únicas pessoas 

que realmente lucram com o que nós fazemos são os grandes, gigantescos 

servidores e serviços de rede e os taxistas. (...) a audiência está lá para todas 

as nossas criações, a demanda está lá – mas o fato de você poder adquirir esse 

conteúdo de graça nos dias de hoje oblitera o antigo modelo das coisas de ‘eu 

gosto disso, então vou pagar por isso’44. 

 

A manutenção econômica do projeto começou a se tornar possível com o 

interesse do canal de televisão britânico Channel 4 pelo formato das Black Cab Sessions, 

e a proposta de transformá-las em uma série de 6 episódios de meia hora de duração. O 

programa, transmitido pela primeira vez em fevereiro de 2012, foi batizado de Black 

                                                 
44 “The problem is: the thing that enabled us, the internet – we started at 2007 and YouTube at 2005, you 

know, it wasn’t that far after – it was the same thing that denies us a straightforward revenue stream. So, 

in fact, the only people who really profit from what we do are the big, giant computer servers and 

networks and the cabbies. (…) the audience is there for all our creations, the demand is there – but the 

fact you can get this content for free nowadays obliterates the ‘I like that, I’ll pay for it’ old model of 

things”. 
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Cab Sessions USA (figura 59), e apresentava o táxi preto londrino em circulação por 

seis cidades dos Estados Unidos, sob o pretexto de compreender a relação entre a 

música e o local onde esta é produzida. Desse modo, cada episódio era protagonizado 

por uma série de artistas locais, que não só se apresentava no banco traseiro do táxi, 

como de costume, mas também tinha a função de guia-los pela cidade e falar a respeito 

das suas cenas musicais. 

 

 

Figura 59 - Logotipo do programa de TV Black Cab Sessions USA 

Fonte: Black Cab Sessions (2011) 

 

Ao contrário das polêmicas discutidas anteriormente em torno da relação das 

Take Away Shows do Blogothèque com o formato de radiodifusão, a reação pública de 

integrantes do Black Cab Sessions foi totalmente positiva, e apontava para uma grande 

vantagem no formato de longa duração dos episódios de TV: a possibilidade de interagir 

com os(as) convidados(as) e fazê-los(as) compartilhar suas vivências, em oposição ao 

rápido deslocamento de uma carona de táxi no modelo convencional (COOKE, 2012; 

LOST LECTURES, 2013). 

A ironia, segundo Jono Stevens, estaria no fato de suas produções digitais 

dependerem financeiramente do modelo tradicional e “velho” da televisão (LOST 

LECTURES, 2013); isso parece orientar o coletivo a expandir o seu trabalho por 

diversas vias, mantendo a sua produção digital como o núcleo que os possibilita 

disseminar artistas novos(as) ou pouco conhecidos(as), ao mesmo tempo em que 

buscam negociar produções fora de território britânico (COOKE, 2012). Em julho de 

https://vimeo.com/27000935
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2012, diversos veículos do meio musical noticiaram o lançamento da Black Cab 

Sessions Records, selo musical que produziu um único EP e aparentemente encerrou 

suas atividades (LINE OF BEST FIT, 2012). O grupo também teria negociado a 

possibilidade de produzir uma série tematizada na cena musical contemporânea 

brasileira, que teria por objetivo divulgar artistas brasileiros para plateias de outros 

países (LOST LECTURES, 2013). 

Até o ano de 2015, nenhuma nova notícia a respeito dessas negociações foi 

divulgada, e as duas únicas sessions produzidas pelo coletivo e protagonizadas por 

artistas brasileiros ocorreram em ocasiões de passagem de seus participantes pela cidade 

de Londres: uma delas foi realizada em conjunto com o carioca Rodrigo Amarante, em 

junho de 2014, enquanto a outra registrou um dueto entre Caetano Veloso e Gilberto Gil, 

em julho de 2015 (LEVINSON, 2015, figura 60). 

 

 

Figura 60 - Os brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil se apresentam para o Black Cab Sessions 

Fonte: Levinson (2015) 

 

 É curioso observar que, a despeito da narrativa construída pelos depoimentos 

dos integrantes do coletivo, e da profusão de iniciativas diretamente inspiradas pelos 

seus vídeos (e concentradas em uma espécie de circuito informal), as Black Cab 

Sessions se constituem como o único objeto analisado neste trabalho nos anos de 2014 e 

2015 que, ironicamente, não se encontra de maneira efetiva na plataforma do YouTube. 

Ao contrário de outros canais que, por razões diversas e pouco conhecidas, interrompem 

suas atividades em definitivo ou por longos períodos de tempo – e que ainda sim 

https://www.youtube.com/watch?v=TQiVQJvuVYM
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continuam a integrar o espaço de circulação de vídeos do website, uma vez que suas 

publicações antigas permanecem acessíveis –, o coletivo londrino parece não participar 

oficialmente da plataforma por meio de um cadastro de usuário, não sendo possível 

localizar um canal próprio que concentre todas as suas publicações. Atualmente, o único 

meio disponibilizado pelo grupo para acesso de seu material é o website oficial das 

Black Cab Sessions (2015), que funciona como uma plataforma exclusiva de circulação 

do seu material e informações de contato. 

 Mais curioso ainda é a resposta de parte da comunidade do YouTube que, não 

encontrando o material desejado, decide por localizá-lo em outras fontes e republicá-lo 

no website por meio de seus próprios canais. Grande parte da produção das Black Cab 

Sessions pode ser encontrada no YouTube sob a responsabilidade de outros(as) 

usuários(as) (entre eles, o próprio Chris Pattinson, integrante do coletivo que 

ocasionalmente compartilha algumas sessions por meio de sua conta pessoal). Essa 

prática se tornou tão recorrente que, em dezembro de 2013, a plataforma do website 

acabou por indexar automaticamente todas as republicações sob uma lógica de tópico de 

discussão coletiva (em outras palavras, uma hashtag, a #BlackCabSessions), anexando-

as a uma página própria nos moldes de um canal convencional de usuários(as) 

cadastrados(as) (figura 61), chegando até mesmo a importar a definição de Black Cab 

Sessions do site Wikipedia para utilizá-la como descrição do canal. Usuárias(os) 

desavisadas(os) podem facilmente confundir a página por uma eventual conta oficial do 

coletivo, caso não observem, ao fim da descrição, a declaração de que “este canal foi 

gerado automaticamente pelo sistema de descoberta de vídeos do YouTube” 

(#BLACKCABSESSIONS, 2015b, tradução nossa)
45

. 

 

                                                 
45 “This channel was generated automatically by YouTube's video discovery system”. 
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Figura 61 - A página #BlackCabSessions, gerada automaticamente pelo YouTube 

Fonte: #BlackCabSessions (2015a) 

 

Por meio da iniciativa desses(as) agentes, a produção das Black Cab Sessions 

acaba sendo reincorporada ao circuito, inserindo-a no terreno em que os demais canais 

observados podem circular suas criações. Aparentemente, interações dessa natureza não 

são de interesse do coletivo; em entrevista, Chris Pattinson (COOKE, 2012, tradução 

nossa) alega conhecimento de diversos canais de propostas semelhantes em circulação 

pela internet e, salvo por elogios diretamente direcionados ao Blogothèque, demonstra 

certa indiferença pelo conteúdo frequentemente compartilhado: “a meu ver, existem 

[programas para a internet baseados em música] demais por aí agora. Não estou me 

referindo a ninguém em particular, mas existem várias ‘alguma coisa sessions’, o que 

acaba ficando um pouco enfadonho”
46

. 

O comentário dirigido de Pattinson às “alguma coisa sessions” pode ter relação 

com o fato de que muitas dessas produções costumam se inspirar diretamente nas Black 

Cab Sessions, possivelmente disseminando o uso da palavra (session) como uma forma 

de identificação ou homenagem. De qualquer forma, diversos coletivos parecem buscar 

suas próprias temáticas por meio do uso recorrente de localidades específicas, 

possivelmente buscando uma marca registrada aos moldes do táxi londrino. As Green 

Couch Sessions, de Vancouver, centram-se na figura de um sofá verde itinerante, no 

qual artistas e bandas de várias regiões do Canadá apresentam suas músicas (figura 62). 

                                                 
46 “In my view, there are too many of them out there now. Not having a dig at anyone in particular, but 

there are a lot of the ‘something sessions’, which just gets a bit dull”. 

https://www.youtube.com/channel/UC4_ySnU_uMuk1_IBxYyB59Q
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A ideia surgiu quando seus criadores Michelle Alan e Jonathan Krauth encontraram o 

sofá velho jogado no lixo, e desde então vem sendo realizada gratuitamente com fins de 

divulgação de artistas locais. O trabalho depende da contribuição de transportadoras e 

voluntários com carros grandes, para o transporte do sofá, e recentemente procurava 

contribuições para a restauração do móvel – com a possibilidade de alterá-lo para que se 

pudesse inserir cabos de instrumentos musicais (COLE, 2014). 

 

 

Figura 62 - O cantor canadense Royal Wood se apresenta para as Green Couch Sessions 

Fonte: GreenCouchFilms (2012) 

 

O Bandstand Busking (2015), de Londres, utiliza-se dos diversos coretos 

abandonados da capital inglesa para a realização de seus pequenos shows registrados em 

vídeo; de maneira semelhante, as AB Sessions (2015), as Station Sessions (2015) e as 

Acoustic Rooms Sessions (ACOUSTICROOMS, 2015) tematizam suas produções em 

locais específicos – respectivamente, uma sala de concertos secular de Bruxelas, uma 

estação de trem londrina, e os diversos espaços de uma casa noturna de Nottingham, 

Inglaterra, que possui a tradição de organizar diversas atividades para a divulgação de 

artistas locais. Também podemos observar a existência de canais cuja produção é 

tematizada pela cidade na qual a sua equipe reside, como o Bruxelles Ma Belle (2015), 

o Berlin Sessions (2015) e o Amsterdam Acoustics (2015) – além do caso já relatado do 

Sideshow Alley, de Melbourne e Nova York. 

Como o próprio nome indica, o canal Amsterdam Acoustics (AA) se foca na 

produção de performances acústicas em locais diversos da cidade de Amsterdã, Holanda. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9aesobGaS0
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Essas produções são em sua maioria realizadas à luz do dia, em locais abertos e na 

proximidade de transeuntes, protagonizando canções em inglês de artistas de 

nacionalidades diversas. Todo o trabalho de direção e produção do canal é creditado à 

dupla Arttu Sesselaar e Jeroen van der Poel, mas em algumas situações extraordinárias – 

como na session com o norueguês Erlend Øye, em que a equipe é expulsa do transporte 

público (figura 63) – podemos observar a atuação de uma equipe extensa. 

 

 

Figura 63 - A equipe do Amsterdam Acoustics resolve um mal-entendido com um policial 

Fonte: Amsterdam Acoustics (2013) 

 

Arttu e Jeroen ainda declaram trabalhar com outras produções videográficas e 

cinematográficas fora do escopo do Amsterdam Acoustics – interessante notar a 

descrição de Jeroen van der Poel em seu website profissional, em que ele se proclama 

“conhecido por seu estilo espiritual, ascético e estético”
47

 (POEL, 2015, tradução nossa), 

em moldes semelhantes àqueles já abordados a respeito de Vincent Moon e as Take 

Away Shows. Em ocasiões especiais, o Amsterdam Acoustics também realiza 

experiências videográficas envolvendo artistas convidados, que são entrevistados por 

uma espécie de voz fantasmagórica emitida por um gravador de fita enquanto suas 

expressões faciais são registradas e reproduzidas por televisores em um efeito de mise 

em abyme, provocado pela retroalimentação da imagem. Uma dessas ocasiões, a 

                                                 
47 “known for his spiritual, ascetic and aesthetic style”. 

https://www.youtube.com/watch?v=oqSSg4Nz3gE
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entrevista com a dupla CocoRosie (figura 64), foi a última publicação antes de um 

interrompimento repentino de sua produção, até então realizada em frequência mensal. 

 

 

Figura 64 - A dupla norte-americana CocoRosie é entrevistada pelo Amsterdam Acoustics 

Fonte: Amsterdam Acoustics (2013) 

 

Em julho de 2014, em sua página no site Facebook, a equipe emitiu um 

comunicado em que declarava interesse em expandir sua atuação para outras cidades 

(AMSTERDAM ACOUSTICS, 2014). A publicação foi prontamente respondida por 

diversos usuários, com pedidos e sugestões de localidades, mas até o ano de 2015 o 

Amsterdam Acoustics permanece inativo. 

 

4.2.3 Apropriações relacionadas a moda e comportamento 

 

A forte conexão entre produções nos moldes observados e a promoção de 

novas(os) artistas parece orientar as temáticas registradas para circuitos jovens de 

bandas e público, sobretudo quando observamos os estilos musicais privilegiados e as 

faixas etárias dos(as) músicos(as) em início de carreira. Não seria de se surpreender, 

desse modo, que a iniciativa de patrocinar conteúdo nesses moldes viesse, entre outros 

casos, de empresas de nichos como as indústrias da moda e comportamento, buscando 

dessa maneira rejuvenescer a sua marca e conquistar uma nova geração de 

consumidores(as). 

https://www.youtube.com/watch?v=d6dXurBLS3M
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Neste mesmo raciocínio, nossa análise acerca das publicações aqui mencionadas 

nos permitiu observar a presença de dois canais de produção videográfica própria que 

parecem compartilhar diversos dos aspectos estéticos e temáticos que buscamos reforçar 

neste trabalho – e que, se não resultam de uma inspiração direta deste fenômeno, ao 

menos acabam por integrá-lo em certa medida em seus processos de circulação na 

plataforma do YouTube. A primeira delas – de soluções estéticas muito semelhantes às 

do Watch Listen Tell, dois anos mais antigo – compreende a empreitada da luxuosa 

marca britânica de moda Burberry no campo da música, buscando desse modo vincular 

determinados estilos musicais à sua identidade. O projeto, denominado de Burberry 

Acoustic, é apenas uma das diversas iniciativas lideradas pelo diretor criativo da 

empresa, Christopher Bailey, que chegou também a promover a criação de um 

departamento voltado em tempo integral para tais questões (BARTON, 2013). O 

Burberry Acoustic também representa mais um vínculo de Bailey com o público cativo 

que acompanha a marca por meio de redes sociais e, por essa razão, foi introduzido por 

meio de um vídeo do diretor às(aos) espectadoras(es), que entre outras questões, 

confidencia sua ligação com o projeto: 

 

Oi, pessoal, eu queria dar um oi – Eu sinto que não tenho conversado com 

vocês já faz um tempo. Eu gostaria de pessoalmente convidá-los a olhar e 

assistir e ouvir o Burberry Acoustic; é um projeto incrível que estivemos 

trabalhando – espero que alguns de vocês já tenham visto – são basicamente 

sessões acústicas ao vivo com bandas que amamos, bandas que admiramos, 

bandas nas quais acreditamos, as novas bandas britânicas jovens. Eu 

realmente espero que vocês consigam dar uma olhada, música é tão 

importante para nós, e eu sei que ela também é para muitos de vocês 

(BURBERRY, 2010, tradução nossa)48. 

 

O projeto apresenta jovens artistas britânicos(as) em cenários cuidadosamente 

selecionados, apresentados ao início do vídeo pelos(as) seus(suas) protagonistas. Ao 

contrário dos exemplos até agora mencionados, os cenários escolhidos são impecáveis e 

livres da circulação de pessoas, conferindo certo aspecto onírico às produções; os(as) 

participantes se apresentam vestindo apenas trajes da última coleção da marca, bem 

maquiados e de cabelo impecável, e a sua posição no quadro permanece estática e livre 

de interações com o ambiente, de modo a favorecer a composição da cena (figura 65). 

 

                                                 
48 “Hey guys, I wanted to say hi – I feel like I haven’t spoken with you in a while. I wanted to personally 

invite you to look and watch and listen to Burberry Acoustic; it’s an amazing project that we’ve been 

working on – I hope some of you have already seen it – it’s basically live, acoustic sessions with bands 

that we love, bands that we admire, bands that we believe in, the young british new bands. I really hope 

you can get to see it, music is so important to us, and I know it is for so many of you guys”. 
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Figura 65 - A banda inglesa Life In Film se apresenta para o Burberry Acoustic 

Fonte: Burberry (2010) 

 

Em alguns casos, as bandas e artistas apresentados(as) pelo Burberry Acoustic 

também protagonizam publicações de outros canais, o que nos permite observar o seu 

comportamento livre da rigidez de câmera, pose e vestimenta dos vídeos da grife – 

como no caso da banda Life In Film (figura 65), que também participou de uma 

produção do Berlin Session anos depois, com a mesma música (figura 66). 

 

 

Figura 66 - A banda inglesa Life In Film se apresenta para as Berlin Sessions 

Fonte: berlinsession (2015) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-KtEBsFcuI
https://www.youtube.com/watch?v=BpmJNgua0sc
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As produções do Burberry Acoustic são publicadas na página da empresa no 

YouTube, em meio a coberturas de desfiles de moda e vídeos apresentando as novas 

coleções da grife. Alguns(as) artistas participantes do projeto também integram outras 

atividades, como a participação em desfiles de moda por meio de shows (BARTON, 

2013) e compilações de trilha sonora (BURBERRY, 2015). Dentre os canais observados, 

O Burberry Acoustic figura entre os mais acessados, com diversas publicações 

ultrapassando um milhão de acessos. 

Outro exemplo diretamente relacionado a questões de moda e comportamento é 

o da webzine parisiense madmoiZelle.com (2015), cujo conteúdo destina-se a 

adolescentes e jovens mulheres francesas. O website, identificado pelo mote “Je ne suis 

pas celle que vous croyez” (“Eu não sou o que você pensa”), busca seu diferencial na 

abordagem de temas considerados “para mulheres”, procurando abranger conteúdos 

diversos de maneira jovial e contemporânea – como a transmissão em vídeo de suas 

participantes jogando jogos de videogame (madmoizelledotcom, 2015) esquetes 

cômicas sobre sexo ou a produção frequente de vídeos musicais de artistas franceses(as) 

em lugares diversos, possivelmente incorporando aquilo que compreendem como uma 

tendência comportamental jovem (figura 67).  

 

 

Figura 67 - A cantora francesa ZAZ se apresenta para o madmoiZelle.com 

Fonte: madmoiZelle.com (2010) 

 

Estes últimos são costumeiramente publicados na página da webzine do 

YouTube, em meio a vídeos informativos sobre sexualidade, conteúdo humorístico, 

https://www.youtube.com/watch?v=MOk5yYLAQvU
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dicas de saúde e assuntos relacionados a vestuário e tatuagens, recebendo uma grande 

quantidade de visualizações. Tendo em vista o seu público-alvo, todas as publicações do 

madmoiZelle.com são realizadas em francês – mesmo em casos de participações de 

artistas de outros países, que por sua vez costumam se dirigir à câmera em língua 

inglesa. A frequência impressionante de produção do canal proporcionou a publicação 

de mais de 400 vídeos de música, propiciando uma coleção vasta com níveis de 

popularidade que variam dos poucos milhares aos milhões de acessos – a publicação 

protagonizada pela cantora ZAZ e a sua banda (figura 67) se aproximava, ao final de 

2015, da faixa dos dez milhões de acessos. 

 

4.2.4 Estúdios, produtoras de vídeo, selos e gravadoras musicais 

 

Outro caso observado entre os coletivos criadores de sessions é o de empresas 

diretamente relacionadas à produção artística de terceiros(as), cuja lógica de negócios 

depende, ao menos em partes, do seu potencial de gerenciar a imagem, o som ou até 

mesmo a carreira de seus(suas) clientes. Esses casos também refletem a conveniência 

que produções videográficas musicais nessas características podem representar às(os) 

suas(seus realizadoras(es), uma vez que dispõem de toda a infraestrutura necessária para 

a sua execução. 

Inicialmente voltado à cobertura de desfiles de moda e entrevistas com 

músicos(as) e celebridades de passagem pela cidade de Paris, o canal 3ème Gauche 

(2015a) é diretamente vinculado à produtora de vídeo Left Productions, que atua 

diretamente em parceria com selos musicais de artistas de prestígio para distribuir de 3 a 

4 vídeos semanais em seu perfil (3ÈME Gauche, 2015d). O nome do canal se refere ao 

termo francês “3ème étage gauche” (“terceiro andar à esquerda”), e toda a terminologia 

utilizada na comunicação de seu conteúdo faz alusão ao caráter informal imaginado de 

uma reunião de conhecidos(as) em um apartamento compartilhado: os(as) 

espectadores(as) que acessam a página são denominados(as) de “companheiros(as) de 

flat” (flatmates), enquanto os(as) artistas participantes são imaginados(as) como 

vizinhos(as) (neighbors) convidados(as) para uma visita. A produção protagonizada no 

3ème Gauche é vendida como acústica e “real” (em uma linguagem coloquial, “sessões 

acústicas autênticas e música incrível e real”, tradução nossa)
49

 – realidade essa que é 

expressão de um “desejo de compartilhar música sem artifícios e em seu estado natural” 

                                                 
49 “Authentic acoustic sessions and real fucking amazing music!” 
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(tradução nossa)
50

. Seus vídeos, que privilegiam bandas internacionais anglófonas 

(como no caso do norte-americano Curtis Harding, apresentado na figura 68), 

costumeiramente apresentam a indicação “[Live in Paris]” (“Ao vivo em Paris”) em 

seus títulos, intercalando elementos textuais em inglês e francês em seu conteúdo 

descritivo. 

 

 

Figura 68 - O cantor norte-americano Curtis Harding se apresenta para o 3ème Gauche 

Fonte: 3ème Gauche (2015c) 

 

Outro canal diretamente vinculado a uma produtora é o brasileiro Música de 

Bolso, afiliado à Intro Pictures (que até então adotava o nome de Ioiô Filmes). Como 

diversos dos coletivos aqui observados, o projeto busca se identificar com a 

performance inusitada registrada em vídeo: 

 

Música de Bolso é um projeto audiovisual que faz música para ver e vídeos 

para ouvir. Que quer produzir uma apresentação ‘ao vivo’ onde ela 

provavelmente não aconteceria - ou, se acontecesse, onde não haveria uma 

câmera para registrá-la. Que quer a descontração e o acaso. Que não quer ser 

um clipe e quer, antes, simplificar e dinamizar a experiência do vídeo musical. 

Que se finca aqui, mas que se expande por blogs, sites de relacionamento, 

portais de exibição de vídeo e tudo o mais que possa ser visível e interativo e 

que nos propicie vias de múltiplas direções. Que quer a diversão. Que quer 

muito, enfim (MÚSICA DE BOLSO, 2015). 

 

Essa proposta, de maneira muito semelhante a produções como as do 

Blogothèque, acaba por transportar seus(suas) protagonistas para os mais diversos 

                                                 
50 “3ème Gauche was born from the desire to share music without artifice and in its natural state.” 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y90yzFyJu0
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espaços onde devem se apresentar – como bancas de revistas, banheiras, caixas d’água e 

lojas de brinquedo, como no vídeo com a banda mineira Pato Fu (figura 69): 

 

 

Figura 69 - A banda mineira Pato Fu se apresenta para o Música de Bolso 

Fonte: Música de Bolso (2009) 

 

Apesar das similaridades do Música de Bolso com diversos outros canais, a 

presença exclusiva de artistas nacionais e o uso corrente da língua portuguesa parecem 

dificultar muito as possibilidades de sua inserção no circuito observado. De fato, não 

pudemos presenciar nenhuma ocasião em que o sistema de Vídeos Relacionados do 

YouTube tenha assimilado os vídeos do canal brasileiro às demais produções – o que 

ocorreu diversas vezes no caso dos canais de língua alemã e francesa (como no próprio 

3ème Gauche), em vista da participação de artistas que incorporam a língua inglesa em 

suas músicas. 

Outras iniciativas observadas também podem ilustrar a presença de empresas 

comerciais do ramo no circuito das sessions. As Crypt Sessions (2015), por exemplo, 

são coordenadas e realizadas no estúdio musical The Crypt, em Londres, que dispõe de 

microfones e instrumentos musicais de todos os tipos para a conveniência de seus(suas) 

convidados(as). A Beatnik Creative (2015), que realizava as suas Beatnik Sessions em 

meio ao seu trabalho jornalístico de cobertura musical, utilizou-se de seu conhecimento 

e equipe para se transformar em um selo multimídia, coordenando produção musical, 

gráfica e de relações públicas de suas(seus) clientes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K8CXeb5xvd4
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4.2.5 Sofar, a plataforma que conecta músicos(as), organizadores(as) e público 

 

Possivelmente o exemplo mais desviante dentre todos os canais observados, o 

Sofar (acrônimo para Songs From a Room, ou “músicas para um cômodo”) constitui-se 

mais como uma grande plataforma do que como um coletivo, e utiliza-se do YouTube 

como meio de conectar seus(suas) diversos(as) participantes e seguidores(as) e 

promover tanto as suas ações quanto o trabalho de artistas envolvidos(as). Instituído 

enquanto comunidade em 2010, o Sofar teve origem nas atividades de um grupo de 

pessoas da Inglaterra que, em 2009, “frustrados(as) com a experiência tradicional de 

música ao vivo” (Sofar Sounds, 2015b, tradução nossa)
51

, decidiram convidar três 

jovens artistas locais para um pequeno show acústico em um flat na cidade de Londres, 

organizado secretamente para um grupo seleto de pessoas. Atualmente, o projeto 

engloba cidades de mais de 40 países, incluindo o Brasil (em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Recife, Belém, Salvador 

e Maceió), e é responsável por conectar artistas, organizadores(as) e plateia em shows 

secretos e intimistas realizados em condições inusitadas – tradicionalmente, 

apresentações acústicas com poucos microfones em salas de estar cedidas por alguns de 

seus participantes. 

Todas as atividades organizadas pelo Sofar dependem do espaço cedido por 

participantes, cadastrados(as) no website do projeto (SOFAR SOUNDS, 2015a). A data 

estabelecida pela comissão organizadora em conjunto com os(as) anfitriões é divulgada 

via e-mail a todas(os) as(os) interessadas(os), que se candidatam por meio de um 

registro on-line. No intuito de garantir o formato intimista e modesto do show, as 

pessoas cadastradas passam por um sorteio para o preenchimento de um número 

limitado de vagas, recebendo por e-mail as informações necessárias para encontrar o 

local do próximo evento. Este é divulgado apenas 48 horas antes da data estipulada, 

para fins de sigilo, e as atrações da noite só são reveladas no evento – via de regra, 

artistas e bandas escolhidos(as) por uma comissão, dentre aqueles que tenham 

demonstrado interesse ao se candidatar via website. 

Tradicionalmente, as noites de shows do Sofar são registradas em vídeo e 

publicadas no canal do projeto no YouTube; nele, é possível observar as atividades 

realizadas em todas as cidades participantes e entrar em contato com o trabalho das 

bandas e artistas – para os(as) quais a circulação do material em vídeo pode representar 

                                                 
51 “Frustrated by of the traditional live music experience”. 
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uma exposição potencialmente internacional. Pelas próprias características do projeto, 

os vídeos tradicionalmente apresentam seus(suas) protagonistas em versões adaptadas 

de suas músicas, muitas vezes por meio de instrumentos musicais que não figuravam 

nas versões tradicionais presentes em shows comuns – na participação da banda 

Humanish na estreia da versão curitibana do Sofar, por exemplo, as tradicionais 

guitarras e bateria foram substituídas por violões, pandeiro e violino (figura 70). 

 

 

Figura 70 - A banda curitibana Humanish se apresenta no Sofar Curitiba 

Fonte: Sofar Sounds (2014) 

 

Atualmente, o Sofar conta com mais de 500 apresentações anuais, e já registrou 

mais de 3.600 performances em formato de vídeo – todas disponíveis na página do 

projeto no YouTube. Em 2014, a equipe organizadora do Sofar São Paulo também 

realizou um evento aberto ao público geral, o Sofar+ Secret Festival, que reuniu cerca 

de 600 participantes e 10 artistas e bandas em 8 horas de atividades (SOFAR PLUS 

BRASIL, 2014). 

 

4.2.6 Trabalhos pessoais de videastas e pequenos coletivos 

 

“Meu nome é Will, eu sou um videasta e colecionador de músicas – Eu faço 

filmagens com bandas que eu gosto. Estou baseado na Irlanda, mas eu filmo por todo 

lugar. Então, se você é um(a) músico(a) ou artista e acha que eu me interessaria em 

https://www.youtube.com/watch?v=EqxoF_gp7lg
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registrar você, por favor entre em contato” (BANDWIDTH, 2015, tradução nossa)
52

. 

Essa abordagem de Will McConnell na apresentação das Bandwidth Sessions no 

Facebook reflete em grande parte a natureza pessoal de seu trabalho. A ideia de coleção 

surgiu progressivamente na medida em que produzia seus vídeos para o canal, se 

tornando cada vez mais um elemento fundamental de sua proposta. Hoje, ela se 

materializa por meio de dois de seus objetivos declarados. O primeiro é a disseminação 

de artistas independentes das proximidades da cidade de Belfast, Irlanda do Norte, onde 

vive e trabalha na maior parte do tempo. Para isso, ele procura inseri-los(as) em meio a 

produções de artistas maiores e mais requisitados(as), que muitas vezes precisam ser 

insistentemente convencidos(as) a participar (TIEDEMANN, 2013ª, tradução nossa)
53

: 

 

a ideia era fazer uma série de vídeos atos-grandiosos-atos-menores-atos-

grandiosos-atos-menores para que pessoas procurando por nomes como [a 

banda] The National no YouTube possam também topar com algum 

compositor desconhecido de Belfast. 

 

A segunda motivação, por sua vez, resulta da primeira; ao promover um olhar 

sobre uma cena musical local, Will passou a se interessar pela possibilidade de registrar 

as diversas iniciativas que não encontram visibilidade nos grandes circuitos, tornando o 

seu trabalho uma espécie de acervo
54

 - “um dia quem sabe alguém possa abri-lo como 

um ovo de páscoa e descobrir que época e cultura musicalmente ricas nós vivemos na 

Irlanda do Norte no começo dos anos 2000” (TIEDEMANN, 2013ª, tradução nossa)
55

. 

Com isso, as protagonistas dos vídeos de Will deixaram de se limitar às(aos) suas(seus) 

artistas de interesse, abrangendo inclusive convidados(as) que ele acredita tocar muito 

mal (TIEDEMANN, 2013a).  

Suas produções costumeiramente se utilizam do uso de lentes com foco suave e 

da iluminação natural dos ambientes para realçar as temperaturas de cor resultantes de 

cada contexto, resultado de escolhas estéticas e técnicas declaradamente contraditórias 

aos moldes que Will apreendeu na academia – e reforçadas por meio da sua 

aproximação posterior com a produção dos Take Away Shows do Blogothèque 

                                                 
52 “My name is Will, I'm a videographer and song collector - I film session recordings with bands I like. 

I'm based in Ireland, but film all around the place. So if you're a musician or artist and you think I would 

be interested in recording you, please get in touch”. 
53 “The idea was to make a series of big-act-little-act-big-act-little act videos so that people searching for 

the likes of The National on YouTube might also stumble across some unknown Belfast songwriter”. 
54 A noção de “colecionar músicas com uma câmera”, presente no título desta dissertação, foi retirada do 

depoimento de Will McConnell em entrevista (TIEDEMANN, 2013a). 
55 “one day someone will hopefully crack it open like an Easter egg and discover what a musically rich 

culture and time we lived in Northern Ireland in the early 2000s”. 
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(TIEDEMANN, 2013a). Os espaços e momentos de cada registro são variáveis, fruto de 

uma negociação com os(as) artistas convidados(as): 

 

Eu frequentemente quero que os(as) artistas respondam ao espaço em que 

estamos gravando, então eu peço a eles(as) que escolham algum lugar que 

lhes tenha uso ou significado, seja uma igreja com bastante reverberação ou a 

sala de ensaios onde tocaram suas primeiras notas juntos(as). A ideia é criar 

uma ressonância emocional para quem performatiza, e quem sabe algumas 

vezes fazê-los(as) abaixar sua guarda (TIEDEMANN, 2013b, tradução 

nossa)56. 

 

Algumas imagens e informações a respeito dos dias de gravações também são 

disponibilizadas ocasionalmente por meio das redes sociais Facebook, Twitter e 

Instagram, onde, ocasionalmente, Will também compartilha o conteúdo de outros canais 

como o Blogothèque. Ativa desde 2009, a página do Bandwidth já abriga quase 500 

vídeos, sendo que cada artista pode figurar em 2 ou 3 deles, performatizando músicas 

diferentes. Suas publicações ocorrem algumas vezes ao mês, quando ele faz o upload de 

diversos vídeos ao mesmo tempo. A Bandwidth Session mais acessada até hoje é a da 

música Ocean and a Rock, da cantora irlandesa Lisa Hannigan (figura 71). 

 

 

Figura 71 - A cantora Lisa Hannigan se apresenta para as Bandwidth Sessions 

Fonte: BANDWIDTH (2009) 

 

                                                 
56 “I often want artists to respond to the space that we’re recording in, so I’ll ask them to pick somewhere 

that has use or significance for them, be it a reverby church or the practice room where they played their 

first notes together. The idea is to create an emotional resonance for the performer, and hopefully just 

sometimes to trick them into letting their guard down”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp4jukQ7tTA
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Casos como o de Will McConnell se diferem dos exemplos anteriormente 

abordados por não se relacionarem diretamente com grandes coletivos, produtoras ou 

modelos de negócio corporativos. Inspirados(as) pelo trabalho de blogs e coletivos 

como o Blogothèque e as Black Cab Sessions, diversos(as) videastas e cineastas 

empreendem suas próprias versões das sessions, frutos do trabalho solitário ou do 

esforço de pequenos grupos, que muitas vezes carecem da infraestrutura ou da logística 

disponível às grandes produções. Em vários casos, seus(suas) realizadores(as) 

apresentam algum histórico relacionado ao mercado de vídeo ou de música, e veem na 

plataforma do YouTube a possibilidade de dar vazão aos seus desejos criativos e 

inquietações a respeito de modelos mais difundidos de vídeos musicais – transformando 

o ato de publicar vídeos em suas contas pessoais simultaneamente em uma espécie de 

hobby e ato político. 

 Provavelmente a iniciativa mais popular dentre aquelas que podem se encaixar 

nessa descrição, o canal inglês Watch Listen Tell (WLT) tem servido de hobby para o 

cineasta David Tree desde o seu lançamento, em 2008, quando Tree resolveu 

transformar um piloto para um programa televisivo em projeto pessoal (BEC, 2009). 

Sua primeira publicação protagonizava a banda Florence and the Machine (figura 72), 

na época um grupo desconhecido, e que viria a se tornar um fenômeno internacional 

pouco tempo depois. 

 

 

Figura 72 - A banda inglesa Florence and the Machine se apresenta para o Watch Listen Tell 

Fonte: watchlistentell (2008) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wvMfbfZKVbY
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 Na época de fundação do WLT, David Tree já possuía uma extensa experiência 

com vídeos musicais, sobretudo no ramo das produções ao vivo – tendo inclusive sido 

pioneiro no ramo de vídeos para a circulação digital, com sua atuação como diretor do 

primeiro vídeo transmitido via streaming pelo aplicativo iTunes, da Apple, com a banda 

The Cure (BEC, 2009). A despeito de sua carreira prolífica no ramo de vídeos musicais, 

o cineasta mantinha certa insatisfação com os rumos tomados pela linguagem no meio: 

 

Eu sentia como diretor que o vídeo de música ao vivo não estava servindo ao 

seu propósito. Eu senti que ele estava preso entre soar tão bom quanto um 

álbum produzido e tão polido quanto um videoclipe. Não deveria ocorrer 

nenhum dos dois, porque aí ele acaba se tornando uma cópia pobre. Isso é 

música ao vivo e é exatamente como deve soar, com verrugas e tudo (BEC, 

2009, tradução nossa)57. 

 

Desse modo, o diretor adotou o uso de uma câmera única e microfones simples, 

que ele mesmo possa manipular, e se utiliza ao máximo da iluminação natural dos locais 

escolhidos para as gravações. Junto ao equipamento, Tree utiliza um pequeno letreiro de 

caracteres removíveis para criar o anúncio que introduz os(as) artistas no início de cada 

vídeo (figura 73) – uma marca registrada que o acompanha até os dias de hoje. 

 

 

Figura 73 - O letreiro que introduz todas as produções do Watch Listen Tell 

Fonte: watchlistentell (2015) 

 

                                                 
57 “I felt as a director that live music video wasn’t doing it’s own thing. I felt it was caught between trying 

to sound as good as a produced album and as slick as a music video. It shouldn’t be either one of those, 

because it ends up being a poor copy. This is live music and thats exactly how it should be, warts and 

all.”. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwervT7w76Y
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As produções do Watch Listen Tell continuam até os dias de hoje, em ritmo 

variado que pode incluir hiatos de meses de duração entre uma publicação e outra. 

Delimitados na condição de hobby, os vídeos dependem de uma grande quantidade de 

tempo livre da parte de Tree, que trabalha oficialmente como diretor de vídeos 

publicitários. O cineasta faz questão de manter seu canal livre de relações financeiras, 

não estabelecendo acordos de patrocínio nem vendendo espaço publicitário na 

plataforma do YouTube – razão pela qual acredita ter se mantido livre de problemas de 

direitos autorais (DOMINGUEZ, 2012). Sua motivação para não vincular seu canal com 

dinheiro – a sua paixão por música convertida em um pensamento de “arte pela arte” – 

pode nos ajudar a compreender as relações de poder estabelecidas entre os ritmos de 

produção e as estatísticas de acesso de certos canais; grande parte das produções 

empreendidas por poucos(as) integrantes, como as Dreamland Sessions 

(DREAMLANDSESSIONS, 2015), o Shoot the Player (2015b) e o Songs They Played 

(2015), apresentam frequência variada e intervalos longos de inatividade, de tal modo 

que a maioria dos canais ociosos pode tanto estar abandonada como passando por 

grandes intervalos de tempo entre suas produções, sobretudo em decorrência das 

dificuldades técnicas e de logística de trabalhos dessa natureza. Na maioria dos casos, o 

público cativo permanece inscrito nesses canais, na esperança de que um dia seus 

produtores retornem para produzir mais vídeos. 
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5 TESTEMUNHOS IMAGINADOS 
 

 

Cada vídeo musical de tomada única, espontâneo e desplugado toma sua 

forma em um lugar público. Nós encorajamos as audiências a ver e ouvir de 

um modo completamente novo, colocando excelentes músicos(as) em lugares 

icônicos onde você jamais esperaria que estivessem (SHOOT THE PLAYER, 

2015a, tradução nossa) 58. 

 

Mais do que a defesa de um ideário a respeito de artistas e seus shows, o debate 

empreendido por cineastas, videastas, produtores(as) e operadores(as) de som nas 

produções audiovisuais observadas parece se dirigir, sobretudo, aos modos como estes 

devem ser representados. A questão, em grande medida, é de ordem comunicacional. 

Até mesmo o exemplo mais desviante dentre os canais observados, o Sofar, utiliza-se de 

imagens e sons no intuito de produzir testemunho da sua abordagem particular de 

interação artística – registro que, em certos aspectos, pode se valer mais de seu valor de 

símbolo do que de indício de alguma coisa, na medida em que se converte na moeda de 

troca capaz de validar seus(suas) protagonistas nos circuitos da hipermídia. 

  Longe de adotar uma abordagem que compreenda os processos de mediação 

como um conjunto de efeitos prescritivos sobre uma audiência – agindo, desse modo, de 

maneira determinista acerca das possibilidades de negociação entre as partes –, mas, por 

outro lado, entendendo o papel primordial da cultura como participante dos processos 

de produção de significado (HALL, 2003), compreendemos a inviabilidade de estudar 

os diversos modos de recepção das sessions – podendo, todavia, analisá-las enquanto 

produções audiovisuais circuladas em um contexto de hipermídia, nos atentando para 

questões de grande importância tais como o seu conteúdo, seus modos de comunicá-lo e, 

finalmente, seus produtores e público almejado. Disso decorre a organização de nossa 

análise por meio de três subcapítulos – correspondentes aos nossos aspectos expressivos, 

que dizem respeito aos seus aspectos plásticos; aspectos de conteúdo, relacionado à sua 

temática; aspectos de participação e relevância, voltados às condições acesso e 

circulação. As características abordadas em cada eixo não são de modo algum estanques, 

e se tangenciam a todo o momento, de modo a construir conjuntamente os diversos 

contextos de produção, circulação e uso das sessions. 

 

                                                 
58 “Each spontaneous, unplugged, one-take music video takes place in a public location. We encourage 

audiences to see and hear in a completely new way, by putting great musicians in iconic locations where 

you’d never expect them to be”. 
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5.1 ASPECTOS EXPRESSIVOS 

 

Um dos questionamentos que parece ficar mais evidente em meio aos discursos 

proferidos pelos coletivos e por suas criações diz respeito ao propósito do vídeo na 

produção e circulação de bens culturais musicais. De certa maneira, esses gestos 

demarcadores representam a legitimação de uma das inquietações fundantes do projeto 

dos Take Away Shows: a negação da linguagem do videoclipe, do meio televisivo e do 

“modelo MTV” de circulação musical, encarados por Vincent Moon como uma espécie 

de retalhamento do caráter humano presente nas expressões musicais (MUNT, 2010). 

Michel Chion (2011, p. 131) relata conflito semelhante perante a estética do videoclipe, 

destacando o impasse resultante de diferentes formas de se pensar o processo de 

montagem: 

 

Muitas pessoas, principalmente os cinéfilos, recriminam o aspecto 

‘espalhafatoso’, dizem eles, dos clipes, criticando-lhe o efeito estroboscópico 

da sua montagem rápida. Isto porque ajuízam esta montagem relativamente 

aos critérios cinematográficos habituais, os que prevalecem numa narrativa 

linear, enquanto que, no clipe, é tudo diferente, pois já não se trata de um 

tempo dramatizado. Recorrendo aos mesmos motivos e jogando sempre com 

quatro ou cinco temas visuais de base, a montagem dos clipes, mais do que 

uma forma de avançar na ação, é uma maneira de fazer girar as faces do 

prisma e de criar assim, pela sucessão rápida dos planos, uma sensação de 

polifonia visual e até de simultaneidade, isto na base de uma imagem de cada 

vez. 

 

Mais do que pela extravagância da sua linguagem, a estética do videoclipe parece 

se constituir para alguns canais como a essência de uma produção corporativa, em que o 

trabalho de artistas e bandas é sufocado à condição de mercadoria. Cria-se, desse modo, 

uma ideia de um “artista puro”, que pode se livrar dos constrangimentos da mídia e da 

indústria ao se desvincular dos seus métodos padronizados; nesse sentido, a 

inconveniência dos deslocamentos de suas práticas convencionais de performance (por 

exemplo, por meio da alteração na formação de uma banda ou dos instrumentos 

musicais utilizados em uma determinada música) acaba sendo muito menor – e, quem 

sabe, até mais desejável – do que a repetição dos modelos tradicionais de circulação 

musical. Talvez seja pelos mesmos motivos que produções com esse perfil muitas vezes 

se concentrem na descoberta de novos(as) artistas, cuja independência de grandes selos 

musicais poderia implicar em uma performance mais livre de amarras. 
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5.1.1 Narrativas 

 

Em certos aspectos, a construção de um imaginário de produção videográfica dita 

desejável parece orientar seus(suas) produtores(as) a um conjunto de regras específicas, 

que garantiria a preservação de suas(seus) participantes e do material musical colocado 

em circulação. Essa lógica se assemelha em grande medida ao manifesto do movimento 

cinematográfico Dogma 95, criado pelos cineastas dinamarqueses Thomas Vinterberg e 

Lars von Trier com o objetivo de “combater ‘certas tendências’ no cinema hoje” (VON 

TRIER; VINTERBERG, 2000, tradução nossa)
59

. Coincidentemente ou não, o 

manifesto compreende o acesso facilitado de tecnologias de produção cinematográfica 

como razão para a reflexão do tipo de material a ser produzido – em uma lógica muito 

semelhante àquela observada acerca da disseminação de câmeras portáteis e microfones 

mais baratos para a produção de vídeos circuláveis na internet: 

 

Hoje uma tempestade tecnológica está explodindo, e o seu resultado será a 

democratização definitiva do cinema. Pela primeira vez, qualquer um pode 

fazer filmes. Mas quanto mais acessível o meio se torna, mais importante a 

vanguarda. Não é por acaso que o termo ‘vanguarda’ tem conotações 

militares. Disciplina é a resposta... nós devemos por nossos filmes em um 

uniforme, porque o filme individual60 será decadente por definição! (VON 

TRIER; VINTERBERG, 2000, tradução nossa)61. 

 

O “uniforme” citado pelo manifesto diz respeito a um conjunto de 10 diretrizes, 

denominadas de “voto de castidade”, pelas quais os(as) cineastas deveriam se submeter 

para que suas produções recebessem o certificado DOGMA 95, que atesta a integridade 

do filme perante o movimento. Essas regras incluem o veto à cenografia e a exigência 

de filmagens em locações verdadeiras, a utilização da paisagem sonora local em 

detrimento de uma mixagem de pós-produção, o uso obrigatório de câmeras portáteis e 

a recusa ao uso de iluminação artificial – características que são frequentemente 

incorporadas à produção de várias sessions, sobretudo nas Take Away Shows de 

Vincent Moon. Por essas razões, produções certificadas pelo movimento, como o filme 

Os Idiotas, dirigido por Lars von Trier (1998, figura 74), se assemelham em diversos 

                                                 
59 “[DOGMA 95 has the expressed goal of] countering ‘certain tendencies’ in the cinema today”. 
60 No sentido de ser creditado à figura única de um diretor. 
61 “Today a technological storm is raging, the result of which will be the ultimate democratization of the 

cinema. For the first time, anyone can make movies. But the more accessible the medium becomes, the 

more important the avant-garde. It is no accident that the phrase "avant-garde" has military connotations. 

Discipline is the answer… we must put our films into uniform, because the individual film will be 

decadent by definition!” 
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aspectos a produções analisadas em nossa pesquisa, como as próprias publicações do 

Blogothèque (figura 75). 

 

 

Figura 74 - Cena do filme Os Idiotas (1998), de Lars von Trier 

Fonte: VON TRIER, 1998 

 

 

Figura 75 - A banda japonesa Les Pascals se apresenta para o Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2011) 

 

Provavelmente, a maior diferença entre as diretrizes do DOGMA 95 e o ideário 

propagado em certos coletivos de sessions está no fato de que este último, por se calcar 

na busca por apresentações de música dita “real” e “verdadeira”, tende muito mais à 

https://www.youtube.com/watch?v=oSnFa-QOUHA
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lógica do discurso de realidade do que à ficção – mesmo que para isso seus(suas) 

participantes tenham de demonstrar comportamentos de espontaneidade duvidosa. As 

produções do DOGMA 95 certamente se constroem a partir de recursos muito mais 

modestos e próximos das condições locais em que suas narrativas se inserem se 

comparados a outros moldes de produção cinematográfica, mas não fogem do fato de 

que suas personagens são interpretadas por atores e atrizes de ações roteirizadas. As 

condições inusitadas apresentadas em várias produções no YouTube se aproximam mais 

de um registro das reações locais perante um conjunto de intervenções mais ou menos 

calculadas, documentadas como uma espécie de experimento – em certos casos, 

verossimilhantes mais pelo seu caráter de registro, tendo em vista as situações 

extraordinárias ocasionalmente suscitadas pelos(as) participantes. 

Em sua análise acerca da estética “ascética” das produções de Vincent Moon 

para o Blogothèque, Alex Munt (2010) faz uma breve comparação entre os Take Away 

Shows e o gênero de documentário chamado de Cinema Verdade, ou Cinéma Verité, em 

decorrência do surgimento deste último estar diretamente vinculado à disseminação de 

câmeras leves e portáteis e ao lançamento comercial do Nagra, um dispositivo de 

gravação de áudio que contribuiu para o uso de som direto nas produções 

cinematográficas (BAGGIO, 2009). De modo semelhante, a estética atribuída a Moon e 

às sessions que o procederam podem ser facilmente relacionadas à disseminação até 

certo ponto facilitada de câmeras de vídeo e gravadores digitais portáteis, computadores 

pessoais com funcionalidades de edição e da própria plataforma do YouTube, em que 

materiais de produção amadora podem ser publicados e circulados pela internet. 

Podemos traçar alguns comparativos entre a lógica do Cinema Verdade e das 

aparentes contradições na busca por uma música “real” e “humana” presente em vários 

dos discursos observados em nossos objetos de pesquisa. Inspirado sobretudo no 

trabalho do cineasta Dziga Vertov (e o seu manifesto Kino Pravda, que já continha em 

seu interior grande parte de tais ideias), o Cinema Verdade foi inaugurado em 1960 com 

o lançamento de Crônicas de um Verão (Chronique d’um Été), resultante da parceria 

entre Jean Rouch e o sociólogo Edgar Morin (BAGGIO, 2009, p. 169). O movimento, 

frequentemente relacionado às ideias contemporâneas do Cinema Direto (personificado 

na analogia de uma “mosca na parede”, que observa a tudo sem interferir e, nada), 

procurava contar suas histórias a partir de um ponto de vista intencional e interventor, 

despreocupado com as fronteiras entre a verdade documentada e a ficção de sua 

representatividade enquanto filme: 
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Ao contrário da ética ‘mosca na parede’ do cinema direto/observativo, os 

cineastas do cinema verdade/participativo pensavam mais como ‘mosca na 

sopa’. Nesse sentido, filmar algo é produzir uma realidade fílmica, que 

transforma a matéria bruta. Essa intervenção acrescenta ou retira algo da 

‘realidade’, de modo que qualquer processo de cunho objetivo se torna 

inviável. O processo é essencialmente manipulado porque pressupõe escolhas 

estéticas específicas. Em Crônicas de um verão não existe algo a priori, 

anterior ao filme. As situações são criadas para a câmera e em função dela, 

portanto o registro do mundo histórico ‘tal como ele é’ não faz sentido 

(NUNES, 2010, p. 30). 

 

De certo modo, a lógica que rege a maioria dos coletivos de sessions – em 

especial aqueles mais adeptos de filmagens em locais públicos e da intervenção na vida 

cotidiana – pode ser descrita sob a mesma ética do Cinema Verdade. A “realidade” do 

conteúdo de seus vídeos, expressa pelo fato de que os(as) músicos(as) são de fato 

músicos(as) e o espaço de performance é de fato um lugar que existe, se constitui em 

uma condição a priori sobre a qual se criam situações, ficcionais no sentido de que não 

corresponderiam ao mundo desvinculado da câmera. O vídeo, nesse sentido, passa a se 

constituir como elemento gerador de performance, de experimentação e de interação, 

uma vez que toda a mobilização necessária entre equipe e convidados(as) se dá somente 

em função de uma câmera. Na lógica de Vertov e do Kino Pravda, trata-se da 

capacidade de manipulação de imagens da vida, a “vida de improviso”, sobre a qual a 

figura do(a) cineasta deve atuar com seu “cine-olho” para produzir sua arte (RAMOS, 

2000). 

Essa relação estabelecida entre “realidade” imaculada e intervenção traduz na 

íntegra o pensamento de Chryde, produtor das Take Away Shows apresentado 

anteriormente, em que as suas produções se constituiriam em uma espécie de 

documentação de um experimento entre artistas e lugares, ambos a seu modo 

deslocados; as semelhanças são tamanhas que os registros iniciais de Vincent Moon, 

não bastassem serem constituídos por planos longos e imagens tremidas (características 

do Cinema Verdade), também apresentavam entrevistas com transeuntes e habitantes 

das imediações onde os eventos ocorriam, documentando os impactos produzidos pela 

ação do coletivo (figura 76). 
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Figura 76 - Um morador do prédio é entrevistado durante uma produção do Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2008) 

 

Da mesma forma, o trabalho de videastas que se apoiam com mais firmeza 

nessas premissas são costumeiramente aqueles que lançam a sua câmera para as(os) 

espectadoras(es) da performance local, as(os) transeuntes, as cenas inusitadas e as 

atividades cotidianas, que, de certa maneira, acabam por dividir o protagonismo da 

produção com as bandas e artistas que apresentam a sua música. 

 

5.1.2 Janelas 

 

É curioso observar também que, aparentemente, são especialmente os(as) 

cineastas de profissão os(as) maiores defensores(as) de certa “diegetização” dos 

acontecimentos registrados, ritmados pelo movimento de câmera em plano-sequência e 

pelas ações inesperadas de transeuntes e da própria cidade. De certa maneira, seu olhar 

parece muito mais preocupado com a produção simbólica das imagens e sons 

produzidos do que com o potencial midiático que tal fenômeno apresenta. Por outro 

lado, para alguns coletivos como as Berlin Sessions, as HI*Sessions ou as Station 

Sessions, a solução para tais problemas pode não se encontrar tão distante das 

visualidades próprias da produção televisiva: em contraste com a visão documental de 

imagens e sons apresentada anteriormente, alguns canais parecem organizar todas as 

atividades registradas em um posicionamento frontal em direção ao espectador. O 

espaço de performance é geralmente escolhido de modo a permitir a disposição de 

https://www.youtube.com/watch?v=x5Swa9CYgRk
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seus(suas) protagonistas em lugares mais ou menos fixos, para que o uso de cortes de 

câmera possa intercalar tomadas panorâmicas do grupo, planos fechados para apresentar 

detalhes e a disposição frontal dos(as) artistas (figura 77), como se performatizassem 

exclusivamente a uma audiência, em detrimento da eventual circulação de pessoas no 

local de gravação. 

 

 

Figura 77 - O cantor australiano Felix Riebl se apresenta para o Sideshow Alley 

Fonte: SideshowAlleyTV (2012a) 

 

Em produções nesse formato, é muito comum que os(as) protagonistas se 

apresentem no início do vídeo – seja por meio de uma espécie de entrevista, como nas 

Station Sessions e nas Acoustic Rooms Sessions, ou pela sua interpelação direta à 

câmera, como no caso das Småll Sessions (figura 78). Em ambos os casos, os(as) 

artistas são instruídos a se apresentar ao(à) espectador(a), muitas vezes tecendo 

comentários a respeito do espaço de gravação e das suas expectativas de participar do 

vídeo. Todos esses registros costumam ser executados por lentes com baixa 

profundidade de campo, conferindo um efeito de desfoque de feições oníricas e 

limitando o nosso campo de visão ao(à) artista em foco. A linguagem empregada nesses 

vídeos se apresenta de modo muito mais direto que os exemplos anteriores, 

concentrando-se objetivamente na transmissão de um show particular ao(à) 

espectador(a) e reduzindo o espaço da performance a um pano de fundo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DzhcsHOcOO4
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Figura 78 - A cantora holandesa Kovacs se apresenta para as Småll Sessions 

Fonte: Small Sessions (2015) 

 

É interessante observar que a abordagem pessoal em direção à câmera ao início de 

cada vídeo nos permite assimilar essas produções à cultura dos vlogs, especialmente 

populares na plataforma do YouTube, em que as(os) participantes comentam suas 

opiniões a respeito de fatos do cotidiano em publicações periódicas (figura 79) – salvo 

pela diferença da periodicidade dos canais produtores de sessions envolver a 

participação de diversos(as) protagonistas. A cultura do vlogging também se faz muito 

presente nas publicações de usuários(as) que produzem vídeos de covers no YouTube, 

costumeiramente apresentando a música do dia ao início de cada vídeo e suscitando o 

debate a respeito do repertório de interesse da comunidade. Trata-se de um meio 

simples e barato de proposição de diálogo no ambiente da hipermídia: 

 

O vlog nos faz lembrar da característica residual da comunicação interpessoal 

cara a cara e fornece um importante ponto de diferenciação entre o vídeo on-

line e a televisão. Não apenas o vlog é tecnicamente mais simples de ser 

produzido – geralmente necessitando pouco mais que uma webcam e 

habilidades básicas de edição –, mas também constitui um modo de 

abordagem direta e persistente do espectador que o convida naturalmente a 

uma reação (BURGESS; GREEN, 2009, p. 79). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMA99aIdla0
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Figura 79 - maspoxavida, um dos diversos vlogs da comunidade do YouTube 

Fonte: maspoxavida (2015) 

 

Em alguns casos, a tentativa de rompimento com as linguagens do cinema e da 

televisão – possivelmente encaradas como convencionais à produção audiovisual de 

conteúdo musical – leva os(as) seus(suas) produtores(as) a buscar outros tipos de 

composição de cena e de espaço de performance. Nota-se a frequente substituição do 

espaço transitório da cidade em movimento por áreas vazias e estáticas, com 

predominância de temáticas bucólicas e românticas, e o uso de luz e sombra que 

privilegia um alto nível de dramaticidade das cenas (figura 80) – muitas vezes 

demonstrando rastros marcantes de visualidades da tradição pictórica europeia (figura 

81). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdaxrmHjrmY


151 

 

 

Figura 80 - A banda britânico-dinamarquesa Sinnober se apresenta para o Burberry Acoustic 

Fonte: Burberry (2014b) 

 

 

Figura 81 - Henry Fuseli Conversando com Bodmer, de Henry Fuseli 

Fonte: Fuseli (1778-1781) 

https://www.youtube.com/watch?v=lJEjwP1UP8A
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De certo modo, a variedade de soluções estéticas e de abordagens perante um 

discurso tão semelhante – capaz de agregar coletivos tão distintos em uma direção 

aproximadamente comum – pode significar certo impasse perante uma suposta 

linguagem ideal não somente para as sessions, como para a ideia de um audiovisual 

voltado à circulação musical e para produções videográficas voltadas a ambientes 

hipermidiáticos como o YouTube. Para alguns, tirar a “camada lustrosa” que envolve a 

aura de artistas e colocá-los(as) em uma posição mais “intimista” e “real” pode muito 

bem significar entrevistá-los(as) aos moldes televisivos, incentivá-los(as) a compartilhar 

suas percepções frente à câmera nos moldes de um vlog ou simplesmente registrá-

los(as) em uma performance fora dos palcos, em posição frontal e livre de obstruções. 

Se por um lado as soluções adotadas pelos diversos grupos (e descritas aqui, 

resumidamente) se assemelham a diversos modos de circulação de material na mídia 

hegemônica, o uso de uma plataforma de certo modo mais acessível como o YouTube e 

a participação extensa de artistas independentes (e a tentativa de sua inserção em meio a 

trabalhos de maior exposição) podem, a seu modo, se traduzir em um espírito de 

intervenção, deslocamento e intimidade. 

 

5.2 ASPECTOS DE CONTEÚDO 

 

Por aspectos de conteúdo, compreendemos as temáticas, motivos e objetos de 

representação das imagens e dos sons videográficos das sessions, assimilados (mas não 

limitados) ao conjunto de localidades, objetos, pessoas e contextos de registro. Em 

outras palavras, nossa observação a respeito do que é veiculado, compreendendo que tal 

escolha não se dá de maneira fortuita mas corresponde a processos intencionais 

(conscientes ou não) de investimento de sentido social por meio de uma fabricação de 

imagens com fins específicos de sua veiculação pública. Essa perspectiva de análise se 

relaciona aos aspectos de expressão, entre outras razões, pela própria característica 

intencionalmente “míope” da imagem eletrônica, traduzida em grande medida pela 

desintegração dos seus fundos, retalhamento da figura de seus sujeitos e sua relativa 

aproximação da tela. Da mesma maneira, a presença de certa hierarquia das fontes 

sonoras de uma paisagem em processos de microfonação e mixagem de som, definida 

pela importância relativa do conteúdo expresso de cada produção, contribui em grande 

medida às soluções expressivas apresentadas anteriormente. Grande parte dessa 

observação se encontra registrada no item 4.2, em que analisamos as soluções estéticas 
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e temáticas das produções das sessions por meio de apontamentos de algumas 

características icônicas de perfis distintos de cada canal. Nesse capítulo, nos utilizamos 

de tais informações para observar algumas das relações e implicações de seus motivos 

recorrentes, reconhecendo que a omissão e reforço de certos elementos, ao exercerem 

influência em nossa concepção tradicional de bens culturais musicais e sua circulação, 

acabam muitas vezes contribuindo para a sua própria definição. 

 

5.2.1 Deslocamento do espaço de performance 

 

Na introdução desta dissertação, comentamos brevemente a respeito do 

Sideshow protagonizado pela dupla sueca First Aid Kit, em que a chuva ameaçou 

cancelar as gravações e atrapalhar a manutenção da regra fundamental do canal 

australiano – “uma música, uma tomada” (SIDESHOWALLEYTV, 2010). A narrativa 

presente na publicação no YouTube nos dá a entender que aquela tarde de gravação veio 

acompanhada de uma série de acontecimentos inesperados; o mais visível deles, 

apresentado nas imagens da edição publicada, é a charrete que passava nas 

proximidades logo no momento em que a equipe se encaminhava para encontrar a 

banda, e que foi utilizada no início do vídeo para percorrer a distância de uma quadra 

(figura 82) por um valor caríssimo acertado diretamente com o cocheiro. 

 

 

Figura 82 - A dupla sueca First Aid Kit se apresenta para o Sideshow Alley 

Fonte: Sideshowalleytv (2010) 

https://www.youtube.com/watch?v=ir10In7xv9Q
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 Além desse Sideshow, a dupla protagonizou uma série de produções dos canais 

aqui observados, como o Shoot The Player, La Blogothèque, Le HibOO, Mahogany 

Sessions, Cardinal Sessions e Black Cab Sessions – cada vez em um local e situação 

distintos. No website do Shoot The Player, a videasta Amelia Tovey (2010, tradução 

nossa) comenta a respeito da realização de sua session com a dupla: 

 

As irmãs nos encontraram no Washington Square Park e nos entregaram 

quatro canções em apenas meia hora. À nossa volta, as pessoas aproveitavam 

um dos últimos dias de sol da estação; malabaristas, passeadores(as) de cães, 

estudantes, vendedores(as) ambulantes, turistas, músicos(as) de rua e artistas 

enchiam o parque com a sua paisagem natural de atividades animadas. As 

meninas foram interrompidas um número de vezes por fãs e um garoto 

sortudo teve até uma canção dedicada a ele62. 

 

Podemos observar Eric, o garoto mencionado por Tovey, a se explicar diante das 

câmeras, no vídeo da música Our Own Pretty Ways: Eric teria ficado sabendo por 

alguns amigos que as irmãs Söderberg se preparavam para gravar no parque e, sendo 

um grande admirador da dupla, abandonou o café da manhã e sua viagem de avião para 

correr até o local e conhecer a banda pessoalmente – sendo retribuído com a dedicatória 

do First Aid Kit e uma aparição no vídeo como espectador privilegiado (figura 83): 

 

 

Figura 83 - A dupla sueca First Aid Kit se apresenta para o Shoot The Player 

Fonte: Shoot The Player (2010) 

 

                                                 
62 “The sisters met us in Washington Square Park and gave us four songs in just half an hour. All around 

us people enjoyed one of the last sunny days of the season; jugglers, dog walkers, students, hawkers, 

tourists, buskers and artists filled the park with its usual landscape of lively activity. The girls were 

interrupted a number of times by fans and one lucky guy even had a song dedicated to him”. 

https://www.youtube.com/watch?v=3huNmrJScJs
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 Situações como essas podem ser pouco prováveis nos circuitos herméticos e 

roteirizados das produções de vídeo clipes, mas constituem uma possibilidade quando o 

espaço de performance é deslocado para ambientes públicos e pouco convencionais. 

Quando a dupla norte-americana Matt and Kim desembarcou de uma van na Times 

Square, em Nova York, para a gravação do clipe de sua música Lessons Learned, não 

contava com a resposta ensaiada de atores, atrizes e figurantes, e sim com a reação de 

transeuntes que trafegavam  na região naquele exato momento. No vídeo, observamos a 

dupla se despir gradualmente até a completa nudez, enquanto caminha pelas calçadas da 

famosa região nova-iorquina. Enquanto os dois admiravam o alto de um arranha-céu, 

em meio à comoção horrorizada de um grupo de pedestres (figura 84), foram 

energicamente imobilizados por dois policiais, escapando por pouco de terminar o dia 

em uma delegacia (DOMBAL, 2009). 

 

 

Figura 84 - Cena do vídeo clipe de Lessons Learned, da dupla norte-americana Matt and Kim 

Fonte: Matt and Kim (2009) 

 

Exemplos como esse são minoria na produção convencional de vídeo clipes, mas, 

no caso das sessions, se constituem como força motriz de produção de conteúdo. Regras 

arbitrárias como aquelas observadas em canais como o Sideshow Alley parecem 

delimitar uma espécie de jogo, em que as adversidades aparentemente aleatórias 

provenientes de ambientes e situações inesperadas se convertem em partícula criativa 

para a proposição de performances surpreendentes, que provavelmente não seriam 

possíveis na constância e regularidade dos espaços convencionais de gravação ou 

https://www.youtube.com/watch?v=bJkymylTNU4
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estúdios fonográficos (devemos considerar, por exemplo, que o clipe de Lessons 

Learned foi editado junto à música de estúdio somente na etapa de pós-produção). Uma 

condição como “uma música, uma tomada”, se levada de fato à risca, nos faz atentar ao 

fato de que a técnica incutida nas câmeras e microfones se constitui como mediadora do 

processo de tradução da performance em vídeo – performance essa que não é 

determinação exclusiva de uma psique de artista, mas resulta de um processo de 

coautoria que também envolve uma série de fatores de diversas naturezas, incluindo o 

espaço de performance e a sua paisagem sonora, muitas vezes transparecida no processo 

de mixagem de som das grandes produções. 

Em contrapartida, a perspectiva de confrontamento com o inesperado pode 

representar um risco à imagem cuidadosamente construída de artistas consolidados(as) 

nas grandes mídias, acostumados(as) a ambientes controlados e grandes equipes de 

profissionais. Como o produtor dos Take Away Shows, Chryde, afirma em entrevista, o 

deslocamento necessário à participação de uma session nesses moldes costuma ser 

proporcional às construções simbólicas investidas na banda ou artista em questão: 

 

É bem mais fácil [gravar] com artistas maiores, porque, você conhece os 

artistas grandes; a vida toda deles, a imagem toda deles é muito ordenada. 

Eles apenas fazem coisas se for tudo controlado, etc. Então, se você os coloca 

para tomar um pouquinho de risco, é incrível! Foi o que aconteceu com o 

R.E.M., foi o que aconteceu com o Tom Jones. Se amanhã eu pudesse fazer 

isso com o Justin Timberlake, eu acho que seria bom! Porque o rapaz tem 

talento, e ele, bem, você só o vê bem vestido, dançando bem... Só de vê-lo na 

rua, fazendo algo como [ele cantarola e ameaça dançar com o corpo], isso 

seria incrível (MENÉNDEZ; BARBOSA, 2010, tradução nossa) 63. 

 

Não é à toa, então, que diversos(as) artistas parecem não compreender a lógica 

incutida nas sessions, ou então se recusam a protagoniza-las por insegurança ou timidez. 

Como o videasta Vincent Moon comenta em entrevistas, muitas vezes é necessário 

grande esforço para conquistar a confiança dos(as) protagonistas pretendidos(as); 

bandas como o Bloc Party podem necessitar de muito tempo de negociações para que se 

permitam aparecer publicamente em outro formato (MUNT, 2010), enquanto outros(as) 

artistas, como o norte-americano Sufjan Stevens, podem simplesmente mudar de ideia 

devido ao nervosismo na hora de ligar as câmeras (SEE WHAT YOU HEAR, 2007). 

Mesmo em momentos de consensualidade entre videastas e músicos(as) a produção 

                                                 
63 “It’s really easier with bigger artists, because, you know bigger artists; their whole life, their whole 

image is very straight. They only do things if it’s controlled, etc. So, if you have them take a little little 

little bit of risk, it’s incredible! That’s what happened with R.E.M., that’s what happened with Tom Jones. 

If tomorrow I could do it with Justin Timberlake, I think that would be good! Because the guy’s got talent, 

and the guy, well, you only see him very like, well dressed, well dancing… Just to see him in the street, 

doing, like, [ele cantarola e ameaça dançar com o corpo], that would be incredible”. 
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pode resultar repetitiva ou simplesmente desinteressante, sensação que não pode ser 

mascarada por meio de uma montagem que, nesse caso, é quase inexistente; como 

Beckett (2010, tradução nossa) comenta a respeito da produção de Moon para o 

Blogothèque, “gravações arriscadas e não planejadas como as dele não produzem a 

melhor taxa de acerto-para-erro, especialmente nos recortes prolíficos com que ele 

dispara essas coisas, e não é difícil topar com uma produção mais fraca” 
64

. 

Mas essa talvez seja uma característica importante à própria lógica das sessions, 

que confia na sua postura um tanto livre de remorsos para fazer brilhar momentos de 

inspiração e poesia, ou, no mínimo, de publicação do inusitado. De maneira relativa, 

elas fazem valer o seu parentesco com a televisão, ou mais especificamente, com a sua 

modalidade em tempo real; 

 

Na televisão ao vivo, como nas performances de vídeo em tempo real, tudo 

aquilo que era ‘lixo’ para a produção imagética anterior se converte em 

elemento formador, impregnando o produto final de uma marca de 

incompletude e de improviso que constitui uma de suas características mais 

interessantes (MACHADO, 1995, p. 69). 

 

A diferença, neste caso, é que as sessions são publicadas após uma breve edição, 

voltada para o ajuste de suas cores, sons e seu início e fim, que são recortados e 

mesclados a incrustações de créditos textuais sobre a imagem em movimento ou, então, 

telas inteiras de informações que se intercalam às cenas do registro original (como já 

observado anteriormente nas figuras 54 e 55). A similaridade entre elas e a tevê ao vivo 

está no fato de que, nas produções observadas, o tempo simbólico das cenas retratadas 

em tomada única é simultâneo ao tempo de sua exibição – salvo exceções como em 

algumas das Take Away Shows, em que duas ou mais músicas são editadas em uma 

única publicação em vídeo e diversas cenas são montadas antes ou depois da 

performance, para resumir uma grande passagem de tempo em poucos segundos e 

reestabelecer os momentos de apresentação o mais rápido possível. A frequente 

inexistência de câmeras auxiliares contribui para tornar o registro final ainda mais “cru” 

e passível de falhas, reforçando certo ar de “discurso da verdade” próprio das produções 

documentais. 

Se a lógica que estamos adotando aqui fizer de fato sentido, então possivelmente 

não haja solução para a monotonia das produções ditas desinteressantes que parecem 

preencher os intervalos entre os grandes destaques de cada coletivo produtor. Vale 

                                                 
64 “Risky, unplanned shoots like his do not produce the best hit-to-miss ratio, especially at the prolific clip 

that he churns these things out, and it is not difficult to happen upon a weaker piece”. 
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lembrar que uma avaliação dessa natureza é fruto de um julgamento arbitrário – mesmo 

as produções mais singelas dos grandes canais conquistaram seu pequeno público cativo 

de apreciadores(as) –, e que a sua produção intensa contribui relativamente a certa 

variedade de atrações que podem ser acessadas. Armazenadas nos servidores do 

YouTube e conectadas pelos seus algoritmos de busca e recomendação de vídeos, as 

sessions estão sempre disponíveis para revisitação, podendo ser interrompidas e 

substituídas por outras produções se estas não prenderem a atenção da sua audiência, em 

um processo que, em certos aspectos, é muito semelhante ao zapping televisivo. 

Talvez seja em partes por isso que uma série de canais parece buscar se 

diferenciar por temáticas das mais diversas, inserindo suas(seus) protagonistas em salas 

de aula, sofás velhos itinerantes, estações de trem, cozinhas e barcas. Essa tendência 

parece ser mais recorrente em canais de produção mais modesta, talvez indicando um 

modo de discernir as numerosas publicações resultantes da soma de tantos canais 

disponíveis na rede. 

 

5.2.2 Música acústica, intimista ou improvisada 

 

Outro aspecto resultante do deslocamento do espaço de performance pode ser o 

deslocamento da própria noção de performance, sobretudo no que diz respeito aos seus 

elementos constituintes e os diversos modos de valoração a eles atribuídos. Como já 

comentamos anteriormente, a partir de Raymond Murray Schafer (2011), as definições 

sempre variáveis de música e ruído, assim como as diversas convenções culturais que 

buscam desenvolver um estudo de harmonia musical – constantemente apoiado sobre 

cálculos matemáticos que desconsideram o entorno e uma série de fatores imprevisíveis 

–, buscam tornar a escuta um fenômeno controlável, apreensível e repetível, inserindo 

as produções sonoras humanas em salas de concerto, vídeo clipes roteirizados e peças 

musicais gravadas em camadas e cuidadosamente mixadas. 

Por um lado, produções culturais como as sessions do YouTube fazem pouco – e 

talvez nem busquem fazê-lo – para um verdadeiro rompimento com os paradigmas da 

música ocidental midiatizada; na verdade, elas se fundamentam justamente na sua 

disseminação e celebração coletiva, por meio de um intercâmbio de artistas de diversas 

localidades que partilham certos gostos e visões de mundo. Por outro lado, os diversos 

estatutos que buscam incorporar certa medida de caos e imprevisibilidade às suas 

produções podem colocar uma série de concepções aparentemente determinadas em 
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contradição – uma delas, como acabamos de argumentar, é o próprio espaço e condições 

de performance musical. 

Considerando essas mesmas performances como sistemas amplos em que todas 

as suas partes atuam ativa e mutuamente de algum modo no seu funcionamento, 

podemos compreender que o deslocamento do espaço traz consigo uma série de 

alterações nos seus outros elementos constituintes. 

Em um primeiro momento, as configurações técnicas de uma dada apresentação 

musical têm de ser adaptadas às diversas condições apresentadas em cada nova ocasião 

de gravação de uma session. Em um escopo mais profundo, é o próprio modo de 

performatizar que é deslocado. Quando o conhecido músico havaiano Jack Johnson se 

apresenta para as Mahogany Sessions portando apenas um violão, não está fazendo nada 

de diferente de muitas de suas produções de estúdio, cujo teor majoritariamente acústico 

nos faz remeter ao ideal de vida de um surfista – sendo o próprio Johnson surfista 

profissional e diretor de filmes sobre o esporte. A diferença, nesse caso, está no espaço 

em que ele é colocado para se apresentar, em meio à natureza e longe das estruturas 

convencionais dos palcos: ao ser sobrepujado pelo estridente cantar de um pássaro, em 

meio à música I Got You, Johnson se surpreende, perde a compostura e faz graça 

conversando com o animal interventor: “sing it, baby!” (“cante, meu bem”) (figura 85).  

 

 

Figura 85 - O cantor norte-americano Jack Johnson se apresenta para as Mahogany Sessions 

Fonte: Mahogany Sessions, The (2013a) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvTzAy6XeIU
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 Intervenções dessa natureza, geralmente ocasionadas pela ação da cidade, fauna 

e flora locais ou reação imprevista de transeuntes são interessantes por tornar explícito o 

papel desempenhado pelo contexto da performance na atuação dos próprios artistas. O 

caso de Jack Johnson, na verdade, é relativamente brando em comparação a diversas 

outras situações observadas. Como já destacamos na introdução desta dissertação, o uso 

de instrumentos elétricos ou eletrônicos exigem um processo de logística que muitas 

vezes não é compatível com o modus operandi da maioria das produções; muito 

frequentemente, a solução encontrada pelas bandas se resume a versões acústicas e 

comedidas de suas músicas, traduzindo as partes de guitarras, baixo e bateria em 

acordes de violão e instrumentos de percussão. O ato de flanar despreocupadamente por 

paisagens visualmente agradáveis, frequentemente desempenhado pelos(as) 

protagonistas de diversas produções, costuma trazer consigo a proposta de um clima 

intimista e comedido para as novas versões das músicas, comunicadas como uma 

espécie de confidência entre banda, equipe de produção e o seleto público espectador. 

 Essa lógica, todavia, não constitui unanimidade, e cada protagonista deve 

encontrar o seu jeito de responder às demandas da produção. A banda Man Man, em sua 

aparição no táxi preto das Black Cab Sessions, fez um considerável contorcionismo para 

fazer caber saxofone, trompete e um grande piano elétrico no banco de trás (figura 86): 

 

 

Figura 86 - A banda norte-americana Man Man se apresenta para as Black Cab Sessions 

Fonte: Pattinson (2012). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qTqluPUOkfI
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 Em outros casos, os instrumentos originais de uma música podem ser 

substituídos por outros muito menos comuns, que, em condições normais, talvez não 

fossem aceitos com tamanha facilidade. Grades e latões de lixo da paisagem urbana 

podem ser convertidos em instrumentos percussivos já disponíveis em um local 

combinado; instrumentos de brinquedo ou voltados à musicalização infantil se mostram 

úteis por sua portabilidade e praticidade, e ambientes de grande reverberação, como 

salões e igrejas, podem restituir a presença faltante nos instrumentos adaptados. Quando 

convidado a participar de uma Take Away Show pelas ruas de Barcelona, o espanhol 

Jorge Ramirez-Escudero, de pseudônimo Hyperpotamus, teve de conceber um aparato 

portátil que substituísse as diversas camadas de som que constituem a sua música 

convencional (figura 87): 

 

 

Figura 87 - O músico espanhol Hyperpotamus se apresenta para o La Blogothèque 

Fonte: La Blogothèque (2011) 

 

 Uma vez que esses deslocamentos ocorrem de maneira reativa, sessions de 

canais diferentes tematizando uma mesma banda (e até mesmo uma mesma música) 

podem apresentar resultados diferentes, com base nas condições à disposição dos(as) 

músicos(as). Possivelmente a banda com maior número de participações nos canais 

observados, o trio parisiense We Were Evergreen protagonizou inicialmente uma 

Mahogany Session com a música Eighteen, retirada de um EP independente e gravado 

em casa que, na época, permanecia como a única produção fonográfica da banda. 

Originalmente gravada com uma série de instrumentos, incluindo extenso uso de pianos, 

https://www.youtube.com/watch?v=2YGbZA7L2-4
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banjo e baixo elétrico, a versão de Eighteen apresentada no vídeo utilizava ukulele, 

violão, toy piano e um pequeno metalofone de musicalização infantil (figura 88). Na 

época, a configuração dita “oficial” da banda consistia em guitarra, piano e bateria 

(LESTER, 2012), combinação que, curiosamente, nunca figurou em nenhuma das 

produções observadas. 

 

 

Figura 88 - A banda francesa We Were Evergreen se apresenta para as Mahogany Sessions 

Fonte: Mahogany Sessions, The (2011) 

 

Desde então, o We Were Evergreen participou de uma série de produções de 

diversos canais, como o 3ème Gauche, Beirut Jam Sessions, La Blogothèque, Boatshed 

Sessions, Busk Barge, Dreamland Sessions, DIY Sessions, Gigwise Sessions, IDI Music 

Rooms, Line of Best Fit, MadmoiZelle, Reload Sessions, Rockstone Sessions, Secret 

Sessions, Small Sessions, Sofar (em Paris e em Londres), Station Sessions, Ukulele 

Manila e Wonderland Sessions. Seu arranjo instrumental portátil e adaptado, que a 

princípio representava certo improviso em relação às gravações originais, figurou tantas 

vezes em diversos canais que se tornou parte integrante da imagem da banda. Um ano 

após o vídeo de Eighteen, na apresentação da música Baby Blue para o Secret Sound 

Shop, o grupo se utilizou de um ukulele, um grande xilofone vermelho e um pequeno 

sintetizador portátil (figura 89): 

https://www.youtube.com/watch?v=DYiD6BZnlro
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Figura 89 - A banda francesa We Were Evergreen se apresenta para o Secret Sound Shop 

Fonte: Secret Sound Shop (2012) 

 

O mesmo xilofone foi utilizado na Monkey Session em que a banda apresenta a 

música Daughters, de seu primeiro álbum, lançado somente em 2014 (figura 90). É 

interessante observar o fato de que a música editada em estúdio se utiliza de diversos 

arranjos de sintetizadores e dispensa os instrumentos usuais, que, todavia, permanecem 

sendo utilizados nas suas aparições com esse formato: 

 

 

Figura 90 - A banda francesa We Were Evergreen se apresenta para as Monkey Sessions 

Fonte: Pete the monkey festival (2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=mv2x5o7QqRE
https://www.youtube.com/watch?v=ryvTOdKocgw
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5.2.3 Descoberta e seleção de conteúdo 

 

Casos como o do We Were Evergreen e do First Aid Kit não constituem 

unanimidade, mas se destacam em meio às centenas de produções videográficas 

observadas pela sua frequência de aparição e participação. Enquanto alguns(as) artistas 

parecem se deslocar em grande medida para participar de um vídeo no formato das 

sessions como uma experiência única e extraordinariamente deslocadora, outros(as) 

transmitem certa sensação de se sentir especialmente à vontade com a produção deste 

circuito, constituindo uma base de fãs concentrada especificamente no meio. Dois anos 

antes do lançamento de seu primeiro álbum, a cantora inglesa Lucy Rose protagonizou 

uma produção do canal Watch Listen Tell em 2010 (figura 91), que foi seguida por 

diversas outras gravações nos anos seguintes, em canais grandes e pequenos instalados 

nas proximidades de Londres. 

 

 

Figura 91 - A cantora inglesa Lucy Rose se apresenta para o Watch Listen Tell 

Fonte: watchlistentell (2010) 

 

Naquele mesmo ano, Rose participou de outra produção dirigida por David Tree, 

videasta responsável pelo Watch Listen Tell, que protagonizava a banda Bombay 

Bicycle Club, com a qual a cantora havia contribuído na gravação de um álbum. O 

vídeo se assemelha em grande medida às demais produções de Tree em seu canal 

convencional (figura 92), mas foi realizado para integrar a página da banda londrina, 

que havia protagonizado uma das sessions de Tree um ano antes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Aei31Nj_pdA
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Figura 92 - Vídeo do Bombay Bicycle Club, dirigido por David Tree, do Watch Listen Tell 

Fonte: Bombaybicycleclubtv (2010) 

 

De maneira semelhante, Rose publicou uma produção videográfica em seu 

próprio canal para a sua canção Place, que, curiosamente, segue a mesma lógica 

observada em páginas como o Watch Listen Tell – sendo facilmente confundida com 

uma session convencional em meio às listas de reprodução do YouTube e figurando 

constantemente entre as sugestões de vídeo observadas (figura 93): 

 

 

Figura 93 - O vídeo oficial para a música Place, publicado no canal da cantora Lucy Rose 

Fonte: Lucy Rose (2011) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5LG1ZMIu6M
https://www.youtube.com/watch?v=YYkrtSp8baE
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 A cantora ainda participa como convidada em produções do gênero ao menos 

uma vez por ano, algumas vezes retornando a alguns canais muito tempo depois para 

divulgar seus novos materiais, provenientes dos álbuns que procederam ao sucesso de 

Rose no YouTube. Casos como esse são relativamente comuns em meio ao circuito, de 

maneira que artistas novatos(as) podem figurar em diversos canais após receberem bons 

índices de visualização em uma publicação de estreia. 

 Apesar disso, os processos de seleção de conteúdo de cada unidade produtora 

parecem ser justificados por motivações distintas, que podem ter relação com o próprio 

perfil de seus(suas) integrantes. Como observamos anteriormente, no item 4.2, nossos 

objetos de pesquisa variam de pequenos coletivos e videastas amadores a webzines, 

blogs e equipes jornalísticas de cobertura do meio musical, passando por plataformas de 

ponte entre artistas e público, produtoras de som e vídeo e iniciativas patrocinadas pela 

indústria da moda. 

A relação de algumas sessions com certos circuitos de música independente 

emergente das grandes metrópoles parece relacionar seus produtores à incumbência de 

depurar, curar e apresentar aquilo que há de mais empolgante e interessante na música, 

para que os suas(seus) inscritas(os) possam estar sempre atualizadas(os) a respeito de 

tendências inovadoras e inspiradoras. Adicionalmente, a ligação de alguns desses 

coletivos com mídias alternativas do meio musical, como blogs e webzines, muitas 

vezes lhe concede ares de postura jornalística, reforçando certo ar de autoridade e um 

decorrente status de formadores de opinião. Isso se reflete na própria maneira como 

estes grupos se comunicam publicamente, sobretudo em suas tentativas de divulgação: o 

canal Gigwise, subordinado à webzine homônima, é descrito em seu próprio canal como 

estando  

 

consistentemente na ponta das notícias sobre música, frequentemente 

revelando histórias exclusivas a respeito das maiores atuações musicais. Sua 

abordagem fresca, descompromissada e frequentemente controversa e sua 

habilidade para identificar eventos chocantes lhe rendeu uma base leal de 

usuários em expansão com mais de 50 mil visitantes por dia (GIGWISE, 

2015, tradução nossa) 65. 

 

Desse modo, é possível que as aparições de novos(as) artistas em canais de 

maior prestígio e alcance sirvam como referência para as produções menores, que se 

veem em desvantagem quanto aos seus meios de pesquisa e poder de influência. A 

                                                 
65 “[Gigwise has] consistently been at the cutting edge of music news, often breaking exclusive stories on 

music's biggest acts. Its fresh, uncompromising and often controversial approach and ability to identify 

breaking acts has won it a loyal core of ever expanding users of over 50,000 visitors a day”. 
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ligação de algumas dessas produções com marcas de grande porte ligadas à moda e 

comportamento pode significar um investimento de sentido intencional e específico na 

imagem dos(as) artistas representados. Em última instância, a sua participação em uma 

ou mais produções pode significar reconhecimento público pela qualidade do seu 

material, uma vez que o interesse por parte de alguns dos canais mais acessados pode 

representar uma meta significativa no imaginário de músicos(as), videastas e 

engenheiros(as) de som amadores que se identificam com os seus materiais publicados. 

O intercâmbio entre artistas internacionalmente reconhecidos(as) e bandas locais da 

cidade de Beirute, no Líbano, é um indício significativo do potencial comunicativo 

desses coletivos; realizadas pela companhia Beirut Jam Sessions (2015a), as 

performances decorrentes desses encontros são editadas e publicadas no canal de 

mesmo nome, administrado pela empresa no intuito de gerar exposição mútua entre as 

partes (figura 94). 

 

 

Figura 94 - O We Were Evergreen e o cantor libanês Ramly protagonizam uma Beirut Jam Session 

Fonte: Beirut Jam Session (2015b) 

 

Em contrapartida, devemos considerar que nada realmente impede que canções e 

artistas de grande potencial midiático figurem primeiramente em produções menores, 

frequentemente voltadas às cenas musicais locais e suas bandas que, de outra forma, 

poderiam ter maiores dificuldades em conseguir algum tipo de exposição e atrair a 

atenção de gravadoras ou da mídia musical especializada. O próprio First Aid Kit, que 

rapidamente foi absorvido pelos circuitos tradicionais de vídeo clipes, álbuns e 

https://www.youtube.com/watch?v=EuuUXAh-F_Y
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aparições em programas de tevê, ganhou sua primeira notoriedade por meio de uma 

publicação caseira realizada pelas próprias irmãs e publicada no YouTube em 2008 

(figura 95), em que apresentam um cover da banda Fleet Foxes: 

 

 

Figura 95 - A banda First Aid Kit em sua primeira aparição no YouTube 

Fonte: Jagadambarecords (2008) 

 

Na descrição a respeito da performance da dupla para o Shoot The Player, em 

que elas são abordadas pelo fã em frente às câmeras, Amelia Tovey (2010, tradução 

nossa) comenta a respeito do seu primeiro contato com as irmãs Söderberg: 

 

Como a maioria de vocês, nós descobrimos o First Aid Kit pela internet. Seu 

cover ao vivo em uma tomada da música Tiger Mountain Peasant Song do 

Fleet Foxes nos deu a impressão de duas músicas jovens, confortáveis e 

relaxadas, talentosas sem nenhum esforço e entusiasmadas em frente à 

câmera 66. 

 

Podemos observar que, para esses propósitos em particular, o potencial 

imagético de relaxamento e desenvoltura em frente à câmera – “ao vivo em uma tomada” 

– figura mais uma vez como elemento de grande relevância para o perfil de artistas 

buscados(as) por produções como o Shoot The Player. Desse modo, é interessante 

considerar que, por trás das cenas aparentemente espontâneas e “naturais” de artistas e 

do ambiente à sua volta, jaz a construção de um imaginário muito específico de músicos 

                                                 
66 “Like most of you, we discovered First Aid Kit over the internet. Their live one take cover of the Fleet 

Foxes’ Tiger Mountain Pleasant Song gave the impression of two young, comfortable, relaxed musicians, 

effortlessly talented and warm in front of the camera”. 

https://www.youtube.com/watch?v=HMrqBldlqzA
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e músicas, seus modos de se relacionar com o mundo e com o seu público e os seus 

meios de escolha para fazer circular o seu material. Nesse imaginário, o nervosismo e a 

relutância relatados por Vincent Moon podem significar o fator primordial na seleção de 

suas protagonistas, processo que posteriormente é traduzido nas noções de qualidade 

musical e relevância por aqueles incumbidos desses processos de curadoria midiática. 

 

5.3 ASPECTOS DE PARTICIPAÇÃO E RELEVÂNCIA 

 

É interessante reforçar aqui que, uma vez inserido na plataforma do YouTube, o 

conteúdo dessas produções acaba por se vincular a uma série de valorações relacionadas 

ao circuito observado, de certa forma estabelecido por meio de negociações entre 

diversos(as) agentes que o constroem coletivamente ao assumir certos papeis, entre eles 

os de produtores(as), artistas, espectadores(as) e patrocinadores(as). Evidenciar a 

complexidade desses processos de circulação implica compreender que, longe de 

representar um ideário sólido e de feições específicas, o imaginário comunicado pelas 

sessions é resultante de negociações assimétricas entre seus(suas) participantes, de tal 

forma que o peso de suas contribuições é também constituído por questões de 

participação e relevância entre as partes. 

Assim, os diferentes aspectos expressivos e de conteúdo aqui apresentados não 

constituem um circuito homogêneo e necessariamente democrático, tampouco se fazem 

representados nesta dissertação de modo proporcional à sua popularidade e alcance na 

plataforma do YouTube. A desigualdade na efetividade de cada iniciativa observada 

pode ser materializada de vários modos – seja pela quantidade de visualizações e 

avaliações positivas em cada publicação, pela participação da comunidade por meio de 

comentários, discussões e reproduções do modelo adotado, ou até mesmo pelas 

oportunidades de monetização e patrocínio e pelo subsequente acesso a artistas 

vinculadas(os) a grandes produtoras e selos musicais. Até em meio às produções de um 

mesmo canal, as taxas de acessos e o interesse expressado pela maioria de inscritos(as) 

pode variar drasticamente, refletindo os interesses de uma maioria de usuários(as) que 

acaba por estabelecer alguns parâmetros para a seleção de novo conteúdo. 

Buscamos compreender algumas das possíveis condições de participação do 

circuito com base nos tópicos apresentados a seguir, relacionados às diversas formas de 

interação possíveis entre os coletivos e demais agentes – e que, de certo modo, refletem 

a pluralidade de produções e de horizontes de sentido. 
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5.3.1 Perfil de produtores e participantes 

 

A composição dos canais abrange desde grandes equipes (como no caso das 

Mahogany Sessions) a pessoas que trabalham sozinhas (Watch Listen Tell, Bandwidth) 

ou em dupla (Cardinal Sessions). Os grupos costumam representar selos musicais, 

produtoras de cinema e vídeo, websites especializados e equipes jornalísticas dedicadas 

à cena musical emergente das grandes metrópoles, mas também podem resultar do 

esforço coletivo de voluntários(as), que mantém o projeto como um hobby (como, por 

exemplo, o Sideshow Alley, figura 96). Iniciativas menores costumam ser empreendidas 

por cineastas, videastas, designers e entusiastas, e compreendem grande parte das 

produções amadoras observadas.  

 

 

Figura 96 - A equipe australiana do Sideshow Alley se prepara para registrar a banda Pajama Club 

Fonte: SideshowAlleyTV (2012b) 

 

De modo geral, a periodicidade de publicação parece estar relacionada de 

maneira considerável ao porte dos coletivos e à sua conexão com produtoras e demais 

empresas contratantes. Enquanto canais como o 3ème Gauche e o Gigwise se 

caracterizam pela alta frequência de produção, chegando a lançar diversos vídeos no 

decorrer da semana, outras iniciativas calcadas no trabalho individual e amador podem 

apresentar longos hiatos entre gravações, ou até mesmo se dispor a produzir somente 

uma série limitada de vídeos – como no caso das Dreamland Sessions, constituídas por 

apenas 20 episódios. Canais inativos ou abandonados permanecem disponíveis à 

https://www.youtube.com/watch?v=SQ_yj3lYC-U
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visualização no YouTube desde que não sejam voluntariamente desativados por vontade 

do(a) administrador(a) – mas deixam de figurar no histórico de acontecimentos recentes 

das páginas iniciais de seus usuários inscritos, uma vez que as notificações a respeito de 

canais mais produtivos tomam o espaço de exposição na plataforma. Adicionalmente, o 

ritmo intenso de publicação permite que múltiplas conexões sejam estabelecidas entre 

elas no sistema de Vídeos Relacionados, de modo que cada vídeo pode funcionar como 

uma porta de entrada em potencial para os demais. Da progressão geométrica resultante 

decorre o fato de que uma periodicidade de publicações pode significar mais exposição 

a cada um dos vídeos em particular, colocando o trabalho amador de produtores(as) 

solitários(as) em grande desvantagem perante outros canais. Não obstante, artistas e 

patrocinadores(as) podem demonstrar menos interesse em se vincular a canais de 

produção irregular e até certo ponto pouco confiável, contribuindo para relegar certas 

iniciativas ao âmbito do amadorismo. Talvez seja em partes por isso que grande parte 

das produções inativas observadas provenha de trabalhos de menores proporções, 

muitas vezes equiparáveis (ou até superiores) aos seus pares em termos de qualidade 

técnica e refinamento, mas incapazes de fazer páreo ao ritmo das grandes produtoras. 

Outra questão a ser considerada diz respeito ao equipamento utilizado e às suas 

condições de operação. Trabalhos que envolvem o registro de imagens e sons requerem 

o manejo e o monitoramento contínuo de ambos, sobretudo em situações de muita 

movimentação, ruído e dinâmica dos sons emitidos – características presentes em 

grande parte das produções observadas. As eventuais restrições auto impostas do uso de 

tomada única e som direto se agregam a essas questões e contribuem para tornar o 

processo de gravação das sessions especialmente passível de falhas, muitas vezes 

contribuindo para que cada produtor(a) ou coletivo faça as devidas adaptações no seu 

modo de trabalhar com o objetivo de evitar falhas de ordem técnica. 

Somado a essas questões, devemos considerar que a captação de som satisfatória 

em ambientes de ruído intenso e em meio ao movimento frenético dos(as) artistas 

protagonistas requer o uso de equipamentos específicos que correspondem a uma 

relativa quantidade de investimento financeiro por parte das entidades produtoras. O uso 

de microfones de lapela e microfones do tipo shotgun, próprios de produções 

audiovisuais bem paramentadas, não corresponde exatamente ao cumprimento de um 

ideal lo-fi, mas sim de recursos custosos que permitem ao(à) diretor(a) omitir a presença 

de aparelhos em cena, conferindo certo ar de “naturalidade” às ações registradas. 

Limitações consideráveis de orçamento podem implicar em alterações estéticas e 
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temáticas que incluem o posicionamento estático das bandas, a substituição de 

microfones de lapela por microfones dinâmicos, mais comuns e relativamente acessíveis, 

e a sua fixação em pedestais, dispostos no espaço aos moldes da captação sonora de 

shows e apresentações musicais mais convencionais (figura 97). 

 

 

Figura 97 - A dupla inglesa Molly & Jack se apresenta para as Acoustic Rooms Sessions 

Fonte: AcousticRooms (2013) 

 

Para muitos coletivos relacionados a produtoras de cinema e vídeo, o uso de 

equipamentos mais sofisticados pode resultar simplesmente do reaproveitamento de 

material utilizado em atividades do cotidiano, o que não deixa de contribuir para que as 

produções mais modestas, paramentadas por equipamentos mais acessíveis, aparentem 

não cumprir certos procedimentos que de certo modo passam a representar 

simbolicamente o circuito. 

 

5.3.2 Relação com outras mídias 

 

É visível que os canais com maior quantidade de visualizações e inscrições 

costumam estar relacionados a outras mídias, sobretudo sites e blogs de temáticas 

relacionadas à música, moda e comportamento. Em alguns casos, a produção de vídeos 

no formato das sessions é incorporada a outros tipos de conteúdo – como coberturas de 

desfiles de moda, esquetes humorísticas, entrevistas, trechos de espetáculos musicais e 

videoclipes aos moldes convencionais –, implicando em um caráter diversificado de 

https://www.youtube.com/watch?v=0lLZ37-Fmro
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material publicado e, consequentemente, na expansão da comunidade de inscritos a 

partir de diversos perfis de interesse. Para a grande maioria desses casos, a produção 

videográfica observada figura como uma dentre várias atividades desenvolvidas, que 

também podem incluir produções textuais, ensaios fotográficos, participações em redes 

de televisão e rádio e a organização de eventos públicos como shows beneficentes e 

festivais de música. As atuações pregressas desses diversos grupos em meios mais ou 

menos relacionados à circulação de bens culturais musicais pode colocá-los em certa 

posição de credibilidade perante público, artistas e patrocinadores(as), implicando desse 

modo em uma entrada relativamente facilitada em circuitos de produção videográfica de 

conteúdo musical como nos casos observados nessa dissertação. Mais do que isso, o 

histórico desses coletivos pode colocá-los rapidamente em vantagem sobre outros 

canais nos aspectos de “descoberta musical”, apresentando uma variedade de conteúdo 

que reflete a extensão da sua atuação profissional assim como o seu potencial para 

seduzir artistas em busca de exposição. 

É interessante observar que a relação pré-estabelecida com gravadoras, selos e 

artistas, a alta exposição de trabalhos anteriormente ao lançamento de produções 

videográficas ou o potencial de se constituir enquanto um meio de intensa difusão de 

conteúdo informativo não implicam necessariamente em uma produção bem sucedida e 

aceita em meio ao circuito das sessions ou mesmo entre a comunidade de usuários(as) 

mais participativos(as) do YouTube. De fato, algumas dessas marcas podem encarar a 

possibilidade de circulação de conteúdo na plataforma como uma repetição dos 

formatos já estabelecidos da radiodifusão (BURGESS; GREEN, 2009), sem 

compreender que o seu uso traz consigo uma série de características próprias que não 

necessariamente refletem diretamente as relações de poder presenciadas em outros 

meios. Por outro lado, a persistência de práticas dessa natureza podem se ver 

relativamente refletidas em certas produções de alta circulação de espectadores que, não 

necessariamente incentivados a interagir por meio do sistema de discussão e avaliação 

da plataforma, acabam por propiciar altos níveis de visualizações sem necessariamente 

se tornarem espectadores(as) fieis vinculados(as) à página por meio do sistema de 

inscrições. 

Dessa maneira, estatísticas de acesso, fidelização de público por meio de 

inscrições e discussões suscitadas na rede social do YouTube se constituem como 

parâmetros correlacionados mas até certo ponto independentes, e nos permitem observar 

diferentes instâncias de atividade em uma mesma página. Uma comparação das 
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estatísticas de acesso entre publicações dos canais La Blogothèque (2014b) e Burberry 

(2014c) do dia 2 de dezembro de 2014 nos mostra uma diferença de mais de 147 mil 

visualizações do Burberry Acoustic (protagonizado pelo cantor inglês Ed Harcourt, com 

mais de 185 mil visualizações) para o Take Away Blue, uma publicação especial de 

maior duração em homenagem ao selo de jazz Blue Note Records com diversos artistas 

em um único vídeo (e que conquistou taxas relativamente superiores de visualização em 

comparação a outras publicações do período, com pouco mais de 38 mil acessos) – a 

despeito da quantidade consideravelmente maior de usuários inscritos na página do 

Blogothèque (aproximadamente 272.900 inscrições para 227.500 da Burberry). Ao que 

tudo indica, o canal das Take Away Shows tem um público presumivelmente mais 

fidelizado, com aproximadamente 45 mil inscrições a mais que a página da Burberry, 

que aparenta receber muitas visualizações provenientes de visitas casuais, decorrentes 

de pessoas interessadas em consumir material relacionado a coleções e desfiles da grife 

(figura 98). 

 

 

Figura 98 - Propaganda do perfume My Burberry, um dos vídeos mais acessados do canal da grife 

Fonte: Burberry (2014a) 

 

Essa disparidade se torna mais visível se considerarmos o fato de que a maioria 

dos acessos à página da grife inglesa não se dá por meio dos vídeos no formato do 

Burberry Acoustic, mas sim aqueles mais diretamente relacionados às suas produções 

de vestuário, implicando no fato de que, mesmo se tratando de canais muito 

aproximados em frequência de acessos e inscrições, são necessárias algumas 

https://www.youtube.com/watch?v=u1OwrDmO8mY
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publicações de Take Away Shows para alcançar a mesma quantidade de exposição de 

um único vídeo da Burberry – e provavelmente muito mais esforço por parte dos 

pequenos canais de produção amadora para alcançar relativa exposição aos moldes dos 

vídeos convencionais do coletivo francês. 

 

5.3.3 Questões de língua e nacionalidade 

 

Outra condição de extrema relevância para a participação no circuito observado 

diz respeito às relações geográficas e de idioma entre artistas, produtores(as) e 

consumidores(as). Bandas e músicos(as) de países não provenientes da Europa ocidental 

ou de países anglófonos (mais especificamente, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e 

Canadá) se fazem presentes em baixíssima quantidade, ao mesmo tempo em que a 

presença de canais provenientes de outros países é quase nula – e muitas vezes acabam 

sequer interagindo com as demais iniciativas, como no caso do brasileiro Música de 

Bolso (2015). 

De certo modo, o uso de cidades em meio aos ambientes externos e inusitados 

comuns à prática das sessions tem por função não somente a inserção das performances 

na vida cotidiana local, como também a incorporação de construções culturais relativas 

a esses lugares – sobretudo nos casos que de modo geral são facilmente rememoráveis 

mesmo fragmentados nos enquadramentos e nas resoluções de imagem dos vídeos. Por 

conseguinte, podemos observar que produções realizadas em países como França e 

Inglaterra, sobretudo nas imediações de suas capitais, parecem ostentar suas 

localizações como um atributo positivo – um demarcador da modernidade e 

contemporaneidade de suas(seus) artistas. Essa tendência se faz visível nas indicações 

“[Live in Paris]” que acompanham o título de cada publicação do 3ème Gauche, e na 

repetição (quase redundante) da informação ao início dos vídeos do Watch Listen Tell 

de que estes, invariavelmente, são realizados na cidade de Londres. Adicionalmente, 

os(as) participantes do Watch Listen Tell e do Burberry Acoustic, ao se apresentar ao 

início de cada vídeo, têm o hábito de comentar a respeito do local escolhido para a 

performance – que frequentemente inclui palácios, jardins, monumentos e catedrais 

retratados em ângulos e iluminações romantizadas e de feições pictóricas. 

Em contraposição a estes casos, é notável que canais provenientes de cidades 

pequenas e pouco conhecidas parecem ocultar suas origens ou o local de suas gravações, 

de modo que em diversas circunstâncias tais informações só foram descobertas em meio 
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a detalhes implícitos em redes sociais e nas páginas profissionais dos(as) integrantes de 

cada coletivo. Uma vez que a maioria desses exemplos provém de países de língua 

inglesa, restam-nos poucas pistas que nos indiquem a presença corriqueira de 

espectadores de outras proveniências. 

É interessante observar que, a despeito da presença vasta de artistas de língua 

inglesa (e/ou oriundos dos países em que a maioria das produções é gravada), é do 

interesse de diversos coletivos expandir o escopo do seu trabalho e fazer contato com a 

produção musical de outros países, sobretudo por meio de eventuais oportunidades de 

deslocamento da equipe. Na maioria das vezes, esses interesses são expressos após certa 

experiência de produção videográfica com artistas locais, e representam um próximo 

passo na elaboração de suas propostas enquanto coletivo – o que requer uma 

considerável profissionalização de suas atividades por meio de contratos de patrocínio 

ou alternativas diversas de monetização de seus vídeos (como no caso das Take Away 

Shows patrocinadas pela empresa Paco Rabanne para a divulgação de seu perfume 

Black XS, que apresentavam artistas de países como México e Japão – figura 99). 

 

 

Figura 99 - Divulgação do perfume Black XS em uma Take Away Show patrocinada 

Fonte: La Blogothèque (2010a) 

 

A quantidade de visualizações relativamente menor de produções realizadas em 

outros idiomas pode refletir certos interesses da maioria do público espectador, 

contribuindo de certa forma para torna-las menos atrativas para anunciantes e 

investidores(as). Curiosamente, notamos que a interação observada no sistema de 

https://www.youtube.com/watch?v=-xQz3w2JMNw
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comentários de cada publicação costuma ocorrer sempre no idioma falante dos(as) 

artistas protagonizados(as) – o que não significa necessariamente uma relação direta 

com os perfis dos espectadores contabilizados nas estatísticas de acesso. Também é 

comum observar o esforço por parte de artistas em se comunicar no idioma nativo do 

coletivo: um caso inusitado é o do cantor inglês Charlie Winston, que, em sua 

participação no canal 3ème Gauche, notadamente francófono, se esforçou visivelmente 

para se apresentar em francês ao início do vídeo – apenas para ser novamente traduzido 

para o inglês por meio de uma legenda. Como resultado desses entrecruzamentos, 

notamos a considerável mistura de comentários proferidos em inglês e francês na página 

do vídeo (3ÈME GAUCHE, 2015b). 

Seja em inglês, francês ou até mesmo outros idiomas menos presentes como o 

português (como observado em particular no caso do cantor carioca Rodrigo Amarante), 

grande parte da relação entre os canais observados – e a sua eventual assimilação 

enquanto circuito – se dá pelo intercâmbio de artistas entre produções, que acabam por 

levar consigo espectadores(as) interessados(as) em acompanha-los(as) (e conectar as 

respectivas páginas por meio da lógica de Vídeos Relacionados do YouTube). De certa 

maneira, essa característica contribui para que a “descoberta” de trabalhos musicais se 

dê de maneira muito parecida entre todas as produções, que se diferenciam mais pelos 

modos de registrar suas imagens e sons e as condições pelas quais seus(suas) 

protagonistas têm de se submeter. Até certo ponto, essas conexões frequentes acabam 

por vincular certas bandas e artistas à lógica particular das sessions, na medida em que 

suas músicas e modos de performatizar são disseminados cada vez em mais produções 

distintas – contribuindo assim para a formação de perfis artísticos mais específicos 

relacionáveis à lógica do circuito e para a formulação de valores pouco claros a respeito 

do que pode ser considerado interessante a ponto de ganhar espaço para a divulgação de 

seu trabalho. Essa lógica pode ser exemplificada por meio das produções do Beirut Jam 

Sessions, financiado por investidores interessados em disseminar artistas locais para 

outras culturas, por meio da realização de vídeos em que estes(as) performatizam junto 

a bandas e artistas veteranos(as) de outros coletivos. Tal estratégia culminou na sua 

assimilação, pelo YouTube, junto a outros canais que compartilham certas 

características, efetivamente conectando suas produções ao circuito observado – mas 

não foi capaz, mesmo assim, de promover a participação de seus(suas) artistas locais em 

vídeos de outros canais, denunciando que o vínculo proporcionado pelos(as) seus(suas) 

convidados(as) constitui o fio condutor que os mantém em condições de participação.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Perdidos no meio da enorme Place de l’Étoile (filmar na frente do Arco do 

Triunfo era como um sonho que se tornava realidade para eles), varridos pelo 

vento e encharcados pela chuva, nós estávamos um pouco em um tête-a-tête 

[“cara a cara”]: Juan Wauters – desafiando cada regra não escrita do próprio 

dogma do Take Away Show – dirige-se diretamente à sua audiência, dedica 

suas canções (com uma breve aula de história) e agracia a câmera centenas de 

vezes com contato visual direto e gestos de dança convidativos (ONDINE; 

DALI, 2015, tradução nossa)67. 

 

O período de leituras e de elaboração desta dissertação – compreendido entre março 

de 2014 e fevereiro de 2016 – serviu-me, entre outros motivos, para compreender a 

relação intrínseca do ato de pesquisar com tudo aquilo que nos afeta. Surpreende-me, 

então, constatar minhas afetações por este trabalho de maneiras tão distintas e 

numerosas em tão pouco tempo – e observar, sobretudo em meio ao processo de análise 

de nossos objetos de pesquisa, o quanto cada uma dessas situações se mostrou 

materializada por meio do olhar.  

Exprimo tal pensamento em consideração ao fato que, no início desse período e 

antes de uma extensa observação de vídeos, páginas de coletivos e entrevistas, minha 

percepção acerca dos nossos objetos de pesquisa era demasiado otimista. Talvez em 

vista da participação do brasileiro Rodrigo Amarante em uma Take Away Show, em 

fevereiro de 2014 (LA BLOGOTHÈQUE, 2014a), ou do anúncio proferido em vídeo, 

meses depois, de uma produção realizada em Uganda que viria a ser lançada somente 

em 2015 (figura 100), meu fascínio por ideias correntes a respeito de compartilhamento 

e participação coletiva me faziam vislumbrar a possibilidade de um extenso debate 

acerca de tópicos como performance musical, espaço de performance ou, de um modo 

mais geral, em modos de fazer música, por meio da disseminação do trabalho de uma 

grande quantidade de artistas com soluções estéticas (até certo ponto) distintas. 

 

                                                 
67 “Lost in the middle of the enormous Place de l’Étoile (filming in front of the Arc de Triomphe was like 

their dream come true), windswept and drenched by the rain, we were in a bit of a tête-à-tête: Juan 

Wauters – defying every unspoken rule of the very dogma of the Take Away Show – directly addresses his 

audience, dedicates his songs (with a quick history lesson) and graces the camera a thousand times with 

direct eye contact and coquettish dance moves”. 
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Figura 100 - O ugandense "Rei do Norte" e seus instrumentos musicais de uma corda 

Fonte: La Blogothèque (2015c) 

 

Foi mais ou menos ao início da elaboração do primeiro capítulo, em fevereiro de 

2015, quando me ocorreu a coincidência de encontrar um número crescente de canais 

que viria a aumentar o meu recorte de pesquisa às dezenas (e que, certamente, 

continuaria a crescer quanto mais eu me alongasse a finalizar essa dissertação), cada 

qual com suas diversas formas de lidar com o seu conteúdo e, para minha aflição até 

então, seus respectivos “graus” de diluição das características observadas nas sessions, 

que eu insistia em brandir como fio condutor do meu raciocínio. A quantidade de 

produções se tornava tão extensa – e as suas origens e características, tão variáveis e 

amplas – que, em certo ponto da pesquisa, fui acometido da suspeita de que, 

eventualmente, me daria conta de que minhas observações não se tratavam de modo 

algum a respeito das sessions, mas da categoria pouco definível de vídeos musicais, 

reorganizados somente pelas minhas expectativas e boa vontade. 

Passadas as incertezas, somos levados a acreditar que essa profusão de iniciativas 

tão distintas e pouco delimitáveis são, na verdade, testemunha de processos de 

negociação que produções como os Take Away Shows e as Black Cab Sessions são 

capazes de suscitar quando reapropriadas por uma infinidade de coletivos e circuladas 

em meio a agentes de naturezas diversas; entre eles, cabe destacar a participação de 

veículos oficiais da indústria fonográfica e do jornalismo musical, usuários e usuárias 

propensos(as) a consumir (e até produzir) conteúdo audiovisual e – mais importante – 

uma infinidade de músicos e músicas profissionais e amadores(as) vislumbrados(as) 

https://www.youtube.com/watch?v=t-KHZ_8r460
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com a possibilidade frequentemente anunciada pela dita revolução digital de, quase que 

milagrosamente, disseminar suas produções artísticas independentes de maneira ampla. 

Tal fenômeno se daria por meio de uma plataforma de circulação de conteúdo 

finalmente compreendida como democrática e acessível – o que, infelizmente, pudemos 

atestar como questionável em termos tanto de participação e relevância quanto técnico-

estéticos e de conteúdo. 

 A nossa ressalva para o pessimismo decorrente da quebra de expectativas veio 

nessa mesma época, por meio de Daniel Miller (2004), que argumenta como o olhar 

empático e paciente acerca dos fenômenos de cultura material que permeiam a nossa 

sociedade nos permitiria ter contato com a riqueza das produções simbólicas de nosso 

tempo, revelando as inúmeras contradições inerentes tanto a esses processos quanto às 

relações sociais modernas, e que devem ser levados em conta em sua análise. Esse 

posicionamento se tornou muito precioso para a nossa pesquisa por nos permitir 

compreender a complexidade de certos fenômenos sociais, que aliam a produção de 

imagens à cultura de mercado e a circuitos de circulação de música, como os próprios 

fenômenos observados no YouTube ou as suas subculturas decorrentes que, como 

abordamos anteriormente, estão perpassadas por fatores de ordem cultural relacionadas 

à questão de estilo, linguagem e nação. Burgess e Green (2009, p. 112) chegam a 

considerar estes mesmos aspectos ao esboçar certas conclusões a respeito das produções 

do YouTube de modo geral, ao ponto de declarar que 

 

o YouTube é um site potencial para a cidadania cultural cosmopolita – um 

espaço no qual indivíduos podem representar suas identidades e perspectivas, 

envolver-se com as representações pessoais de outros e encontrar diferenças 

culturais. Mas o acesso a todos os níveis possíveis de participação é limitado 

a determinado segmento da população – aqueles com motivações, 

competências tecnológicas e capital cultural específico do site suficientes 

para participar em todos os níveis de envolvimento que a rede comporta. 

 

Nossa observação de processos de circulação do YouTube ainda nos leva a julgar 

sensato considerar que qualquer visão de fato ‘cosmopolita’ da plataforma carrega em si 

a perspectiva de disseminação de um modelo definido de cidadania e expressão cultural, 

perigosamente vinculado a uma postura linear e determinista de como as diferentes 

pessoas que compõem uma dada sociedade se comportam perante mídia e tecnologias 

comunicacionais. Se por um lado este trabalho tem nos permitido observar com maior 

clareza a desigualdade entre produções culturais e geográficas distintas (e apontar para a 

necessidade de democratização do meio), por outro devemos compreender que a 

utilização do YouTube corresponderá sempre a uma parcela específica de pessoas – 
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aquela que em um dado momento julgar interessante (e no direito de) se apropriar da 

comunicação videográfica, sonorizada e hipermidiática, para colocar em debate junto a 

outros usuários alguns dos valores correspondentes ao seu horizonte cultural – como, 

por exemplo, os diversos modos de ver, ouvir e circular bens culturais musicais. 

É importante questionarmos uma possível movimentação em direção a um processo 

de naturalização de formas de ver, ouvir e reproduzir música, aparentemente coletivas e 

democráticas, reforçado pelo caráter de informalidade das performances registradas e 

das próprias condições de produção, circulação e consumo das sessions. Por trás da 

aparente noção da imagem e do som enquanto registros meramente indiciais da 

realidade, o imaginário artístico representado por meio desses vídeos está em estreita 

relação com a visão de mundo de quem faz a curadoria dos(as) artistas e localidades, de 

quem filma, capta o áudio, publica nas redes sociais e, em última instância, curte, 

compartilha e ajuda a ditar aquilo que deve permanecer em destaque no YouTube – 

sendo o exemplo mais claro observado o que diz respeito à disparidade das estatísticas 

de acesso com base nos idiomas proferidos pelas(os) artistas de cada publicação. 

De maneira semelhante, a plataforma do YouTube se constitui como participante 

desse processo ao ativamente organizar as centenas de produções observadas por meio 

de suas estatísticas de acesso e possibilidades de monetização, através da inserção de 

publicidade em suas páginas e na própria reprodução do material em vídeo. Como 

consequência, o circuito das sessions se vê inevitavelmente ordenado por sua 

pertinência econômica, integrando o próprio sistema que atualmente mantém o website 

em funcionamento – que vincula produções de nicho publicadas pelos usuários à 

veiculação publicitária de seus grandes patrocinadores. Nesse sentido, a perspectiva 

deste circuito como alternativa às soluções mainstream de circulação de bens culturais 

musicais é constantemente contraditória, na medida em que a sua lógica se aproxima 

consideravelmente daquela presente nos circuitos hegemônicos. 

Assim, o controle dos meios técnicos de produção cultural é a primeira condição 

para uma possível participação nesse processo de investimento de sentido: a 

competência mínima necessária para registrar imagens e áudio – e fazê-lo de modo a 

angariar visualizações – é um dos fatores fundamentais que diferem hierarquicamente 

artistas, produtores e consumidores. Adicionalmente, há de se considerar que as 

produções observadas, enquanto integrantes de um circuito mais ou menos delimitado, 

acabam por atuar em constante diálogo no sentido de estabelecer os seus parâmetros de 

descoberta e seleção de conteúdo, estabelecendo uma série de critérios que acabam por 
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definir os perfis de participação ideal das sessions. Esse diálogo se dá de maneira 

consideravelmente assimétrica, e é perpassado por questões como o perfil de seus(suas) 

produtores(as), condições infraestruturais e relações comerciais com selos e gravadoras. 

Da mesma forma, é importante considerarmos que a produção das sessions se dá 

sempre por meio de negociações com as demais produções videográficas que figuram 

em nosso imaginário de circulação e consumo de música, seja pela negociação de novos 

olhares que conflitam com as já tradicionais estruturas de produção como as dos 

videoclipes, seja pela flexibilização de códigos que permanecem reiterados nos vídeos, 

mas sob um olhar reforçadamente diferenciado. De uma forma ou de outra, a 

coexistência de diversos modos de pensar vídeos de música implica também na 

profusão de rastros de visualidades que se fazem expressos em medidas e instâncias das 

mais variáveis, resultando na reiteração constante de códigos relacionados ao cinema, 

televisão, fotografia e pintura. 

Ao buscar romper com certos modos de circulação de bens culturais musicais 

próprios de uma indústria cultural, a produção das sessions – calcada por ideias de 

espontaneidade, naturalidade e aproximação entre músicos(as) e público, que se 

refletem nos seus modos de produzir e circular imagens e sons –, acaba por contribuir 

com a elaboração (intencional ou não) de códigos de comportamento acerca de uma 

cultura musical e suas representações midiatizadas, que aqui aparentam se constituir 

como um fim. Cabe reforçar mais uma vez que essa construção coletiva se dá de 

maneira assimétrica e corresponde aos diversos níveis de relevância atribuídos aos 

canais por meio de suas estatísticas de acesso e fidelização de público. 

Essa variedade e gradação de apropriações das características observadas se dão 

de modos tão distintos e são perpassadas por uma quantidade tão extensa de agentes que 

reiteramos, ainda, a possibilidade de uma série de pesquisas futuras que, calcadas em 

áreas e objetos de estudo tão diversificados, possibilitariam valorosas contribuições às 

análises aqui empreendidas. Dentro do escopo das sessions, por exemplo, destacamos 

algumas abordagens: a observação mais cuidadosa de comentários de usuárias e 

usuários nos circuitos de circulação de vídeos do YouTube, constituintes 

importantíssimos de participação e avaliação da comunidade com relação às produções 

circuladas; uma análise pós-colonialista da representatividade (e performatividade) de 

brasilidade em artistas nacionais protagonistas das sessions, sobretudo no caso dos Take 

Away Shows e da sua série especial Arua Amúsica; um estudo a respeito da 

configuração técnica da plataforma do site YouTube e suas diversas implicações em 
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termos de produção, circulação e consumo; observação de campo acerca das condições 

de produção de sessions, tanto da parte de coletivos (e seu trabalho de gravação de 

imagens e sons de maneiras adversas) quanto da parte de artistas convidados(as) (e a sua 

relação com as câmeras, microfones, transeuntes e a necessidade de improvisação sob o 

monitoramento de uma equipe); das suas implicações particulares enquanto produções 

documentais (em profundidade muito maior do que aquela observada neste trabalho); e 

da performatividade de classe, gênero, raça e etnia das(os) protagonistas, assim como de 

suas vestimentas, gestualidade e mesmo dos instrumentos musicais mais retratados. 

Finalmente, acreditamos que aproximar estudos de imagens e sons ao campo de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) nos ajuda a compreender que música, vídeo e 

demais processos ditos artísticos (que, em decorrência de valorações das mais diversas, 

se fazem frequentemente classificados em termos de alta cultura e baixa cultura, cultura 

erudita e popular, entre outros) são fruto da ação humana sobre a produção e 

apropriação de conhecimento técnico, e, consequentemente, se constituem como 

“processos sociais disfarçados” (WILLIAMS, 2000, p. 125). Em suas diversas etapas de 

concepção e apropriação, as sessions (e, em última instância, as produções videográficas 

musicais como um todo) se constituem inevitavelmente enquanto tecnologias, 

inerentemente sociais e históricas e resultantes de intensos processos de negociação e 

investimento de sentido por parte de grupos sociais e agentes distintos. Compreender o 

fenômeno social de transparência da imagem e do som (sobretudo em decorrência do 

ocultamento de seus processos produtivos em verdadeiras caixas-pretas), seu caráter 

fabricado e a sua inevitável intencionalidade nos permite atribuir à técnica o seu devido 

papel político, compreendendo que estudá-los implica então em observar modos de 

organização social. Consideramos, dessa maneira, que esta pesquisa representa um 

esforço inicial de reflexão a respeito de relações de vídeo e música sob a perspectiva 

dos estudos CTS, buscando assim propor parâmetros para aproximações futuras. 

Em última instância, o entendimento das sessions como definidoras de um 

circuito social nos permite compreender que a circulação de bens culturais musicais se 

dá com base em escolhas dentre diversas alternativas possíveis, que também não se 

constituem de maneira estanque. A expressão de preferências de produção, circulação e 

consumo por parte de espectadores(as), produtores(as) e artistas musicais pode ser 

compreendida como constituinte de um processo de negociação definidor de códigos 

mais amplos a respeito de música e consumo, na medida em que observamos produções 

que parecem borrar as fronteiras do circuito, como vídeos oficiais de bandas dirigidos 
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aos moldes das sessions ou a sua assimilação por canais de televisão, websites sobre 

moda e comportamento e demais alternativas que não se limitam ao nicho observado.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Listagem dos canais observados 

 

Nome do canal Nome das produções do canal Inscrição do canal 

3éme Gauche Acoustic [Live in Paris] 23/10/2009 

AB Sessions AB Session 19/04/2011 

Acoustic Rooms Acoustic Room Session 24/08/2011 

Amsterdam Acoustics Film (“filme”) 16/10/2006 

Anthologies Leeds Sem título 23/05/2012 

Bandstand Busking Bandstand Busking 13/08/2008 

Bandwidth Bandwidth Session 05/02/2009 

Beatnik Creative Beatnik Session 23/02/2010 

Beirut Jam Sessions Beirut Jam Session 08/02/2012 

Berlin Session Berlin Session 19/08/2010 

Black Cab Sessions Black Cab Session 06/06/2011 

Boatshed, The The Boatshed Sessions 17/12/2013 

Bruxelles Ma Belle Session 24/03/2010 

Burberry Burberry Acoustic 26/11/2005 

Busk Barge Episode 24/06/2014 

Cardinal Sessions Cardinal Session 27/08/2010 

City Sessions City Session 05/01/2011 

Classroom Concert Classroom Concert 16/06/2011 

Colombe Sessions Colombe Session 21/04/2011 

Counter Culture Sessions Counter Culture Session 04/09/2013 

Crypt Sessions, The The Crypt Session 03/09/2009 

DIY DIY Session 03/10/2013 

Dreamland Sessions Dreamland Session 04/09/2013 

Emergent Sounds Emergent Sounds Unplugged 11/06/2012 

Gigwise Gigwise Session 01/09/2011 

Green Couch Films Green Couch Session 29/03/2010 

Hamburger Küchensessions 
Live @ Hamburger 

Küchensessions 
10/10/2010 

https://www.youtube.com/user/3emegauche
https://www.youtube.com/user/TheAbsessions
https://www.youtube.com/user/AcousticRooms
https://www.youtube.com/user/Mokummercials
https://www.youtube.com/user/AnthologiesUK
https://www.youtube.com/user/bandstandbusking
https://www.youtube.com/user/bandwidthfilms
https://www.youtube.com/user/BeatnikOnline
https://www.youtube.com/user/beirutjamsessions
https://www.youtube.com/user/berlinsession
https://www.youtube.com/channel/UC4_ySnU_uMuk1_IBxYyB59Q
https://www.youtube.com/user/TheBoatshedMusic
https://www.youtube.com/user/Bruxellesmabelle
https://www.youtube.com/user/Burberry
https://www.youtube.com/channel/UCH1lVBrUA-5AdECISpuGY4g
https://www.youtube.com/user/CardinalSessions
https://www.youtube.com/user/CitySessionsUK
https://www.youtube.com/user/ClassroomConcert2011
https://www.youtube.com/user/colombesessions
https://www.youtube.com/channel/UCWH2dQM9s28L6DhfRnZWVhg
https://www.youtube.com/user/CryptSessions
https://www.youtube.com/user/diymag
https://www.youtube.com/user/dreamlandsessions
https://www.youtube.com/user/EmergentSoundsTV
https://www.youtube.com/user/GigwiseUK
https://www.youtube.com/user/GreenCouchFilms
https://www.youtube.com/user/BMMRecordings
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Hauskonzerte Sem título 04/05/2010 

HI*Sessions HISessions.com Acoustic Live 30/03/2011 

IDI Music Rooms Music Rooms 15/12/2012 

La Blogothèque Take Away Show 22/04/2006 

Le Cargo! Session 24/06/2007 

Le HibOO HibOO d’Live 11/02/2008 

Line Of Best Fit, The The Line Of Best Fit Session 30/09/2010 

Location Music TV Sem título 08/04/2011 

MadmoiZelle Session Acoustique 16/02/2007 

Mahogany Sessions, The Mahogany Session 01/07/2010 

Música de Bolso Lado A/Lado B 05/05/2007 

Pete The Monkey Festival Monkey Sessions 11/12/2009 

Reload Sessions Reload Session 28/09/2011 

Rockstone Sessions Rockstone Session 01/11/2011 

Secret Sessions Secret Session 15/01/2011 

Secret Sound Shop Sem título 16/06/2014 

Shoot The Player A Shoot The Player Film 02/04/2008 

Sideshow Alley Sideshow 12/08/2010 

Sight Of Sounds, The Sem título 02/03/2011 

Small Sessions Small Session 26/02/2014 

Sofar (Songs From A Room) Sofar Sound 23/02/2010 

Songs They Played (STP) STP Session 10/03/2011 

Songs From The Shed Session 16/06/2009 

Soul Kitchen SK Session 24/05/2009 

Sound On The Sound The Doe Bay Sessions 03/05/2007 

Station Sessions, The Station Session 04/07/2009 

They Shoot Music Session 14/11/2007 

Ukulele Manila The Toilet Sessions 11/09/2012 

Watch Listen Tell (WLT) WLT 22/06/2008 

Wonderland Magazine Wonderland Sessions 09/03/2009 

 

  

https://www.youtube.com/user/ZEITjUNGzeigt
https://www.youtube.com/user/hisessionsshow
https://www.youtube.com/user/IDIMusicRooms
https://www.youtube.com/user/LaBlogotheque
https://www.youtube.com/user/cargovideo
https://www.youtube.com/user/lehibooparis
https://www.youtube.com/user/TLOBFSESSIONS
https://www.youtube.com/user/LocationMusicTV
https://www.youtube.com/user/madmoiZelledotcom
https://www.youtube.com/user/themahoganysessions
https://www.youtube.com/user/musicadebolso
https://www.youtube.com/user/CapuchinoMonkeyman
https://www.youtube.com/user/ReloadSessions
https://www.youtube.com/user/RockstoneSessions
https://www.youtube.com/user/secretsessionstv
https://www.youtube.com/user/secretsoundshop
https://www.youtube.com/user/ShootThePlayer
https://www.youtube.com/user/SideshowAlleyTV
https://www.youtube.com/user/thesightsofsounds
https://www.youtube.com/user/SmallSessions
https://www.youtube.com/user/Sofarsounds
https://www.youtube.com/user/thesongstheyplayed
https://www.youtube.com/user/songsfromtheshed
https://www.youtube.com/user/SoulKitchenfr
https://www.youtube.com/user/soundonthesound
https://www.youtube.com/user/TheStationSessions
https://www.youtube.com/user/theyshootmusic
https://www.youtube.com/channel/UChRumi9t_nyi2eRKSy5hvvw
https://www.youtube.com/user/watchlistentell
https://www.youtube.com/user/Wonderlandmag
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APÊNDICE B – Modelo de ficha de anotação das sessions observadas 

 

Ficha de anotação das sessions observadas 

Menções 

Figuras que mencionam o vídeo em questão 

Data de publicação 

Data de publicação do vídeo no YouTube 

Informações técnicas 

Duração, cor, formato, presença de cortes 

Título 

Título da publicação 

Canal 

Canal em que o vídeo foi publicado 

Artista apresentado 

Breve descrição do(a) artista 

Local de registro 

Informações sobre o local em que se deram as filmagens 

Equipe 

Informações sobre a equipe que registrou o vídeo 

Estatísticas de acesso 

Quantidade de acessos e de avaliações positivas (likes) ou negativas (dislikes) 

Observações 

Observações a respeito da publicação 

Link 

URL da publicação 
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GLOSSÁRIO 

 

4k: Resolução de imagem de telas e monitores, geralmente compreendida pela medida 

de 2160 linhas horizontais. 

Assistir mais tarde: Lista de reprodução pessoal e sigilosa disponível a todo(a) 

usuário(a) do YouTube no momento do seu cadastro. Permite a assimilação de vídeos 

de interesse para fácil acesso posterior. 

Banjo: Instrumento musical de cordas beliscadas, originado nos Estados Unidos a partir 

de instrumentos de origem africana. É frequentemente utilizado em estilos musicais 

como o Country e o Bluegrass, mas também consta no Samba brasileiro por meio de 

adaptações em sua estrutura. 

Blog: Blogs ou weblogs, derivados do inglês web log (“registro da rede”), são páginas 

na internet de atualização regular, cujas publicações, ou posts, são organizadas em 

ordem cronológica, geralmente contendo hiperlinks para outras páginas (INFOPÉDIA, 

2015). 

Canal: Página cadastral de cada usuário ou usuária do website YouTube, onde suas 

publicações em vídeo são disponibilizadas para o acesso dos(as) demais participantes. 

CEO: Do inglês Chief Executive Officer (Chefe Executivo de Ofício, ou Diretor 

Executivo), cargo que representa o topo da hierarquia corporativa. 

Codec: Acrônimo de Codificador/Decodificador, dispositivo que codifica/decodifica 

sinais. 

Content ID: Medida que possibilita que donos(as) de direitos autorais decidam o que 

deve ser feito a respeito de publicações de terceiros(as) que contenham o seu material 

no website YouTube. É ativado por meio de processos automatizados de verificação de 

cada upload com relação a uma data-base de conteúdo protegido. 

Cover: Execução de uma composição musical de autoria atribuída a terceiros(as). 

Embed: Sistema de incorporação de vídeos publicados no website YouTube em outros 

endereços hipermidiáticos, por meio de um reprodutor de mídia que pode ser inserido 

com o uso de HTML. 

Favoritos: Lista de reprodução pessoal e sigilosa disponível a todo(a) usuário(a) do 

YouTube no momento do seu cadastro. Permite a assimilação de vídeos de interesse 

para fácil acesso posterior. Operacionalmente, funciona exatamente como a lista de 

reprodução Assistir Mais Tarde, diferindo apenas em nome para fins de organização. 
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Full HD: Resolução de imagem de telas e monitores, geralmente compreendida pela 

medida de 1080 linhas horizontais. 

Gostei/Não gostei: Sistema de botões que permite à comunidade do YouTube avaliar 

positiva ou negativamente as publicações acessadas, para que os acessos contabilizados 

em uma dada página sejam interpretados a partir da satisfação de seus(suas) usuários(as). 

Hashtag (#): Palavras-chave associadas a um tópico de discussão que se deseja indexar 

para uso coletivo. São construídas pela união de uma palavra e do símbolo cerquilha (#). 

High Definition (HD): Resolução de imagem de telas e monitores, geralmente 

compreendida pela medida de 720 linhas horizontais. 

HTML: Abreviação de HyperText Markup Language, ou Linguagem de Marcação de 

Hipertexto. Linguagem utilizada na construção de páginas da web e lida por aplicativos 

de navegação. 

LCD: Do inglês, Liquid-crystal-display (Cristal Líquido). Aparato técnico de exibição 

de imagens produzidas por meio da filtragem de luz branca emitida pela superfície 

interna do aparelho A tela dos dispositivos LCD é composta por milhares de pequenas 

células contendo um pequeno cristal líquido – um cristal semilíquido e gelatinoso de 

moléculas orgânicas, que tem sua estrutura química alterada quando recebe uma 

corrente elétrica, modificando a sua passagem de luz (DAVIES, 2005). 

LED: Do inglês, Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). Emissor de luz 

frequentemente utilizado em aparatos eletrônicos. 

Licença padrão do YouTube: Licença de uso e distribuição de conteúdo digital 

própria da plataforma do YouTube; ver subitem 4.1. 

Mainstream: Termo proveniente do inglês (“corrente principal”) frequentemente 

utilizado para designar produções culturais hegemônicas diretamente relacionadas à 

lógica de mercado. 

Metalofone: Nome genérico dado a vários instrumentos musicais consistidos em 

lâminas de metal afinadas cromaticamente e dispostas lado a lado, percutidas com o 

auxílio de baquetas. Nessa categoria, enquadram-se instrumentos como o glockenspiel, 

o vibrafone e o metalofone Orff. 

Mise en abyme: Termo francês (“Narrativa em Abismo”) que descreve um efeito de 

trucagem visual em que uma dada imagem se repete no interior dela mesma, repetidas 

vezes. 
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Mixtape: Prática de compilar músicas provenientes de artistas e fontes diversas, 

tradicionalmente em fitas cassete. O termo também pode ser utilizado em compilações 

produzidas em outras tecnologias de armazenamento e reprodução. 

Multi-Channel Network (MCN): Permissão dada pela YouTube Inc. a empresas 

multinacionais de grande porte para que estas administrem diversos canais sob a 

representatividade de uma única marca. 

Rede social: No contexto utilizado neste trabalho, se refere a estruturas sociais 

compostas por pessoas ou organizações conectadas por meio de redes digitais de 

relacionamento, tais como Facebook, Twitter e YouTube. 

Sintetizador: Abreviação para Sintetizador de Som. Refere-se a uma categoria de 

instrumentos musicais eletrônicos que produzem sons a partir da conversão de sinais 

elétricos produzidos em seu interior. 

Streaming: Transmissão de dados pela rede sem a necessidade de armazenamento local 

de arquivos, permitindo a reprodução de mídia protegida sem a produção de uma cópia 

ilegal – assemelhando-se, em certos aspectos, aos sistemas de radiodifusão. 

Toy Piano: Do inglês, se refere a um “piano de brinquedo”, geralmente de cauda, 

produzido em tamanho diminuto e voltado especialmente para a musicalização infantil. 

Ukulele: Pequeno instrumento musical de cordas beliscadas, originado no Havaí a 

partir de instrumentos portugueses como o cavaquinho, o braguinha, o machete e o rajão. 

Underground: Termo amplamente utilizado para designar produções culturais 

alternativas, sobretudo em relação aos padrões comerciais de um dado contexto. 

Upload: Transmissão de dados de um dispositivo para outro – no caso, de um 

computador pessoal para um servidor conectado à internet. 

URL: Sigla para Uniform Resource Locator, ou Localizador Padrão de Recursos. 

Refere-se a um endereço de rede de algum recurso informático específico. 

Viral: Termo utilizado para designar um aumento gigantesco e repentino de 

popularidade e disseminação de conteúdo ou prática voltada aos meios digitais, tais 

como vídeos, fotos, hashtags ou campanhas publicitárias. 

Vlog: Do inglês, abreviação para Video Log. Produção videográfica especialmente 

popular na plataforma do YouTube, em que as(os) participantes conversam com o(a) 

espectador(a) se dirigindo à câmera, e comentam suas opiniões a respeito de fatos do 

cotidiano em publicações periódicas. 

Weblog: ver blog, acima. 
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Website: Conjunto de páginas disponibilizadas na internet sob um mesmo domínio – 

um nome que especifica uma locação exata em um servidor DNS. 

Webzine: Abreviação de Web Magazine (“revista da rede”), publicações periódicas 

circuladas por meio de websites e blogs. 

WWW: do inglês Wide World Web (“Teia Mundial”, frequentemente traduzida como 

Rede Mundial de Computadores), é um sistema de documentos interligados pela 

internet. 

YouTuber: Denominação popular dos usuários e usuárias do website YouTube que 

publicam periodicamente seus vídeos pessoais. 


