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“Assovia o vento dentro de mim. 

Estou despido. Dono de nada, dono 

de ninguém, nem mesmo dono de 

minhas certezas, sou minha cara 
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o vento que bate em minha cara.” 
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RESUMO 

A pesquisa discute sobre as narrativas presentes nos videoclipes Danse Macabre, Surreal 

e Legado da banda Scalene. A questão que norteia esse trabalho, portanto, busca descobrir 

de que forma os videoclipes se apropriam de distintas narrativas midiáticas para construir 

a identidade da banda. Os objetivos são identificar as diferentes linguagens contidas nas 

três produções; analisar como os elementos apropriados de outras linguagens se 

entrelaçam; e apontar as características semelhantes e diferentes entre os videoclipes a 

partir do olhar do mesmo diretor. Para chegar a essas respostas, utilizou-se a metodologia 

da análise fílmica com base em Vanoye e Goliot-Lété (2008), tendo como aporte os 

conceitos de narratividade, estética da imagem e a montagem dos videoclipes. Os 

resultados demonstram a influência do mundo convergente na forma de se contar as 

histórias e é uma das características do direcionamento singular da estética a partir da 

direção que assina os três videoclipes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: narrativa; videoclipe; convergência; linguagem audiovisual; 

identidade. 

  



 
 

ABSTRACT 

The research discuss the present narrative in the video clips Danse Macabre, Surreal and 

Legado of Scalene band. The question that guides this work, therefore, seeks to discover 

how the video clips are appropriating different media narratives to build the band’s 

identity. The objectives are identify the languages contained in these three productions; 

analyze how the appropriate elements of other languages intertwine; and point out similar 

and different features between video clips from the look of the director. To get those 

answers, the methodology used was film analysis based on Vanoye and Goilot-Lété 

(2008), with the contribution of the concepts of narrative, aesthetic image and the 

composition of video clips. The results demonstrate the influence of the converged world 

in the form of telling the stories, and is one of the characteristics of the singular direction 

of aesthetics from the direction that signs these three video clips. 

 

KEYWORDS: narrative; video clip; convergence; audiovisual language; identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O rock já passou por altos e baixos, principalmente quando se fala em mídia. O 

crescimento de outros gêneros musicais nos últimos anos emplacou não só nos ouvidos 

dos brasileiros, mas nos veículos de comunicação de massa, como rádio, televisão e 

internet. Essa última, por sua vez, tornou-se a principal aliada das bandas de rock para 

que elas possam fazer a divulgação do seu trabalho e se inserir no mercado. O rock, que 

até então andava ausente na grande mídia, voltou a ganhar espaço no mundo mainstream 

devido aos programas musicais televisivos, onde passou novamente a ser explorado e 

midiatizado, impulsionando o trabalho de diversas bandas no cenário musical nos últimos 

anos. 

É o que aconteceu com a banda Scalene, finalista do programa SuperStar em 2015. 

Formada em Brasília no ano de 2009, com quatro integrantes, Scalene trabalha com 

composições autorais e já gravou três discos durante a carreira. Além dos discos, a banda 

investe em fotos de divulgação e produtos midiáticos, como vídeos curtos de shows 

compartilhados nas redes sociais, gravação de DVD, entre outros. Se hoje tudo está ligado 

a imagem, principalmente em movimento, a banda, imersa nesta contemporaneidade, se 

utiliza de videoclipes bem produzidos como uma marca, a fim de se inserir e inovar no 

cenário musical e audiovisual. 

A banda fez isso nos videoclipes Danse Macabre, de 2014, ao tratar de um 

conceito complexo que é a dualidade psicológica do ser. Em Surreal, de 2015, utilizando-

se das artes plásticas para compor a narrativa do videoclipe. Ambos do álbum 

Real/Surreal. E ainda ousou em Legado, de 2015, música retirada do álbum Éter, quando 

também tratou de questões existenciais, mas dessa vez em relação ao valor do que se 

constrói em vida. As três produções são dirigidas pelo fotógrafo e diretor de fotografia 

Lourenço Fabrino, conhecido no mercado como Luringa. 

Levando em conta tais apontamentos, a questão norteadora deste trabalho é 

investigar como esses videoclipes da Scalene se apropriam de diversas narrativas 

midiáticas para construir a identidade da banda. Assim, os objetivos são identificar as 

diferentes linguagens contidas nos três videoclipes estudados; analisar como os elementos 

apropriados de outras linguagens se entrelaçam nos videoclipes; bem como, apontar as 

características semelhantes e diferentes entre os videoclipes a partir da mesma direção 

nas três produções. Para chegar a essas respostas, foi feito um percurso metodológico, 
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baseado nas teorias de Vanoye e Goliot-Lété (2008) sobre análise fílmica, categorizando-

se assim a narratividade, a estética e a montagem dos videoclipes em questão. 

A escassez de estudos sobre videoclipes de uma mesma banda de rock 

contemporânea, a partir da desconstrução estética de uma narrativa que se apropria de 

outras mídias como televisão e cinema, justifica o presente trabalho. A pesquisa é também 

de relevância social, visto que o rock nasceu como um estilo musical até se tornar uma 

cultura específica dentro da sociedade, com diversos nichos e estilos, de modo que cria 

práticas culturais dentro de determinadas épocas e se inova a todo o momento, conforme 

o contexto em que a banda e o público estão inseridos. Além disso, a escolha da banda 

Scalene se dá não só por gosto pessoal, mas pela riqueza de elementos presentes nos três 

videoclipes analisados. A banda faz dos próprios produtos uma construção da identidade 

dentro do cenário musical e da mídia, pois os discos, as fotos e os as produções 

audiovisuais seguem uma linha de apresentação e identificam o grupo perante a 

sociedade. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos, sendo o primeiro Mídia e 

Convergência, em que trata das narrativas midiáticas e da cultura da convergência, 

baseado nos conceitos de Jenkins (2008). A seguir, o segundo capítulo Imagem em 

movimento: o videoclipe, conta com os estudos de Aumont (2005), Jullier e Marie (2009) 

e Martin (2011) sobre estética da imagem, linguagem audiovisual e linguagem do 

videoclipe. O terceiro capítulo Objeto e Identidade traz a contextualização da banda e dos 

videoclipes escolhidos, bem como as questões de Hall (2005) sobre identidade, para 

entender sobre a identidade do diretor das obras. Já o quarto capítulo percorre a 

metodologia, e a análise a partir das categorias, em que identificamos que tanto a banda 

quanto o diretor dos videoclipes estão inseridos na atual convergência midiática. 
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CAPÍTULO 1 

MÍDIA E CONVERGÊNCIA 

 

O ser humano nada seria sem as suas histórias, vivências e trocas. Expressar-se 

faz parte da construção da sua bagagem. Com a evolução da espécie, das pesquisas 

científicas e das criações tecnológicas, essa necessidade de expressão ficou ainda mais 

perceptível. A internet trouxe consigo um universo capaz de fazer com que as histórias 

fluíssem muito mais rápidas e facilmente. As inúmeras ferramentas, a maior viabilidade 

de pôr em prática a capacidade criativa faz com que as pessoas reinventem as formas de 

se fazer compreender. Filmes, seriados, programas, músicas, videoclipes. Histórias reais 

ou nem tanto, mas que quando publicadas no universo das mídias estão aptas a 

apropriações e identificações por parte da sociedade. Do âmago para o mundo, as pessoas 

fazem das narrativas o meio de se relacionar consigo mesmo e com os outros. 

 

 

1.1 AS NARRATIVAS MIDIÁTICAS 

 

O mundo contemporâneo é cheio de informações, artes e diversas linguagens. 

Essas, por sua vez, organizam as narrativas que são utilizadas não só para relacionamentos 

interpessoais, como para interpretações sobre os acontecimentos e mutações da 

sociedade. A história dos seres humanos se baseia em narrativas desde o princípio, pois é 

inerente da espécie expressar necessidades, desejos e dividir experiências. Essas 

expressões, com o passar do tempo, ganharam novas formas, bem como nunca serão 

estáticas, visto que a todo momento são apropriadas, misturadas e transformadas em 

novas linguagens. Ao caracterizar narrativas como produções discursivas, Ricoeur (apud. 

FRANÇA E GUIMARÃES 2004, p. 04) afirma que “narrativas são uma espécie de 

costura que, ordenando fatos diversos e temporalidades distintas, produzem um 

significado novo e conferem sentido (ordenamento) a uma experiência vivida”. 

O processo comunicacional sempre se baseou em contar histórias, ou seja, narrar 

os acontecimentos acompanhados de diferentes linguagens, sejam textuais, imagéticas ou 

sonoras. Nesse contexto, nasceram os modos de se relacionar e fazer dos diálogos, das 

expressões, das atitudes e, mais tarde, das produções midiáticas e artísticas e dos 

processos criativos, diferentes narrativas que passeiam entre si. 

 
As histórias da Escrita, da Pintura, da Fotografia, do Cinema, do Rádio e da 

Televisão estão relacionadas uma com a outra, adquirindo e transferindo 
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características umas para as outras conforme a época de surgimento de cada 

invenção, de acordo com a tecnologia disponível naquele momento histórico 

(RINALDI, 2007, p. 07). 

 

Assim, se as narrativas estão ligadas umas às outras, ainda que cada uma com 

características próprias, desde a época das pinturas rupestres até a era digital, entende-se 

que os modos de comunicação, bem como os gêneros e as estratégias, são baseados em 

todo o processo de evolução humana. Resende (2005, p.162) já afirmava a importância 

das narrativas no contexto atual, “primeiro porque nelas são tecidos saberes acerca do 

mundo, depois porque, a partir delas, outros saberes são construídos”. Ou seja, conforme 

as linguagens se perpassam e novos hábitos e comportamentos sociais são criados, 

surgem também novos modos de narrar, sem nunca substituir os já existentes, e sim os 

realocando. É nesse caminho de maneiras possíveis que entra a popularização das novas 

tecnologias como algo não-linear e abrangente, uma vez que os conteúdos podem circular 

entre diferentes narrativas, e não limitada e de forma separada como era com os meios de 

comunicação tradicionais, como correio, telefone, rádio, televisão, entre outros. 

Appadurai (apud RESENDE 2005, p. 163) explica que “a mídia eletrônica marca e 

reconstitui um campo muito mais amplo, no qual os meios impressos e outras formas 

orais, visuais ou auditivas de mediação continuam a ser importantes”. 

A mídia usa de diferentes gêneros narrativos para exercer a premissa da 

comunicação, que é informar. A produção da informação como um produto, no entanto, 

começou a ser reconfigurada com a chegada da internet no Brasil nos anos 90, visto que 

deixou de seguir o padrão do meio de comunicação que seria veiculado, para dialogar 

com os variados formatos dentro da mídia e desfrutar de novas possibilidades. Esse 

fenômeno se deu com o crescimento do mundo digital, de forma que potencializou as 

múltiplas narrativas e provocou mudanças nas práticas comunicativas e na sociedade, pois 

“a mídia não está fora da sociedade (ela faz parte da vida e da dinâmica social), e os 

produtos midiáticos tanto refletem quanto orientam uma dada realidade” (FRANÇA e 

GUIMARÃES, 2004, p. 01). Por exemplo, Gosciola (2003, p. 17) diz que a narrativa 

cinematográfica “graças aos recursos das novas mídias, podem ser apresentadas por 

diversos pontos de vista, com histórias paralelas, com possibilidades de interferência na 

narrativa, com opções de continuidade ou descontinuidade da narrativa e muito mais”. 

Para Lemos, Berger e Barbosa (2005, p.8) “estudar as narrativas midiáticas 

contemporâneas é, pois, refletir sobre a diversidade das linguagens que perpassam o 

mundo; desvendar os jogos de narrar e entender a organização das práticas 
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comunicacionais que se estruturam em unidades de sentido”. Dito isso, as linguagens 

passam por uma transição em que a propagação dessas não mais é unilateral quando se 

fala em recepção, pois o público sai do lugar de mero receptor para ser também um 

participante ativo e influenciador dos produtos midiáticos contemporâneos. As narrativas, 

pois, cada vez mais abundantes em diversas plataformas, interagem não só entre si, mas 

também com o cotidiano, com os produtores e consumidores. “Em uma narrativa 

interativa o usuário tem participação ativa, estabelecendo conexões com o conteúdo e 

ampliando sua experiência imersiva”, afirmam Guedes e Nicolau (2015, p. 04). 

Toda essa quebra de paradigmas e metamorfose das narrativas midiáticas se 

chama convergência. O termo não se limita nem se esgota na afirmação de Jenkins, mas 

contextualiza esse novo ecossistema das mídias. 

 
A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A 

convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a 

indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o 

entretenimento” (JENKINS, 2008, p. 41). 

 

Nesse ambiente de muitos universos narrativos, sejam eles midiáticos, artísticos 

ou sociais, entende-se que qualquer das linguagens estão em conexão convergente. Todas 

se entrelaçam, se apropriam e provocam mudanças na produção de sentidos. As mídias 

estão nas artes, as artes precisam da mídia e as pessoas se adaptam às realidades criadas 

por si mesmas, motivadas pela sede de aperfeiçoamento na comunicação, fato que a 

ciência e as tecnologias possibilitam. Jenkins (2008, p. 41) já dizia, “a convergência 

refere-se a um processo, não a um ponto final.” Portanto, os produtos midiáticos tem um 

vasto leque de opções para se referenciar e assumir assim determinados tipos de 

narratividade. 

 

1.2 CONVERGÊNCIA: UM MUNDO DE POSSIBILIDADES 

 

Sair do lugar comum e perceber o quão estendidos são os horizontes. As 

experiências são vastas, o consumo de informação é circular e a comunicação sem 

fronteiras. O público é participativo, as mídias interativas e os acontecimentos imediatos. 

Os produtos migram para todas as plataformas possíveis e o que era unilateral passa a ser 

produzido, distribuído, consumido e, principalmente, vivenciado de outra maneira. A 

sociedade está inserida na cultura da convergência.  
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Palavra que define mudanças tecnológicas, industriais, culturais e sociais no 

modo como as mídias circulam em nossa cultura. Algumas das ideias comuns 

expressas por este termo incluem o fluxo de conteúdos através de vários 

suportes midiáticos, a cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas, a 

busca de novas estruturas de financiamento de mídias, e o comportamento 

migratório da audiência, que vai a quase qualquer lugar em busca das 

experiências de entretenimento que deseja. Talvez, num conceito mais amplo, 

a convergência se refira a uma situação em que múltiplos sistemas midiáticos 

coexistem e em que o conteúdo passa por ele fluidamente. Convergência é 

entendida aqui como um processo contínuo ou uma série contínua de 

interstícios entre diferentes sistemas midiáticos, não uma relação fixa 

(JENKINS, 2008, p. 332-333). 

 

A comunicação começou a se transformar conforme a ascensão das novas 

tecnologias interativas frente às antigas mídias de comunicação de massas, invenções 

essas criadas de acordo com a evolução dos seres humanos e novas necessidades culturais. 

Segundo Scolari (apud ARAÚJO 2014, p. 21), com essa mudança, as tecnologias 

analógicas, o sistema de um para muitos, a sequencialidade da estrutura textual, a 

monomidialidade e a passividade do público deram lugar às tecnologias avançadas que 

propiciam uma circulação de conteúdos de muitos para muitos, utilizando-se da 

hipertextualidade, multimidialidade e interatividade como aliadas.  

Porém, para Jenkins (2008), o que ocorreu foi a criação de um suporte que abarca 

todos os antigos formatos de narrativas de forma a aprimorá-las, e não uma substituição 

de linguagens. Ele diz que “o conteúdo de um meio pode mudar”, “seu público pode 

mudar”, e seu “status social pode subir ou cair”, “mas uma vez que um meio se estabelece, 

ao satisfazer alguma demanda humana essencial, ele continua a funcionar dentro de um 

sistema maior de opções de comunicação” (JENKINS, 2008, p. 39). Um exemplo disso 

foi quando a televisão apareceu e por consequência a audiência do rádio caiu, ainda que, 

nos primeiros anos, usando a linguagem radiofônica na apresentação dos programas, para 

só mais tarde criar um estilo próprio de linguagem televisiva. 

 
Desde que o som gravado se tornou uma possibilidade, continuamos a 

desenvolver novos e aprimorados meios de gravação e reprodução do som. 

Palavras impressas não eliminaram as palavras faladas. O cinema não eliminou 

o teatro. A televisão não eliminou o rádio. Cada meio antigo foi forçado a 

conviver com os meios emergentes. É por isso que a convergência parece mais 

plausível como uma forma de entender os últimos dez anos de transformações 

dos meios de comunicação do que o velho paradigma da revolução digital. Os 

velhos meios de comunicação não estão sendo substituídos. Mais 

propriamente, suas funções e status estão sendo transformados pela introdução 

de novas tecnologias (JENKINS, 2008, p. 39-40). 

 

Esse processo reconfigurou não só a comunicação, mas a sociedade como um 

todo. As pessoas atualmente tem a oportunidade de absorver informação não mais só 

através de uma fonte e sim de várias, bem como desfrutam do poder de escolha sobre 
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quais assuntos farão parte do seu dia a dia, pois “a tecnologia possibilitou que a sociedade 

passasse a determinar que seria ela quem definiria o que consumir, em qual momento, em 

que local, indicando a forma individual de acessar as informações” (SQUIRRA, 2012, p. 

115). 

A hibridização de linguagens, a propagação dos mesmos assuntos e elementos em 

diversos meios, gêneros, plataformas e formatos até o esgotamentos dos mesmos, a 

oportunidade de colaboração dos receptores e todas as transformações durante os últimos 

anos influenciaram, por sua vez, além do consumo, as diferentes formas de contar 

histórias. Um formato que consegue englobar essa pluralidade é o videoclipe. Machado 

já conceituava o vídeo como parte desse sistema de hibridização. 

 
O vídeo é um sistema híbrido; 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 (MACHADO, 1997, p. 190). 

 

É neste ponto que esta pesquisa se insere, pois busca entender o contexto e a 

pluralidade de narrativas videoclípticas. A partir das características do objeto estudado, 

aprofunda-se sobretudo a linguagem do cinema, da televisão e do videoclipe.  

 

1.2.1 Linguagem cinematográfica, televisiva e videoclíptica 

 

Se existe uma linguagem que lida diretamente com mídias convergentes é a 

audiovisual. Da época das cavernas até hoje, a imagem está em plena transformação e os 

seres humanos seguem aperfeiçoando as narrativas para que atendam às necessidades de 

comunicação, aspirações essas que mudam com o passar dos anos, com os novos 

comportamentos e, sobretudo, com as novas possibilidades advindas das tecnologias. 

Hoje, portanto, a linguagem audiovisual está incorporada em diferentes formatos e em 

constante convergência dos meios. Mas uma questão permanece: o anseio de contar 

histórias e se representar nelas. 

Cinema, televisão e videoclipe: três linguagens diferentes, originadas em épocas 

distintas, mas que carregam características comuns. Som e imagem são só dois dos 

elementos que se repetem em cada uma dessas formas de contar. Esses três tipos de 

linguagens muito já andaram e ainda andam juntas, apropriando-se de elementos uma das 

outras e estreitando assim as fronteiras entre si, mas, também, mantendo alguma das 

características que lhes são peculiares. 
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O cinema foi o precursor do que se entende por audiovisual. Segundo Rossini 

(2007), foi a criação dele que possibilitou as imagens estáticas ganharem movimento. No 

começo, pelos fins do século XIX, devido a precariedade tecnológica não se utilizava do 

componente sonoro, apenas do visual. A autora (2007, p. 167) explica que “o áudio dos 

primeiros tempos vinha do barulho das quermesses e das feiras; dos apresentadores de 

espetáculos, dos músicos contratados para fazerem acompanhamento musical, das 

gargalhadas e interações da platéia”.  

 
Imagens que se mexiam diante dos olhos e que podiam ser reconhecidas: sejam 

pessoas, objetos, natureza. A referencialidade da imagem cinematográfica nos 

permitiu desvendar aspectos antes não percebidos no mundo a nossa volta, pois 

modificou consideravelmente nosso campo de visão ao ampliar, escrutinar, 

remontar aquilo que vemos (e o que não vemos ou não percebemos!). Com 

isso, foi-nos acostumando com algo hoje tão familiar: a imagem audiovisual 

(ROSSINI, 2007, p. 166). 

 

Logo, o cinema expandiu-se e a linguagem que era clássica e linear, a partir do 

século XX, foi dando lugar ao cinema artístico defendido por escolas estéticas como a 

expressionista alemã, futurista italiana, vanguarda francesa e russa. A câmera fixa passou 

a ter movimento, a sequência sem cortes transformou-se em diversos quadros na 

montagem, um só plano aberto veio a intercalar com diversos outros planos fechados. 

Fato é que a narrativa clássica a que o público estava acostumado, em que mostrava a 

história em ordem cronológica, seguindo uma linha de apresentação, desenvolvimento e 

desenlace e movida pelo conflito, foi substituída pela narrativa moderna europeia. Essa, 

por sua vez, sugeriu um novo olhar sobre o cinema, em que a montagem e os quadros do 

filme poderiam ser fragmentados, sem precisar seguir as definições de espaço e tempo 

determinadas nos 50 anos anteriores (ROSSINI, 2007). Assim, o novo modo de fazer 

cinema entrou em prática influenciado por outras narrativas, a fim de construir e inovar a 

sua própria linguagem. 

 
Da pintura, trouxe a noção do quadro, do enquadramento, da composição 

dentro desse quadro (noções essas que também já haviam sido aprendidas pela 

fotografia, outra tecnologia de produzir imagens técnicas, também 

desenvolvida no século XIX). Do teatro, veio a noção de encenação, de 

cenário, e também uma marca dos primeiros tempos: a câmera imóvel, virada 

para o palco, espaço de representação. Da literatura, um pouco mais tarde, veio 

a noção de montagem, paralela e alternada, de trama e do conflito, e a própria 

idéia do primeiro plano, a chamar a atenção para um detalhe (ROSSINI, 2007, 

p. 168). 

 

Essa reconfiguração se deu por conta do início dos avanços tecnológicos e resultou 

em novas formas de contar, produzir e exibir uma história fílmica. Mas as mudanças 
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seguiram, principalmente com o surgimento de uma nova mídia no século XX, que logo 

iria transformar a sociedade e a forma de consumir produtos audiovisuais: a televisão. 

Percebe-se que a convergência chegou muito antes das novas tecnologias digitais, 

pois assim como o cinema se apropriou de outras linguagens para compor a sua, a 

televisão também fez o mesmo nos primeiros anos. “O teatro e o rádio foram as duas 

principais áreas a subsidiar os primeiros tempos da tevê, seja com programação, seja com 

profissionais técnicos e artísticos” (ROSSINI, 2007, p. 171).  

Isso prova que o audiovisual televisivo, ainda que com as suas particularidades, 

também se sustenta na hibridização de linguagens tanto quanto o cinema, embora a sétima 

arte sirva de matriz para todos audiovisuais criados a seguir. Rossini (2007) explica que 

a primeira diferença entre os dois estão no modo de veiculação, visto que o cinema é 

projetado numa “caixa preta” e a TV através de um aparelho eletrônico que por meio de 

ondas eletromagnéticas leva a imagem até a casa das pessoas. No entanto, hoje, os modos 

de assistir a cada audiovisualidade se assemelha e até se confunde. Com a possibilidade 

de fazer download de filmes e de assistir online com a chegada das plataformas streaming, 

o “ver” cinema não é mais somente sinônimo de um projetor e de uma sala escura, tem a 

ver também com o notebook, o celular e o sofá da sala (ROSSINI, 2007). 

O desenvolvimento do videotape, sistema portátil de gravação, nos anos 60, foi o 

que possibilitou a televisão gravar cenas externas, brincar com planos, fazer edições de 

vídeo e pensar em uma programação (DANCYGER, 2003). O autor conta que o novo 

dispositivo midiático deu aos espectadores a chance de consumir entretenimento dentro 

de casa, “apresentando dramas ao vivo, séries semanais, shows de variedades, noticiários 

e esportes” (DANCYGER, 2003, p. 153). Ele ainda afirma que “a televisão revolucionou 

os padrões de exibição, os temas, a reunião de talentos e, eventualmente, como os filmes 

eram montados”, pois o cinema foi perdendo a vez para os filmes passados na televisão 

(DANCYGER, 2003, p. 153). 

A partir disso, por volta dos anos 80, nasceu um movimento de vídeo-

experimental ou de vídeo-arte. Essa nova forma de audiovisual “incorporou 

características do cinema vinculadas a outras formas de cinema, como o cinema-

experimental e as vanguardas estéticas do início do século XX”, bem como das artes 

plásticas, de acordo com Faro (2010, p. 5). Porém, a essa altura o cinema passava por 

uma época de enfraquecimento e encontrou nesse novo meio formas de se reinventar, 

experimentando o novo formato. Faro (2010, p.11) ainda explica que “a partir dos anos 

noventa a relação entre cinema e vídeo já havia saído do seu ponto inicial e, à medida que 
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novos realizadores apareciam, outros meios eram inseridos nesse contexto, como foi o 

caso do videoclipe”. Mas o videoclipe não ficou para trás. Na medida em que foi se 

afirmando enquanto uma nova estrutura audiovisual, também inseriu características das 

demais linguagens na sua, contribuindo assim, para essa conversa entre os meios e 

revelando uma nova estética imagética. 

Quem se aproveitou desse novo cenário para explorar as plataformas midiáticas, 

bem como ser influenciada por elas, foram os músicos da Scalene. A identidade da banda 

está ligada às produções, que vão desde CD’s produzidos em cima de um conceito que 

amarra todas as músicas, à videoclipes que exploram mundos ficcionais, artes e outras 

formas narrativas. Assim, estão imersos na cultura da convergência e possuem inúmeros 

elementos que remetem a este cenário, como os videoclipes analisados enquanto objetos 

de estudo deste trabalho. Para pensar as formas como essas narrativas convergem, é 

preciso falar de estética da imagem e de linguagem audiovisual. 
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CAPÍTULO 2 

IMAGEM EM MOVIMENTO: O VIDEOCLIPE 

 

Imagem é sensibilidade, experiência e organização. É a forma de transmitir um 

desejo, um acontecimento, uma história. É uma imaginação feita de acordo com as 

referências consumidas ao longo da vida de cada pessoa, com a sua concepção de belo e 

agradável aos olhos. É uma construção interna que nasce a partir de uma ideia principal 

e que só se materializa quando tem os elementos definidos e organizados dentro de 

determinada imagem. No audiovisual, a imagem é essencial para compor a narrativa e é 

estruturada a partir do roteiro. É ela que vai causar emoções e ser ressignificada pela 

sociedade. É a estética dela que vai demonstrar a mensagem que se deseja passar e o 

público que se deseja alcançar. A linguagem visual, portanto, evidencia os hibridismos 

presentes na contemporaneidade e os desdobramentos que ganha dentro de cada mídia. 

 

2.1 ESTÉTICA DA IMAGEM EM MOVIMENTO 

 

Se hoje a imagem está presente em quase todos os momentos da vida humana de 

forma explícita, desde o passado ela faz parte das vivências de cada um, muitas vezes 

indiretamente. No começo da humanidade, a percepção de imagem era minimamente a 

forma lúdica de expressão e comunicação entre os seres. Mais tarde, a imagem começou 

a tomar outros rumos.  

Em primeiro plano, conforme Aumont (2005, p. 80), a imagem cumpria um papel 

simbólico, pois estava ligada às figuras religiosas e significados místicos. Já no começo 

da modernidade, começou a ganhar um cunho epistêmico, ou seja, informativo, de modo 

que essa informação conseguisse ser raciocinada, como uma foto ou uma referência de 

alguma coisa ou lugar. “Essa função foi consideravelmente desenvolvida e ampliada 

desde o início da era modera, com o aparecimento de gêneros documentários como a 

paisagem e o retrato” (AUMONT, 2005, p. 80).  

Logo, agradar o espectador passou a ser importante e o modo estético entrou em 

cena. Assim, oferecer e causar sensações tornou-se crucial, pois, de acordo com o autor, 

são feitas escolhas e conclusões baseadas no que é esteticamente belo diante do olhar do 

espectador. No entanto, essa definição do que é bonito para diferentes pessoas está 

baseada nas diversas experiências, interesses, relações e, “além da capacidade perceptiva, 
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entram em jogo o saber, os afetos, as crenças, que, por sua vez, são muito modelados pela 

vinculação a uma região da história (a uma classe social, a uma época, a uma cultura)”, 

(AUMONT, 2005, p. 77). 

Nesse contexto, existem muitas maneiras de produzir uma imagem e os mais 

variados resultados a alcançar, mas em todos os casos a imagem é uma representação da 

realidade, não tal qual como existe, mas um recorte feito por uma intuição pessoal. Isso 

porque a imagem pode assumir diferentes vieses e apresentar elementos que a 

diferenciam, como quando um momento é capturado por uma câmera ou um filme é 

narrado por uma sequência de cenas. Nesse caso, os tipos de imagens não são iguais, nem 

mesmo o dispositivo que as faz circular, visto que no primeiro exemplo essa é estática e, 

no segundo, em movimento, mas ambas sofrem a interferência da condição do que é 

atraente e do ponto de vista de quem a realizou, seja o fotógrafo, o artista, ou o diretor. 

Martin (2011, p. 21) afirma isso ao discorrer sobre cinema, linguagem essa que tem como 

componente principal o uso de imagens. 

 
A imagem fílmica proporciona, portanto, uma reprodução do real cujo 

realismo aparente é, na verdade, dinamizado pela visão artística do diretor. A 

percepção do espectador torna aos poucos afetiva, na medida em que o cinema 

lhe oferece uma imagem subjetiva, densa e, portanto, passional da realidade: 

no cinema, o público verte lágrimas diante de cenas que, ao vivo, não o 

tocariam senão mediocremente (MARTIN, 2011, p. 25). 

 

A estética, portanto, é como se dá a qualidade do produto audiovisual e os recursos 

utilizados para tanto. É através da análise dos signos apresentados, da construção da 

narrativa dada pela montagem, da noção de tempo, bem como da técnica utilizada, que se 

entende a representação que a estética apresentada pretende diante dos espectadores e 

sociedade (AUMONT, 2008). 

 
A estética abrange fenômenos de significação considerados como fenômenos 

artísticos. A estética do cinema é, portanto, o estudo do cinema como arte, o 

estudo dos filmes como mensagens artísticas. Ela subentende uma concepção 

do “belo” e, portanto, do gosto e do prazer do espectador, assim como do 

teórico. Ela depende da estética geral, disciplina filosófica que diz respeito ao 

conjunto das artes (AUMONT, 2008, p. 15). 

 

Desse modo, desde cenário, vestimentas, expressões corporais, cores 

predominantes, até a parte mais técnica de iluminação, planos de cena, movimentos de 

câmera, ângulos de câmera, montagem e todos os demais modos de dizer dentro uma obra 

é que se entende qual é a estética utilizada em cada produção audiovisual. É através destes 
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recursos que se capta a atenção, desperta a imaginação e as emoções de um indivíduo, 

que vê mais do que o produto mostra, mas se sente parte daquilo. 

Ainda no âmbito audiovisual, a estética pode falar de várias formas, em diversos 

gêneros e formatos, mas com suas especificidades. A usar o videoclipe como exemplo, 

Guedes e Nicolau (2015, p. 04) afirmam que tal linguagem “dialoga com a linguagem 

cinematográfica, televisiva e publicitária, ela tanto sofre influência desses gêneros como 

também os influencia, ampliando assim as possibilidades de expressão no audiovisual”. 

Entretanto, ainda que possua várias vertentes, o videoclipe possui características própria 

do formato, como especificidades técnicas e uma construção de história não-linear, sem 

que precise seguir um padrão, utilizando na maioria das vezes de uma “montagem rápida, 

planos de curta duração, várias tomadas em um mesmo quadro, descontinuidade narrativa 

e planos independentes” (GUEDES E NICOLAU, 2015, p. 04). Assim, é possível dizer 

que o videoclipe é fluído, móvel, pois pode perpassar desde narrativas ficcionais, 

documentais, experimentais ou artísticas.  

 

2.2 LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

A linguagem é a maneira de se fazer entender, de expor os significados produzidos 

por determinada cultura, de informar e comunicar por meio de qualquer forma de 

expressão existente dentro de tais princípios culturais. 

Turner afirma que 

 
O que a linguagem faz é construir, e não rotular, a realidade. Não podemos 

pensar sem a linguagem, portanto é difícil nos imaginar “pensando” coisas para 

as quais não temos nenhuma linguagem. Nós nos tornamos membros da nossa 

cultura por meio da linguagem, adquirimos nosso senso de identidade pessoal 

com a linguagem, e é graças a ela que internalizamos os sistemas de valores 

que estruturam nossa vida. Não podemos sair do âmbito da linguagem para 

produzir um conjunto de significados pessoais totalmente independentes do 

sistema cultural (TURNER, 1997, p. 52). 

 

Nesse sentido, o audiovisual é uma linguagem que primeiramente discursa através 

de imagem e som. Mas essa linguagem conta ainda com uma série de fatores que definem 

o “estilo” da produção feita, esse que “compreende a escolha dos atores e dos cenários, 

as regulações técnicas, a disposição dos pontos de vista e dos pontos de escuta, etc”, 

(JULLER e MARIE, 2009, p. 20). Segundo os autores, quando se fala em estilo, tudo o 

que faz parte do processo quer dizer algo: as cores do cenário, a disposição dos objetos 
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em cena, até a abertura da lente são essenciais esteticamente para que o todo seja 

entendido pelo público. 

As escolhas dentro do audiovisual são muitas, a começar pelos enquadramentos a 

serem utilizados, que nada mais é a composição do que vai aparecer na tela. Logo vêm os 

planos, que permitem ao espectador entender a narrativa e a sensação que a mesma quer 

causar, de forma que o enquadramento pode estar em plano geral, plano médio, plano 

conjunto, primeiro plano, close-up, entre outras nomeações1. Os ângulos de câmera 

também são um ponto importante na representação da obra e dos personagens, pois 

“quando não são diretamente justificados por uma situação ligada à ação, ângulos de 

filmagens excepcionais podem adquirir uma significação psicológica precisa” (MARTIN, 

2005, p. 43), a exemplo do contra-plongée, que remete a superioridade de alguém, por 

ser filmado de baixo para cima. Ainda, a profundidade de campo, movimentos de câmera, 

a trilha sonora, a montagem das cenas, o tempo, a iluminação e o vestuário são alguns 

dos fatores que estão intimamente ligados à linguagem deste gênero. 

Cada um desses elementos possui uma carga de representação particular. Por 

exemplo, o cenário serve tanto para localizar as cenas quanto para criar uma identidade 

visual, pois, segundo Moletta (2009, p. 61) tem “grande influência – física, estética e 

técnica – no processo de criação de uma obra audiovisual, podendo alterar toda a 

concepção de uma criação”. Já as cores predominantes em uma certa obra, de acordo com 

o autor, remetem aos sentimentos de razão ou emoção, como otimismo e alegria vindos 

do amarelo, a paixão do vermelho, entre outros (MOLETTA, 2009). Nogueira (2010) 

afirma que o significado das cores se modifica ao longo do tempo e são flexíveis ao 

contexto em que estão inseridas. 

 
Deste modo, podemos distinguir entre cores frias e quentes, próximas e 

distantes, suaves e fortes. Assim, as cores frias, como o azul ou o verde, por 

exemplo, tendem a criar um distanciamento afectivo por parte do espectador. 

As cores quentes, como vermelho ou o amarelo, tendem a causar um impacto 

cromático imediato sobre o espectador. As cores suaves tendem a sugerir 

serenidade. Sensações de melancolia ou festividade, recato ou exuberância, 

alegria ou tristeza, por exemplo, podem encontrar na paleta cromática um 

importante auxiliar semiótico (NOGUEIRA, 2010, p. 65). 

 

Pode-se citar também a luz, que, se amarelada, traz um tom de mais comédia, ou 

romantismo, se azulada, passa a ideia de frieza, calculista. “Estas zonas de penumbra 

                                                           
1 São escalas definidas pela distância da câmera em relação ao objeto que está sendo gravado, que também 

variam conforme o tipo de lente utilizada. Essas distâncias e a forma de dispor as informações no quadro 

geram o plano. 



23 
 

tendem a instaurar sensações de mistério ou inquietação no espectador. As zonas de 

claridade tendem a dar uma sensação de conforto ou paz (NOGUEIRA, 2010, p. 69). 

Há também questões mais técnicas, como o movimento de câmera, que, para o 

autor, assegura uma maior liberdade ao espectador na leitura das imagens (NOGUEIRA, 

2010). Mas sempre são carregados de sentido. Podem dar a ideia de movimento, mudar a 

profundidade e trabalham com a inferência de significações que vão para além das 

questões técnicas. Dão sentido e sensações aos planos. O movimento também pode variar 

ângulos, como, por exemplo, quando um travelling sai de um plano geral, mais aberto, 

para um close up, plano mais fechado. Essa variação de planos também carrega 

significados, já que planos mais abertos tendem a trabalhar o nível da localização, planos 

intermediários buscam explicitar a ação e planos fechados denotam a emoção. 

Com base no exposto, se encaixa a linguagem do videoclipe, formato audiovisual 

que brinca com esses elementos da técnica audiovisual, bem como com tempo, guiado 

pela trilha sonora, geralmente usado por artistas e bandas como recurso para se 

representar diante da sociedade. 

 

2.2.1 Linguagem do videoclipe 

 

 O videoclipe é formato mais solto do universo audiovisual. Nasceu como uma 

forma de apresentar os artistas ao público televisivo e hoje é pensado principalmente para 

a internet, pois a televisão deixou de ser onde esse formato mais circula. As narrativas já 

não seguem um padrão e dentro do mesmo gênero, pode-se encontrar inúmeras formas 

de contar uma história e divulgar uma canção. A música pode ser a guia das imagens, 

bem como imagem e som podem estar desconexos. Ainda que existam características 

muito marcantes do videoclipe, os modos de fazer estão em constante transformação. O 

que é um consenso no campo de pesquisa é que o videoclipe não segue necessariamente 

uma narrativa linear e se utiliza de planos curtos e ágeis durante a apresentação. Como o 

gênero é influenciado por diferentes linguagens, seja televisiva ou publicitária, tem a 

liberdade de brincar com várias referências, como as cores e a fotografia.  

 
São vários os elementos técnicos utilizados para compor o videoclipe. Na etapa 

de produção, a iluminação pode ser executada de algumas maneiras: bem 

marcada para evidenciar o cantor, como é feita na publicidade; uma iluminação 

natural ou imitando ambientes urbanos, como é feito no cinema que também 

oferece outras possibilidades como a iluminações características de gêneros: 

terror, suspense, ficção ou ainda a experimentação. A fotografia, assim como 

a iluminação, pode seguir os moldes da publicidade dando ênfase a planos 

próximos e detalhados ou sequências que acompanhem a evolução do roteiro 
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como acontece no cinema, que iniciam com planos mais abertos para localizar 

o espectador e seguem mostrando o decorrer da história (CORREA, 2007, p. 

03). 

 

Para a leitura da linguagem do videoclipe, Soares (2012) elenca três pontos 

imprescindíveis, são eles: “a) Como se apresenta o artista que canta a canção do 

videoclipe. b) Como se delineia o espaço do cenário do videoclipe. c) Como se ancora o 

tempo no videoclipe.” (SOARES, 2012, p. 137). Este último ponto é talvez o mais 

importante, pelo tempo estar relacionado diretamente com a sonoridade da música e com 

o ritmo que ela induz à montagem. Essas questões contribuem para a análise dos 

videoclipes escolhidos para este trabalho, pois é abordado como a banda é apresentada na 

história, a composição do cenário e de que forma as narrativas são montadas, entre outros 

pontos. 

 
O tempo pode vir expresso tanto no tempo da ação que se desenvolve no 

videoclipe (daí, poderíamos falar de uma velocidade ou lentidão da narrativa) 
quanto no maneirismo de corte ou das técnicas de fusão entre imagens 

(podendo falar, em contrapartida, de uma velocidade ou lentidão do ritmo do 

clipe). Portanto, falar em tempo no clipe pode estar relacionado ao tempo de 

duração da diegese da história que se conta ou do ritmo que se impõe a este 

clipe, estando, na maioria das vezes, o ritmo do clipe relacionado às técnicas 

de montagem deste vídeo (SOARES, 2012, p. 139). 

 

Hoje tudo é movimento. Os meios, plataformas, conteúdos. É de comum acordo 

que a prioridade atualmente para contar uma história é a imagem, não mais estática, mas 

móvel. Tudo gira em torno do celular, da câmera, da foto, do vídeo. Mais do que isso, das 

novas experiências propiciadas pelo cenário convergente. Nesse meio, as bandas voltaram 

a dar atenção às produções audiovisuais, devido às reconfigurações nos modos de 

produção e recepção. A linearidade deu lugar a imagens descontínuas, a novos modos 

criativos de contar e a infinitas possibilidades estéticas. 

 
O videoclipe passa, então, a ser pensado no âmbito da convergência midiática, 

das mídias digitais. O conteúdo construído é personalizável, permitindo 

interação, participação e imersão entre os campos e atores sociais. Nessa 

perspectiva, observamos que os videoclipes começam a explorar as 

possibilidades no ciberespaço, a construção colaborativa de conteúdo, a 

narrativa interativa e a narrativa transmídia, como recursos de produção, 

objetivando, além de divulgar uma música ou álbum, inserir-se na cultura da 

convergência (GUEDES e NICOLAU, 2015, p.5-6). 

 

Dito isso, a banda Scalene além de divulgar seus trabalhos, pretende incentivar o 

público a se aprofundar nas narrativas por eles divulgadas. Com elementos claros vindos 

de várias linguagens midiáticas, identifica-se que o grupo investe em narrativas 
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convergentes nos videoclipes Danse Macabre, Surreal e Legado, analisados 

especificamente neste trabalho. 

Em uma primeira instância, nota-se que Danse Marcabre tem uma referência de 

seriado televisivo, Surreal traz um diálogo com variadas artes plásticas e Legado 

apresenta influência da linguagem cinematográfica. Todos, além das histórias, 

apresentam outros princípios sensíveis e referentes a cada tipo de linguagem. Portanto, a 

banda se utiliza do videoclipe, junto de outros modos de narrar, para identificar-se como 

uma banda de rock contemporânea. Esses elementos serão analisados a fundo no capítulo 

metodológico. 
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CAPÍTULO 3 

OBJETO E IDENTIDADE 

 

Muito já se falou da bagagem como principal característica para as escolhas 

imagéticas feitas por cada um. Essas vivências são formadoras da identidade do 

indivíduo, que se molda a todo o momento de acordo com as mudanças a que está 

submetido no decorrer da vida. Por isso, é necessário que se apresente a trajetória da 

banda para que os videoclipes possam ser analisados, bem como do diretor enquanto 

profissional que toma as decisões subjetivas e técnicas audiovisuais dos videoclipes 

estudados neste trabalho. 

 

3.1 OBJETO 

 

A banda Scalene foi formada em 2009, em Brasília, por Gustavo Bertoni (guitarra 

e vocal), Tomás Bertoni (guitarra), Lucas Furtado (baixo) e Philipe ‘Makako’ (bateria e 

vocal). Segundo a banda, eles não possuem um gênero específico dentro do rock, mas 

suas músicas são influenciadas principalmente por Queens of Stone Age, Radiohead, 

O'Brother, Alexonfire e Thrice. Embora com poucos anos de estrada, se destaca no 

mercado por já ter feito parte do line-up de festivais relevantes, como o Lollapalooza 

Brasil e o South by Southwest (SXSW), em Austin, Texas, EUA. 

Em 2015, depois de seis anos independentes, a banda foi finalista do reality show 

musical SuperStar, da TV Globo, e relançou os dois discos da carreira, Real/Surreal e 

Éter pelo selo slap, da Som Livre. Os videoclipes delimitados neste trabalho, Danse 

Macabre e Surreal, nasceram do primeiro álbum citado e, Legado, do Éter. 

Em um cenário atual bastante rico enquanto rock nacional independente, contando 

com bandas mais novas como Far From Alaska, Bullet Bane, Supercombo e também com 

bandas mais antigas como a Fresno, a Scalene se destaca por investir a fundo em produção 

de conteúdo. 

A banda se aproveita do momento em que tudo é midiatizado para lançar novos 

materiais de divulgação toda a semana. O disco Real/Surreal, assim como o Éter, 

contaram com lyric vídeos2 de todas as músicas. Ainda, para seguir promovendo o álbum 

mais recente, lançaram um “faixa a faixa”, vídeo em que explicavam o processo de 

                                                           
2 Vídeo que traz animações da letra da música junto com o áudio em sincronia. 
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produção de cada música, desde a melodia até o significado da letra. Em março de 2016, 

gravaram o primeiro DVD em Brasília e, em maio passado, lançaram o documentário 

sobre a gravação do disco Éter, realizada em abril de 2015. Além disso, no Facebook da 

banda são postados com frequência vídeos curtos após alguns shows. 

Contudo, os videoclipes são uma aposta da banda para angariar mais público e 

conseguir mais audiência na internet, meio mais acessado entre os jovens atualmente, 

público-alvo da Scalene. O formato permite a banda testar diferentes maneiras de tornar 

as músicas mais lúdicas, estratégia necessária para se firmar no mercado, visto que, em 

uma era imagética e convergente, os indivíduos buscam cada vez mais consumir 

experiências audiovisuais. 

 

O videoclipe é um espaço para experimentações artísticas audiovisuais voltado 

à formação de produto e comercialização da música, por isso, se torna uma 

opção aos videoartistas e cineastas, conciliando autonomia criativa à 

funcionalidade comercial. É um espaço onde a experimentação pode existir em 

sintonia com as finalidades mainstream, já que não existe uma fórmula para 

visualizar os sons (SENRA, 2013, p.19). 

 

Inserir-se no campo audiovisual, significa ainda, ampliar os sentidos outrora 

atribuídos à música só através da audição, bem como, fortalece a relação entre música e 

álbum. Sinônimo disso são os videoclipes Danse Macabre, Surreal e Legado. Os três 

contribuem para o campo audiovisual e para a identidade da banda, ao passo que 

interagem entre diferentes linguagem, fazendo jus a essa hibridação de narrativas. 

O videoclipe Danse Macabre foi lançado em julho de 2013 como o primeiro 

single do álbum Real/Surreal, segundo disco da banda. A história tem como referência o 

seriado televisivo Dexter, pois a letra induz uma conversa entre o lado sensato e o lado 

psicopata do personagem. A narrativa, portanto, dialoga não só com a composição, mas 

com o conceito do álbum todo, que percorre a questão da dualidade entre dois mundos. 

Extraída do mesmo disco, Surreal foi lançada em novembro de 2014, com um 

conceito mais poético que o anterior. Ele mergulha no campo das artes plásticas e trabalha 

com imagens que adentram diferentes campos artísticos, que rementem ao movimento 

artístico do surrealismo, estilo expressado através de imagens irreais, do inconsciente e 

dos sonhos, relacionando-se com a história de Surreal. 

Por outro lado, Legado traz uma perspectiva que lembra mais a linguagem do 

cinema, em que remete a uma história mais fechada e linear, e a letra faz alusão a bagagem 

construída por uma pessoa, deixada como herança a outras pessoas. O videoclipe é de 

abril de 2015. 
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3.2 IDENTIDADE 

 

As escolhas audiovisuais citadas anteriormente estão relacionadas com a noção 

de identidade, tanto do artista, quanto do profissional de direção do videoclipe e como 

elas são representadas nas obras audiovisuais. 

A representação é uma forma de produção de sentidos e a identidade precisa dessa 

significação produzida. É a representação que, de forma simbólica, constrói uma 

identidade e guia as práticas culturais, através da linguagem, imagem e signos. Como 

explica Silva: 

 
A representação não é simplesmente um meio transparente de expressão de 

algum suposto referente. Em vez disso, a representação é, como qualquer 

sistema de significação, uma forma de atribuição de sentido. Como tal, a 

representação é um sistema linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e 

estreitamente ligado às relações de poder (SILVA, 2000, p. 91). 

 

A identidade de um indivíduo, contudo, se forma com base na exclusão dos 

demais, a partir das diferentes características que cada pessoa ou grupo apresenta em 

relação aos outros. Segundo Hall (2000, p.109), é porque “as identidades são construídas 

dentro e não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em 

locais históricos e institucionais específicas, por estratégias e iniciativas específicas”. 

Contudo, a identidade está em constante transformação, pois não é estática e 

permanente, mas sim mutante e influenciada por tudo que a rodeia (HALL, 2005). O autor 

ainda afirma que é utopia acreditar que as identidades são fechadas e completas. 

 

Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2005, p. 13). 

 

Hall (2000) diz que a identidade está relacionada ao poder, o que fundamenta os 

objetivos de compreender como os videoclipes da banda de rock Scalene identificam o 

grupo, visto que, como figura pública, tem o poder de espalhar uma forma de 

representação social, construindo assim, identidades.  

Ainda no âmbito da pesquisa, que analisa os videoclipes desse grupo, vale dizer 

que as representações estão presentes em toda obra audiovisual, pois “quando lidamos 

com imagens, torna-se especialmente evidente que não estamos lidando apenas com o 

objeto ou o conceito que representam, mas também com o modo em que estão sendo 

representadas” (TURNER, 1997, p. 53), o que também deve ficar evidente conforme a 
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observação e análise das características estéticas do mesmo diretor em ambas as obras, 

construindo assim a identidade da banda e dele como profissional. 

 

3.3 DIREÇÃO DO VIDEOCLIPE 

 

Toda obra audiovisual depende do diretor para guiar as etapas de produção. 

Segundo Moletta (2009), é necessário que esse profissional tenha potencial criativo e 

artístico e que parte de uma determinada concepção da história. 

 
Concepção vem do latim conceptione e significa geração, criação de algo. É a 

sua maneira de se comunicar com o público por meio da história e dos 

personagens. É a sua visão de direção, sua forma pessoal de se expressar por 

meio de imagens e sons. O olhar artístico é um olhar “deformado” da realidade, 

uma imagem subjetiva do mundo, concebida por um indivíduo ou grupo de 

acordo com determinado ponto de vista. Esse olhar “deformado” da realidade 

é uma maneira de chamar a atenção do público para algo que necessita ser dito 

pelo artista, na maneira como ele vê, seja pelo encantamento, seja pela 

estranheza (MOLETTA, 2009, p. 44). 

 

As escolhas do diretor estão presentes desde o roteiro, a decupagem, a fotografia, 

as locações, os personagens, até a montagem. Enfim, é ele quem dá o tom do filme e 

quem precisa ter essa visualização antes mesmo da produção começar a ser rodada. Isso 

porque é papel da direção dar os passos que melhor vão caracterizar e contar determinada 

história, desde a carga dramática que deve carregar cada personagem, a apresentação da 

trama, o desenvolvimento e o desenrolar da narrativa (MOLETTA, 2009). As demais 

funções exercidas pela equipe são igualmente importantes para o todo do processo, de 

forma que todos os profissionais contribuem e discutem as ideias propostas, mas é o 

diretor quem decide quais ideias devem virar realidade e sintetiza todas essas 

informações. 

No caso dos videoclipes delimitados nessa pesquisa, quem toma essas decisões é 

Lourenço Fabrino, conhecido no mercado como Luringa. O diretor, fotógrafo e 

videomaker está inserido na cena musical há 10 anos, já tendo trabalhado com bandas de 

rock que vão do underground ao mainstream, como o Dead Fish, Fresno, NX Zero, Gloria 

e Strike. 

Além dos clipes Danse Macabre, Legado e Surreal, da banda Scalene, escolhidos 

para este estudo, também assinou a direção de A Arte De Fazer Inimigos, Horizontes e 

VPCPMC, ambos da banda Gloria; Eu Sei, da Fresno, Até o Fim e Dogtownstyle, do 

Strike, entre outros. Como fotógrafo, registrou diversas capas de discos, como dois álbuns 
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da Fresno. Já se aventurou também como diretor do DVD da banda Gloria, de 2013, 

chamado [RE]nascido em Chamas, bem como do Realizando Sonhos, em 2012, do rapper 

Projota.  

Além dos trabalhos independentes no ramo musical, Luringa também já atuou 

como fotógrafo para a Rede Globo, no Olha A Minha Banda do Caldeirão do Huck, para 

a Universal Music, e se dedica a books de modelos e workshops pelo país. 

A sua identidade, portanto, foi e está sendo construída a partir da sua bagagem 

pessoal e profissional, de modo que não se limita a apenas uma atividade, nem mesmo a 

um nicho, sendo influenciado por diversos meios imagéticos e pelas trocas com diferentes 

profissionais do campo.  

 

A identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda 

tem o núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e 

modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as 

identidades que esses mundos oferecem (HALL, 2005, p. 11). 

 

O que Hall (2005) quer dizer é que as pessoas absorvem características de outras 

identidades para formar a sua, projetando uma identificação cultural com o mundo 

público e trazendo para si.  

 

Todo meio de representação – escrita, pintura, desenho, fotografia, 

simbolização através da arte ou dos sistemas de telecomunicação – deve 

traduzir seu objeto em dimensões espaciais e temporais. Assim, a narrativa 

traduz os eventos numa sequência temporal “começo-meio-fim” (HALL, 

2005, 71). 

 

Nesse caso, o trabalho analisa de que forma Luringa representa a sua carga 

identitária como diretor no que diz respeito ao objeto de estudo, que são os três 

videoclipes da Scalene, situados em uma era convergente. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 Agora que já se sabe a respeito dos três videoclipes, do cenário em que estão 

inseridos e da linguagem utilizada neste tipo de audiovisual, define-se os elementos 

observados e analisados em cada uma das produções para que se possa fazer uma leitura 

aprofundada das mesmas. Neste capítulo, explica-se qual o método apropriado para o 

estudo e apresentam-se as categorias que conduzem a análise propriamente dita. 

 

4.1 METODOLOGIA: A ANÁLISE FÍLMICA 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Entende-se por qualitativa algo que não 

pode ser descrito em números, mas sim através das interpretações tidas pelo pesquisador 

ao se aprofundar nos dados obtidos do objeto empírico.  

 
Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou 

estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a partir 

de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim 

como na argumentação lógica das ideias, pois os fatos em ciências sociais são 

significados sociais, e sua interpretação não pode ficar reduzida a 

quantificações frias e descontextualizadas da realidade (MICHEL, 2009, p. 

37). 

 

O caráter é indutivo e deve ser realizada em primeiro lugar a luz de análise 

bibliográfica, a qual “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 1999, p. 65), sobre a cultura da 

convergência, linguagem audiovisual e questões de identidade. Assim, os resultados se 

darão a partir da bagagem do pesquisador em relação aos signos apresentados nestas três 

obras e devem trazer análise dos videoclipes da banda em meio ao cenário em que atuam. 

Para complementar e responder quais são e como são apropriadas as diferentes 

linguagens convergentes presentes nas produções audiovisuais em questão, foi escolhido 

a metodologia de análise fílmica. Essa, por sua vez, consiste na fragmentação da obra, na 

desconstrução dos elementos a fim de serem analisados separadamente, para que então se 

possa entender a relação que esses têm entre si e os outros significados que ela pode vir 

a ter quando observada do ponto de vista do analista. 

 
É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar 

materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, pois se é tomado pela 



32 
 

totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um 

conjunto de elementos distintos do próprio filme (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 

2002, p.15). 

 

Isto é, embora seja normal que o público discuta e comente após assistir a algum 

produto audiovisual, cada indivíduo o faz baseado em identificações pessoais, 

direcionado para o lado emocional, pois “para ele, o filme pertence ao universo de lazer” 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p.18).  Enquanto isso, o analista explora o filme com 

outro intuito: o de acrescentar ao campo intelectual. Para Vanoye e Goliot-Leté (2002), 

ao mesmo tempo que esse participa ativamente do audiovisual, é condicionado a um 

“processo de distanciamento”, pois mais do que assistir, o analista presta atenção em cada 

linguagem utilizada para compor a narrativa e, assim, refletir minuciosamente a respeito 

da produção.  

 
Analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, é examiná-lo 

tecnicamente. Trata-se de uma outra atitude com relação ao objeto-filme, que, 

aliás, pode trazer prazeres específicos: desmontar um filme é, de fato, estender 

seu registro perceptivo e, com isso, se o filme for realmente rico, usufruí-lo 

melhor. (VANOYE E GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p.12). 

 

Conforme explanado pelos autores, a atividade de analisar um filme não se 

sustenta em regras ou formatos pré-definidos, ela é maleável a diferentes percepções e 

tem como guia dois passos: desconstruir e reconstruir. Ou seja, descrever cada elemento 

de acordo com os passos escolhidos de observação, seja planos, enquadramentos, trilha 

sonora, etc. Em seguida, ampliar o sentido do produto através da interpretação desses 

fragmentos como constituição do todo. Ainda, no processo de reconstrução do filme, deve 

ser levado em consideração o contexto histórico, social, cultural, econômico e toda a 

temporalidade da época em que essa obra foi lançada na sociedade, bem como do gênero 

audiovisual apresentado, no caso deste trabalho, o videoclipe. Isso porque, segundo 

Vanoye e Goliot-Lété (2002, p. 24), “um filme jamais é isolado”, porém, para 

compreendê-lo em um determinado tempo e espaço, bem como suas fontes de inspiração, 

“é preciso ser capaz de descobrir as figuras de conteúdo ou de expressão que permitem 

definir o papel e o lugar da obra nesse movimento ou nessa tradição”. 

 
Daí a necessidade de aprender a anotar, de se proporcionar, a partir do 

momento em que se inicia o processo de análise e em que não se é mais um 

espectador “comum”, redes de observação a serem fixadas e organizadas em 

função dos eixos escolhidos (privilegiados). (VANOYE E GOLIOT-LÉTÉ, 

2002, p.11) 
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Essas redes de observação nada mais são do que as categorias. Elementos como 

cenário, vestimenta, expressões corporais e elementos técnicos da produção audiovisual, 

como planos, iluminação e montagem estão entre as opções de análise. Porém, é preciso 

entender quais as particularidades dos vários modos de se fazer audiovisual, visto que 

“um gênero se define tanto pelo que dele é excluído quanto pelo que dele é parte 

integrante” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p.27). Isso serve principalmente para o 

vídeo, de onde deriva o videoclipe, esse que se apropriou de elementos do cinema até 

criar sua própria linguagem e se firmar como um gênero audiovisual. 

 
Cada gênero comporta, com efeito, características específicas do plano dos 

conteúdos (tipo de personagens, de intrigas, de cenários, de situações) e no das 

formas de expressão (iluminação, tipos de planos privilegiados, cores, música, 

desempenho dos atores etc) (VANOYE; GOLIOT-LÉTE, 2002, p. 27). 

 

 Vanoye e Goliot-Leté (2002, p.37) acrescentam que “as formas cinematográficas 

constituem-se num fundo cultural no qual os cineastas se inspiram, e cabe ao analista 

explicar os movimentos que dele recorrem” É o que será feito neste trabalho, a partir da 

análise dos três videoclipes da banda Scalene, conforme o contexto convergente em que 

insere-se a sociedade atual e de acordo com as referências audiovisuais utilizadas pelo 

diretor das produções, visto que, para Corrêa (2007, p. 06), “constata-se que o videoclipe 

é um espaço para criação midiática, também fazendo referências e servindo-se das 

linguagens do próprio sistema audiovisual que lhe é precedente”. 

As categorias escolhidas para a análise das três produções audiovisuais são: 

 

1) Narratividade 

O objetivo dessa categoria é buscar a narratividade que cada videoclipe escolhido 

apresenta. Relembrando que narrativa é a forma que a história é contada. Neste caso, 

procura-se identificar os recursos utilizados para construir a trama visualmente e 

analisar se os mesmos estão dentro da ideia de convergência de linguagens. 

 

2) Estética 

Nessa categoria, pretende-se analisar os elementos estéticos inseridos na trama 

principalmente em questões de cores e fotografia, como planos, enquadramentos, 

movimentos de câmera e ângulos. Cenografia, figurinos, objetos cênicos também são 

observados conforme o contexto da narrativa, mas não estão aprofundados em 

conceitos de direção de arte.    
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3) Montagem 

A montagem é imprescindível para a compreensão da narrativa. Assim, nessa 

categoria deve-se responder como os planos, os movimentos e ritmo são trabalhados. 

Além das funções dos efeitos visuais de pós-produção, se e quando são utilizados. 

Ainda, se a montagem está sincronizada com a música, se há ritmo conforme o 

movimento sonoro, se é apresentada uma narrativa linear ou não-linear, entre outros 

pontos a serem discutidos na análise conforme o referencial teórico. 

 

4.2 ANÁLISE 

 

As categorias de análise foram criadas a fim de se fazer entender os elementos 

constitutivos dos videoclipes e estabelecer relações com diferentes linguagens 

convergentes, bem como com a identidade da banda e do profissional que assina a direção 

dos três videoclipes, analisados a seguir. 

 

4.2.1 Danse Macabre 

 

1. Narratividade 

 

“Sou o começo e o fim. O que há de bom e ruim”. Assim começa a música Danse 

Macabre. Concepções opostas que vivem no mesmo corpo e são retratadas no mesmo 

audiovisual. Entende-se que a proposta da narrativa é passar essa ambiguidade 

apresentada tanto na letra da música, na melodia, como no personagem que serve de 

inspiração para tal, durante os três minutos e nove segundos de videoclipe. 

A letra, que serve de guia para o desenrolar da história, é baseada no personagem 

Dexter Morgan, da série televisiva americana de mesmo nome, pois durante a narrativa, 

os músicos trocam de ambiente e estão usando máscaras que podem remeter ao Dexter, 

assim como também a outros personagens ou movimentos históricos que utilizam 

adereços que escondam a face, como por exemplo o Pânico, a ceita klu klux klan, Jason, 

entre outros. 

No programa, Dexter é um assassino em série e usa o trabalho como perito forense 

especializado em análise sanguínea no departamento de polícia de Miami a seu favor, 

para escolher as vítimas. O personagem desenvolveu características violentas desde 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1600&bih=716&q=klu+klux+klan&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiCmtnouZnNAhUGfZAKHbnUBewQvwUIGSgA
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jovem e assim que seu pai adotivo percebeu, ensinou a Dexter um código a ser seguido 

de maneira que direcionasse os instintos assassinos do filho apenas a outros criminosos 

que já tivessem matado pessoas inocentes. Ou seja, que assassine apenas aqueles que, 

segundo o código, merecem. Assim, durante anos Dexter se aproveita dos recursos e 

informações a que tem acesso no trabalho para fazer justiça com as próprias mãos com 

aqueles que a polícia não consegue prender. No decorrer da série, as dificuldades em se 

levar uma vida dupla aumentam, pois como um sociopata, o personagem convive com 

uma luta interna entre o seu lado bom, o qual constitui família e protege pessoas de 

criminosos e que tenta resistir ao seu lado doentio. 

A composição da letra, portanto, brinca com a questão da dualidade do 

personagem de modo que os versos formem um diálogo entre o lado normal e o lado 

psicopata de Dexter ou de qualquer pessoa, já que é inerente ao ser humano a 

complexidade do ethos, levando o espectador ao reconhecimento, não necessariamente 

pela questão da maldade em si, mas pela luta diária interna entre questões positivas e 

negativas que toda pessoa enfrenta. 

Seguindo essa linha, a melodia da música passeia por momentos mais lentos, 

criando uma ambiência tensa e obscura, marcada principalmente pela entonação mais 

baixa e comedida do vocalista e pelo notas no piano, que lembram algumas das trilhas 

sonoras do seriado. Tal como ganha um ritmo mais rápido ao chegar no refrão explosivo, 

com bateria e guitarra bem marcadas.  

Estas nuances, quando comparadas com a letra da música e casadas com a 

imagem, ganham um sentido estendido, visto que estão de acordo com a dupla 

personalidade do personagem e/ou do ser humano. No primeiro verso, percebe-se a 

manifestação do lado ruim insatisfeito pela limitação de ter que viver dentro dos padrões 

aceitos e impostos pela sociedade. Durante esse verso então, a narrativa acontece num 

ritmo mais lento como se para demonstrar as características de um psicopata. No que diz 

respeito a melodia sombria, está ligada a frieza; duração mais longas de planos, com o 

lado calculista; e a expressão corporal dos músicos que representam o personagem, mais 

marcadas e contidas, com movimentos que ora significam a segurança e superioridade 

como na frase “... e o fim, o que há de bom e ruim” e “...sem me conter, me limitar a um 

ser...”, em que o vocalista aparece com o rosto inclinado para cima em tom de afirmação, 

ora representam a insatisfação de estar oprimido dentro da cabeça de Dexter, pois o 

vocalista e guitarrista em quadro abaixam a cabeça na palavra “reprimido” e na última 

frase e últimos planos do primeiro verso: “medíocre, com pudor”. A voz suave do 
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vocalista Gustavo ainda pode representar o poder envolvente e sedutor das pessoas que 

apresentam esse tipo de patologia perante as pessoas normais. 

 

Figuras 1 e 2. Expressões corporais marcantes. Fonte: Danse Macabre, Scalene, 2014. 

 

Sou o começo e o fim 

O que há de bom e ruim 

Um pedaço de ti 

Forçado a se reprimir 

Sem nem mesmo poder 

Te ter sem me conter 

Me limitar a um ser 

Medíocre, com pudor 

 

No segundo verso e pré-refrão o outro lado de Dexter e/ou de qualquer pessoa 

responde ao primeiro, de forma que a melodia acelera para um rock mais agressivo, 

representando a luta para não deixar o temperamento ruim tomar conta, como demonstra 

a voz mais intensa e os movimentos corporais mais soltos da banda enquanto canta: “És 

o pedaço de mim. Verdadeiro e ruim. Preso em um manequim”. O refrão chega quase 

como um pedido para livrar-se dessa face distorcida e doente de Dexter Morgan, ou, como 

já dito, de alguém real. 

 

Diga que vai cair (suma, logo) 

Me deixar em paz 

Diga que vai sumir (caia, logo) 

Se você for real 

 

À medida que a música segue, as duas faces começam a se confundir visualmente, 

misturando os cenários e figurinos, o que ilustra a confusão mental e a briga entre as duas 

personalidades a fim de que uma se sobressaia, pois “os dois mundos estão em conflito, 

em luta pela predominância, com a personalidade penalizada pelo excesso de qualquer 

um dos dois”, DANCYGER (2003, p. 227).  

 

Sei, você não quer lutar 

E quer me avocar 

Então me deixe assumir 

E prometo suprir 

O vazio que consome 
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O que resta de ti 

A incerteza é forte 

Cortante sem cessar 

 

Logo após repete o refrão, seguido do último e importante verso que diz: “Sou o 

começo e o fim. Verdadeiro e ruim. O que você mais quer”. Entende-se que o trecho 

mostra que o transtorno do personagem é predominante em seu caráter, justificando-se 

com técnicas audiovisuais explicadas a seguir. 

Identifica-se que videoclipe é inspirado em um programa de entretenimento 

televiso, posto que se utiliza de referências explicitas da linguagem seriada, o que é uma 

estratégia para alcançar mais público, pois a grande maioria que assiste a seriados são 

jovens, potenciais consumidores dos videoclipes da Scalene. 

Além da relação com o personagem, é possível captar uma segunda leitura da 

narrativa, esta que é livre e dá diferentes possibilidades para o espectador e 

principalmente, para o analista. A música e o videoclipe baseiam-se no caráter do ser 

humano, portanto, pode ser entendida ainda como algo que retrata a sociedade em geral 

no que diz respeito às mudanças de temperamento, tomadas de decisões, interesses em 

jogo e no fato de que nenhuma pessoa é inteiramente boa ou ruim. Os dois lados vivem 

simultaneamente e se manifestam conforme as fraquezas, emoções e experiências pelas 

quais as pessoas passam. 

A narratividade do videoclipe casa muito bem com o conceito do álbum a que 

pertence, pois assim como o disco, trabalha com a questão do real e surreal, do concreto 

e do imaginário, do palpável e do subconsciente. 

 

2. Estética 

 

Toda essa produção do videoclipe, bem como a escolha de Danse Macabre como 

primeiro single do disco Real/Surreal, portanto, foi pensada para demonstrar essa 

ambiguidade do real e do imaginário que vem no conceito do álbum. O videoclipe se 

passa em dois cenários, montados em um prédio no centro de São Paulo. O primeiro dá a 

ideia de ser em uma locação fechada, como um porão, com pouca entrada de luz externa 

do ambiente acima, em um lugar decorado por objetos antigos, bastante empoeirado, 

escuro e apertado, dando a sensação de claustrofobia e decadência, que se afirma no fato 

dos músicos/personagens estarem usando máscaras feitas de estopa na cabeça, fazendo 
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então referência ao lado surreal abordado no disco. O figurino também remete ao retrô, 

pois usam-se suspensório e colete.  

Já a segunda locação é um lugar iluminado pela luz externa, com grandes janelas 

de vidro nas paredes, em que os músicos tocam com roupas “normais”, e não vestem o 

saco na cabeça, remetendo ao real. Essas escolhas são feitas para que o público consiga 

não só captar a história, mas ter as mesmas sensações de dualidade trazidas na música. 

 
Figuras 3 e 4. Cenário um remete ao lado mal e cenário dois ao lado bem. Fonte: Danse Macabre, 

Scalene, 2014. 

 

O primeiro ambiente serve para ilustrar subjetivamente a sensação de estar preso 

dentro de si, em uma condição caótica e suja, demonstrada pela poeira no ar, em que o 

caráter mau do personagem dialoga e tenta assumir por completo a personalidade. Já o 

segundo lugar dá a sensação de liberdade e serve para dar voz ao “lado bom” de Dexter, 

de forma que nessa parte da música ele tenta resistir e responde ao seu lado mau pedindo 

para ele sumir. A letra da música é composta por esse diálogo interno de Dexter com ele 

mesmo, em uma luta constante entre “ser ou não ser”. Tanto a ideia para a cenografia e 

do figurino surgiram a partir de pesadelos que o vocalista Gustavo Bertoni teve, conforme 

a banda contou em suas redes sociais e entrevistas. 

Para fazer com que a narrativa tomasse forma, predominaram os planos conjuntos, 

médios e fechados, como primeiro plano e close-up, sendo os planos gerais utilizados 

raras vezes. Relembrando que, para Vanoye (2002, p. 37), plano é a “porção do filme 

impressionada pela câmera entre o início e o final de uma tomada”. A história e os 

sentidos que se deseja provocar no público justificam tais planos escolhidos, uma vez que 

o videoclipe tem uma carga principalmente psicológica, a respeito tanto do personagem 

em questão, tanto pela sonoridade da música, que desde o começo traz elementos que 

remetem a tensão. Assim, o plano conjunto têm o intuito de contextualizar o local onde 

os personagens se encontram, assim como mostrar as ações que acontecem durante a cena. 
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Percebe-se que a escolha desse plano se sobressai durante o videoclipe, pois, conforme 

Moletta (2009, p. 48), “serve para compor mais de um elemento importante para a ação 

numa mesma imagem”. 

Já o plano médio, de acordo com Moletta,  

 

Apresenta o personagem até um pouco acima da cintura, permitindo que o 

espectador se aproxime mais dele. Notam-se somente os gestos largos, e sente-

se cumplicidade com o personagem ou rejeição a ele” (MOLETTA, 2009, 

p.49). 

 

Outra opção muito frequente na narrativa são os planos fechados, principalmente 

o primeiro plano, o qual cumpre um papel muito importante na interpretação da história, 

pois “mostra o personagem dos ombros até o alto da cabeça, possibilitando ao espectador 

penetrar nas emoções e nos dramas internos dos personagens” (MOLETTA, 2009, p. 48), 

seja essa raiva, alegria, ou como nesse caso, obscuridade versus bondade. Um exemplo 

de primeiro plano, empregado no começo do videoclipe, é quando o piano está em quadro 

e casa com a melodia mais carregada, de modo que demonstra a sua função técnica ao 

passar uma atmosfera de tensão. O primeiro plano também se faz presente em vários 

momentos em que os personagens olham diretamente para a câmera, o que denota uma 

característica muito forte do videoclipe e simboliza uma intimidade com o espectador, 

que compreende as expressões da atuação mais facilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Baixista olha em direção a câmera. Fonte: Danse Macabre, Scalene, 2014. 

 

Ainda, em alguns momentos surge o close up, em que “mostra apenas o rosto de 

um personagem, expondo totalmente seus sentimentos”. Segundo Moletta (2009, p.49), 

esse “faz que o espectador entre na cabeça e no coração e sinta o que ele está sentindo”, 

e assim auxilia no entendimento do conflito moral interno que se passa conforme são 

intercalados planos e cenários que induzem a ambiguidade do caráter de tal personagem. 
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Há uma quebra na última cena do videoclipe, pois é composta por um plano 

aberto, único momento em que aparece toda a banda no enquadramento e o ambiente em 

que estão inseridos, que é justamente o objetivo do plano geral, segundo Moletta (2009, 

p. 48). O autor afirma ainda que ele “favorece a inter-relação entre os personagens e 

permite ao público visualizar claramente suas ações e reação físicas”, mostrando então a 

última batida da música em que todos param de tocar ao mesmo tempo, com um 

semblante de cansaço, visando demonstrar o desgaste que é a briga entre o lado bom e 

mau do personagem e, de certa forma, induzir o pensamento de que o lado obscuro 

prevalece no personagem, pelo fato dos músicos estarem sem a máscara no cenário que 

denota o surreal. 

Os enquadramentos são um tanto inusitados, pois em vários momentos 

apresentam apenas parte do corpo dos músicos em quadro, o que é incomum pois 

normalmente são priorizados o tronco e o rosto inteiros em quadro. Em outros momentos 

os músicos são mostrados sozinhos e centralizados no quadro de ação. Na maioria, são 

vistos enquadramentos móveis, poucos fixos. 

Existe uma série de movimentos de câmera, mas o mais marcante no Danse 

Macabre é o travelling. O movimento consiste em acompanhar a ação em cena, de modo 

que a câmera se mova, mas com a base fixa em um carrinho que percorre um caminho no 

trilho. “Esse efeito causa uma sensação de tensão e suspense que reforça a identificação 

do espectador com o personagem em cena” (MOLETTA, 2009, p.51). Destaca-se o 

momento em que há transição de um ambiente para o outro, quando há uma mudança de 

cenário e o travelling se aproxima da parede do primeiro cenário, como se a atravessasse 

para o segundo ambiente. 

Uma das técnicas usadas também é a de profundidade de campo, como no 

momento onde há movimento de câmera no início do clipe, em que existe uma transição 

de primeiro e segundo plano, com foco e desfoque dos personagens, na medida que 

mostra um músico por vez executando suas ações. 
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Figura 6. Primeiro plano desfocado e segundo plano focado. Fonte: Danse Macabre, Scalene, 

2014. 

 

Quanto aos ângulos, há uma certa linearidade, utilizados mais ângulos normais, 

no nível dos olhos da pessoa filmada, com exceção de alguns momentos de plongée e 

contra-plongée. “O plongê e o contraplongê estabelecem um jogo de forças 

inferioridade/superioridade” (MOLETTA, 2009, p. 50). A câmera baixa é usada no 

cenário dois, em que principalmente o plano do vocalista com o guitarrista é filmado em 

contraplano, que dá a sensação de engrandecimento do ser. Já a câmera alta dá o 

sentimento oposto e foi aplicada no cenário um. Esses dois ângulos caracterizam muito 

bem o conflito macabro do qual trata a música e percebe-se assim que essas decisões de 

ângulos puxam subjetivamente mais para o lado bom. 

A produção alterna entre duas cores principais para compor a plástica do 

videoclipe. No primeiro cenário, que remete ao porão, predomina os tons terrosos, uma 

mistura de marrom, vermelho e amarelo, combinando com os vários objetos de madeira 

que aparecem em cena e também dando uma sensação de sujeira e de antiguidade. Nas 

cenas ambientadas nesse lugar predomina também uma iluminação quente, afirmando 

ainda mais a sensação de calor e enclausuramento. Já o cenário dois é bastante iluminado 

pela luz natural externa, e traz a cor azulada, referenciando uma sensação de limpeza e 

liberdade.  Porém, as cores quentes rementem a sentimentos bons e as cores frias a um 

lado calculista, o que contribui ainda mais para o conflito da narrativa, pois no cenário 

um (ruim) predomina o amarelo e o cenário dois o azul (bom). 

 

Assim sendo, a cor pode cumprir numa imagem diversas funções discursivas, 

dentre as quais destacamos a criação da tonalidade emocional de um espaço, a 

atmosfera dramática de uma acção, a caracterização de uma personagem ou a 

definição da identidade visual de um filme (NOGUEIRA, 2010, p. 65). 
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Portanto, ambas as cores cumprem os papéis citados por Nogueira, pois 

evidenciam a tensão da narrativa, como a dupla personalidade representada em cena. 

Identifica-se assim que o videoclipe traz essa dualidade em todas as etapas, na construção 

narrativa, nos cenários, nas cores, na iluminação e na montagem. 

 

3. Montagem 

 

A montagem deste produto audiovisual tem um caráter dinâmico e acompanha a 

música, de modo que apresenta cortes sensíveis que valorizam a ação de cada músico de 

acordo com a sua protagonização na melodia e enriquecem a história contada de forma 

nada linear. O clipe começa com planos longos e lentos e na medida que a melodia acelera 

os cortes se tornam mais rápidos, sobretudo no refrão e ápice da música. Dessa maneira, 

dá ritmo a narrativa ao levar a algo mais introspectivo no início, de acordo com o lado 

sombrio de Dexter, e estoura no refrão quando ele se autoquestiona sobre a sua condição 

de serial killer. 

Embora relacionada com outras técnicas audiovisuais, como questões estéticas de 

cenários, figurinos, iluminação, etc, é a montagem que direciona o olhar do espectador e 

dá ritmo e sentido a história. Para Nogueira (2010), as imagens não possuem sentido 

quando isoladas, é a montagem que dá um significado a elas. “A montagem é, portanto, 

a organização discursiva de acontecimentos ou ideias através da escolha e combinação 

dos planos, tendo em vista determinados propósitos e efeitos discursivos, sejam eles 

retóricos, dramáticos, éticos ou estéticos.” (NOGUEIRA, 2010, p. 94). Trata-se, pois, de 

dar às imagens, ao juntá-las, um significado que isoladamente não possuem. 

No caso desse videoclipe, a montagem é elemento primordial para que se entenda 

o conflito moral. Já no primeiro verso da música, a montagem dá indícios do conflito no 

tocar da primeira frase que diz “Sou o começo e o fim”. Nesse momento, precisamente 

na palavra “começo”, ocorre um corte do cenário um, com o vocalista de máscara em 

plano fechado e com a plástica de cor amarelada, para um plano conjunto do mesmo 

cenário, mas com o vocalista sem máscara e com uma plástica totalmente diferente, com 

um tom azul esverdeado. O mesmo acontece, ainda no primeiro verso, assim que é dito 

“reprimir”, da frase “forçado a se reprimir”. 
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Figuras 7 e 8.Troca de estética no cenário um. Fonte: Danse Macabre, Scalene, 2014. 

A montagem brinca com o jogo de palavras impactantes, para simbolizar ainda 

mais a confusão de sentimentos. Na palavra “verdadeiro”, do segundo verso, e na frase 

“caia, logo”, do refrão, isso também acontece. Porém, no momento, o cenário dois é o 

principal e há um corte rápido para um plano do mesmo cenário, porém com a estética do 

primeiro, com os músicos de máscara e a cor amarelada. 

 
Figuras 9 e 10. Troca de estética no cenário dois. Fonte: Danse Macabre, Scalene, 2014. 

 

No quarto e penúltimo verso, a frase “Sei, você não quer lutar”, começa no cenário 

dois com a estética própria do mesmo, mas quando chega na palavra lutar há três cortes 

rápidos, do cenário dois com a estética do um, do cenário um com a estética azulada do 

dois e sem máscaras, seguindo a música no cenário um com a sua estética mais amarelada 

e com os sacos na cabeça. Essa troca de planos e mistura de cenografias, figurinos e 

composição de cor serve para enfatizar o significado que carrega o termo “lutar” na 

narrativa, de forma a reforçar durante todo o clipe esse combate interior em que vive o 

personagem. Há mais um corte nesse estilo na frase “E prometo suprir”, e o restante do 

verso segue com cortes mais lentos entre o cenário um e dois em suas estéticas naturais. 

Após a repetição do refrão e antes do verso final, ocorre a parte mais impactante 

e simbólica no que diz respeito à montagem como técnica que dá a cara da narrativa. Em 

cerca de 15 segundos, são feitos em média 60 cortes rápidos, acompanhando o ritmo da 
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música, que se concentra em uma melodia pesada com rifs de guitarra bem marcados e 

batidas de bateria. Dos 2’48” ao 2’44” são mostrados desde os dois cenários principais, 

com os músicos tocando, até os mesmos 

encarando a câmera individualmente em cenários alterados. Essa cenografia incomum 

lembra bastante alguns momentos da série Dexter, que combinados com o semblante ora 

sério, ora irônico, ora sombrio, condizem com a história. 

 

Figuras 11 e 12. Músicos encaram a câmera com diferentes semblantes, sempre centralizados. 

Fonte: Danse Macabre, Scalene, 2014. 

 

Umas das características mais marcantes na montagem desse videoclipe é o 

intercalar de dois tipos de cortes, sendo o corte normal que dá a ideia de horizontal e a 

troca de cortes na vertical, como se tela caísse mudando de um cenário para o outro. 

Essa dinamicidade de planos curtos e cortes rápidos causam sensação como se 

fosse a troca de canais de televisão, e como a linguagem televisiva mais uma vez parece 

influenciar na narratividade deste videoclipe. 

Ainda, é usado um fast motion na primeira passagem de cenários feita com 

travelling e um slow motion no refrão em alguns momentos de close nos músicos 

presentes no cenário dois.  

 

4.2.2 Surreal 

 

1. Narratividade 

 

O videoclipe Surreal é arte do começo ao fim. Ao longo de quatro minutos, vemos 

uma narrativa contada a partir de diferentes expressões artísticas, que conversam entre si. 

A letra da música relata sobre a busca da realização dos sonhos, sobre ter objetivos e 

ideais a perseguir. Para contar essa história, o videoclipe tem a participação de artistas de 

Brasília reproduzindo as suas diversas artes durante as gravações, são eles: o artista 
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plástico Saulo Souza, a dançarina Bruna Marques, a desenhista Gabriela Mutti, a escritora 

Marina Ribeiro, o malabarista Davi Maia e o ator Emanuel Lavor.  O fato de serem 

convidadas pessoas que exercem esses talentos como uma profissão na vida real para 

mostrarem um pouco das suas habilidades em cena, faz das imagens captadas um material 

muito intenso e sensível aos olhos.  

A história vai sendo contada conforme a apresentação dessas várias 

representações, através de elementos técnicos audiovisuais que buscam causar a sensação 

de altos e baixos que a profissão de artista traz consigo. Incertezas, desafios, inseguranças 

são demonstradas pelo preto e branco e, no final, o colorido remete a certeza de que vale 

a pena, de que é preciso seguir criando, dançando, pintando, seja qual for o sonho. Isso é 

representado pelas cores que surgem ao final, no momento em que a música “explode”, e 

a banda é apresentada tocando e exercendo a sua arte com uma luz que parece natural. 

 

Figuras 13 e 14. Banda surge tocando com uma cor solar. Fonte: Surreal, Scalene, 2015. 

 

A letra da música, relacionada com a expressividade corporal dos artistas também 

traz à tona outra leitura mais geral, com a questão de que vivemos numa sociedade nada 

idealista, de que hoje não há tempo para se correr atrás dos sonhos, devido a correria do 

dia a dia e tantos outros impedimentos, o que resulta em uma frustração e uma 

desmotivação das pessoas, principalmente no que diz respeito aos artistas, que mais 

dificilmente são reconhecidos e não têm espaço e remuneração suficiente para continuar. 

Essa composição busca tocar o público e fazê-lo pensar no quanto é preciso percorrer os 

sonhos e acreditar nos seus ideias para se tornar alguém completo e feliz, para além da 

dura realidade, como diz a última frase: “faça ser algo surreal”. 

A narratividade de Surreal assume um caráter artístico na maneira de mostrar 

audiovisualmente essa pluralidade de expressões, o que demonstra esse entrelaçar entre 

as artes e as mídias atualmente. Mas, sendo o videoclipe um produto midiático, ele dá 
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espaço e incentiva a valorização disso. Arlindo Machado já dizia, ambas estão 

interligadas e dependem uma da outra. 

 

À medida que a arte migra do espaço privado e bem definido do museu, da sala 

de concertos ou da galeria de arte para o espaço público e turbulento da 

televisão, da Internet, do disco ou do ambiente urbano, onde passa a ser fruída 

por massas imensas e difíceis de caracterizar, ela muda de estatuto e alcance, 

configurando novas e estimulantes possibilidades de inserção social 

(MACHADO, 2002, p. 31). 

 

Os autores Vanoye e Goliot-leté (2002, p. 54) também estão de acordo com a 

questão, pois acreditam que “os filmes não poderiam ser isolados dos outros setores de 

atividade da sociedade que os produz (quer se trate de economia, quer da política, das 

ciências e das técnicas, quer, é claro, das outras artes)”.  

 

As contaminações do vídeo dizem respeito às suas infiltrações semióticas nos 

diferentes campos da estética contemporânea. Neste sentido, é possível afirmar 

que o vídeo redefine as práticas de arte nas últimas décadas (MELLO, 2004, 

p. 137). 

 

Nesse caso, ainda, além de possibilitar artistas demonstrarem os seus talentos, dão 

a chance também do público que assiste consumir um pouco de arte, esse que muitas 

vezes não tem a chance de acessar espaços privados. Aqui, a Scalene se aproveitou dessa 

migração para fortalecer a cultura do país. 

 

Nada era certo, mas parecia tão normal 

Me acostumei com a incerteza ideal 

Nos faz querer o tudo, o pouco não é opção 

Será surreal ter o mundo em minhas mãos? 

 

Tinha ao meu lado quem soubesse me ajudar 

E acreditei no que iria me tornar 

O pouco era simples, o tudo foi a opção 

Será irreal ter o mundo em minhas mãos? 

 

2. Estética 

 

No âmbito estético, a narrativa de Surreal priorizou os planos fechados para 

mostrar os detalhes de cada arte que aparece no videoclipe de forma mais sensível e 

profunda, pois são eles que direcionam diretamente a atenção do espectador. “A sua 

função discursiva tende, por isso mesmo, a ser claramente determinada e facilmente 

inteligível – precisamente porque opera segundo a lógica da extrema evidência e 

valorização.” (NOGUEIRA, 2010, p. 36). 
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Figuras 15 e 16. Planos detalhes. Fonte: Surreal, Scalene, 2015. 

 

Para conseguir chegar a carga emocional que o clipe contém, o close up foi 

essencial, visto que, segundo Moletta (2009), faz o espectador imergir no psicológico do 

personagem, exatamente como nas imagens, com os artistas muitas vezes olhando para a 

câmera e criando uma atmosfera mais íntima com o público. Outras vezes, serve para 

mostrar o semblante sério de alguns artistas em vários planos, o que representa a seriedade 

e a entrega com que lidam com a arte, buscando sempre melhorar e justamente ser algo 

ideal. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Close up. Fonte: Surreal, Scalene, 2015. 

 

Já os planos gerais e conjuntos cumpriram o papel de valorizar as locações, em 

sua maioria externas e com muitos elementos na natureza, bem como a função de 

apresentar a banda no final do videoclipe. 

Os enquadramentos passeiam entre regra dos terços e centralizados, enquanto que 

os movimentos de câmera são bastante sutis, utilizando mais a panorâmica, movimento 

em que “a câmara roda sobre os eixos horizontal ou vertical sem se deslocar (apenas se 

move a cabeça da câmara)” (NOGUEIRA, 2010, p. 89). 

 
Na sua modalidade horizontal, a cabeça da câmara pode rodar até 360º, 

cobrindo todo o horizonte da visão. Este tipo de panorâmica permite um 

rastreio horizontal do espaço. Na sua modalidade vertical, a câmara roda sobre 

o seu eixo horizontal e dá a perspectiva de um espaço ou objecto entre o fundo 

e o topo (NOGUEIRA, 2010, p. 89). 
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Quase todos os planos são compostos por ângulos retos normais, com a exceção 

de alguns contra-plongées, como no momento da banda em plano geral. Também, em 

alguns momentos que apresentam os objetos de pintura, tintas, copo, pincéis. Nesses 

planos, aproveitou-se para usar também a técnica de primeiro e segundo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Primeiro plano focado e segundo plano desfocado. Fonte: Surreal, Scalene, 2015. 

 

A cor, sendo um elemento que ajuda as imagens a desenrolarem a trama, é 

apresentada na maior parte do tempo em preto e branco, o que, segundo Nogueira (2010, 

p.66), remete a histórias com “implicações dramáticas e retóricas”, por prenderam mais 

a atenção do espectador em detalhes, texturas, contrastes. No caso, representa a força da 

arte por si só, mesmo com a incerteza que é depender desse ramo no Brasil, assim como 

as dificuldades ao longo do cotidiano em busca da realização de um sonho. O preto e 

branco pode remeter a diferentes épocas e gêneros fílmicos, como por exemplo, o tom 

contrastado dos filmes de terror antigos. Já Surreal é mais neutro acinzentado, dando um 

tom mais leve, equilibrado e atemporal ao clipe. 

Contrapondo isso, ao final do videoclipe, as imagens passam a ser coloridas com 

as cores reais, prevalecendo as quentes, para dar uma sensação de certeza e realidade, 

algo que a montagem pode explicar melhor. 

 

3. Montagem 

 

Retomando, o preto e branco empregado nesse audiovisual tem uma atribuição 

importante de deixar as imagens falarem por si só, visto que essa escolha limita bastante 

sentidos, mas também possibilita muitos outros, como é o caso de Surreal. Isso, pelo fato 

de dar a chance das imagens se expressarem pela sua beleza e contraste entre luz e sombra. 

Toda a primeira parte do videoclipe mostrada apenas em duas cores, conta 

também com o slow motions ou câmera lenta, que simbolizam nada mais que o passo a 



49 
 

passo, a construção lenta e minuciosa em busca da perfeição e afirmação como artista 

dentro da sociedade. Por outro lado, aos 2’42”, o final colorido também cumpre seu 

trabalho de dar vida e suscitar sentidos de alegria no momento que a música chega ao 

ápice e fica agitada. Apresentado em velocidade normal, raro alguns curtos momentos 

acelerados, ilustra a sensação de dever cumprido e de uma correria que vale a pena.  

 

Em relação a estes dois efeitos visuais, podemos afirmar que o slow- motion 

tem uma utilização muito mais frequente do que o fast-motion – sobretudo no 

cinema narrativo mais convencional, apesar da sua apropriação pelo videoclip, 

por exemplo, ser bem mais recorrente. Talvez tal se sustente no facto de a 

aceleração da imagem provocar uma espécie de afastamento por parte do 

espectador, já que a sua natureza artificial é profundamente notada, ao passo 

que a imagem lenta tende a criar uma espécie de envolvimento afectivo entre 

o espectador e a acção (NOGUEIRA, 2010, p. 73). 

 

Ainda, nos últimos segundos, retrocedem muitas cenas do videoclipe, remetendo 

a uma reflexão do quanto a arte a cultura são importantes para o país, embora tão difíceis 

de se sustentar e sobrevivendo de altos e baixos. 

A primeira parte citada dos slow motions brinca com questão do tempo lento e do 

tempo normal das ações, fazendo com que os movimentos ficassem poéticos e ao mesmo 

tempo intensos, como no momento da máquina de escrever, e do espalhar a tinta pelo 

corpo, visto que, para Nogueira (2010, p.73), “a imagem lenta permite sublinhar de forma 

muito vincada a intensidade dramática de uma situação”. 

A montagem aqui traz muito a questão do tempo, com um início de cortes 

espaçados, para um final de cortes mais dinâmicos, dando uma sensação de reviravolta. 

Ainda, se preocupou em trazer sentido aos momentos em que as imagens foram propostas, 

relacionando-as com a letra da música em diversos momentos, como na parte “Será irreal, 

ter o mundo em minhas mãos?”, em que é mostrado um plano aberto do malabarista em 

prática, simbolizando assim que as bolas usadas para exercer o seu trabalho são o mundo 

dele, bem como há um corte para as mãos espalhando tinta sobre o corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Imagem relacionada com a letra da música. Fonte: Surreal, Scalene, 2015. 



50 
 

Outro momento, é na frase “Longe, alto”, em que corta para um plano americano 

da dançarina fazendo um movimento de baixo para cima, levantando e abrindo os braços, 

lembrando um pássaro, que pode voar longe e alto o quanto quiser. 

 

Figuras 20 e 21. Ação da dançarina relacionada com a letra da música. Fonte: Surreal, Scalene, 

2015. 

 

Nota-se que a montagem foi uma estratégia usada para dar ritmo ao videoclipe 

conforme a melodia da música, mais introspectiva no começo e mais enérgica no final, 

para que no decorrer da canção sejam despertadas as questões sensoriais de cada pessoa 

que o assistir, principalmente no que se trata de som e imagem. 

 

4.2.3 Legado 

 

1. Narratividade 

 

Assim como Danse Macabre, Legado veio como single do CD Éter, antes mesmo 

desse ser lançado, e também remete ao conceito que o disco traz, cheio de metáforas e 

simbolismos. A banda quis passar a ideia de amadurecimento no mais recente trabalho e 

para isso usou de uma narrativa mais cinematográfica, um pouco mais linear, com um 

início, meio e fim na história, que possibilitam várias interpretações, e sem precisar de 

muitos elementos de produção. 

 

Essa característica apresentada pelo vídeo de incorporar elementos de outros 

meios e ser por eles incorporado, assim como as interferências e conexões que 

ele permite, constitui um elemento fundamental para pensar o vídeo e suas 

relações com outros meios. É o caso de sua relação com o cinema e o 

videoclipe (FARO, 2010, p. 03). 

 

São dois cenários, em que um está a banda tocando com a devida performance que 

a música pede. No segundo, ora um menino, ora um velho estão com roupas de rei, 

sentados em um trono e envoltos de objetos que remetem a um tesouro por estarem dentro 
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de um baú. A partir do momento que a criança abre o baú e começa a tirar as coisas para 

fora, as metáforas começam a aparecer e a história vai se desenrolando conforme os 

significados interpretados. 

Os pertences são desde uma espada sobre a caixa, até soldadinhos de brinquedo, 

um mapa, um globo, uma caixinha com jóias, uma máscara de Bobo da Corte, uma mão 

de brinquedo feita de madeira, uma coroa, entre outros. A significação desses bens são 

infinitas, bem como da narrativa ao todo, mas alguns pontos de análises possíveis serão 

apresentados aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Um dos objetos retirados do baú. Fonte: Legado, Scalene, 2015. 

 

Na primeira leitura, ao fazer ligação com as imagens do videoclipe, pode-se 

entender que a criança e o velho são a mesma pessoa. O menino, ao longo do videoclipe, 

observa todos os objetos e, em certo ponto, percebe o quanto tudo aquilo é inválido para 

ele e oposto a sua personalidade, aos seus desejos. Isso é afirmado no momento em que 

o menino faz uma expressão de reprovação e logo pisa nos soldadinhos, rasga o mapa, 

chuta o globo, enfim, destrói tudo o que tirou da caixa. O que está relacionado com a 

questão da criança não se interessar por poder, dinheiro, hierarquia e ser muito mais 

sensitiva e sonhadora quando jovem. Ainda, com o fato dos pais tentarem passar um 

legado de soberania aos herdeiros desde a antiguidade com os costumes do reino, se 

intensificando hoje, de forma diferente, com a sociedade do consumo, que tenta suprir a 

falta de convivência com os filhos através de presentes materiais.  

No final do videoclipe, a versão idosa da criança aparece com o semblante 

frustrado, triste, insatisfeito e cansado. Nota-se, então, que ele está tendo um flashback 

da sua infância, quando ele tinha outros ideais, que ao passar dos anos foram corrompidos 

pelo sistema e pela ganância. Mais perto do fim da vida, ele percebe que as brigas, o poder 

pelo qual se desgastou tanto para ter perdeu o valor, pois está vazio, sozinho, com apenas 
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restos destruídos em sua volta, que ilustram como o ego e os bens materiais não valem 

nada de fato. Dito isso, o velho percebe que precisa evoluir e deixar algum legado bom 

para as pessoas. A letra fala exatamente da evolução pessoal e do que realmente se deixa 

na Terra quando a vida chegar ao fim. 

Embora essa análise seja, provavelmente, a mais interpretada pelo público e tenha 

sido a ideia principal a se passar, ela não é a única. “Não se trata aqui de optar por uma 

das duas interpretações ou de propor outras, mas de indicar que o filme é estruturado de 

modo a ser o suporte possível de diversas interpretações”, (VANOYE, GOLIOT-LETÉ, 

2002, p. 90). Pois, quando um produto audiovisual, principalmente um videoclipe, que 

possui uma linguagem mais solta, é compartilhado com os mais variados públicos, 

inseridos nos mais diversos contextos, ele está aberto a receber novos sentidos e 

configurações. Nesse caso, em especial, por utilizarem metaforismos que necessitam 

certa carga cultural para serem compreendidos e “suas opções formais favorecem a 

emergência do simbólico (composição e duração dos planos, economia dos gestos e das 

palavras, valorização de certos objetos, papel da música, tudo ocorre para formar imagens 

significantes)”, afirmam os autores (2002, p. 90).  

Outra forma de ver o videoclipe é o menino e velho sendo a mesma pessoa, mas 

não em forma de lembrança, e sim de uma nova imaginação, de modo que o homem idoso 

percebe os seus erros e repensa as suas escolhas, dando a entender que se tivesse outra 

chance ele poderia tomar a decisão que o menino faz. Ele imagina “e se eu não tivesse 

aceitado o tesouro, o poder?”. Uma reflexão se a criança que ele foi, cheia de sonhos, 

estaria orgulhosa de quem ele se tornou. 

Não fosse a cicatriz no rosto, em uma terceira leitura poderia se interpretar que 

existe um parentesco entre o menino e o velho, de modo que a criança seja a herdeira do 

rei, mas não queira aceitar o poder, nem cumprir nem dar ordens a ninguém, e esteja 

cometendo um desacato às ordens do rei, que ao final está desapontado com o menino e 

com o futuro do seu legado. Embora a cicatriz que está identificada no primeiro plano da 

criança e é mostrada quando o rei está em cena, levando a crer que são a mesma pessoa, 

optou-se por construir análises diferentes já que essa marca só foi percebida após dezenas 

visualizações do videoclipe. 

É possível fazer ainda uma quarta análise da narrativa. A significação desses bens 

são infinitas, mas, ao fazer ligação com a letra da música, pode-se dizer que os 

soldadinhos aqui fazem referência às guerras e disputas por poder, o mapa as desavenças 
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entre as pessoas de diferentes territórios, o globo remetendo a globalização e ao consumo 

e apropriação desenfreada na natureza. 

 

O homem se perdeu 

Cego, já não vê 

Além do que o colocar 

No mais belo altar 

A ilusão que está completo 

Lentamente o desfaz 

Tudo em busca de algo tolo 

Que seu ego satisfaz 

 

 

2. Estética 

 

Legado tem início já com uma carga dramática profunda apresentada através de 

um plano detalhe desfocado no olho do menino, de forma que vai ganhando foco 

conforme vai abrindo o enquadramento com o movimento da lente, que se trata de zoom 

out, o qual “distancia o objeto da imagem de forma rápida ou lenta” referência e serve 

para chamar a atenção da expressão facial séria do personagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Plano detalhe. Fonte: Legado, Scalene, 2015. 

 

No decorrer da história, o videoclipe passeia pelas três categorias de planos, tanto 

os abertos, intermediários e fechados, e é o mais completo dos três analisados neste 

trabalho em questão de multiplicidade de planos que compõem a narrativa. 

São comtemplados os abertos para apresentar a banda no primeiro cenário e o 

menino/velho no segundo cenário, planos detalhes para mostrar a boca do vocalista 

entoando a música, alguns dos objetos, até mesmo as mãos e os olhos dos personagens. 

Exemplo disso é a primeira vez que o velho aparece em 1’44” com um plano detalhe dos 

olhos, logo após da mão e ainda da boca, intercalados com planos médios e conjuntos da 

banda. 
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Figuras 25 e 26. Planos detalhes do vocalista e do personagem. Fonte: Legado, Scalene, 2015. 

 

O plano médio surge diversas vezes para valorizar a ação de cada músico 

individualmente e dos personagens. Além disso, planos fechados são utilizados na 

maioria para dar mais atenção as particularidades de cada instrumento durante a 

performance. 

Ainda, o close tem o mérito no videoclipe por trazer um conteúdo emocional 

fundamental para assimilar o videoclipe. Na maioria dos primeiríssimos planos, os 

personagens estão olhando e interagindo com a câmera, seja na hora em que o menino 

grita “ser” na última frase da música, ou em situações em que o velho está com um olhar 

pesado, ou mexendo as sobrancelhas. Planos estes que dão indícios muito fortes dos 

sentimentos que se deseja passar. 

Os enquadramentos também falam muito neste videoclipe, logo os movimentos 

de câmera trabalham mais com travellings no cenário em que a banda toca. Enquanto 

isso, os ângulos são todos retos até os 45 segundos, em que um plongée surge acima do 

ombro da criança, priorizando o segundo plano focado e o menino desfocado. A questão 

do foco e desfoco é trazido durante toda a história, pois induz o olhar do espectador ao 

que é relevante em dado plano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Primeiro plano desfocado e segundo plano focado, em um ângulo plongée. Fonte: Legado, 

Scalene, 2015. 
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A plástica é carregada por um tom monocromático e lavado, sem fortes contrastes 

e saturações, em que predomina o cinza como o fundo em todo o videoclipe, 

representando o vazio interior tratado na música. Corroborando com a análise, Nogueira 

afirma que 

 

Não se deve ignorar a importância da cor para destacar a figura contra o fundo, 

para criar campos e identidade cromática na composição de uma imagem, para 

criar fundos neutros e monocromáticos, para encenar locais imaginários 

densamente significativos (NOGUEIRA, 2010, p. 66). 

  

Outro ponto muito importante para o entendimento da história é o figurino. Em 

um cenário, a banda está vestida com roupas pretas e atuais, que fortalecem a imagem 

sóbria e monocromática passada no videoclipe. No segundo cenário, em que se encontra 

o personagem, mostrado como criança e como adulto, é usada uma vestimenta de rei, 

essencial para o sentido da narrativa. “Dizer que o significado de uma roupa pertence ao 

estilista é arrancá-la de um cenário social, tirando-lhe de uma instância de encenação. A 

roupa, enquanto código cultural, encena algo, está em diálogo com quem a veste e onde 

ela atua”, já ressalta Soares (2012, p. 123). 

 

3. Montagem 

 

A montagem de Legado acompanha a sonoridade mais percussiva da música, de 

forma que apresenta cortes de acordo com o movimento que ela induz através do bumbo 

reto bem marcado, rifs de guitarra, e principalmente por casar com uma narrativa mais 

linear, com início, meio e fim. Apresenta-se o personagem e o contexto, surge o conflito, 

e o desenlace, características do cinema. 

 

Isso que hoje nós chamamos, por exemplo, de a “linguagem” do cinema – um 

tipo de construção narrativa baseado na linearização do significante icônico, 

na hierarquização dos recortes de câmera e no papel modelador das regras de 

continuidade – é o resultado de opções estéticas e de pressões econômicas que 

se deram na primeira década do século, quando a geração de Griffith surgiu no 

cenário (MACHADO, 1997, p. 191). 

 

Apesar de exposto o termo linear na narrativa, há uma dinamicidade de planos que 

enriquecem a história e são trabalhados em uma duração mais longa que os videoclipes 

anteriores. Há uma mescla e uma sutilidade entre as cenas da banda, do menino e do 

velho. 

Muitos cortes são feitos com flashs, que incitam o sentido da memória e do 

flashback observado na primeira leitura narrativa. Para as demais análises, esses flashs 
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seriam um tipo de fusão dos planos, para deixá-los com um ritmo mais sutil, segundo 

Dancyger. Para o autor, “uma fusão no final de uma sequência para o início da próxima 

faz uma transição suave e fornece uma deixa visual. A fusão, que normalmente é 

associada à passagem de tempo, pode também sugerir uma mudança de locação.” 

(DANCYGER, 2003, p384). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Plano médio com flash. Fonte: Legado, Scalene, 2015. 

 

Nos últimos segundos, há um jogo de planos fechados mais rápidos que vêm junto 

com o entendimento da história e contribuem para o impacto emocional e a reflexão da 

mensagem passada. 

 

O ritmo, a interferência dos close-ups, a escolha do movimento de câmera ou 

da imobilidade, tudo ajuda o público a traduzir as emoções que o personagem 

principal sente na cena. Compreender o personagem principal tão intimamente 

permite ao público identificar-se com ele (DANCYGER, 2003, p. 224). 

 

 A sequência dos planos construída na montagem está em constante harmonia com 

as batidas da música, o que traça uma materialidade sonora mais palpável para o 

espectador, sem deixar que fique a desejar os planos dos músicos nem mesmo das ações 

dos personagens que representam a história contida na letra da música. 

 

 

4.3 TRÊS VIDEOCLIPES: UMA IDENTIDADE 

 

A partir da análise dos três videoclipes da banda Scalene, percebe-se que mantem-

se alguns pontos em comum entre eles, que além de contribuir para a construção da 

imagem da banda, fornecem elementos que se comunicam enquanto escolhas 

audiovisuais que são feitas pelo diretor. 
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Moletta (2009, p.43) afirma que “o diretor é um autor que escreve com a lente da 

câmera”, pois ele precisa estudar o roteiro e pensar em imagens que possam dar vida a 

histórias e sejam possíveis de gravar. É esse profissional que toma as decisões em todas 

as fases da realização de um audiovisual, como o videoclipe. O olhar dele, portanto, está 

sempre presente, bem como a sua identidade. 

Com base nos conhecimentos de Silva (2000), a identidade pessoal, no entanto, é 

um processo construído ao longo das experiências vivenciadas, do contexto social em que 

se está inserido, das inter-relações. É, ainda, baseada na comparação, na exclusão e na 

diferenciação com o outro. Isso quer dizer, segundo o autor, que identidade e diferença 

são dependentes e caracterizadas pelo discurso linguístico. Nesse caso, a identidade aqui 

analisada está relacionada à linguagem audiovisual. 

Diante do exposto, a identidade de Luringa enquanto diretor é construída de 

acordo com o cenário musical em que trabalha há anos, com as trocas e referências 

compartilhadas com outros profissionais do ramo, com suas vivências pessoais, entre 

tantos outros pontos. 

A partir dos resultados obtidos através da análise dos três videoclipes da banda 

Scalene, dirigidos por Luringa, e da clareza que se têm ao assistí-los de que o diretor 

brinca com diferentes linguagens, buscando referências em outros nichos que não 

somente videoclípticos, mas também cinematográficos, artísticos e televisivos, percebe-

se que, esteticamente, as suas escolhas no modo de contar histórias são bem 

características. 

Alguns pontos observados são: enquadramentos que exploram a questão dos 

personagens olhando para a câmera a interagindo com o espectador; personagens 

centralizados em quadro; tempo narrativo diferenciado ao longo dos videoclipes; ângulos 

retos na altura do olhar; mais de um cenário; cores como elemento influente na 

transmissão da mensagem; banda presente nos videoclipes, mas não como elemento 

principal; histórias com narrativas abertas a variadas interpretações. 

Esses são alguns dos pontos que permitem identificar a linguagem utilizada por 

Luringa. Percebe-se ainda que o profissional está imerso nessa cultura convergente, 

relacionado a linguagem do videoclipe com outros meios narrativos. Além disso, as suas 

ideias se articulam com a banda, visto que a Scalene busca essa hibridização na forma de 

trazer seus trabalhos a público, não ficando reduzidos somente às músicas e álbuns, mas 

brincando com conceitos e inserindo-se em diversas linguagens. 
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Portanto, os objetivos específicos deste trabalho foram alcançados na medida que 

constatou-se que a linguagem do videoclipe Danse Macabre é inspirada na linguagem 

televisiva, Surreal é influenciado pelas artes plásticas e Legado pela linguagem 

cinematográfica. Além disso, o diretor buscou inovar em cada um dos videoclipes, sem 

se repetir, mas de forma que são semelhantes nas suas diferenças. As três produções têm 

a montagem como ponto crucial para o ritmo e entendimento da narrativa, dando sentido 

a sequência de planos executados, bem como as histórias são retratas de formas bastante 

subjetivas e, ainda, exploram a cor como elemento fundamental para o tom emocional da 

canção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o que foi proposto neste trabalho, a partir dos conceitos de narrativa, 

convergência, estética, linguagem cinematográfica, videoclipe e montagem, chegou-se à 

conclusão de que os três videoclipes apresentam as suas narrativas de forma muito 

peculiar. 

As obras carregam uma carga identitária tanto do diretor quanto da banda, que 

participa junto do processo de produção. Mas, principalmente, afirma uma identidade à 

banda, como um grupo atual, contemporâneo, que busca atualizar-se constantemente e 

trazer elementos de diferentes mídias para explorar na internet. Ainda, a Scalene se mostra 

ousada ao desafiar o público com narrativas complexas, que trazem questões mundanas 

atuais, como: transtornos de personalidade, dificuldades do mundo artístico e evolução 

dos seres humanos. 

Foram estruturadas categorias de análise que passaram, em primeiro lugar, pela 

narratividade dos videoclipes, baseadas no conceito de narrativa e a convergência de 

diferentes tipos de linguagens no mundo atual. Em segundo lugar, pela estética da 

imagem, essencial na linguagem audiovisual. Em terceiro, pela forma com que a estética 

é aplicada nos videoclipes e de que forma esse formato é construído. Ainda, foi discutido 

o papel da montagem e como ela influenciou na composição da história dos três 

videoclipes delimitados nesse trabalho. 

Vale ressaltar a importância da pesquisa para o campo audiovisual, pois discorre 

sobre a convergência de linguagens que influenciam o formato e a estética do videoclipe 

atualmente, bem como, sobre a forma com que os artistas se aproveitam no cenário atual 

para comporem a sua identidade. Abre-se aqui um vasto leque de ideias e referências para 

quem deseja se aventurar nesse mundo de imagens e sons, pois o olhar diferenciado 

perante os videoclipes capacitou descobrir nuances não exploradas quando assistidos 

apenas uma ou poucas vezes.  

Essa desconstrução das produções mostrou que é possível sair do óbvio na criação 

de um audiovisual, principalmente no que se trata de videoclipe, uma linguagem tão 

maleável, mas, ao mesmo tempo, pouco explorada no Brasil no que diz respeito a 

diferentes tipos de narrativas, pois há muitas repetições lançadas, sendo que a maioria dos 

videoclipes de rock mostra a banda tocando em estúdio ou em shows. Scalene soube 

explorar esse formato de materializar e divulgar as suas músicas, assim como Luringa 
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soube aproveitar a liberdade de criação para compor a estética de Danse Macabre, Surreal 

e Legado. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

Letra da música Danse Macabre: 

 

Sou o começo e o fim 

O que há de bom e ruim 

Um pedaço de ti 

Forçado a se reprimir 

Sem nem mesmo poder 

Te ter sem me conter 

Me limitar a um ser 

Medíocre, com pudor 

 

És o pedaço de mim 

Verdadeiro e ruim 

Preso em um manequim 

 

Diga que vai cair 

(Suma, logo) 

Me deixar em paz 

Diga que vai sumir 

(Caia, logo) 

Me deixar em paz 

 

Sei, você não quer lutar 

E quer me avocar 

Então me deixe assumir 

E prometo suprir  

O vazio que consome 

O que resta de ti 

A incerteza é forte 

Cortante sem cessar 
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Sou o começo e o fim 

Verdadeiro e ruim 

O que você mais quer 
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ANEXO 2 

 

Letra da música Surreal: 

 

Nada era certo, mas parecia tão normal 

Me acostumei com a incerteza ideal 

Nos faz querer o tudo, o pouco não é opção 

Será surreal, ter o mundo em minhas mãos? 

 

Tinha ao meu lado, quem soubesse me ajudar 

E acreditei no que iria me tornar 

O pouco era simples, o tudo foi a opção 

Será irreal, ter o mundo em minhas mãos? 

 

Longe, alto - cabe a cada um de nós dizer 

Onde, quando - cabe a cada um de nós saber 

 

A felicidade, acordamos só pra ter 

E compartilhar com aqueles que nos fazem 

Sentir que estamos perto, saber que o longe eh opção 

Será ideal, ter o mundo em minhas mãos. 

 

Longe, alto - cabe a cada um de nós dizer 

Onde, quando - cabe a cada um de nós saber 

 

Seja qual for o final 

Faça ser algo ideal 

Seja qual for o final 

Faça ser algo surreal 
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ANEXO 3 

 

Letra da música Legado: 

 

Hoje me encontrei 

Tão longe de mim 

Tantas tropas eu armei 

Com lanças de marfim 

 

Um palácio de rubi 

Fiz pra sustentar 

Tantos sonhos que previ 

Ali pra alcançar 

 

Tanto quero, tanto busco 

Mas quando acabar, o que deixo aqui? 

 

O homem se perdeu 

Cego, já não vê 

Além do que o colocar 

No mais belo altar 

A ilusão que está completo 

Lentamente o desfaz 

Tudo em busca de algo tolo 

Que seu ego satisfaz 

 

Tanto quero, tanto busco 

Mas quando acabar, o que deixo? 

Meu legado foi manchado por não ver além do que eu quis 

 

Só me sentirei pronto pra partir 

Quando me doar, pelos outros ser 


