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1. Introdução
Este trabalho1 tem como principal objetivo reconstituir os passos da trajetória para a

criação do videoclipe. Para tanto, pretendo investigar o percurso histórico trilhado pelos
videoclipes, desde o surgimento e a propagação dos diversos gêneros discursivos que
contribuíram para a sua formação até o aparecimento dos vídeos musicais contemporâneos.

As abordagens aqui exploradas são igualmente variadas, indo da descrição cronológica de
eventos que culminaram no advento dos videoclipes (Leguizamón, 1997) à adoção de um olhar
mais “social” sobre tais eventos (Holzbach, 2010). Minha contribuição para a discussão consiste
em trazer esse enfoque sócio-histórico para uma perspectiva retórica. Para tanto, me aproprio de
alguns dos conceitos utilizados por Blitzer (1968), Miller (2010), Bazerman (2007), entre outros,
acerca de como podemos observar retoricamente a criação e a evolução dos gêneros.

Nesse sentido, são úteis aos meus propósitos trabalhar, por exemplo, com as noções
retóricas de “exigência” (necessidade social objetivada que funciona como motivo retórico para o
surgimento de um novo gênero, tal como o videoclipe), “audiência” (pessoas que funcionam
como mediadoras das mudanças que provocaram o surgimento desse gênero), “restrições”
(pessoas, eventos, objetos que são parte da situação porque possuem o poder de restringir ações e
decisões necessárias à modificação da exigência), “kairos” (o momento oportuno para o
surgimento do gênero), “affordance” (propriedades materiais ou naturais fornecidas pelo
ambiente, bem como as propriedades da informação e da interação que podem ser
disponibilizadas em usos cognitivos e comunicativos particulares), etc.

Ao final deste estudo, defendo que uma compreensão holística acerca da construção de
qualquer gênero revela-se bem mais produtiva ao enriquecermos a clássica visão histórica com
um olhar eminentemente sociorretórico acerca do tema.

2. A formação histórica do videoclipe: construção e surgimento de um novo gênero
Um dos primeiros momentos significativos para o surgimento do gênero videoclipe pode

ser encontrado em 1894. Neste ano, Edward B. Marks e Joe Stern, editores de partituras musicais,
contrataram o eletricista George Thomas para, junto a alguns artistas, divulgarem a sua canção
“The little lost child”. Schmitt (2010) conta que a estratégia de Thomas foi utilizar uma ‘lanterna
mágica’, projetando diferentes imagens estáticas em uma tela, simultaneamente às performances
ao vivo dos artistas. Segundo o autor, naquela época, isso se tornou uma forma bastante popular
de entretenimento conhecido como ‘canção ilustrada’ – e consistindo, assim, em um dos
primeiros passos para o surgimento do clipe.

Desde o início da história do cinema, de acordo com Keazor e Wübbena (2010), sempre
se buscou a ideia de associar imagem e som. As projeções dos primeiros filmes (mudos) eram
geralmente acompanhadas por música executada ao vivo. É interessante notar que aqui a imagem

1 O presente artigo constitui, na verdade, um recorte de um dos temas tratados na minha tese de doutorado, intitulada
“O ethos e o pathos em videoclipes femininos: construindo identidades, encenando emoções” (MOZDZENSKI,
2012), orientada pela Professora Dra. Angela Paiva Dionisio.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1941



fílmica antecede a música, isto é, a escolha da partitura musical era feita a partir do filme (se era
uma comédia ou um drama, por exemplo). Hoje, ao contrário, é a música que antecede a imagem
do videoclipe – este só é produzido a partir de uma canção prévia a ser divulgada.

O sound film (ou ‘filme sonoro’) consistia em imagens em movimento sincronizadas com
som ou ainda com o som tecnologicamente ‘acoplado’ à imagem. Schmitt (2010) conta que a
primeira exibição pública dos sound films ocorreu em Paris, no ano de 1900. No entanto, foram
necessárias algumas décadas até que esses filmes se tornassem comercialmente viáveis. De fato,
uma sincronização confiável entre som e imagem era bastante difícil de ser alcançada com o tipo
de tecnologia até então disponível, do mesmo modo que a qualidade de gravação e reprodução
sonora era inadequada.

Graças ao desenvolvimento da técnica sound-on-film, foi possível realizar a primeira
exibição comercial dos short motion pictures – uma espécie de curta-metragem de imagens em
movimento sonorizadas –, realizada em Nova York, em abril de 1923. Schmitt (2010) relata que,
em meados dos anos 1920, tem início nos Estados Unidos a comercialização do cinema sonoro
(sound cinema). A princípio, todos os filmes sonoros que incorporavam diálogos sincronizados –
chamados de talking pictures ou talkies – eram curtos. O primeiro ‘filme cantado’ originalmente
apresentado como um talkie foi The jazz singer, estrelado por Al Jolson e lançado em outubro de
1927. Com Jolson interpretando seis canções, o filme foi produzido com a tecnologia Vitaphone
(da Warner Bros.) – “Você o verá e o ouvirá!”, propagava um dos cartazes promocionais –, sendo
um tremendo sucesso.

A partir daí, muitos curtas-metragens musicais passaram a ser produzidos, apresentando
diversos artistas, cantores, bandas e dançarinos. Os filmes possuíam, em média, seis minutos de
duração e frequentemente usavam animações no estilo Art déco para compor o cenário em que os
artistas executavam as canções. Nos anos 1930, os talkies tornaram-se um fenômeno mundial, o
que possibilitou Hollywood se tornar um poderoso sistema cultural e comercial de
entretenimento, como argui Garcia (2011).

No Brasil, o primeiro filme sonorizado foi Acabaram-se os otários (dirigido por Luiz de
Barros, em 1929) e trata-se de uma comédia retratando as desventuras de dois caipiras e um
colono italiano em São Paulo. O cartaz anuncia orgulhoso: “o primeiro grande filme ‘cantado’ e
‘falado’ em português”.

Outro importante gênero que passou a ser desenvolvido nos anos 1930 com as inovações
tecnológicas foi o desenho animado. Muitos no início possuíam, inclusive, ‘bolinhas saltitantes’
em suas legendas para que o público acompanhasse cantando as músicas executadas. Também
era muito comum a participação de artistas populares executando suas canções ‘ao vivo’, tendo
os desenhos animados como background. Mas foi Fantasia de Walt Disney (de 1940) que, “pela
primeira vez, aplicou imagens sobre músicas, sincronizadas na montagem como temática
principal”, podendo ser assim considerado como “um precursor do videoclipe” (Conter e Silva,
2006:56-57). O desenho é constituído basicamente por oito segmentos animados, acompanhados
por música clássica de compositores famosos, como Bach, Tchaikovsky, Stravinsky, Beethoven,
entre outros.

Seguiu-se, então, uma série de participações de artistas consagrados em curtas-metragens
musicais, sobretudo de jazz e blues, tais como Bessie Smith em St. Louis blues (de Dudley
Murphy, em 1929) e Louis Jordan em Lookout sister (que era, na verdade, uma coletânea de
vários short films do cantor). Para Clarke (1995:34), historiador musical, esses filmes podem ser
considerados os “ancestrais” do videoclipe.

Outro antecessor dos atuais clipes foi a jukebox visual produzida pela Panoram nos anos
1940. A jukebox original consistia em um aparelho parcialmente automatizado de execução de
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uma canção de um disco armazenado em seu dispositivo interno, normalmente operando com
moedas. O usuário ‘depositava’ um certo valor estipulado e selecionava sua música favorita em
um painel de letras e números. Já as então novas jukeboxes visuais exibiam filmes de uma única
canção, conhecidos por ‘clipes promocionais’.

Denominadas por Durá-Grimalt (1988) de vitrolas de fichas visuais, essas máquinas eram
colocadas em bares, restaurantes, locais de lazer em geral e apresentavam curtas-metragens em
preto e branco chamados de soundies, ilustrando canções de jazz, blues e baladas, como pode se
ver no documentário Soundies: a musical history (de 2007).

De acordo com Goodwin (1992:202), foram produzidos mais de 2.000 soundies entre os
anos de 1941 e 1947, muitos deles extraídos de musicais de Hollywood. Nos primórdios da TV,
inclusive, os soundies eram exibidos entre os programas principais das emissoras. Os clipes eram
geralmente realizados em um único dia, com a música previamente gravada em estúdio, seguida
da filmagem dos artistas dublando a canção e simulando estarem tocando os instrumentos. Nisso
se distinguiam dos ‘Snader Telescriptions’, vitrolas de fichas visuais semelhantes aos soundies,
mas cujos números musicais eram gravados ao vivo com o som direto.

Além disso, não raro alguns elementos narrativos também podiam ser acrescentados à
apresentação, de forma bastante semelhante aos videoclipes de hoje em dia. A grande diferença,
conforme Goodwin (1992), consistia na ausência de técnicas sofisticadas de edição e montagem
dos soundies – requisitos básicos para os vídeos musicais contemporâneos.

Na França, o equipamento correspondente às jukeboxes musicais americanas que exibiam
os soundies era conhecido como Scopitone. Tendo se popularizado principalmente a partir dos
anos 1960, os clipes exibidos nos Scopitones já eram coloridos e figuravam artistas pop como
Dionne Warwick, Johnny Halliday e Neil Sedaka.

Herzog (2007) esclarece que o desaparecimento tanto das jukeboxes de soundies quanto
das máquinas de Scopitone ocorreu por motivos econômicos. Por serem bens de consumo – isto
é, o consumidor tinha que despender dinheiro para usufruir desses equipamentos musicais –, não
era viável a competição com a televisão. Nesse aspecto, continua o autor, pouca coisa mudou: os
videoclipes atuais, via de regra, são produzidos não visando a uma remuneração direta imediata, e
sim a um rendimento indireto, com a divulgação do artista e a comercialização de suas obras.

Entre os anos 1930 e 1950, é possível observar outro gênero que desempenhou um papel
fundamental na constituição dos clipes contemporâneos: os musicais hollywoodianos. Marshall e
Stilwell (2000) salientam que é clara a influência que os musicais clássicos exercem sobre os
atuais videoclipes. Isso pode ser constatado tanto através de referências explícitas (por exemplo,
no videoclipe Material girl, de Madonna [de 1985], que dialoga visualmente de forma bem clara
com a icônica performance de Marilyn Monroe no filme Os homens preferem as loiras, dirigido
por Howard Hanks em 1953) quanto de alusões mais sutis (tais como as elaboradas coreografias
em vídeos com saliência na performance do artista, as quais ecoam os números de dança dos
musicais tradicionais).

Além disso, ressaltam Marshall e Stilwell (2000), os musicais clássicos são caracterizados
por apresentarem músicas cantadas pelos personagens, inseridas ao longo da própria narrativa,
sendo muitas vezes também performatizadas com uma dança. Geralmente, as canções compõem
a história contada – servindo, assim, ao desenrolar da trama –, mas também é possível encontrar
filmes em que elas consistem apenas em uma ‘pausa’ no enredo, sem maiores implicações com o
que está sendo narrado. Ademais, por serem herdeiros do teatro musical, os filmes musicais se
apropriaram de um tipo particular de ‘linguagem cênica’: os artistas apresentam seus números de
canto e dança como se houvesse uma plateia ao vivo, muitas vezes olhando diretamente para a
câmera e tornando o espectador do filme essa aparente audiência presencial.
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Todos esses traços podem ser percebidos em diversos videoclipes da atualidade: canções
que podem ou não ter relação direta com a história (no caso do clipe, a letra da canção pode não
estar associada à imagem veiculada), músicas sendo executadas conjuntamente com uma dança,
aparente interação entre artista e espectador através do olhar direto para a câmera, etc. Além do
mais, outro diferencial entre o teatro e o filme musical diz respeito ao cenário, já que naquele o
espaço físico está limitado ao palco, enquanto este pode lançar mão dos mais variados ambientes
cênicos, tal como nos videoclipes.

Paralelamente, a música na televisão também começa a despontar. Wyver (1992)
relembra que, em 1949, estreia nos Estados Unidos o programa Paul Whiteman’s TV Teen Club
(na cadeia televisiva ABC). Voltado para o público jovem, o programa era apresentado pelo
músico Paul Whiteman e exibia ao vivo cantores e bandas populares, tendo durado até 1954. Na
Inglaterra, a rede de televisão BBC foi responsável por lançar o programa Six-Five Special em
fevereiro de 1957, quando tanto a TV quanto o rock ainda davam seus primeiros passos. Devido
às restrições tecnológicas da época, todas as apresentações eram realizadas ao vivo, com
transmissão direta para as televisões britânicas.

Por seu turno, Peeters (2004) argumenta que alguns programas televisivos dos anos 1960,
tais como Bandstand e The Ed Sullivan Show, em que artistas famosos apresentavam suas novas
músicas, operaram como uma grande força propulsora para a futura produção de videoclipes. Isso
porque as bandas e os cantores mais populares e requisitados logo passariam a não mais serem
capazes de comparecer a todos esses programas. Como veremos adiante, assim que a tecnologia
adequada estiver disponível, os clipes surgirão como uma solução bastante conveniente para esse
problema. Na medida em que propiciam uma maior flexibilidade de possibilidades artísticas em
relação às performances ao vivo, os videoclipes irão romper com as restrições de tempo e espaço
impostas por essas apresentações ‘presenciais’ dos artistas. É justamente com esse objetivo que,
em 1966, os Beatles filmaram um vídeo para a canção de rock “Paperback writer”, o qual Peeters
(2004) credita como sendo o primeiro videoclipe a ser transmitido pela TV.

O rock, aliás, será um dos principais gêneros musicais propulsores para a criação do clipe.
Como apontam Durá-Grimalt (1988) e Leguizamón (1997), filmes como Blackboard jungle (no
Brasil, Sementes da violência, dirigido por Richard Brooks em 1955) foram grandes responsáveis
por criar uma ‘cara’ para o rock. Nos créditos iniciais e finais desse longa-metragem, a banda Bill
Haley & His Comets cantava “Rock around the clock”, tornando a canção um clássico imediato e
levando multidões de jovens às salas de cinema. Retratando um cenário de violência escolar, a
película também findou por instituir uma associação imagética entre rock e rebeldia juvenil, que
marcou a segunda metade do século XX.

Com o sucesso de Sementes da violência, os produtores norte-americanos começaram a
investir nesse nicho de mercado e passaram a realizar filmes curtos e de baixo orçamento para
promover cantores como Chuck Berry, Little Richard e Fats Domino. Mas, sem dúvida alguma,
sustenta Durá-Grimalt (1988), o grande astro dessa época foi Elvis Presley. Conhecido ao redor
do mundo como o ‘Rei do rock’ – e também como ‘Elvis The Pelvis’, devido aos movimentos
sensuais em suas performances, inclusive televisivas – Presley protagonizou mais de 20 filmes e
popularizou o rock, que passou a ser consumido por grandes massas. Sobretudo a partir do longa
Jailhouse rock (no Brasil, O prisioneiro do rock, dirigido por Richard Thorpe em 1957), Presley
consagra a sua imagem de roqueiro rebelde, com a antológica ‘dança da prisão’.

Tentando seguir a mesma esteira de sucesso de Elvis Presley, é lançado o primeiro filme
protagonizado pelos Beatles: A hard day’s night (que recebeu, em português, títulos jocosos: no
Brasil, Os Reis do Iê Iê Iê, e, em Portugal, Os Quatro Cabeleiras do Após-Calypso, dirigido por
Richard Lester em 1964). O longa-metragem é, na verdade, um grande pretexto para divulgação
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do álbum homônimo e narra, em tom cômico, como os integrantes da banda lidavam com o
sucesso estrondoso e a perseguição dos fãs histéricos. Ao final do filme, os Beatles gravam um
show especialmente para a televisão.

De acordo com Durá-Grimalt (1988), já é possível observar aqui diversos elementos que
transformam esse filme num antecedente direto dos videoclipes: encenação no início da canção;
filmagem fotograma por fotograma utilizando fotografias e fotocolagens; inversão de tons e
pronunciamento de contornos; mescla de material documental e ficcional; ruptura de convenções
fílmicas; imprevisibilidade, fragmentação e dinamismo.

Nos anos 1960, surge uma nova tecnologia que mudará em definitivo o modo de consumir
imagens e sons: o videotape. Consistindo em um sistema portátil formado por uma fita magnética
utilizada para gravação, edição e reprodução de imagens geralmente acompanhadas de som, os
videotapes revolucionaram o domínio televisivo vigente. Como afirma Sedeño Valdellós (2007),
com a possibilidade de registro sincrônico do som e da imagem, viabiliza-se o controle imediato
dos resultados simultaneamente com a filmagem, com uma enorme possibilidade de manipular o
material produzido. Pode-se facilmente, assim, gravar fragmentos curtos e montá-los plano a
plano, apagar cenas indesejáveis, reelaborar a estrutura narrativa durante a edição (iniciando o
filme pelo seu fim, por exemplo), incorporar um grande repertório de efeitos visuais e sonoros,
etc.

Ainda conforme Sedeño Valdellós (2007), o registro videográfico também altera a forma
como compreendemos o tempo e o espaço com relação à película cinematográfica. Efeitos como
os de profundidade espacial e de unidade temporal – isto é, uma percepção naturalista herdada da
pintura e do teatro clássicos e típica do cinema tradicional – cedem lugar para a frequente fluidez,
flutuação e instabilidade nesses novos produtos audiovisuais. A partir desse momento, “o vídeo
prestou-se logo a uma intensa experimentação estética que acabou subvertendo a tendência
figurativa das artes visuais e do cinema” (Yoshiura, 2007:7). Ou seja, passou-se a identificar o
“uso criativo do vídeo como um meio em si” (Armes, 1999:96). Já para Machado (1993:8),

O vídeo deixa de ser concebido e praticado apenas como uma forma de registro ou de
documentação, nos sentidos mais inocentes do termo, para ser encarado como um sistema de
expressão, através do qual é possível forjar discursos sobre o real (e sobre o irreal). Em outras
palavras, o caráter textual, o caráter de escritura do vídeo se sobrepõe lentamente à sua função
mais elementar de registro.

Surgem nesse cenário dois gêneros audiovisuais sui generis: a videoarte e o videoclipe.
Desde a sua criação, pondera Sedeño Valdellós (2007a), a videoarte tem como objetivo principal
a intensa inovação da ‘linguagem videográfica’, a experimentação quanto à forma e ao conteúdo
dos produtos culturais, a exploração das potencialidades criativas da mídia eletrônica e o manejo
da percepção espaço-temporal pelo espectador. Esse gênero compreende, na verdade, uma série
de práticas experimentais artísticas que utilizam o vídeo como material plástico, isto é, “como
suporte para a expressão pessoal” (Rush, 2006:76). Incluem-se aqui, pois, as videoinstalações, as
videoperformances, os videoambientes, as videoesculturas, etc.

Não por acaso, essas novas formas de manifestação artística surgiram nos anos 1970 –
uma época caracterizada por profundas mudanças sociais, políticas e culturais. Há um Zeitgeist
de revolução e inovação, marcado pela revisitação e questionamento do repertório iconográfico
ocidental – daí a abundância da intertextualidade, da ‘intericonicidade’ (Courtine, 2006), e da
‘intermidialidade’ (Bazerman, 2006) como fenômenos tipicamente recorrentes nesse período. O
vídeo se torna, dessa maneira, um local privilegiado de expressão artística subversiva – assim
como foi o cinema nos anos 1920, com o Surrealismo, o Expressionismo, etc. –, indo de encontro
ao star system e à banalização da televisão como mídia das massas.
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O videoclipe também é fruto desse momento histórico, como detalha Pontes (2003:48):
Os videoclipes surgiram em um período em que se contestava uma série de valores, antes
muito sólidos. A família, o ensino, a atrelação do sexo ao casamento, o consumo, entre outros,
eram considerados fatores de opressão. Eram valorizadas as experiências que, supostamente,
levariam à libertação – em especial, o uso de drogas. Nas artes gráficas, a psicodelia traduzia
as alucinações experimentadas nas experiências com drogas, muitas vezes abolindo o sentido,
o que o observador atento não deixa de notar como um retorno ao surrealismo e ao dadaísmo.
Na Europa, em especial na França, reinventava-se o cinema, com a Nouvelle Vague, que
abolia a linearidade (e, em alguns casos, o sentido) da narrativa cinematográfica. Vemos que o
videoclipe nasce – e só poderia nascer – nesta época, com sua narrativa fragmentada, ou
mesmo a ausência desta. Evidentemente, se um videoclipe é a versão visual de uma canção, e
nesta época a música era psicodélica, sua forma deve ser tão fragmentada e desprovida de
sentido como a música.

Embora seja questionável definir o videoclipe como “a versão visual de uma canção” e
também estabelecer uma relação determinística entre canção psicodélica → forma do videoclipe
“fragmentada e desprovida de sentido como a música”, tem-se que o relato acima consiste em um
bom registro resumido da turbulenta – mas inventiva – época em que surgem os clipes. Isso, no
entanto, não é suficiente. Dentro da proposta sociorretórica aqui assumida, é preciso entendermos
mais precisamente o momento kairótico, as exigências, as restrições e a audiência desse quadro
para que possamos perceber de que modo foi produzido um contexto retórico propício à criação
de um novo gênero: o videoclipe.

3. A formação histórica do gênero videoclipe: um olhar sociorretórico
Ao tratar da relação entre retórica e tecnologia, Miller (2010) lança mão de um animal

ficcional para discutir o chamado ‘modelo puxa-empurra do desenvolvimento tecnológico’
(originalmente, “push-pull model of technological development”): o pushmi-pullyu (lê-se ‘push
me – pull you’). Esse bicho é, na verdade, fruto da criativa mente de Hugh Lofting que, em seu
livro The story of Doctor Dolittle (de 1920), criou um misto de gazela e unicórnio, que possui
duas cabeças situadas em partes opostas de seu corpo. Ao tentar se mover, portanto, ambas as
cabeças tentam caminhar em direções também opostas.

Miller (2010) utiliza essa metáfora para defender que tanto a tecnologia quanto a retórica
nos ‘puxam’ e nos ‘empurram’. Em primeiro lugar, a tecnologia nos ‘puxa’ ou nos manipula, por
um lado, ao exigir que realizemos determinadas tarefas de um modo específico. Por exemplo, até
pouco tempo atrás, só era possível assistir a videoclipes na televisão, seja em programas de clipes
ou, no máximo, em coletâneas de artistas em fita VHS. Por outro lado, a tecnologia também nos
‘empurra’, auxiliando a satisfazer nossos desejos e inclinações. Assim, por exemplo, hoje todos
os clipes estão disponíveis em telefones celulares, aparelhos de MP4, iPads e na tela de qualquer
computador, graças à internet e às atuais plataformas de vídeo (como o YouTube).

Em segundo lugar, também é possível perceber que a retórica tanto resiste quanto aceita a
inovação. Ao resistir ao que é novo, a retórica nos ‘puxa’, obrigando-nos, dessa maneira, a agir
retoricamente segundo padrões já institucionalizados e cristalizados sociocognitivamente. É o que
ocorre, por exemplo, com gêneros discursivos bastante convencionalizados, os quais dão pouca
ou nenhuma margem para criatividade ou agência (gêneros dos domínios jurídico e burocrático
são ocorrências típicas). Em outras situações, no entanto, a retórica nos ‘empurra’, estimulando-
nos a adotar ações e comportamentos inovadores, originais, produtivos. É o caso típico daqueles
gêneros associados aos domínios da arte e do entretenimento, como o videoclipe.
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Ainda conforme Miller (2010:x), os modos como a tecnologia nos ‘puxa’ e nos ‘empurra’
são chamados de affordance.2 Para a estudiosa, é interessante pensarmos a affordance não como
as propriedades materiais ou naturais fornecidas pelo ambiente, e sim como as propriedades da
informação e da interação que podem ser disponibilizadas em usos cognitivos e comunicativos
particulares. Assim sendo, uma affordance tecnológica influencia como percebemos o mundo à
nossa volta e como interagimos uns com os outros, uma vez que facilita ou torna possíveis certas
formas de comunicação simultaneamente dificultando ou impossibilitando as demais. E, portanto,
levando-nos ao engajamento em determinados tipos de ação retórica em detrimento de outros.

Conclui-se a partir daí que a affordance tanto nos permite quanto nos restringe, tanto nos
‘empurra’ quanto nos ‘puxa’, compelindo-nos a realizar frequentes ajustes na maneira como nós
agimos retoricamente. Tal como sustenta Miller (2010:x), “se a retórica é a arte que ajusta ideias
a pessoas e pessoas a ideias, podemos caracterizar a tecnologia como a arte que acomoda o
mundo material a pessoas e pessoas ao mundo material”. Torna-se claro, pois, por que a dinâmica
do pushmi-pullyu é essencial à compreensão desse fenômeno, como assevera a autora.

Trazendo a discussão para a formação sócio-histórica do videoclipe, cabe-nos questionar
inicialmente de que modo as affordances viabilizaram o surgimento desse gênero discursivo em
um determinado momento histórico. Ao longo desta seção, temos evidenciado como ocorreu a
evolução dos recursos tecnológicos que tornaram possível a criação dos clipes: desde a longínqua
‘lanterna mágica’ (em 1894) até o aparecimento dos primeiros registros videográficos nos anos
1960, através da invenção do videotape. No entanto, adotando-se a concepção de Miller (2010)
acerca da affordance, nossa análise não pode se restringir aos aspectos tecnológicos. Afinal, tal
como afirma Holzbach (2010:8), é “interessante destacar que essa intensa união entre música e
imagem, que vem desde o surgimento do cinema, não é um uso dado a partir das possibilidades
da tecnologia, e sim um uso transformado pelas necessidades sociais”.

Para tratarmos dessas “necessidades sociais”, é imprescindível recorrermos à noção de
exigência retórica. Em seu seminal ensaio The rhetorical situation, Bitzer (1968) argumenta que
há três constituintes de qualquer situação retórica: a exigência, compreendida como a necessidade
social objetivada, que funciona como motivo retórico para o surgimento de um novo gênero; a
audiência, formada por pessoas que funcionam como mediadoras das mudanças que provocaram
o surgimento desse gênero; e as restrições, definidas como pessoas, eventos, objetos que são
parte da situação tendo em vista que possuem o poder de restringir ações e decisões necessárias à
modificação da exigência.

Miller (2009:64), por sua vez, retoma a noção de “resposta apropriada” [fitting response]
de Bitzer (1978:168) para ressaltar que é necessário, para o surgimento do gênero, que esses três
elementos constituintes de toda situação retórica ocorram em um momento oportuno, chamado de
kairos. Para a autora, o gênero emerge inicialmente como uma resposta adequada e oportuna no
tempo-espaço percebido (kairos), podendo se tornar uma resposta recorrente – logo, genérica –,
caso o kairos perdure ou também se torne recorrente. Já nas palavras de Bazerman (2007:41),

2 Originalmente a affordance é um conceito proveniente da psicologia experimental e da percepção visual. Gibson
(1986), que cunhou e desenvolveu esse termo, afirma que a affordance diz respeito àquilo que é proporcionado ou
oferecido pelo ambiente, para o bem ou para o mal, ao organismo que com ele interage. Para Gibson (1986:135), “as
affordances mais ricas e mais elaboradas do ambiente são aquelas dadas pelos outros animais e, para nós, pelas
outras pessoas”. Segundo Miller (2009a:114-115), “Affordance é um conceito originalmente desenvolvido pelo
psicólogo James Gibson para descrever a interação de um animal com seu ambiente natural, depois aplicado por
Donald Norman eu sua discussão acerca de como os humanos interagem com o ambiente desenhado, e mais tarde
adotado com algum entusiasmo no campo da interação humano-computador. É um modo útil para pensar sobre as
potencialidades e restrições retóricas específicas a um meio de comunicação”.
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Tal criatividade é incitada por alguma exigência percebida que motivaria os indivíduos a
descobrir novas maneiras de comunicar com pessoas sobre assuntos diferentes e de estimular
diferentes tipos de ações. Tais exigências aparecem constantemente na vida humana, na
medida em que cada pessoa e grupo tenta responder a suas condições de vida sempre em
mudança usando, reconfigurando e estendendo o conjunto particular de recursos culturais
disponíveis no seu mundo.

No caso dos videoclipes, é importante discutirmos a emergência desse gênero a partir do
cenário socioeconômico e das mudanças vividas pela sociedade nas últimas décadas. Roy Armes
(1999:45) afirma que o desenvolvimento dos fatores que culminaram com o surgimento do vídeo
“só é compreensível se levarmos em conta o contexto econômico e social amplo, em particular a
transformação do próprio capitalismo nesse período”. Segundo o autor, “o impulso por trás desse
desenvolvimento não é humanitário, nem científico, nem artístico – é a busca de lucros cada vez
maiores no sistema capitalista” (Armes, 1999:46).

O estudioso argumenta que o crescente poder aquisitivo das classes trabalhadora e média
baixa ao longo do século passado foi decisivo para a formação da base de um mercado de massa.
A expansão tecnológica de novos meios de comunicação – descrita anteriormente – deu margem
a dois movimentos globais na sociedade ocidental: uma necessidade social de um maior tempo
dedicado ao lazer (o que desencadeou o desenvolvimento do rádio e do cinema), bem como uma
demanda por bens de consumo duráveis (câmera fotográfica, gramofone, até chegar à televisão).

Ao comentar sobre a história da televisão, Williams (1990:4) sustenta que a sua invenção
está associada a, pelo menos, dois fenômenos: a) a televisão como uma maneira de “suprir as
necessidades de um novo tipo de sociedade, especialmente fornecendo um entretenimento
centralizado e uma formação centralizada de opiniões e estilos de comportamento”; b) a televisão
como “uma nova e lucrativa fase de uma economia doméstica de consumo; ela é assim uma das
típicas ‘máquinas para o lar’.” O videoclipe irá compor esse quadro na medida em que tornará
possível – com os programas de TV e, posteriormente, com fitas VHS e DVDs – “particularizar e
naturalizar a experiência da performance musical, até então experimentada apenas presencial e
coletivamente” (Sá e Holzbach, 2010:150). Mas como compreender a exigência social dentro da
dinâmica pushmi-pullyu, isto é, atendendo tanto à exigência do consumidor quanto do produtor?

De acordo com Machado (2005), a exigência social para o surgimento do videoclipe está
associada ao processo de autonomização da música no século XX, realizado tanto pela indústria
fonográfica quanto pela divulgação radiofônica. Segundo o autor, a música instrumental ‘pura’,
sem acompanhamento visual (i.e., sem cenários, coreografia, performance teatral), data do final
do século XVIII, sobretudo a partir de Beethoven. A autonomização musical realizada pelo disco
e o rádio no século passado findam por sedimentar essa ideia de que a música seria um fenômeno
estético realizando exclusivamente no plano sonoro. A possibilidade tecnológica de sincronização
entre som e imagem resgatou na audiência o desejo latente de fruição da música não só no campo
sonoro, mas também no visual. O clipe é criado, pois, como uma resposta a esse anseio social.

Ademais, ainda sob o prisma do consumidor, Aquino (2006) esclarece que os movimentos
de contestação dos anos 1960/70 geraram uma nova onda de consumo. As minorias procuram
consumir aqueles artistas que representem a sua voz e com quem se identifiquem visualmente,
correspondendo ao imaginário juvenil de liberdade e rebeldia. “É, portanto, pelo videoclipe que a
música, transcendendo as fronteiras do som e tornando-se mercadoria audiovisual, constitui um
objeto de satisfação incomparável para o consumo de fantasias, ideais e aspirações dos fãs”, tal
como explica Brandini (2006:6). Artistas – sobretudo ligados ao universo simbólico do rock –
tornam-se ícones dessa geração não só por suas músicas, mas principalmente pelo seu look.

Já para Sedeño Valdellós (2007), a exigência social para o surgimento do videoclipe pode
ser compreendida como fruto do sistema capitalista necessitando vender produtos novos (de luxo,
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‘desnecessários’) a novos consumidores (uma nova audiência, formada sobretudo por um público
jovem da classe média, antes sem participação significativa no mercado de consumo). Os clipes
funcionam, assim, como uma publicidade ‘menos explícita’ e mais adequada aos jovens. E, logo,
passam a integrar as indústrias culturais, constituindo poderosas estratégias de marketing para
comercialização dos produtos ligados ao artista (CDs, DVDs, ingressos de concertos, etc.), bem
como para a construção (e ‘venda’) da imagem de um cantor ou cantora ou de uma banda.

Com esses propósitos, o diretor de televisão Bruce Gowers realiza, em 1975, o que é tido
como “o primeiro videoclipe da história” (Durá-Grimalt, 1988:16) com objetivos eminentemente
comerciais, tal como nos dias de hoje: Bohemian Rhapsody, do grupo britânico Queen. Como
relembra Wyver (1992), as várias exibições do clipe no programa Top of the pops (da rede BBC
de Londres) catapultaram a vendagem do disco, fazendo com que produtores da indústria
fonográfica, a grande mídia e os formadores de opinião em geral – e, futuramente, o meio
acadêmico e intelectual – passassem a dar mais valor a esse gênero emergente, considerado a
princípio efêmero e restrito a um pequeno público juvenil.

4. Considerações finais
Desde o momento da produção daquele que é considerado primeiro clipe com as atuais

características até a contemporaneidade, várias mudanças ocorreram. Em 1981, o surgimento da
MTV (Music Television) nos Estados Unidos inaugurou uma nova maneira de consumir vídeos
musicais, que passam a ser exibidos em cadeias televisivas a cabo por 24 horas. A criação dessa
rede televisiva, explica Brandini (2006), decorreu basicamente de interesses do mercado.

Devido ao enfraquecimento da vendagem de discos nos anos 1970, a indústria fonográfica
norte-americana precisava encontrar novos nichos de mercado. Os videoclipes atendiam a essa
necessidade, pois eram definidos originalmente como peças publicitárias – e, portanto, iam ao ar
sem custos para a MTV. As gravadoras prontamente incorporaram essa nova forma de vender
seus artistas através desse gênero publicitário ‘camuflado’ e de grande penetração entre o jovem
mercado consumidor, que era, via de regra, bastante resistente aos anúncios convencionais.

Com o tempo e a evolução tecnológica, associados a gostos cada vez mais diferenciados e
exigentes da audiência, os clipes passam a adquirir respeitabilidade artística e ampla difusão nos
mais diferentes suportes, tais como na tela do computador (através de plataformas de vídeos
como YouTube, Google Video e MSN Video, apenas para elencar os sites mais famosos para
assistir e compartilhar vídeos em streaming na rede), aparelhos telefônicos celulares e tocadores
de MP4, smartphones, tablets e toda sorte de equipamentos e gadgets eletrônicos inventados e
incessantemente lançados no mercado consumidor.

Com essa diversidade de formas de se assistir aos videoclipes atualmente, é possível
observar que esse gênero consegue renovar constantemente sua audiência, tornando-se cada dia
mais cativante. Seja como uma poderosa forma de divulgação mercadológica do trabalho de um
artista, seja para uma bem calculada construção do ethos de um(a) cantor(a) ou banda – isto é, da
sua autoimagem diante dos seus fãs –, os clipes demonstram uma enorme eficiência devido ao
seu alcance massivo e à sua já comprovada longevidade.
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