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Música e imagem em movimento, o videoclipe é um forma-
to, um produto, uma ideia, um tipo de trabalho muito inte-
ressante dentro do universo midiático. Os primeiros clipes 

foram produzidos nas primeiras décadas do século XX para o cinema 
americano, para um público que se deslocava até a sala escura para as-
sistir a um filme dentro do qual havia “números” de dança e música. 
De modo totalmente diferente, os clipes mais recentes são feitos a cada 
minuto, por experimentadores, anônimos, fãs de bandas de sucesso que 
“postam” suas peças em sites de livre acesso na Internet. 

Assim, os clipes são música massiva, música que toca em rádio repeti-
damente, mas são também imagens fragmentadas ou narrativas que con-
tam histórias. São, em sua maioria, comerciais, mas podem ser pensados 
por artistas das imagens, com formação em cinema ou publicidade ou, 
ainda, feitos pelos “usuários” habilidosos da Internet. Independentemen-
te da origem ou da intenção, são marcas de uma época, de comporta-
mentos, de modas de vestir, de modos de agir – para usar expressão de 
Gilberto Freyre.
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Sim, teve origem mais direta no cinema, com cenas em que música, 
dança e imagem em movimento se uniam de tal forma que se destaca-
vam do restante da narrativa. Mas para quem conhece ballet, essas cenas 
de música – pode-se ousar dizer – faziam um paralelo com um dos ele-
mentos dos balés românticos de Marius Petipa, no século XIX. Em obras 
como O lago dos cisnes, no meio da história eram inseridas cenas de 
danças ciganas, danças populares polonesas, danças espanholas – eram 
os divertissements. Um sucesso tal que também poderiam ser conside-
radas peças, “números” à parte do ballet original. Os clipes no cinema 
também eram assim: quase peças à parte dentro dos filmes.

Pois do cinema, os clipes migraram para a televisão. No Brasil, foi 
o programa Fantástico, da Rede Globo, que explorou o formato ainda 
nos anos 70 e depois nos 80. Simone, Roberto Carlos, Elba Ramalho, 
Baby Consuelo (cantando Menino do Rio) ganhavam filmes para suas 
novas canções que eram veiculados nas noites de domingo para a “fa-
mília reunida”. 

Qual não seria a mudança estética quando a MTV Brasil passou a 
dividir a programação da TV Corcovado, no Rio, em 1990! Uma tar-
de inteira só para veiculação de programas de clipes, entremeados de 
comentários de apresentadores jovens, com um gestual, um modo de 
falar tão diferente quanto padronizado. Diferente da maneira de falar 
dos apresentadores dos outros canais; padronizado porque todos se mo-
viam e falavam mais ou menos da mesma forma – como os repórteres 
atuais da Rede Globo. O gênero, a aparência, a etnia, a cor da pele 
podiam ser diferentes, mas se pensássemos em Foucault, lembraríamos 
dos corpos dóceis, úteis. Úteis para mostrar que o videoclipe não era 
mais para a família reunida no domingo à noite, mas agora era voltado 
para o público jovem.

Thriller, de Michael Jackson – que anos antes havia passado no Fan-
tástico –, Legal tender, do B-52’s e Garota de Ipanema, com Marina Li-
ma, martelaram aqueles primeiros anos de MTV no Brasil. Anos em que 
o videocassete se tornava “eletrodoméstico” e que os que tinham o equi-
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pamento gravavam filmes e clipes para assistir em grupo de adolescen-
tes, para emprestar ou trocar. Era uma nova etapa da história dos filmes 
curtos musicados: os antigos clipes do cinema não podiam ser gravados 
em casa para serem compartilhados depois; com os clipes da MTV já era 
possível fazer isso – a tecnologia VHS permitia. 

Ainda nos anos 90 se multiplicariam os CDs e os DVDs – que inicial-
mente não gravavam, mas logo ganharam versões R. Tudo muito inte-
ressante, mas o clipe, o formato, parece que foi se desgastando. A MTV, 
agora como canal UHF, começou a investir em outros programas, outras 
temáticas: futebol, sexo, piadas de mau gosto, como resumiu uma ma-
téria da Folha Ilustrada, no final de 2006: MTV “mata” clipe no horário 
nobre e anuncia novidades para 2007.

O videoclipe se esgotava? Pareceu se esgotar, sim, do ponto de vista 
comercial e televisivo. No entanto, o clipe musical se renovou na con-
vergência com os meios de comunicação digitais e os recursos de com-
putadores e telefones portáteis em rede. O clipe hoje encontra espaço no 
formato MP-4, podendo ser “baixado” de sites da Internet e carregado 
em aparelhos móveis. 

Reunindo tecnologia e mobilidade, continua voltado para um públi-
co jovem, com acesso a novos equipamentos e o representa, mostrando 
juventudes no espaço urbano, em relacionamentos amorosos, em busca 
de liberdade, reproduzindo padrões de consumo, mas também, even-
tualmente, se mobilizando. Assim, o videoclipe é um velho/novo bom 
lugar para estudar representações e imaginários sobre o jovem. 

No Brasil, bandas de grande sucesso comercial, ao lançarem um novo 
disco, produzem filmes para as “músicas de trabalho”, aquelas que no jar-
gão das gravadoras vão tocar repetidamente nas rádios e divulgar todo o 
disco novo. Tais clipes, com a Internet, os telefones móveis e os tocadores 
MP-4, tiveram sua circulação facilitada. E mesmo a MTV Brasil reformu-
lou sua proposta de 2007 e voltou a investir em programas de clipes.

Em outra ponta, e aí é interessante acompanhar, a partir de equipa-
mentos hoje portáteis e não mais tão caros e raros – como o aparelho 
celular, a webcam ou a câmera fotográfica com filmadora embutida –, 
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da música. Posteriormente, um upload no YouTube, no DailyMotion ou 
em outras plataformas de compartilhamento de imagens, permite parti-
lhá-las, tornando-as públicas, visíveis, sucessos. Justin Bieber está aí para 
comprovar: “Baby, baby, baby, uhhh!”.

Parece, então, que como formato o videoclipe ainda terá vida longa. 
E em tempos multimidiáticos de Rock in Rio pode fazer algum sentido 
quando Marcelo D2 canta com ironia, no clipe Gueto, que “eu vejo a 
vida como um videoclipe”? Será que é só ele?
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