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PERFORMANCES CULTURAIS INTERMIDIÁTICAS 

VOCÊ TEM FOME DO QUÊ? 

CONSUMO DE SINAIS 
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RESUMO  

Este artigo apresenta parte dos resultados de pesquisa do projeto denominado e-
Arte/Educação Crítica no Ciberespaço, financiado pela Capes, que se insere nos estudos do 
grupo de pesquisa e-Arte/Educação Crítica. Este grupo viabiliza discussões em prol da 
educação digital intermidiática online com pesquisas concernentes à cultura digital. As 
sociedades em rede lançam para o século XXI desafios e possibilidades interterritoriais, que 
introduzem diferentes linguagens artísticas, por se interconectarem como linguagem digital 
na tecnocultura, bem como no campo expandido das Artes. Propomos uma reflexão 
analítica sobre os clipes mais acessados que circulam na internet, a partir de um processo 
de ensino-aprendizado com alunos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação 
Musical da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) da Universidade de Goiás (UFG). 

Palavras-chave: e-Arte/Educação, Cultura Digital, Clipes. 

 

ABSTRACT  

This article presents part of the research project called Critical e-Arte/Education in 
Cyberspace - funded by CAPES, which falls in the studies of the Research Group e-
Arte/Education Critique. This group allows discussions on behalf of education online digital 
with research concerning the digital culture. The corporate network launch for the XXI 
century challenges and opportunities interterritorial, which introduce different artistic 
languages as a language because they interconnect in digital technoculture, as well as 
expanded field of Arts. We propose an analytical reflection on the most viewed clips that 
circulate on the Internet as a teaching / learning with students of Bachelor in Music Education 
School of Music and Performing Arts (EMAC), University of Goiás (UFG). 

Key words: e-Art/Education, Digital Culture, Clips. 

Apresentação 

A proposição deste Encontro – que nos lança à reflexão de que é na ficção que se 
sonha e se realiza no possível o impossível e que nem sempre essa realização 
acontece sem atritos – converge com nossas pesquisas, ao levarmos em 
consideração um estudo analítico acerca da qualidade estética. Esta pode culminar 
em decorrência de rotas traçadas – pelo consumo dos signos digitais – nas 
sociedades em rede, pois a cultura digital se constitui em uma rede de informações 
que, por meio de rotas escolhidas, poderá levar a pessoa a diferentes fricções e 
formulações. Para cada caminho traçado, é possível haver resultados diferentes. 
Verdades que eram absolutas (e, de certo modo, universais) agora são relativizadas, 
de acordo com o contexto que vai se amalgamando no percurso, instituindo o 
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contexto como elemento significante e significativo neste meio – o contexto como 
elemento epistemológico. 

Submerso na sociedade em rede, este artigo pretende refletir sobre a necessidade 
da arte/educativa digital acerca de discussões analíticas em prol de uma educação 
intermidiática/metalinguística online com estudos sobre propostas educacionais 
concernentes à cultura digital. Estas lançam para o século XXI desafios e 
possibilidades interterritoriais sobre o sentido da arte como ficção/realidade e fricção 
para a formação humana. 

A vida, imersa no universo digital, necessita de intervenções educativas libertadoras, 
para percebermos criticamente a existência do simbólico e suas representações no 
cardápio de nossas opções, para então agregá-los ou descartá-los com 
autogovernança, cujas percepções e escolhas consistem numa prática dialógica e 
processual – friccional – no (re)conhecimento identitário-histórico-cultural. 

Nesse sentido, nossa pesquisa evoca a análise consciente e crítica tanto dos 
educadores quanto dos dirigentes políticos, para o exercício de práticas educativas 
em prol da educação cultural digital. O objetivo é proporcionar ações e-
arte/educativas libertadoras que postulem o desenvolvimento pleno (e, portanto 
libertário) da pessoa, para expressar-se com criticidade e ser capaz de ler/interpretar 
o mundo que a cerca. Precisamos ensinar nossos alunos a “degustar” a vida com 
autonomia palatável, para que eles possam ampliar o cardápio de sabores a partir 
da consumação estética oriunda de critérios e escolhas autônomas e saborear a 
vida sem terem de aplaudir receitas alheias, enquanto se intoxicam com elas. 

Você tem fome de quê?  

O sistema de comunicações integrado está configurando de modo tão contundente 
os meios de comunicação, pela sua gênese comunicacional sistêmica 
interconectada, que vem ampliando acentuadamente o contingente populacional da 
sociedade da informação. Nesse sentido, estabelece um sistema cultural que 
apreende todas as informações e as insere em um sistema comum informacional 
que modela a vida das pessoas. Concomitantemente, porém, as pessoas modelam 
o sistema, num processo gradual e crescente em que se constitui uma linguagem 
em âmbito global: 

[...] um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua 
universal digital tanto está promovendo a integração global da produção e 
distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura como 
personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. As 
redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, 
criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao 
mesmo tempo, sendo moldadas por ela. (CASTELLS, 1999, p. 22). 

Para Castells (1999, p. 51), os “contextos culturais/institucionais e a ação social 
intencional interagem de forma decisiva com o novo sistema tecnológico”. E continua 
o autor: 

Esse sistema tem sua própria lógica embutida, caracterizada pela 
capacidade de transformar todas as informações em um sistema comum de 
informação, processando-as em velocidade e capacidade cada vez maiores 
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e com custo cada vez mais reduzido em uma rede de recuperação e 
distribuição potencialmente ubíqua. (CASTELLS, 1999, p. 51).  

Pela característica do processamento ágil das informações advindas da 
modernidade líquida,1 a tecnologia ubíqua, dada sua concepção tecnológica cada 
vez mais invisível (em escala nano), contribui para a assimilação – a naturalização – 
de um potente sistema de comunicação digital integrado. Esse sistema, 
disseminando-se nas relações socioculturais, pode ser instrumento de expressão ou 
de domínio. 

As culturas e suas percepções de realidade “são formadas por processos de 
comunicação” (CASTELLS, 1999, p. 394). Todas as formas de comunicação são 
baseadas na produção e consumo de sinais.  

Assim, a falta de autonomia crítica coíbe a capacidade de livre expressão, de tomar 
decisões livremente, restringindo a capacidade de escolha e discernimento. Isso 
torna a pessoa mais vulnerável à introjeção de valores alheios e restringe sua 
autogovernança até o ponto de poder se tornar objeto de domínio. Desse modo, 
interligados, os meios de comunicação possuem expoente potencial de domínio, 
dada a vulnerabilidade de questionamento e discernimento da pessoa, imperando a 
ditadura cultural da elite dominante: 

Como o aceso à CMC é cultural, educacional e economicamente restrito, e 
continuará sendo assim por muito tempo, seu impacto cultural mais 
importante poderia ser o reforço potencial das redes sociais culturalmente 
dominantes, bem como o aumento de seu cosmopolitismo e globalização. 
[...]. As redes eletrônicas em geral, no entanto, tendem a reforçar o 
cosmopolitismo das novas classes profissionais e empresariais que 
simbolicamente moram em uma estrutura de referência global, ao contrário 
da maioria da população de qualquer país. Portanto a CMC pode ser um 
meio poderoso para reforçar a coesão social da elite cosmopolita, 
fornecendo um apoio importante de uma cultura global, que vai da elegância 
de um endereço de correio eletrônico à circulação rápida das mensagens da 
moda. (CASTELLS, 1999, p. 387). 

Castells aponta o relevante impacto cultural da comunicação mediada por 
computador (CMC), pelo reforço potencial das redes sociais culturamente 
dominantes e o aumento de seu cosmopolitismo e globalização. Daí lançarmos as 
seguintes questões: o que os jovens estão consumindo na atualidade? Este 
consumo se apresenta mais sob qual formato? Em que universo estão submersos? 
O que o mercado cultural internacional circula por meio das mensagens eletrônicas? 
O que é consumido, pelos jovens, desses produtos da moda dita imposta? Qual a 
criticidade que eles têm acerca do produto consumido? As respostas a tais 
questionamentos permitem identificar um perfil dos valores, das atitudes e do 
comportamento dos jovens brasileiros por meio dos signos digitais por eles 
consumidos. 

Consumo de sinais 
No mês de maio de 2011 finalizamos um levantamento de dados em que analisamos 
qualitativamente e quantitativamente as categorias mais visitadas pelos jovens na 
internet atualmente. Visamos identificar o universo cartográfico identitário em que os 
usuários juvenis se encontram entretidos, uma vez que esta pesquisa tem, como 
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público-alvo, jovens que utilizam a internet. Para tanto, partimos de um estudo 
analítico do Dossiê MTV Universo Jovem 5 (2010). 

O Dossiê MTV Universo Jovem 5 (2010) é resultado de um estudo estatístico com 
jovens das classes A, B e C, com idade entre 12 e 30 anos, para conhecer os valores, 
as atitudes e o comportamento dos jovens brasileiros. O universo pesquisado 
corresponde a 64 milhões de jovens no Brasil.  

Através do Dossiê MTV Universo Jovem 5 constatamos que, no que tange às 
“atividades de lazer preferidas pelos jovens pesquisados”, posiciona-se em primeiro 
lugar “navegar na internet” (15%) e em segundo lugar “ouvir música” (13%). Na 
internet, esse jovem é ávido consumidor de conteúdo audiovisual. Seu interesse em 
assistir vídeos é direcionado, preferencialmente, a “vídeos online postados por 
pessoas como eles” (63%), ou seja, trata-se de clipes em que os jovens se 
reconhecem nas atividades dos protagonistas dos vídeos em suas situações 
cotidianas, ou que dão visibilidade e fama momentânea a anônimos. 

O Dossiê MTV Universo Jovem 5 segmentou os jovens em seis grupos distintos 
segundo seus hábitos e preferências (hedonista, antenado, tradicional, baladeiro, 
humanizado e batalhador). Analisando essa divisão, verificamos que, em geral, 
esses jovens possuem uma forte ligação afetiva e de consumação com a música, 
pois que 50% deles “ouvem músicas pela internet”. Das demais amostragens, 32% 
ouvem música pelo rádio tradicional e CD pirata e 17% por CD original. 

Com base nesse levantamento apresentado, partirmos para uma segunda etapa – a 
etapa na rede –, de seleção e análise dos clipes musicais mais consumidos pelos 
usuários jovens na internet. Dessa forma, optamos pela ferramenta de busca de 
clipes do Youtube, sob o critério da categoria “música”, por pertencer a esta 
categoria o conteúdo consumido pelos jovens na internet, ou seja, um maior 
interesse no conteúdo musical audiovisual online. Identificamos, dentre as mais 
acessadas, por exemplo, o R&B, o Pop, o Pop/Rock, o Hip Hop. Salientamos que, 
apesar de termos encontrado importante quantitativo de música clássica no 
Youtube, não identificamos nenhum desses materiais em destaque na categoria dos 
“Mais Acessados” para este gênero no Youtube no período em que transcorreu 
nossa pesquisa. 

Em conformidade com os critérios de análise do Dossiê MTV Universo Jovem 5 
acima disposto, realizamos um levantamento no Youtube dos clipes mais assistidos 
naquela data (5 de maio de 2011). A análise desse levantamento resultou no recorte 
das seguintes temáticas: sexo, romance, culto ao corpo, relacionamentos afetivos na 
contemporaneidade, autoajuda/conteúdo religioso, narrativa de vida, violência, 
consumo, tempo, orientação sexual.  

Verificamos que os vídeos com temáticas relacionadas ao sexo se encontravam em 
maior número em relação a outras temáticas (Tabela 2]: 
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Tabela 2: Levantamento por assunto dos clipes mais visitados no site do Youtube 
em 5 de maio de 2011. 

 

 

ASSUNTO QUANTIDADE DE CLIPES 

Sexo 14 

Romance 12 

Culto ao corpo 9 

Relacionamentos afetivos na 
contemporaneidade 5 

Autoajuda/conteúdo religioso 5 

Narrativa de vida 3 

Violência 2 

Consumo 2 

Tempo 2 

Orientação sexual 1 

Fonte: O autor (2011). 

 

Entretanto, ao analisarmos o número de acessos dos usuários aos vídeos 
performáticos pelas temáticas por nós categorizadas, constatamos que a temática 
mais assistida é o que denominamos “relacionamentos afetivos na 
contemporaneidade” (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Levantamento do número de acesso de usuários no Youtube por tema de clipe 

em 5 de maio de 2011. Fonte: O autor (2011). 

De acordo com o levantamento realizado, constatamos que são cinco os clipes 
performáticos ao todo que os jovens mais acessam na internet, pelo maior número 
de visitas de usuários na categoria “relacionamentos afetivos na 
contemporaneidade”. Desses cinco clipes, dois deles – os mais acessados entre os 
cinco pelo maior índice de acessos no Brasil – são, em primeiro lugar, Lady Gaga, 
com Bad Romance, e em segundo lugar Eminem, com Love The Way You Lie ft. 
Rihanna. 

 

Público 

Este vídeo 
performático é 
mais popular com: 

Público Idade 

Feminino 13-17 

Masculino 25-34 

Masculino 18-24  
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Gráfico 2: Levantamento do número de acesso de usuários do clipe Bad Romance de Lady Gaga no 
Youtube  pela tema “relacionamentos afetivos na contemporaneidade”. 

FONTE: <http://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I.>. Acesso em: 5 maio 2011 
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Gráfico 3: Levantamento do número de acesso de usuários do clipe Love the way you lie  (feat. 
Rihanna) Eminem no Youtube  pela tema “relacionamentos afetivos na contemporaneidade”. 

FONTE: <http://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I.>. Acesso em: 5 maio 2011. 

Como a pesquisa nos mostra, as expressões musicalizadas que os jovens 
consomem na atualidade pela internet se apresentam sob o formato de clipes 
performáticos, cujas linguagens sonoras, imagéticas, corporais e textuais se 
interterritorializam sob o conceito expandido pela arte, como explicam Barbosa e 
Amaral (2008, p. 19), o qual se alicerça 

em idéias concebidas por criadores de imagens, sons, movimentos e textos, 
confrontadas por críticos, escritores, antropólogos, psicanalistas e 
educadores. Eles e elas, ao atravessarem domínios, analisavam os 
mecanismos de produção e apropriação da cultura visual na atualidade, 
discutindo a interterritorialidade das diversas linguagens: verbal, 
audiovisual, cênica, assim como as diversas mídias e contextos nos quais 
operam as multissignificações humanas.  

Neste viés, conceber o conceito expandido de arte intermidiática e seu ensino nos 
traz a necessidade primordial da compreensão da educação mediatizada pelo 
mundo e não o contrário, como enaltece Barbosa (BARBOSA; AMARAL, 2008, p. 
11-12): 

a educação é mediatizada pelo mundo em que se vive, formatada pela 
cultura, influenciada por linguagens, impactada por crenças, clarificada pela 
necessidade, afetada por valores e moderada pela individualidade. Trata-se 
de uma experiência com o mundo empírico, com a cultura e a sociedade 
personalizada pelo processo de gerar significados, pelas leituras pessoais 
auto-sonorizadas do mundo fenomênico e das “paisagens interiores”.  
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Por meio da interterritorialidade das linguagens acima dispostas, os clipes 
performáticos mais visitados na internet, que selecionamos no curso de nosso 
projeto de pesquisa intitulado e-Arte/Educação Crítica no Ciberespaço,2 oferecem 
aos jovens cibernéticos clipes digitais passíveis de multissignificações, com uma 
linguagem intrínseca da tecnocultura – a metalinguagem –, a qual, como conceitua 
Castells (1999), é a linguagem intrínseca ao universo em rede em que se estabelece 
a integração entre o discurso textual, oral e audiovisual. Nesse sentido, os clipes se 
constituem de um cardápio de signos digitais, impregnados de valores culturais que 
se apresentam para o consumo ávido do jovem.  

Na arte-educação digital, o usuário deve ser encorajado a questionar seus valores 
culturais concernentes à cultura digital já agregados em seus hábitos, para 
(re)significá-los e, por meio da crítica e da curiosidade, desenvolver a 
autogovernança. Assim, ele tecerá a sua própria tessitura nos diferentes territórios 
de conhecimento, através da interconexão entre texto, som e imagem.  

Neste contexto, inserimos os clipes Bad Romance e Love The Way You Lie como 
conteúdo de aula na disciplina intitulada Educação Musical, Tecnologias e Mídias I, 
que está andamento neste primeiro semestre de 2012, para serem analisados pelos 
23 alunos do sétimo semestre do curso de Licenciatura em Música da Escola de 
Música e artes Cênicas (EMAC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

A relevância de utilizarmos os referidos clipes na disciplina em questão se 
apresenta: 1) pela convergência da ementa3 da referida disciplina com o 
universo/contexto digital em que estes clipes performáticos estão inseridos, tendo 
em vista a faixa etária da maioria desses estudantes acadêmicos da EMAC/UFG 
(Gráficos 2 e 3); 2) pela possibilidade de se desenvolver uma discussão crítica 
acerca dos produtos oferecidos e mais consumidos pelos usuários da internet aos 
jovens alunos e futuros educadores musicais. 

Inserir este conteúdo na referida disciplina, além de proporcionar um estudo analítico 
acerca da cultura digital e seu ensino, também permite ampliar o repertório sígnico 
da percepção musical individual e coletiva. Para tanto, é necessário o 
desenvolvimento da consciência crítica do estudante acadêmico em torno de 
aguçar/potencializar sua capacidade de (re)significar símbolos digitais e suas 
representações em seus universos internos, os quais são compostos pelas suas 
imagens interiores em diálogo com o mundo. 

Estes estudantes, sob minha solicitação e orientação, utilizam blogs como meio 
pedagógico para esta disciplina. Neste ambiente são postadas suas reflexões 
analíticas e críticas acerca dos conteúdos apresentados e discutidos em classe. 
Acerca dos dois clipes mais visitados no Youtube e discutidos em aula, foi solicitado 
aos estudantes que realizassem estudos críticos e postassem, nos blogs, apenas do 
clipe mais acessado na categoria “relacionamentos afetivos na contemporaneidade”: 
o Bad Romance. Partimos de quatro eixos pilares questionadores para impulsionar 
nas reflexões dos estudantes:  

1) Bad Romance é mais imagem, mais música, mais texto, mais dança, mais 
teatro ou o quê? 
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2) Consomem-se mais a música ou mais a imagem, imagem/música ou 
música/imagem em Bad Romance? 

3) O que será que o público pensa sobre Bad Romance? 

4) O que você diria com a vivência reflexiva sobre Bad Romance? 

  

Utilizamos o capítulo intitulado “A imagem da música”, de Lucas Bambozzi (2008), 
para dar subsídio às questões propostas.  Os estudantes postaram, então, nos blogs 
as reflexões sobre o clipe de Lady Gaga – Bad Romance. Desse modo, 
organizamos, em formato de tabelas-síntese, algumas reflexões analítico-críticas 
que os alunos da EMAC, da referida disciplina, postaram em março de 2012 
(Tabelas 3, 4, 5 e 6): 

 

Tabela 3: Síntese das reflexões analíticas do clip Bad Romance de Lady Gaga postadas pelos 
estudantes da disciplina Educação Musical, Tecnologias e Mídias I (em andamento) do curso de 
Licenciatura em Educação Musical da EMAC/UFG em março de 2012, tendo como eixo propulsor o 
questionamento “Bad Romance é mais imagem, mais música, mais texto, mais dança, mais teatro, ou 
o quê”? 

Bad Romance é mais imagem, mais música, mais texto, mais dança, mais teatro ou o quê? 
01 “Como músico tenho por obrigação saber analisar a musica sem os demais artifícios do vídeo. 

Independente de gostar ou não da estética desse ou de outros vídeos existe o elemento musical, mas não 
poderia jamais confundir os elementos, esse deve ser objeto de estudo de forma separada.”4 

02 “Analisei em um momento apenas o áudio, em outro apenas o video e ainda em outro o conjunto, concluiu 
serem três momentos totalmente diferentes”.5 

03 “O importante é ser dançante, assim é que se vende.”6 

04 “Uma das coisas mais importantes do trabalho da Lady Gaga é a imagem, talvez até mais que o som”.7 

05 “A música expressa pouco significado, na imagem está o conteúdo importante.”8 

06 “Todo o trabalho e a estética da Lady Gaga está vinculado à imagem.”9 

07 “A imagem nesse clip fala mais do que a letra.”10 

08 “ma das características mais importantes na Lady Gaga é a imagem".[...] o público talvez nem entenda a 
mensagem que a música pretende passar, mas apreciam o vídeo a partir das imagens passadas. [...] e ela 
[Layd Gaga] foge dos padrões comuns da música pop.”11 

09 “É um conjunto, relação híbrida entre música e imagem.”12 

10 “Ela não lança música, ela lança clip.”13 

11 “Todo o trabalho foi construído em conjunto, houve pouca preocupação musical.”14 

12 “Existe uma interação com a imagem.”15 

13 “Penso que tudo é um conjunto.”16 

14 “As imagens do clip da Lady Gaga são fundamentais para o entendimento, quem apenas escuta a música 
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terá uma percepção muito diferente de quem vê também o clip.”17 

15 “Há uma estética complementar entre o som e a imagem.”18 

16 “No expressionismo era como se a música pintasse um quadro”19 

17 “Fazendo uma relação do texto com o clip, ele afirma que a Lady Gaga associa a imagem a música com 
maestria e que o trabalho como um todo é indissociavel.”20 

18 "Duvida:  A música pode ter função visual? A imagem pode ter função sonora. 

Afirmação: Com a leitura do texto  “A imagem da Música”, de Lucas Bambozzi, foi possível compreender 
melhor a possibilidade de sugestão musical ente as mudanças de cenas visuais com ou sem áudio, claro 
que o conjunto de som e imagem pode tornar o contexto mais completo. Os movimentos visuais e sonoros 
podem ser construídos de forma sinestésica.  

O que constitui na imagem esse sentido musical pode ser reforçado pela dinâmica, improvisação e ritmo.”21 

19 “de fato a imagem é um elemento indispensável na música de Lady Gaga, é um costume dela fazer clip 
praticamente de todas suas obras. Acredito que a percepção de uma pessoa que apenas escuta sua 
música é muito mais limitada do que a de uma pessoa que assista ao vídeo. Em conclusão, relacionando o 
clip com o texto tratado, de fato existe uma relação importante entre som e imagem, e quando essa relação 
é estabelecida os resultados são bastante eficazes.”22 

20 “Certamente as imagens reforçam o entendimento da mensagem passada na música, acredito que se for 
feito uma pesquisa com várias pessoas que apenas ouviram a música em contraste com outras que 
assistiram o vídeo, a percepção daquelas que assistiram o vídeo será mais ampla.”23 

21 “Na minha opinião acho que a imagem causa os impactos que ela quer transmitir mas também não diminui 
a venda da música. Eu por exemplo conheci primeiro a música e depois o clip, e o que me fez procurar o 
clip foi a música, acho que ha uma ligação, uma igualdade entre a imagem e o som em vídeo clips 
musicais.”24 

22 “O modo de se pensar música hoje vem ligada ao clip, pode-se fazer uma música sem pensar em uma 
imagem para ela ou ao contrario, uma pessoa pode fazer musica pensando como encaixá-la em um clip.  
Com esse acesso de imagens o clip é muito importante para vender o produto [no caso o artista que está 
cantando], e aí música é clip.”25 

23 “No primeiro comentário feito por uma colega, ela dizia que a Lady Gaga  não vendia música e sim clipes. E 
o que me chamou muito a atenção foi ter assistido o videoclipe por três vezes e cada vez enfatizando 
aspecto diferente do videoclipe, num primeiro momento apenas o áudio da musica, num segundo momento 
a tradução da letra da música, e no terceiro momento apenas o filme apresentado, e apesar deste conjunto 
fazer parte de uma única obra, (o videoclipe) em minha opinião, cada uma das características citadas à 
cima tinha momentos que era mais explorada, no sentido de passar mensagens aos consumidores do 
videoclipe, mas não subjulgando nenhuma das partes como mais importante, mas o meu pensamento é 
que a junção de todas estas partes diferentes traz um resultado final mais completo.  
             Uma das partes que foi mais exploradas nos comentários dos colegas, foi onde o autor do texto fala 
sobre a hibridização da música e imagem, onde ele fala da vontade de produzir imagens simultaneamente 
com a música que esta sendo tocada, e de suas pesquisas que comprova a força da relação som e 
imagem. Creio eu que o que o autor vem falando no texto, é parte do que a Lady Gaga faz nos seus 
videoclipes, a junção de Música, teatro, dança, cinema, o que julgo semelhante a este processo foi o 
nascimento da ópera, onde também aconteceu com intuito de junção de varias áreas artísticas.”26 

 

Com base na Tabela 3 acima apresentada, verificamos  que os alunos, em sua 
maioria, realizaram a análise das linguagens presentes no clipe pela interligação 
delas. Quinze convergiram para a uma leitura interpretativa com base na 
metalinguagem, seis estudantes atribuíram maior importância à imagem e três 
estudantes analisaram as linguagens de modo separado. 
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Tabela 4: Síntese das reflexões analíticas do clip Bad Romance de Lady Gaga postadas pelos 
estudantes da disciplina Educação Musical, Tecnologias e Mídias I (em andamento) do curso de 
Licenciatura em Educação Musical da EMAC/UFG em março de 2012, tendo como eixo propulsor o 
questionamento: “Consome-se mais a música ou mais a imagem, imagem/música ou música/imagem 
em Bad Romance?” 

Consome-se mais a música ou mais a imagem, imagem/música ou música/imagem ou 
o que 

em Bad Romance? 
01 “Estamos acostumados a usar os sentidos de forma limitada. Não estamos acostumados a perceber a 

música com os olhos e a imagem com os ouvidos.”27 

02 “Para quem não entende o inglês mostra uma imagem de uma mulher que é o centro das atenções, 
dominando tudo em volta.”28 

03 “O elemento visual é o mais forte nesse caso. Acho muito difícil mensurar o quanto vale cada uma das 
partes, mas o tratamento visual é realmente pensada para parecer moderno, a música não recebe o mesmo 
tipo de cuidado.”29 

“Acredito que seja o clip.”30 

04 “Acredito que seja o clip. Veja a pesquisa referente aos comentários postados no clip hospedado no 
youtube, esse levantamento é de caráter quantitativo, não levo em consideração a qualidade dos 
comentários.”31 

05 “O texto muitas vezes reafirma o que as imagens estão mostrando.Tendo a percepção híbrida de imagem, 
som e texto é possível ter a compreensão em uma dimensão muito maior. “Reafirmo, esse trabalho é um 
conjunto.””32 

06 ““Olhamos com os ouvidos e ouvimos com os olhos”.”33 

07 “O primeiro que tive foi apenas com a música. Quando assisti o clipe a primeira vez é que de fato fui 
entender a mensagem contida. Acho interessante como ela brinca com o sadismo nas imagens do clipe e 
concordo com o fato de ser impossível compreender a completude da obra sem consumir o todo.”34 

 

A segunda questão apresentada aos alunos converge para a mesma problemática 
da formulada na primeira questão. Entretanto, optamos por esta estratégia para 
conferirmos se haveria alguma controvérsia nas respostas. Identificamos, com base 
nas reflexões postadas nos blogs, que os estudantes, em sua maioria, 
compreendem a indissobiabilidade das linguagens para uma compreensão mais 
ampla da expressão musicalizada em Bad Romance. Isso porque, das sete análises 
extraídas dos respectivos blogs, cinco expressam a interterritorialidade das 
linguagens em seus processos constitutivos oriundos da cultura digital, como tratado 
anteriormente. 

Tabela 5: Síntese das reflexões analíticas do clip Bad Romance de Lady Gaga postadas pelos 
estudantes da disciplina Educação Musical, Tecnologias e Mídias I (em andamento) do curso de 
Licenciatura em Educação Musical da EMAC/UFG em março de 2012, tendo como eixo propulsor o 
questionamento “Como será que o público pensa sobre Bad Romance?” 

Como será que o público pensa sobre Bad Romance? 
01 “Nem sempre as pessoas entendem o que é transmitido.”35 

02 “Nós somos condicionados.”36 

03 “1-público em geral: entendo que a grande maioria daqueles que consomem esse tipo de vídeo não fazem 
nenhum tipo de análise como a que vem sendo desenvolvida em classe. Provavelmente a maioria das 
pessoas em algum momento é exposta por um dos vários recursos midiáticos que existem e formam uma 
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opinião, positiva ou negativa sobre o artista. 
2-educadores: Existe um enorme público para esse tipo de música. Aproveitar a bagagem que o aluno tem 
faz parte do inicio da compreensão de música como arte seja qual for o objetivo do educador. Esse vídeo 
faz parte do cotidiano de uma enorme parte de crianças e adolescentes que tem grande interesse por 
música. Muitas vezes ocorre que esse público não tem o mínimo de instrução artística seja em casa ou na 
escola já que muitas vezes essas disciplinas não são tidas como importantes para a formação do 
indivíduo.”37 

04 “Em relação aos alunos de ensino médio que tem assistido a esse vídeo, creio que a maioria nem se 
preocupa em buscar o real significado do mesmo. É um estilo que pega muito fácil, os símbolos usados no 
clip chamam a atenção dos espectadores. Talvez a maioria nunca nem tenha parado para buscar a 
tradução da música, é muito comum as pessoas ouvirem músicas internacionais e gostarem do ritmo sem 
conhecer o texto. Acredito também que o que se tem consumido no momento são músicas desse gênero 
pop (Lady Gaga, Beyonce etc...), também “vulgaridades manufaturadas” como “Ai se eu te pego” do Michel 
Teló.”38 

05 “se a pessoa não domina a língua inglesa, não consegue entender o que se diz na música [Bad Romance], 
ela se deixa levar pela batida e pela melodia agradável e dançante.  
ao assistir o clipe, a princípio causa estranheza, a estética que a Lady Gaga utiliza não é nada simétrico; é 
"feio" ao ver o clipe com a letra, percebe-se que a letra trata de uma relação doentia, onde a pessoa faz 
questão de assumir a posição de poder desejar o que a outra tem de pior.”39 

06 “Já conhecia esta música e o clip, e gosto dos dois, só não tinha pesquisado sobre a letra, que vi pela 
primeira vez nessa aula, e que mudou minha concepção sobre a música.  
A música fala sobre relação amorosa e sexualidade, uma relação sem amizade, sem compromisso (sexo 
sem compromisso). Um relacionamento ruim, que retrata muito o que está acontecendo em nossa 
sociedade, casais que se conhecem para ter relações sexuais e depois se afastam sem amizade. Um 
exemplo comum é a expressão "eu peguei ela" em que expressa um pouco que uma pessoa é apenas um 
objeto de prazer. Os jovens hoje consomem muito essa música, que é divulgada nas rádios, tv e internet.  
A música é dançante, tem refrões e melodias contagiantes e repetitivas, isso faz com que ela seja atrativa. 
Somada as imagens do clip, que mostram muito corpos e danças sensuais, é um prato cheio para os jovens 
que estão na fase de relações amorosas. [...] Essa música de massa (feita para entreter uma grande 
quantidade de pessoas) foi muito consumida em 2011, e ao meu ver influencia seus ouvintes com suas 
mensagens, principalmente os jovens.”40 

07 “Um ouvinte desavisado ou não conhecedor do clipe original ou do idioma em que a canção esta escrita 
transforma-se em um mero consumidor de uma melodia e ritmo dançante não compreendendo a carga 
imagética e simbólica contida no clipe original com tradução.  Ou seja, neste caso consomem-se mais a 
música do que o vídeo clipe em si.”41 

08 “Iremos falar de uma música que nós, integrantes do grupo já tínhamos ouvido, mas não conhecíamos sua 
tradução nem sabíamos do que se tratava. Uma música que observando o que diz respeito à complexidade 
sonora, ela é muito simples e pobre, porém ao olharmos o clipe percebemos que ele é repleto de 
simbologias e mistérios, além de uma forte produção artística e grande investimento no clipe. Não podemos 
deixar de comentar o sucesso desta música, por mais que uma pessoa não tenha parado para ouvir essa 
música, dificilmente ela nunca tenha ouvido trecho qualquer da mesma. O vídeo tem hoje mais de 453 
milhões de acessos. Na primeira vez que vimos a letra da música, pensamos que se tratava de uma mulher 
que estava apaixonada por um homem e que por mais sofrido que fosse, ela queria viver esse “romance 
ruim” com ele, nos pareceu uma mulher submissa, já que esse homem transmite uma imagem de poder. 
Porém, após revermos o clipe e analisarmos alguns pontos chegamos a uma ideia diferente do que está 
querendo ser mostrado por ela, pois percebemos que há uma grande diferença entre apenas ouvir a música 
assistir ao clipe. Não estamos aqui dizendo que este seja o real significado da música, mas podemos 
pensar que apesar desta música fazer tanto sucesso e seu clipe ser tão visto: Quantas pessoas pararam 
para analisar o que esta música diz?”42 

09 “Vivemos a era da performance e do culto ao corpo. Estamos muito ligados ao apelo visual. 
Somos bombardeados constantemente pelo visual através dos meios de mídia e tecnologia. Nesse sentido, 
a cultura pop vem reforçando esse apelo ao consumo visual através da relação sinestésica entre moda, 
música e demais linguagens artísticas. Os produtos artísticos vendidos pela mídia exploram as diversas 
facetas que o visual pode mostrar. Há artistas que exploram o que é visualmente bonito, ou o que 
aparentemente é feio, ou o grotesco, etc. A Lady Gaga utiliza do grotesco, do monstruoso para produzir sua 
Arte. Ela subverte alguns padrões sociais, explora o corpo, critica o consumo. Mas tudo isso é feito com que 
objetivo? Quais as intenções que essa artista tem com toda a ação manifestada? Será que seu objetivo é 
criticar e levar a conscientização social ou será que ela quer utilizar dessa critica como forma de arrebanhar 
mais consumidores de seu trabalho? Qual a relação que a Arte produzida pelo pop tem com o 
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Capitalismo?”43 

 

Ao questionar como os estudantes acreditam que o público pensa acerca do clipe 
Bad Romance, estes alunos realizaram reflexões que convergem, em sua totalidade, 
para a necessidade de se compreender o clipe pela sua linguagem intrinsecamente 
inter-relacionada – intermidiática –, para não enveredar para uma compreensão 
equivocada da mensagem que o clipe contém. Há uma preocupação evidente de se 
educar em prol da educação crítica-libertária, como nos adverte Paulo Freire sob os 
auspícios da cultura digital.  

Tabela 6: Síntese das reflexões analíticas do clip Bad Romance de Lady Gaga postadas pelos 
estudantes da disciplina Educação Musical, Tecnologias e Mídias I (em andamento) do curso de 
Licenciatura em Educação Musical da EMAC/UFG em março de 2012, tendo como eixo propulsor o 
questionamento “O que você diria com a vivência reflexiva sobre Bad Romance?” 

O que você diria com a vivência reflexiva sobre Bad Romance? 

01 “experiência anterior a aula com essa musica e que já tinha ouvido, mas nunca tinha visto o vídeo. Algumas 
vezes ensinei para alunos essa e outras musicas de Lady Gaga percebendo a popularidade dessa artista 
entre o público adolescente e também infantil. Vendo o vídeo não gostei da estética e achei muito 
desagradável visualmente as roupas e principalmente as coreografias da cantora e dos dançarinos ao seu 
redor. Realmente achei muito ruim a estética geral do vídeo fazendo com que aumente a minha opinião 
negativa sobre a música.”44  

02 “Já tinha ouvido a música bad romance da Lady gaga, porém  nunca tive contato com o videoclipe . Com 
toda certeza se este vídeo fosse mostrado a uma turma de alunos do ensino regular, a grande maioria dos 
alunos já teria algum contato com o videoclipe, e  fico muito curioso para saber como as pessoas 
interpretam este videoclipe, ou o que remete a elas quando tem contato com ele. Como foi o vídeo, mais 
consumido no ano em que foi produzido eu já subjugo que algum impacto considerável nas pessoas que o 
assiste ele causa. Toda vez que eu ouvia a música achava que se tratava de uma historia de um romance 
lírico, mas depois que tive contato com o videoclipe, já percebi que se tratava de uma historia não lírica e 
cheia de romance. Mas o verdadeiro choque foi quando vi a tradução da letra da música, e que o juntando a 
tradução com o videoclipe, percebe-se que esta não é apenas, mas uma simples musica que fala de amor, 
traição perdão etc. E nem se quer fala de romance, mas sim de relações `` humanas´´ e  das mudanças que 
estas relações estão sofrendo.”45 

03 “acho importante os jovens saberem do que se trata a música, mas não acho que é por falta de informação 
e/ou opção que os adolescentes gostam e consomem isso. A música é envolvente, se a pessoa gosta de 
música animada, gosta de dançar, não tem como não se deixar levar pela música. Mesmo a letra sendo 
simples, trata-se de algo complexo. Prova disso é agente aqui ralando pra conseguir decifrar alguma coisa. 
Trabalhar uma música dessas em sala de aula é algo interessante pra gente saber o que os alunos pensam 
sobre o que diz a letra, trabalhar estética do clipe. Ao trabalhar uma música pop com adolescentes o 
interesse dos alunos é bem maior, pois faz parte do cotidiano deles. Tenho uma amiga, educadora musical, 
ao perceber a falta de interesse dos alunos para com a flauta doce, resolveu passar pros alunos justamente 
essa música pra eles. O resultado foi incrível, alunos que mal pegavam na flauta durante a aula, passaram 
a semana toda ensaiando em grupos durante o recreio. Trazer a música que os adolescentes gostam para 
sala de aula, é algo motivador para os alunos. e é papel do professor saber adequar esse conteúdo e 
interpretar de forma correta, para que eles saibam do que se trata exatamente a música, mas não quer 
dizer que eles serão recriminados, ou proibidos de gostar da música depois de saber o que a música diz. 
Pode gostar, mas sabendo do que se trata.”46 

 

O fato que se aponta relevante neste processo de ensino-aprendizagem, tanto nos 
relatos apresentados na Tabela 6 como nas demais acima expostas, é que os 
estudantes de licenciatura de música embasaram suas análises calcados na 
integração das linguagens visuais, textuais, cênicas, de performance etc., para 
responder aos questionamentos que lhes impunham reflexões para fundamentarem 
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de que natureza musical se trata os clipes discutidos. Na sua grande maioria, não 
partiram da música para explicar a natureza musical do clipe, mas na inter-relação 
entre as linguagens, reforçando o aspecto intrínseco da cultura digital, 
intermidiática/metalinguística, ambiente em que estes alunos estão inseridos.  
Segregar a cultura nas instituições de ensino se apresenta como uma importante 
ferramenta para enaltecer uma deficiente formação do e-arte/educador 
contemporâneo em qualquer uma das linguagens artísticas. Não há como negar a 
naturalização da cultura digital desses jovens. A realidade, tangível e factual da 
naturalização dos códigos digitais em nossos hábitos e processamentos mentais, é 
fator que deve ser tomado como determinante para ser incorporado aos 
denominados conteúdos escolares, para que possamos dar uma formação criteriosa 
em prol do desenvolvimento da fluência digital crítica. Como relatou um dos 
educandos em seu blog ao se referir à incapacidade de (re)conhecer o conteúdo do 
clip: “estamos de alguma maneira desprotegidos criticamente, podendo gostar da 
música sem saber o que ela significa, não que depois de ter esse conhecimento a 
pessoa deixe de gostar da música, mas está sabendo o que está ouvindo”. 
Segregamos nossos costumes e consumos digitais ou os lapidamos? O futuro 
dependerá de nossas escolhas no hoje, em prol da educação estética crítica e, por 
isto, libertadora. O futuro está no presente. Nas nossas ações do agora.  
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