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The Hall Of Mirrors
(Kraftwerk)

The young man stepped into the hall of mirrors
Where he discovered a reflection of himself

Even the greatest stars discover themselves in the looking glass
Even the greatest stars discover themselves in the looking glass

Sometimes he saw his real face
And sometimes a stranger at his place

Even the greatest stars find their face in the looking glass
Even the greatest stars find their face in the looking glass

He fell in love with the image of himself
and suddenly the picture was distorted

Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass
Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass

He made up the person he wanted to be
And changed into a new personality

Even the greatest stars change themselves in the looking glass
Even the greatest stars change themselves in the looking glass

The artist is living in the mirror
With the echoes of himself

Even the greatest stars live their lives in the looking glass
Even the greatest stars live their lives in the looking glass

Even the greatest stars fix their face in the looking glass
Even the greatest stars fix their face in the looking glass

Even the greatest stars live their lives in the looking glass
Even the greatest stars live their lives in the looking glass
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RESUMO

Esta pesquisa promove um conjunto de problematizações sobre espetáculos e performances de
música e vídeo executados em “tempo real”1 nos ambientes baseados em redes telemáticas
(live streaming). Inclui um levantamento de conceitos de espetáculo, promovendo um recorte
de ideias  e  tipologias  introduzidas  por Jesus Requena como referências  para pensar essas
experiências estéticas enquanto prováveis novas “cenas fantasmas” expandidas em ambientes
da  hipermídia,  como  uma  possível  nova  categoria  de  espetáculo  em  momento  de
(pré)conformação.  A  partir  de  mapeamento  e  descrição  dessas  diversas  experiências  no
campo do streaming e do live streaming, a pesquisa busca elencar e analisar elementos que
possam  ser  pensados  como  características  convergentes,  divergentes,  potencializadoras  e
disruptivas entres essas performances/espetáculos musicais hiperlocalizados. Adotamos como
objetos  de  análise  as  seguintes  experiências:  o  grupo inglês  Future  Sound Of  London;  a
plataforma multimídia de rádio e performances de música ao vivo Kexp; o projeto de  live
performances de DJs e bandas eletrônicas  Boiler  Room; um episódio em show da banda
alemã Kraftwerk,  com participação ao vivo de um astronauta (Gerst)  no espaço sideral;  a
performance  de  músicos  na Alemanha  e  Brasil  (Pernambuco),  conectados  via  PingFM, e
Re:Combo;  projetos  do  estado  da  Bahia.  Recorremos  a  uma  metodologia  específica  em
função da emergência dos fenômenos analisados, onde pudemos verificar, dentre os objetos
eleitos, caminhos diversos de experiências de streamings, experimentando um modelo inicial
de  análise  próprio  voltado  para  as  transmissões  de  música  ao  vivo.  Essas  experiências
apontaram que, embora esses fenômenos estejam estruturados numa mesma raiz — a difusão
ao vivo em canais e plataformas hipermidiáticas —, abrigam características diversificadas e
até polarizadas, conformando diferentes complexidades estéticas.

Palavras-chave:  Espetáculos contemporâneos. Streaming. Performance telemática.  Música

online.

1 O termo “tempo real” refere-se, dentro das noções da cultura digital, como aquilo comumente usado para 
falar de uma experiência do simultâneo entre lugares (geolocalizados) e sua transmissão para outro lugar 
(online). Ainda encontramos os termos “tempo presente”, “tempo direto”. Na área da computação, no 
entanto, o termo “real-time” (tempo real, também) incorpora o tempo de processamento de dados (a 
depender da dinâmica das máquinas), onde cada máquina tem seu “real-time” de execução das tarefas. Ou 
seja, mesmo executado para o agora, o “tempo real” pode sofrer atrasos na transmissão e/ou execução de 
metas, porém na busca sempre dessa simultaneidade e urgência. 



RESUMEN

Esta investigación promueve un conjunto de preguntas sobre espectáculos y performances de
música y video realizados en “tiempo real” en entornos basados  en redes telemáticas (live
streaming). Incluye un relevamiento de conceptos de espectáculo, promoviendo una selección
de ideas y tipologías introducidas por Jesús Requena como referencias para pensar en estas
experiencias estéticas como probables nuevas “escenas fantasmas” expandidas en ambientes
hipermedia,  como  una  posible  nueva  categoría  de  espectáculo  en  la  época  de
(pre)conformación. A partir del mapeo y la descripción de estas diversas experiencias en el
campo del streaming y el streaming en directo, la investigación busca enumerar y analizar
elementos  que  pueden  considerarse  como  características  convergentes,  divergentes,
empoderadores y disruptivas entre estas actuaciones/espectáculos musicales hiperlocalizados.
Adoptamos como objetos de análisis las siguientes experiencias: el grupo inglés Future Sound
Of London; la plataforma de presentaciones de música en vivo y radio multimedia Kexp; el
proyecto de performance en vivo de DJs y bandas electrónicas Boiler Room; un episodio de
un concierto de la banda alemana Kraftwerk, con la participación en directo de un astronauta
(Gerst) en el espacio exterior; la actuación de músicos de Alemania y Brasil (Pernambuco),
conectados vía PingFM, y Re: Combo; proyectos en el estado de Bahía (Brasil). Recurrimos a
una  metodología  específica  debido  a  la  emergencia  de  los  fenómenos  analizados,  donde
pudimos  verificar,  entre  los  objetos  elegidos,  diferentes  caminos  de  experiencias  de
streaming, experimentando con un modelo de análisis inicial dedicado a las transmisiones de
música en vivo. Estas experiencias señalaron que, si bien estos fenómenos se estructuran en
una misma raíz - retransmisiones en directo en canales y plataformas hipermedia -, albergan
características diversas e incluso polarizadas, conformando diferentes complejidades estéticas.

Palabras-clave:  Espectáculos contemporáneos.  Streaming. Performance telemática. Musica
online.



ABSTRACT

This research promotes a set of questions about shows and performances of music and video
performed in “real time” in environments based on telematic networks (live streaming). It
includes  a  survey  of  spectacle  concepts,  promoting  a  selection  of  ideas  and  typologies
introduced  by  Jesus  Requena  as  references  to  think  about these  aesthetic  experiences  as
probable  new  “ghost  scenes”  expanded  in  hypermedia  environments,  as  a  possible  new
category of spectacle at the time of (pre)conformation. Based on the mapping and description
of these diverse experiences in the field of streaming and live streaming, the research seeks to
list and analyze elements that can be thought of as convergent, divergent, empowering and
disruptive  characteristics  among  these  hyperlocalized  musical  performances/shows.  We
adopted the following experiences as objects of analysis: the English group Future Sound Of
London;  the  Kexp  multimedia  radio  and  live  music  performance  platform;  the  live
performance project of DJs and electronic bands Boiler Room; an episode in a concert by the
German band Kraftwerk, with live participation by an astronaut (Gerst)  in outer space; the
performance of musicians in Germany and Brazil (Pernambuco), connected via PingFM, and
Re: Combo; projects in the state of Bahia (Brazil). We resorted to a specific methodology due
to the emergence  of  the analyzed phenomena,  where we could verify,  among the chosen
objects, different paths of streaming experiences, experimenting with an initial analysis model
dedicated  to  live  music transmissions.  These experiences  pointed  out  that,  although these
phenomena are structured on the same root - live broadcasting on hypermedia channels and
platforms -, they harbor diverse and even polarized characteristics, forming different aesthetic
complexities.

Keywords: Contemporary spectacles. Streaming. Telematic performance. Online music
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APRESENTAÇÃO

Esta  pesquisa  busca  problematizar  os  espetáculos  em  diálogo  com  a  música  e  vídeo

executados  em  “tempo  real”  (live  streaming)  em  ambientes  baseados  em  redes  telemáticas,

fenômeno  contemporâneo  verificado  a  partir  das  relações  emergentes  entre  arte,  tecnologias  e

processos  culturais,  conformando  um  panorama  de  algumas  experiências  do

espetáculo/performance com a hipermídia e o streaming. Para dar conta das particularidades deste

contexto,  busco  delinear  uma  proposta  inicial  de  matriz  metodológica  de  análise  dessas

performances  hiperlocais  telemáticas.  Os  procedimentos  de  análise  desse  tipo  de

produto/serviço/acontecimento têm se baseado em narrativas e linguagens pontuais (vídeo, música,

rádio, transmídia, entre outras) nem sempre aplicáveis aos espaços telemáticos. 

Os espetáculos hipermidiáticos são um composto/complexo que implicam novos desafios

para  uma análise  dessa  narrativa/linguagem/produto,  por  conta  de  uma hibridação  durante  sua

produção, execução, veiculação e consumo/fruição - frente à alteração da noção de corpo, plateia e

palco.  Numa  perspectiva  interdisciplinar  e  de  tensão/convergência  entre  narrativas  artísticas  e

comunicação, essa pesquisa pretende discutir em que medida as características desses espetáculos a

distância em redes digitais podem ser pensadas a partir de sua transmediação como nova categoria.

O desafio é mapear seus elementos e investigar a aplicação de uma estrutura inicial  de análise.

Tomo como exemplos as experiências do grupo Future Sound of London – FSOL (Reino Unido),

Kexp (EUA) e Boiler Room (Alemanha/Mundo),  principalmente.  Incluo ainda a experiência  do

grupo alemão  Kraftwerk2 em show (junho,  2018,  Alemanha)  com participação  ao  vivo  de  um

astronauta desde o espaço sideral, além de outras experiências pontuais. Parto da ideia de Requena

(1992) e sua Cena Fantasma, onde ele associa espetáculos às tecnologias, porém ainda sem conexão

com  o  ciberespaço,  à  época  de  sua  proposição.  Tenho  em  perspectiva  que  os  espetáculos

contemporâneos em plataformas de streaming em performance telemática em “tempo real” podem

ser pensadas como uma categoria emergente de espetáculo. A explosão atual das chamadas “lives”3

acentuaram esse caminho e reforçaram diferentes experiências de performances, desde a  webinar,

passando pelas  entradas  ao vivo,  via  redes sociais  virtuais  como Instagram, a grandes festivais

patrocinados e transmitidos remotamente.

2 Banda pioneira alemã de música eletrônica no gênero Prototechno - onde proto é contração de protótipo e techno 
da techno music, ou música tecnológica, por trazerem um modelo inicial de música eletrônica pop e dançante, no 
início da década de 1970.

3 As chamadas “lives” são os acontecimentos ao vivo em plataformas de redes sociais digitais, principalmente no 
Instagram, Facebook e Youtube, com variados formatos (shows, performances, entrevistas, bate-papo etc) com 
duração variada. Lives se tornaram frequentes durante a pandemia do Covid-19, envolvendo artistas, 
comunicadores e pesquisadores conhecidos ou não do grande público.
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Para  tanto,  este  estudo  inclui  revisão  bibliográfica  sobre  as  noções  de  espetáculos  e

streamings, e sobre o diálogo entre arte e ciberespaço. Traz uma análise empírica com foco nas

experiências do Kexp, FSOL, Boiler Room, transmissão ao vivo de música da plataforma da Nasa

no espaço para show do Kraftwerk e do projeto PingFM e Re:Combo. Esta análise  descreve e

esquadrinha as características mais específicas de cada uma dessas experiências. 

A  pesquisa  contou  com  4  etapas  estruturantes.  A  primeira  diz  respeito  à  revisão

bibliográfica,  onde pude lidar com os conceitos que dialoguem com os campos da hipermídia e

performance. Destaco os elementos que se tensionam ou convergem na discussão sobre esse campo

das narrativas do espetáculo e da performance e de que forma esses elementos podem ser pensados

para um ambiente hipermidiático,  elegendo a música nas interfaces  digitais  como núcleo.  Num

outro momento,  trago um mapeamento de várias plataformas e serviços, onde pude entender os

grupos  dedicados  aos  streaming de  áudio  e  audiovisual,  para  delimitar  o  conjunto  de  lives

streamings atuais.

A terceira etapa envolveu pesquisa e análise empíricas dos objetos eleitos para estudo de

casos,  que conectam igualmente  vídeo,  música  e  hipermídia,  porém em proposições  diferentes.

Nesta  etapa,  além  dos  elementos  descritivos,  busquei  elencar  essas  características  comuns  e

divergentes, a partir dos diferentes formatos de apresentação à fruição nesses produtos. Por último,

recuperando  os  elementos  que  tensionam  ou  convergem  na  discussão  sobre  o  campo  da

arte/hipermídia para sua aplicação nas diferentes experiências/estudo de caso, propus um modelo

particular de análise comparativa de espetáculos/performances artísticas em redes telemáticas, no

sentido de sustentar uma trajetória de investigação para delimitar e refletir sobre as convergências,

divergências, potencialidades e rupturas  nessas diferentes experiências. 

Ao testar  essa metodologia  de análise  (mesmo em estado inicial),  busco contribuir  para

pensarmos em tentativas de categorização das performances, espetáculos telemáticos emergentes e

com características próprias e que apontam um caminho de acontecimentos arte-redes telemáticas.

Considero o tema relevante para uma pesquisa que associa experiência estética ao campo

das  tecnologias  digitais  de  transmissão,  pois  efetivamente  essa  conexão  -  mais  do  que  arte

difundida, distribuída em redes telemáticas - apresenta-se como uma ruptura, a meu ver, com os

conceitos anteriores de espetáculo, que, segundo apontava Requena (1992) em suas categorizações,

iam até o campo de um espetáculo de “cena fantasma”, projetando realidades vias tecnologias, mas

ainda em espaço geolocais sem expansão telemática e fruição remota.
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É ainda um tema que me impulsiona resgatar, de mim, essa formação híbrida como artista

do campo do audiovisual (estimulado desde a videoarte e netvideos4), ex-cineclubista, dj, produtor

de música eletrônica, criador de trilhas sonoras, integrante de coletivo artístico, produtor cultural,

jornalista  e  pesquisador  de  culturas  digitais.  Um  tema  que  me  impulsiona  a  um  pensamento

interdisciplinar.  Nesse  sentido,  o  Programa  Multidisciplinar  de  Pós-Graduação  em  Cultura  e

Sociedade (Pós-Cultura),  na UFBA, ofereceu-me a motivação de buscar  um olhar  que pudesse

incluir  vários  (desses  meus)  campos,  “visto  que  os  estudos  da  cultura  são  eminentemente

multidisciplinares,  por  conta  de  sua  complexidade  como objeto  de  reflexão  e  pesquisa”,  como

defendido pelo Programa5. Creio que pensar sobre espetáculos/performances, música, tecnologias

de  streaming e  hipermídia  é  conectar  saberes  de  Comunicação,  da  Arte,  das  Tecnologias  da

Informação, das Culturas Digital e Humanidades.

O problema de tese, então, pode ser consubstanciado em uma pergunta como ponto inicial

para minha reflexão: em que medida os espetáculos e as performances contemporâneos em redes

telemáticas  se  constituem  em  numa  nova  categoria  de  experiência  artística  e  quais  são  seus

elementos distintivos em relação a processos já estabelecidos? Quais seriam, então, esses novos

formatos,  seus  elementos  constitutivos  e  prováveis  parâmetros  para  uma investigação  sobre  os

mesmos? Pensei, portanto, para uma melhor melhor trajetória delineada por estas questões centrais,

revisitar  a  noção  de  espetáculo;  investigar  e  mapear  os  suportes  de  conteúdos/arquivos  e

performance nos campos da música e vídeo streaming, elencar possíveis metodologias de análise no

campo da arte telemática, principalmente; selecionar alguns exemplos que já esboçassem origens e

perfis que apontassem prováveis formatos e experiências com diferentes complexidades; identificar

elementos convergentes/divergentes no campo da narrativa e linguagens artísticas de vídeo, música,

performance e culturas digitais em redes telemáticas; e, por fim, delinear uma proposta inicial de

análise  na  conexão  entre  espetáculo/live  performance e  streaming.   Fundamentalmente,  poder

mapear,  analisar/refletir  sobre  essas  experiências  campos  de  diálogos  entre  a  música,  vídeo  e

hipermídia6.

4 Netvídeos, hoje uma noção melhor aplicável do que webvídeo (que se prenderia mais à Web), refere-se à produção 
audiovisual para circular em redes digitais, normalmente em duração curta de segundos a média duração (cerca de 
40 minutos), de caráter mais autoral, menos corporativo e mais artístico. Netvídeo traz narrativas que podem 
incorporar linguagens de ficção, documentário, reportagens de TV, experimentais, videodança, videopoema sempre
com uma proposta de livre acesso e livre circulação, já que a Internet – por mais controle de conteúdos que se possa
instalar – é um espaço de livre difusão, podendo o artista/produtor aplicar licenças às autorias como o do Creative 
Commons, que indica as escolhas nas formas de uso do conteúdos.  Netvídeo – vídeos para as redes digitais – que 
se aproxima mais do conceito DiY (faça você mesmo) e se torna mais distante do contexto tradicional do 
mainstream.

5  Trecho da proposta do PósCultura, disponível em https://poscultura.ufba.br/pt-br/historico-0
6 Conforme Fragoso (pág 04, 2000) “Hipermídia é uma extensão do conceito de hipertexto, visando incluir 

informação não necessariamente textual, tais como as representações imagéticas, animação, vídeo e som.”
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Como um campo de  pesquisa  desafiador,  considerei   que  o  horizonte  metodológico   –

principalmente no que se refere aos métodos de análise das experiências selecionadas – exigiria ao

mesmo tempo uma flexibilização nas buscas das referências bibliográfica e na experimentação de

um padrão mínimo para aplicação dessa análise, mesmo ainda sem uma formatação de modelo ou

matriz. Mas uma estrutura mínima onde pudesse, a partir dela, mapear elementos e refletir sobre

cada experiência isoladamente e comparativamente também. Um desafio mobilizante! A começar

por essa estruturação das referências bibliográficas, onde optei por aplicar um recurso simples de

pesquisa baseado em  tags,  buscando novos autores.  Apliquei,  em buscadores de sites de textos

acadêmicos  e  em buscadores  abertos,  etiquetas  como  espetáculo,  performance,  streaming,  live

streaming, live performance, música, audiovisual, sempre conjugado com as tags hipermídia e artes

telemáticas.  A resposta,  a  meu ver,  foi  surpreendente   ao verificar  autores  novos de diferentes

lugares  e  de  diferentes  formações.  Insisti  nas  conjunções  música  com  hipermídia,  streaming,

espetáculo e performance para ter resultados mais verticais.

A  organização  deste  trabalho  está  estruturado  em  5  capítulos.  No  capítulo  1,   O

ESPETÁCULO & OS AFINS, procuro recuperar  algumas  noções  sobre esse  conceito.  Discuto

sobre  o  deslocamento  do  espetáculo  contemporâneo  para  o  ciberespaço,  consumido  através  de

vários tipos de interfaces e suportes onde o conceito de corpo e platéia sofrem alterações, por conta

das  diversas  formas  de  representação  do  artista  (e  sua  presença)  e  frente  a  novas  formas  de

consumo/fruição, via redes de computadores e suas narrativas disruptivas. Aqui me referencio em

idéias  de  Giorgio  Agamben,  Edvaldo  Souza  Couto,  Danillo  Barata,  Flávia  Celeira  Corteza,

Eleonora Fabião,  Yvana Fechine,  Hans Ulrich Gumbrecht,  Marshall  MacLuhan, Lev Manovich,

Sandra Rey, Richard Schechner, dentre outros.

Já no capítulo 2 - A TRANSMISSÃO CONTÍNUA – faço um panorama das práticas e

plataformas  de  streaming7,  buscando  perceber  os  arranjos  nas  diversas  experiências  de  música

online e ao vivo (bem como do audiovisual, como consequência, por conta das interfaces gráficas

para a música). Trago aqui também algumas anotações sobre os impactos do Covid-198 junto aos

7 Pontuo que os termos streaming e broadcast(ing) tem significados próximos – o de transmissão abrangente, sendo 
que o broadcast(ing) vinha sendo comumente utilizado para as transmissões em rádio e TV, no sentido de fluxos 
para redes de emissoras. O dicionário Dicionário de Informática e Internet, de Márcia Regina Sawaya (São Paulo: 
Nobel, 1999 ),  conforma Broadcast como difusão, transmissão. A disseminação simultânea de informações para 
um conjunto de estações. Já o termo Streaming – que bem pode igualmente ser traduzido como transmissão, fluxo -,
no entanto refere-se mais aos fluxos em redes de computadores, ou seja, para difusão de dados, de conteúdos 
multimídia (de imagens e sons). Portanto, pensaria que nem todo broadcasting realizado antes, referindo-se às 
rádios e TVs, eram digitais (dados), mas sim distribuídos em ondas. Vê-se que esse termo tende a caducar, pois os 
sistemas de transmissão sofreram digitalização, como a rádio e a TV com sinal agora digital.

8  O vírus SARS-CoV-2 (da família Coronavirus, que causa doenças respiratórias), detectado em dezembro de 2019 
na China, provoca a doença COVID-19, que se proliferou de forma pandêmica no mundo, impactando de maneira 
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diferentes mercados de  streaming,  como forma de notificar  os serviços de artes  online ao vivo

enquanto infraestruturas suscetíveis às ocorrências sociais  e econômicas,  inclusive no campo da

políticas  públicas  relacionadas  às  artes,  artistas  e  saúde.  Embora  seja  um capítulo  panorâmico,

utilizei autores com vários perfis e de variados campos do saber na tentativa de ampliar o olhar

sobre esses formatos das práticas de streaming. Autores como Hamilton Almeida, Alessandro Arbo,

Fabrizio  Desideri,  Messias  Guimarães  Bandeira,  Frédéric  Bisson,  Hector  Fouce,  Anja  Nylund

Hagen, M. Lüders, Tatiana Rodrigues Lima, Auslander,  Patrícia Moran, para citar alguns.  Jesus

González Requena se tornou um ponto crucial de referência para pensar a pesquisa, na medida em

que ele propôs tipologias de espetáculos. Essas tipologias, no entanto, não apresentavam um modelo

que envolvesse as redes telemáticas, como arte distribuída, e, por isso, reforçam meu desafio de

pensá-las  em  ambientes  hipermidiático.  Presentes  ainda  autores  como  Alejandro  Rene  Viquez

Rodríguez, Remco Slager, Jonathan Sterne e Will Straw.

No capítulo 3 – CINCO EXEMPLOS (E MAIS ALGUNS) - pretendi criar um preâmbulo

para  justificar  essas  escolhas.  Busco  detalhar  cada  uma  delas  (como  objetos)  numa  descrição

empírica dos suportes e seus conteúdos. A partir das categorias eleitas por Requena, particularmente

do seu conceito de Cena Fantasma, pude pensar nos ao vivos telemáticos de música. Elenquei cinco

objetos principais (e mais outras 3 experiências como contraponto), buscando, como dito, exemplos

de diferentes perfis, que apontassem caminhos convergentes/divergentes e que gerassem elementos

para uma análise comparativa. Os exemplos são a plataforma Kexp, o projeto Boiler Room, uma

performance especial do grupo Kraftwerk, o duo Future Sound of London e o Re:Combo, além de

mais  3  experiências  na  Bahia,  envolvendo  artistas  locais.  Os  autores  aos  quais  recorri  foram

Cristiano  Figueiró,  Marilei  Fiorelli,  Paola  Barreto, Ken  Micallef,  Simone  Pereira  de  Sá,  Jeder

Janotti, Adriana Prates Sacramento e Nadja Vladi.

No capítulo 4 faço uma reflexão panorâmica sobre algumas estruturas metodológicas na área

das Culturas Digitais, da Comunicação Digital, da Netnografia e da Arte que buscaram categorizar

algumas experiências – ou apontam trilhas de pesquisa - e pensam modelos de análise de conteúdos

e serviços. Minha idéia é, a partir dessas propostas, experimentar uma ferramenta inicial de análise

que  possa  contribuir  na  criação  de  uma  matriz  de  categorização  de  experiências  estéticas  de

espetáculos  em  redes  telemáticas.  Uma  revisão  sobre  metodologias  que  me  inspirassem  uma

estrutura  mínima  para  eleger  e  refletir  sobres  acerca  das  características  desses  espetáculos  e

performances  em suas  similaridades,  convergências,  potencializações  e  descontinuações.  Tomo

como referências,  autores como Annette  Arlander,  Jo Bardoel e Mark Deuse,  Márcia Carvalho,

desestruturante em todos os setores da sociedade, notadamente no campo da economia, implicando em 
distanciamento e isolamento social, o que acentuou o uso das tecnologias de informação e o trabalho remoto.
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Sylvie Fortin, Pierre Gosselin, Paulo Hodkinson, Margaret Kartomi, Susan Kozel, André Lemos,

Graciela Lima López, Márcio Monteiro, Luciana Reitenbach, Viana Caroline Govari Nunes, Pedro

Nunes,  Marcos Palacios,  Alex Primo,  B.  Rieder,  T.  Röhle,  Richard Rogers,  Ramon Salaverría,

Gustavo Adolfo Pinheiro da Silva, Tommaso Venturini, Nicoletta Vittadini e Florian Wiencek.

No capítulo 5 - ANALISANDO AS TABELAS: CONVERGÊNCIAS, DIVERGÊNCIAS,

POTENCIALIZAÇÕES  E  RUPTURAS  –  exponho,  de  forma  sistemática,  e  inspirado  nas

metodologias  elencadas  anteriormente  no Capítulo  4,  alguns elementos  presentes  nos diferentes

objetos  que  me  chamaram a  atenção,  na  busca  por  rupturas  e  similaridades,  além de  itens  de

convergências e potencializações. Aqui a proposta é espelhar de forma mais gráfica – as tabelas -

esses elementos no intuito de buscar reconhecer diferentes caminhos e formatos de performances

dentro desse escopo do espetáculo em situação de streaming.

À GUISA DE UMA CONCLUSÃO – registra aquilo que acredito ter maior relevância num

apanhado  desde  a  discussão  inicial  sobre  a  noção  de  espetáculo,  passando  pelo  apanhado  de

experiências  e  plataformas  dedicadas  ao  streaming de  áudio  e  vídeo.  Retomo  as  lógicas  de

diferentes tipos de metodologias e de que forma pude usá-las para pensar os exemplos selecionados

de espetáculos em ambientes streaming, para, a partir das tabelas e análise das características dos

mesmos, entender  de que forma poderíamos apontar  uma estrutura inicial  para ser usada como

método  de  análise,  daquilo  que  acredito  que  são  formatos  de  espetáculos  em  situação  de

emergência,  de instalação,  a  partir  da conexão entre  a  experiência  de performances  musicais  e

audiovisuais em ambientes telemáticos.

Creio que o tema dessa pesquisa é tensionado pelo próprio momento de nascimento  do

mesmo – os live streamings audiovisuais – ainda fincando suas bases técnicas, de procedimentos e

formatos, de linguagens, de padrões estéticos e de modelos de negócios. Penso que o desafio está

apenas começando e espero contribuir com algum pensamento sobre isso.
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CAPÍTULO 1 – O ESPETÁCULO & OS AFINS

“Uma obra de arte, portanto, é uma forma completa e fechada
em sua singularidade como um todo orgânico equilibrado, enquanto,
ao mesmo tempo, constitui-se como um produto aberto, por causa de
sua susceptibilidade para inúmeras interpretações diferentes, que não
afetam sua inalterável especificidade. Por esta razão, cada recepção
de  uma  obra  de  arte  é  tanto  uma  interpretação,  quanto  uma
performance da mesma, porque em cada recepção a obra assume uma
nova perspectiva para si mesma.” (Umberto Eco em Obra Aberta9).

Os acontecimentos públicos, principalmente os de narrativas artísticas, sofrem efeitos das

tecnologias  de  toda  ordem em seus  procedimentos  –  como organização  e  repercussão  –  e  são

impactados pelas tecnologias de ponta, como as digitais e de redes telemáticas. Formatos anteriores

e novas narrativas artísticas surgem ou são afetados numa hibridação com essas tecnologias como

parte estruturante de seus processos criativos; eis os casos da xerox-arte, videoarte, webarte, a arte

telemática, a música eletrônica…

Estas  transformações  nos  processos  criativos  modelados  pelas  tecnologias  digitais  (ou o

surgimento de novas narrativas artísticas) não pertencem apenas ao contemporâneo, na medida em

que a arte - mesmo a de duas dimensões como a pintura - também sofreu impacto com o surgimento

de novas técnicas/tecnologias.  Na Renascença, temos a mudança de técnica do afresco10 e têmpera

para  o  óleo,  implicando  em  novos  resultados  nos  objetos  finais  e  expandindo  elementos  da

composição da obra.  Manovich (2001, p.  305) reforça  esta  idéia  de alteração da técnica  e  dos

processos produtivos não pertencentes ao digital, ao comentar o impacto da pintura a óleo:

A mudança para o óleo veio liberar enormemente os pintores, permitindo
rapidamente que eles composições muito maiores (...), assim como ter mais
tempo para modificá-las, quando necessário. Essa mudança na tecnologia de
pintura levou os pintores renascentistas a criar novos tipos de composições,
novos espaços pictóricos e novas narrativas.11 (MANOVICH, 2001)

9 ECO, Umberto. Obra Aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
10 Afresco (ou Fresco) é técnica de pintura/obra executada sobre uma parede, quase sempre em formato de mural; já a 

Têmpera é definida como uma técnica de pintura onde se mistura os pigmentos/corantes com algum tipo de 
aglutinante (fala-se em uma mistura de água e ovo), utilizada na pintura italiana nos séculos XIV e XV, e que 
propiciava uma secagem rápida e geração de brilho nas cores.

11 The switch to oils greatly liberated painters by allowing them to quickly create much larger compositions (...) as 
well as to modify them as long as necessary. This change in painting technology led the Renaissance painters to 
create new kinds of compositions, new pictorial space, and new narratives. Similarly, by allowing a filmmaker to 
treat a film image as an oil painting, digital technology redefines what can be done with cinema.
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Manovich vê uma similaridade dessa experiência ao que aconteceu com o cinema digital, já

que  essas  novas  tecnologias  (digitais)  propiciam  a  diretores,  cinegrafistas  e  editores  na  pós-

produção do filme. “(…) permitir que um cineasta possa tratar a imagem do filme como uma pintura a

óleo, redefinir o que pode ser feito no cinema através da tecnologia digital”. (2001, p. 305)

1.1 – Objetos culturais da cultura digital

É na Contemporaneidade,  no entanto,  que há uma “agudização”  dessas experiências  em

várias linguagens e eventos, especialmente nas narrativas já amparadas pelos suportes tecnológicos

- como a fotografia, o cinema, o vídeo e a música com seus instrumentos eletrônicos. Alteração,

dependência e transformação dessas linguagens artísticas, não só nos seus processos criativos, mas

nos direcionamentos aos públicos, dado o impacto da informática e das culturas digitais e das redes

telemáticas, são visíveis, são objetos culturais.

Manovich (op. cit), ao falar de objetos culturais associados às novas mídias, reforça essa

nossa dependência das tecnologias nas produções de conteúdos, incluindo os de criação artística.

Ele nos traz o exemplo da arte eletrônica do vídeo, ainda na década de 1960, em sua fase inicial,

onde o artista passa a ser também um técnico dos novos aparatos:

(…) os artistas do vídeo começaram a construir os sintetizadores de vídeo
baseados  no  mesmo princípio.  O artista  já  não  era  um gênio  romântico
gerando um novo mundo puro fora de sua imaginação; ele se tornou um
técnico girando um botão aqui, pressionando uma chave de transição lá - um
acessório para a máquina12. (MANOVICH, 2001)

A Videoarte,  enquanto  expressão  artística,  surgia,  então,  como derivação  do  vídeo,  um

recurso basicamente de gravação em fita magnética,  exibindo-se como narrativa costurada pelos

recursos  da  tecnologia.  É  um  salto  à  frente,  em  relação  ao  recurso  de  gravação  de  imagem,

propondo uma narrativa, um discurso disruptivo em relação ao armazenamento em fita e até mesmo

ao  uso  do  vídeo  na  replicação  de  narrativas  já  instaladas  (como  o  documentário,  a  vídeo

reportagem, o vídeo institucional…).

Quanto à época que comporta igualmente as manifestações e experiências de toda ordem

(aquelas que alimentam coisas do passado recente, as que se expandem numa nova experimentação,

buscando rupturas), recupero aqui o conceito de Agamben (2009), sobre a contemporaneidade, para

12 “(…) video artists began to build video synthesizers on the same principle. The artist was no longer a romantic 
genius generating a new world purely out of his imagination; he became a technician turning a knob here, pressing 
a switch there - an accessory to the machine.“
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alimentar essa ideia de salto à frente, onde destaca-se um distanciamento que aponta para um devir

adiante:

A  contemporaneidade,  portanto,  é  uma  singular  relação  com  o  próprio
tempo,  que adere  a este  e,  ao mesmo tempo, dele  toma distâncias;  mais
precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma
dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente
com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são
contemporâneos  porque,  exatamente  por  isso,  não  conseguem vê-la,  não
podem manter fixo o olhar sobre ela” (AGAMBEN, 2009, p. 59).

É nesse  sentido  que  quero  pensar  que  o  espetáculo,  enquanto  conceito  de  experiências

diversas  (no  palco,  na  rua,  nas  salas  de  exibição,  na  internet),  apresenta-se  no  cenário  da

Contemporaneidade sob várias formas, mas algumas dessas experiências apontam um deslocamento

à frente, um outro devir, basicamente impactado ou se apropriando das tecnologias de redes – da

telemática13 - , que é o que me chama a atenção.

Se pensamos que as tecnologias têm impactado nas narrativas artísticas, o que seria, então, o

espetáculo impactado pelas redes digitais?

1.2 – De volta a Debord

No clássico livro A Sociedade do Espetáculo, onde Debord já amplia a noção de espetáculo

para  além dos  palcos,  colocando-a como parte  de  um mecanismo social  engrenado à  máquina

econômica,  destaca-se  a  afirmação  que  “a  expansão  econômica  é  sobretudo  a  expansão  dessa

produção industrial específica. O que cresce com a economia que se move por si mesma só pode ser

a alienação que estava em seu núcleo original” (DEBORD, 1997, p. 24). Para ele, “toda a vida das

sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa

acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se representação” (1997, p.

13). Com isso, o autor defende em seu texto que “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas

uma reação social entre pessoas, mediada por imagens” (1997, p. 14), capaz de produzir alienação.

“O espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação” (1997, p. 24).

A  Sociedade  do  Espetáculo  traz  um  texto  focado  nos  aspectos  ideológicos  da

espetacularização  como  produto  da  máquina  econômica  do  capitalismo/propriedade  privada.

Debord, apesar de pensar além dos palcos tradicionais, formula seu conceito de espetáculo como

13 Telemática entendida aqui como um conjunto de tecnologias da informação e da comunicação (telecomunicações) e
da informática capaz de gerar armazenamento e difusão de conteúdos (texto, som e imagens) em redes digitais.
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sinônimo da  espetacularização,  no entanto.  O que,  a   meu ver,  é  um conceito  distante  do que

intenciono pensar acerca das experiências de espetáculos telemáticos. Daí também surgem algumas

críticas a Debord e seu conceito de espetáculo como elemento alienante. 

Há, nesse sentido, inúmeras críticas a essa noção trazida por Debord, dado que ele se prende

à idéia de espetacularização, advinda de uma necessidade do sistema capitalista, onde tudo pode ser

mercadoria.

No artigo  O legado de Guy Debord:  reflexões  sobre  o espetáculo  a  partir  de sua obra,

Negrini e Augusti (2015) destacam que ao definir o espetáculo, Debord demonstra que as relações

entre as pessoas não são autênticas,  elas são de aparência.   Debord expõe uma forte crítica ao

espetáculo como sendo um resultado dos modos de produção existentes. “(…) O autor deixa claro

que vê o espetáculo como um meio de dominação da sociedade e como uma forma de afirmação das

escolhas já feitas na hora da produção” (2015). Para Negrini e Augusti, Debord reforça a idéia de

que o espetáculo atua a favor do capitalismo e o  acaba dando-lhe consequência. “A partir dessa

inferência, já fica claro no pensamento do autor a ideia de que o público é alienado e passivo frente

às investidas  do espetáculo  e  que só lhe resta  consumir  as imagens e  os  produtos  que lhe são

oferecidos”, concluem.

Para  Debord,  há  uma  aceitação  passiva  do  público/consumidor  pois  a  função  dessas

imagens, da espetacularização, é reforçar os aspectos positivos. “O espetáculo se apresenta como

uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Não diz nada além de ‘o que aparece é bom, o

que  é  bom aparece”  (DEBORD,  1997,  p.  16-17).   Negrini  e  Augusti  (2015)  acentuam  que  o

espetáculo é tratado por Debord como um agente de manipulação social e conformismo político,

“chegando a ser comparado a uma permanente Guerra do Ópio, que tem como objetivos embriagar

a consciência dos atores sociais e fazer com que eles se identifiquem com as mercadorias que estão

sendo oferecidas pela indústria cultural e venham a consumi-las”. 

Debord discute essa sociedade do espetáculo sob a ótica desses mecanismos de  exacerbado

do capitalismo, vendendo suas imagens como elementos de manutenção do mesmo14, em formas de

espetacularizações. Ele nos traz uma definição do termo que reforça a ideia: “não é um conjunto de

imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”, embutindo aí essa relação

que se estabelece entre os entes a partir das imagens.

Debord é incisivo em definir o espetáculo apenas como um instrumento do capitalismo com

funções de alienação e fetichismo em relação às mercadorias. As críticas ao pensamento debordiano

14  Este debate será lembrado também por Renato da Silveira (2001, p. 116), quando o mesmo afirma que: “O 
espetáculo contemporâneo mais característico, produzido pela grande mídia e por poderosos grupos empresariais, 
tornou-se veículo de várias funções sociais conservadoras, particularmente importantes, tradicionalmente atribuídas
ao rito espetacular, como impor escalas de valor, padronizar a opinião e o comportamento coletivo, assegurar a 
veiculação do discurso oficial, a popularidade dos ricos e dos poderosos...”
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aparecem frente ao fato de seu texto focar o espetáculo apenas como esse viés alienador e como

instrumental do modo de produção capitalista, sem uma atenção a um pensamento estético/artístico

de outras formas de experiência sensitivas e muito menos como acontecimento social  que pode

propor exatamente uma narrativa contrária às ideologias dominantes e/ou à máquina capitalista e

suas armadilhas de alienação.  Negrini e Augusti defendem que Debord tem “um ponto de vista

severo e radical sobre a sociedade moderna”, percebendo-a somente como alienada e espetacular: 

Ele não demonstra em seus escritos conseguir perceber que as pessoas que
contemplam o espetáculo estão inseridas em uma determinada cultura e que
a competência cultural vai ser fundamental no momento em o espectador vai
receber  as  mensagens  midiáticas.  Quando ele  fala  da  propaganda,  deixa
claro que esta tem poderes supremos sobre o público e que consegue criar
necessidades  de   –  demonstrando,  assim,  a  sua  concepção  acerca  da
supremacia do emissor sobre o receptor. (NEGRINI e AUGUSTI, 2015)

Embora Debord e suas idéias sejam uma referência forte em torno do termo espetáculo – e

creio que seja ainda de extrema importância resgatá-lo -, essa pesquisa segue numa outra direção

que  não  o  da  espetacularização,  mídia,  indústria  cultural.  Espetáculo  numa  perspectiva  que

enquadre as diversas formas do que entendemos de uma situação/experiência estética onde somos

espectadores de um acontecimento público, artístico ou não. 

Penso no termo “espetacular” como uma atribuição corriqueira para vários acontecimentos.

Porém dizendo respeito a algo extra, que nos chama a atenção no cotidiano. Está além da arte.

Rubim (2005, p. 12), ao vasculhar a origem semântica do termo espetáculo (spetaculum), recupera-

o  como  aquilo  que  “atrai  e  prende  o  olhar  e  a  atenção”,  parecendo  reforçar  a  idéia  de  sua

aplicabilidade aberta e vasta. Esse conceito elege o olhar e a atenção como pilares primários que

eleva a imagem como o elemento espetacular para alguém que presencia a experiência. É o “sentido

rei” (o olhar, a visão) de Requena (apud Rubim, 2005) sobre o qual o sujeito se instala como o

espectador.  Podemos dizer  que o espetáculo só se instala  quando é público,  porque de público

precisa para ser espectado. Quanto mais sensacional, quanto mais extraordinário, mais seduz, mais

domina por atenção.

Acerca da eleição, por Requena, do olhar como “sentido rei”, Cortez (2017) entende que o

autor parte do princípio da “relação do corpo com o espetáculo, segundo a qual o espetáculo surge

da relação de um espectador e de uma exibição que se oferece. A partir disso o autor investiga quais

os sentidos sensoriais estão envolvidos no jogo do espetáculo – espectador e exibição”.   Cortez

destaca  que  Requena  inicialmente  “descarta  o  tato,  o  olfato  e  o  paladar  como  sentidos  que

estabeleçam  uma  relação  de  espetáculo.  Isso  porque  são  sentidos  que  caracterizam  melhor  a
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intimidade, a proximidade”. Para o autor, o espetáculo - a relação espetacular –  ao contrário, parece se

constituir à distância15: 

O  espetáculo  se  realiza  onde  os  corpos  não  se  encontram,  corpos
distanciados. Assim, sobram os sentidos da audição e a visão. A audição, no
entanto,  estabelece uma distancia  demasiada,  separa-se  do corpo de uma
forma que  somente  por  ela  não  o  vemos,  não  estabelece  uma exibição,
apenas a referencia a um espetáculo, como é o caso de uma transmissão de
uma partida de futebol. (…) a visão é o sentido rei do espetáculo, com o
qual  o  sujeito  se  constitui  em  espectador.  O  autor  estabelece  aqui  um
conceito para a sua concepção de espetáculo, como aquele em que o corpo
que atua,  que  se  exibe,  ou  que  os  resultados  imediatos  de  seu  corpo se
tornem visíveis, que estabeleça uma relação de exibição – corpo/espectador
– como espetáculo. (CORTEZ, 2017)

1.3 – Os modelos de Requena

Em  outra  perspectiva,  na  obra  El  Espetaculo  Televisivo (1988)  Requena  introduz

categorizações dentro de sua noção de espetáculo, sob a ótica de alguns modelos estéticos, embora

ainda sem discutir o impacto das atividades artísticas audiovisuais em redes telemáticas. O autor

estabelece, ao que ele chama de “topología del espectáculo”, os seguintes modelos:

● O Modelo Carnavalesco – que consiste em eventos onde os limites do palco não são

tão visíveis  e demarcatórios do que seriam os atores e seu público. Por exemplo, as

festas populares, em especial o carnaval – o espetáculo é o próprio público. Aquele

que  é  olhado  (que  prende  a  atenção)  é  aquele  que  também pode  olhar  (ter  sua

atenção presa). Além disso não há um ponto privilegiado, o espectador-espectado vê

parte do espetáculo, por estar dentro dele. 

● O  Modelo  Circense  –  onde  se  estabelece  uma  divisão  entre  espectador  e  cena

(espetáculo):  “aquella  en  la  que  el  evento_espectáculo  ocupaba  un  determinado

centro  en  torno  al  cual,  en  disposición  circular  o  elíptica,  se  disponían  los

espectadores;  así  sucedíaen el  circo romano, el  hipódromo,  las pruebas deportiva

(…)” (REQUENA, 1988)

● O Modelo de Cena Italiana – que, com o fim do espaço circular e da elipse no palco

(circense)  o  palco  italiano,  estabelece  um  afastamento  do  espectador  da  cena

(inibindo sua  participação  como actante)  e  ao  mesmo tempo,  contraditoriamente,

privilegiando-o como figura para quem a cena deve ser preparada e realizada. Essa

posição “nobre” (de ver integralmente e a distância), pertencia antes  à Nobreza, em

15 “el espectáculo – la relación espectacular – en cambio, parece constituirse em la distancia”
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seus  camarotes  ou  janelas.  “una  nueva  configuración  del  espacio  espectacularen

función del lugar ocupado por el espectador, al que se reconoce, por primera vez, el

derecho a un pleno dominio visual del espectáculo (...)” (REQUENA, 1988)

● O  Modelo  de  Cena  Fantasma  –  que  recupera  a  idéia  do  palco  italiano,  porém

pensado do ponto de vista das novas espacialidades criadas pelas tecnologias, como

o cinema (na sala de cinema), por exemplo. Fantasma porque o principal dispositivo

do cinema – a camera filmadora – vai imaginar um espaço virtual para o espectador

ver  a  cena  gravada.  A camera  vai  decupar  o “real”  pensando em um espaço de

projeção e fruição (online) para um espectador que vê num raio de tela de 180 graus.

"(...) Así, la posición de la cámara en el momento de la filmación o de la grabación

de la imagen prefigura el lugar virtual, essencialmente concéntrico, que luego habrá

de adoptar el espectador.(...)" (REQUENA, 1988)

Há espetáculos onde o espectador é igualmente a imagem, sendo ele o que atrai e prende o

olhar e a atenção de outro - como na categoria “carnavalesco”. Há espetáculos onde há claramente a

separação dos lugares (os dois lugares): da imagem e daquele que a consome – as cenas de palco.

As divisórias se estabelecem – palco x espectador - diferentes das cenas abertas, carnavalescas,

presentes em festejos populares, onde os escopos se confundem. 

Estamos falando – nessas cenas de palco  - de modelo ainda não em diálogo com o entorno.

O entorno,  nos  tempos  atuais,  é  um entorno  expandido,  ampliado  pelas  tecnologias  em redes,

expandindo  a  difusão.  Ele  vai  conectar  esse  espetáculo  a  novas  dimensões  públicas,  a  novas

sociabilidades,  a  novas  formas  de  fruição  e,  por  conseguinte,  buscar  novas  formas  de  atrair  e

prender o olhar e a atenção.

A  complexidade  dos  espetáculos  contemporâneos,  alimentada  pelo  diálogo  com  as

tecnologias do digital em rede, traz motivação para uma reflexão sobre a hibridação de linguagens e

sua expansão nas circulações e fruição, bem como o desafio de se experimentar um pré-modelo de

análise sobre esses espetáculos de caráter performático telemático.

Esses espetáculos contemporâneos têm se conectado a três grandes vertentes. A primeira

delas  diz  respeito  a  essa  convergência  midiática,  potencializada  pelas  tecnologias  do  digital,

fazendo  com  que  as  narrativas/linguagens  dialoguem  entre  si,  gerando  uma  espécie  de

contaminações  de  umas  com as  outras;  a  outra  vertente  diz  respeito  às  formas/formatos  dessa

exposição e dos modos de fruição, já que um mesmo produto se expande através de diferentes redes

de  acessibilidade,  reformatando-se  ele  próprio,  adequando-se  (seu  formato)  ao  suporte

(janela/interface) e atingindo os mesmos ou diferentes públicos; por último, em um campo mais
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periférico à estética, está o modelo de negócio, de sobrevivência desses produtos simbólicos, como

mercadorias da cultura, um modelo transmidiático e hipermidiático de bens culturais.

Em sua  quase  totalidade,  os  espetáculos  atuais  dialogam com as  mídias.  Ou elas  estão

interconectadas em  seus  processos  de  produção  –  é  o  caso  de  algumas  experiências  de  arte

telemática  -  ou  são  instrumentos  associados  para  expandir  esse  produto  para  novos  dimensões

públicas – ou, ainda, os dois. O termo performance – hoje carregado de um sentido mais amplo –

tem sido intensamente experienciado em redes telemáticas.  Amaral,  Soares e Polivanovi (2018)

afirmam que é “cada vez mais oportuno pensar o conceito de performance no contexto midiático

contemporâneo”. Os lives streamings atuais são um forte exemplo desse contexto. 

Schechner (2006, p. 17), em seu texto “O que é performance?”, vai categorizar 8 tipos de

performance (1. na vida cotidiana – cozinhar, sociabilizar, “ir vivendo” 2. nas artes 3. nos esportes e

outros  entretenimentos  de  massa  4.  nos  negócios  5.  na  tecnologia  6.  no  sexo 7.  nos  rituais  –

sagrados e temporais  8.  em ação),  bem como 7 tipos de funções  para a  mesma (1.  entreter  2.

construir algo belo 3. formar ou modificar uma identidade 4. construir ou educar uma comunidade

5. curar 6. ensinar, persuadir e/ou convencer 7. lidar com o sagrado e/ou profano). 

De maneira geral, o autor define performance: “Nos negócios, nos esportes, e no sexo...”

“realizar performance” é fazer algo no nível de um padrão – ter sucesso, ter excelência. Nas artes,

“realizar  performance”  é  colocar  esta  excelência  em um show,  numa peça,  numa dança,  num

concerto.”Na vida cotidiana, “realizar performance” é exibir-se, chegar a extremos, traçar uma ação

para aqueles que assistem. No século XXI, as pessoas vivem pelos meios da performance como

nunca viveram antes.” (op.cit.).

Performance, nessa ampla conceituação de Schechner, no entanto, propõe algo que é exposto

para  o  outro.  Essa  noção  torna-se  mais  clara  no  campo  das  artes,  onde  ela  se  dá  a  partir  da

existência do outro (o público). 

Sobre  o  público,  Cohen,  em  sua  reflexão  sobre  a  performance,  o  categoriza  em  dois

formatos:

“(…) No que tange à presença do público (...). A posição que adotamos foi
de considerar duas formas cênicas básicas: a forma estética, que implica o
espectador, e a forma ritual, em que o público tende a se tornar participante,
em detrimento de sua posição de assistente.” (COHEN, 2002, págs.  28 e
29).
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Cohen, então, traz 2 categorias: a forma estética como essa que separa o espaço cênico do

público (espectador) e a forma ritual, onde este pode interagir com a performance/performer. 

Essa  seria  uma  observação  aplicável  às  várias  categorias  de  espetáculos  atuais  -

particularmente às experiências de shows streamings, de performance em redes telemáticas?

1.4 - Rasurando as geografias de palco

Do cenário contemporâneo anterior (esse não tão cibernético), recupero aqui as experiências

de multilinguagens do “teatro de rua” do grupo catalão La Fura dels Baus, criado em 1979, em

Barcelona, que se consagrou como uma manifestação de vanguarda, por associar seu teatro urbano à

utilização de recursos circenses e de tecnologias, que visavam confundir as fronteiras platéia/ator

numa espaço cênico de multi-acontecimentos em vários linguagens. 

Embora se conecte com os conceitos de carnavalesco e circense, definidos por Requena,

esses  espetáculos  tinham,  mesmo  com  essa  associação platéia/público  no  espaço  cenográfico,

campos  definidos:  os  atores  do  espetáculo  do  La  Fura conduziam  sempre  ação,  definindo

geolocalizações para palco e platéia. O espaço do espectador ganhava ampliação pela performance

sem bordas tão definidas porque voláteis, mas os atores (os artistas) e o lugar de cena criavam a

diferença palco/platéia. 

Podemos pensar que o espectador participante aciona uma rasura nessas geografias do palco e

platéia? O que podemos chamar de espectador participante?

Melin (2008, p. 61) diz que o espaço de ação do espectador amplia a noção de performance

como um procedimento que se prolonga também no participante. Há uma tentativa constante de

“vislumbrar uma obra como deflagradora de um movimento participativo e que existe não como

obra  pronta,  fechada  em  si  como  materialidade  silenciosa,  mas  como  superfície  aberta  e

distributiva”. 

Porém,  essa  espacialidade  não  seria  instalada  pelos  atores,  definido  pelos  mesmos,  por

serem protagonistas daquilo que “atrai e prende o olhar e a atenção”?

De  uma  forma  semelhante  ao  teatro  e  a  dança,  como  afirma  Glusberg  (1987,  p.  73),  a

performance se caracteriza pela realização de atos em situações definidas. “Contudo, apesar de ser

uma expressão artística, como estas, a performance não se caracteriza, necessariamente, por ser um

espetáculo ou um show.”  Essa afirmativa de Glusberg complexifica a noção de performance ao

mesmo tempo nos leva a pensar que um show streaming não é mais um show musical, no sentido

clássico de um palco/platéia, mas uma apresentação audiovisual distribuída em rede digital.
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Esse é o caso de atividades artísticas musicais em ambientes digitais telemáticos em geral,

os  quais  temos dificuldade  de analisar  sob a  ótica  de teorias  ligadas  às  narrativas  artísticas  do

audiovisual ou até mesmo sob a ótica do “espetáculo”?  Poderíamos pensar nesses espetáculos em

redes telemáticas como performances, mesmo que a base dessas performances, em seus espaços

geolocalizados, sejam caracterizados como espetáculos, com platéia, palco e artistas?

Os atuais modelos de análise de produtos audiovisuais têm usado como base a narratologia e

linguagem/teoria  do  cinema/teatro,  focados  em  produtos  “tradicionais”  (filmes  de  ficção,

reportagem, documentário, contos, peças teatrais, óperas...) não contemplando esses novos desafios

advindos dos eventos de artes em redes telemáticas.

1.5 – Circense expandido

Volto  ao  La  Fura  dels  Baus.  Embora  explorem  procedimentos  carnavalescos  em  seus

espetáculos,  o  La  Fura está  mais  próxima  ao  modelo  circense  de  Requena.  Mas  é  uma outra

característica de sua atuação que quero destacar: os seus “territórios expandidos”. La Fura dels Baus

fazia/faz  convergências  midiáticas  e  de narrativas,  associando teatro,  circo,  projeção de vídeos,

dança, música… em acontecimentos de palco tradicionais e nos ambientes fora destes, onde o grupo

experimenta/experimentou  cinema,  ópera,  disco/música,  internet,  com seu “teatro  digital”  –  em

territórios  expandidos.  Essa expansão ganha radicalização não somente no ciberespaço,  mas no

oceano mesmo, sobre os mares, com o projeto Naumon16 - um barco de “teatro flutuante” com os

espetáculos Terramaquia, Naumaquia e SUB-Matria. O grupo define o projeto Naumon como “um

navio cheio de ilusões, energia e, especialmente, teatro e criação.  (…) O Naumon é um espaço de

criação nômade aberto a toda a profissão e La Fura dels Baus quer que você se sinta em casa.”17

No geral, a experiência do La Fura é uma expressão do espetáculo anti-natural. Aquele que

se  exagera  esteticamente  e  por  isso  se  afasta  da  rotineiro,  como afirma  Abrão  (2007)  quando

defende que a utilização da tecnologia nas produções artísticas é “uma das formas pelas quais o ser

humano se distancia de uma simples imitação da natureza”. Para Abrão, “essa concepção de ser

humano entendido como um aparato  tecnológico  parece  ser uma negação a  tudo que remeta  à

natureza humana”.

16 “El Naumon de La Fura dels Baus es un barco cargado de ilusiones, de energia, y sobre todo de Teatro i creación. 
Esta arriesgada apuesta cultural nació el 2004, año del 25º aniversario de la compañía, con una fuerte inversión por 
parte de La Fura y el apoyo de algunas instituciones. Actualmente, sólo los esfuerzos de toda la compañía hacen 
posible su supervivencia. El Naumon es un espacio nómada de creación abierto a toda la profesión y La Fura dels 
Baus quiere que os sintáis como en casa.”http://www.naumon.com

17 http://www.naumon.com
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O que inferir a partir desses recortes? As tentativas de pensar os “deslimites” entre palco e

platéia  a  partir  de  performances  artísticas  nem  sempre  correspondem  ao  empoderamento  do

espectador  na  ação,  mas  apenas  a  instalação  de  situações  geolocalizadas  não  rígidas  onde  as

ambiências de palco e platéia são maleáveis, mas a ação é dirigida pelos verdadeiros actantes (os

atores e suas tecnologias manipuladas e/ou programadas) e não pela platéia “participativa”, a não

ser  nos  espetáculos  carnavalescos,  como  atesta  Requena,  onde  o  foco  de  atenção  sofre

deslocamentos.

1.6 – Hibridações

Com  o  advento  da  cibercultura,  ou  da  apropriação  das  tecnologias  nos  processos  de

produção simbólica e material do ser humano, ou das culturas digitais telemáticas (entendida aqui

como produtos e serviços online) há uma potencialização de várias características do espetáculo na

contemporaneidade.  Se o  La Fura traz em sua estética a busca de rupturas geolocalizadas entre

palco  e  platéia,  bem  como  o  da  hibridação  de  linguagens  a  cibercultura  e  suas  apropriações

acentuam  essa  hibridação,  essa  convergência,  e  cria  a  possibilidade  para  que  experiências

geolocalizadas  sejam  distribuídas  em  redes  telemáticas,  estabelecendo  outros  parâmetros  entre

palco  e  platéia,  atualizando  as  hibridações,  os  processos  criativos  e  as  formas  de  fruição  e

participação.

Há uma mudança de escala na contemporaneidade: espetáculos com narrativas baseadas em

hibridação agora distribuída em redes digitais. 

Nesse  contexto,  é  possível  separar  cultura  –  como produção material  e  simbólica  do  ser

humano - do campo digital? Separar as artes das tecnologias do digital?

Jerkins  (2008, p.  41) defende que 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”. 

No campo das artes, no cenário das redes telemáticas, essa convergência se dá internamente

(interpenetração das linguagens) mas também em sua forma expandida (ou distribuída em rede),

articulando  o local  com os  não-lugares18.  O presencial  (estar  presente  durante  a  experiência)  é

também distante – um presencial-expandido, revelando novas formas de “atrair e prender o olhar e a

18 O termo não-lugar, um conceito proposto por Marc Augé, foi bastante utilizado nos estudos sobre lugares públicos 
e cultura digitais. Augé o pensa como um espaço de passagem impossibilitado de dar forma a qualquer tipo de 
identidade ou qualquer espaço que funcione como campo de transição. Então o termo se aplicou (e se aplica) a 
vários ambientes do ciberespaço. AUGÉ, Marc, Não-lugares, 90 Graus Editora, 2005.



31

atenção”,  da  produção  à  fruição.  O  desafio  é  pensar  em  performances  artísticas  realizadas  e

distribuídas em redes digitais, reprogramando nossas noções de espaços, público, interação, modos

de consumo e fruição.

Então, em que medida os espetáculos contemporâneos performativos em redes telemáticas

se constituem em numa nova categoria  de espetáculo,  frente a essa nova dimensão pública – o

ciberespaço?  E,  em considerando os  contextos  desses  espetáculos  contemporâneos  distribuídos,

quais são as novas formas dessas experiências, seus parâmetros de investigação e análise e seus

elementos constitutivos?

Se “toda nova tecnologia cria um novo ambiente” (MCLUHAN, 2007, pgs. 11-12), quais os

impactos desse novo espaço comunicacional,  em cruzamento de sociabilidade e tecnologias, nas

acepções estéticas dessas narrativas artísticas?

Um show exibido  online está além do próprio show geolocalizado.  Ele se transforma em

produto audiovisual e é consumido através de diferentes interfaces, gerando diferentes formas de

modelagem para diferentes fruições. 

Os  espetáculos  contemporâneos  em  redes  telemáticas  comportam  uma  temporalidade

especial: são streaming (fluxos em tempo real, a distância, contínuos), num primeiro momento, e on

demand (via recurso de recuperação de dados/memória, contínuos) para  posterior. A relação de

consumo do público igualmente se altera, já que o ambiente hipermidiático reconstrói essa relação

(conteúdo/fruição), como atesta Arlindo Machado:

“Com  os  mais  recentes  formatos  de  armazenamento  das  informações
computacionais,  o receptor  pode entrar  no dispositivo textual  a partir  de
qualquer ponto, seguir para qualquer direção e retornar a qualquer endereço
percorrido.” (MACHADO, 1997, PG. 226)

São  produtos  ou  processos  construídas  e/ou  permeadas  pela  fusão de  linguagens  e  de

tempos, gerando narrativas complexas de imagens, textos, sons, luz, com início/meio/fim ou apenas

de mostração19. Enquanto mostração trazem uma mesma complexidade de imagens, textos, sons e

luz, porém sem um fio de  contação,  nem narrativas lineares.  Essas performances em ambientes

hipermídia  nos trazem um desafio de pensar elementos  analíticos  para uma categorização,  com

implicações de ordem estética.

19 O termo mostração refere-se a um tipo de exibição onde não existe uma narrativa explícita, contando uma história 
com inicio/meio/fim, mas apenas exibindo um conteúdo imagético. Refere-se a uma câmera apontada para um 
ambiente, no caso do cinema, sem enquadramento diversos nem montagens, apenas registrando um fato. A técnica 
me lembra o conceito de Cinema Direto, onde o cineasta e a camera procura interferir o menos possível na 
produção dos conteúdos, buscando mais um registro “neutro” do que uma interpretação.
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1.7 - De um local para outros tantos outros lugares

Retomamos  aqui  uma  das  primeiras  experiências  de  espetáculos  contemporâneos  de

interconexão de linguagens, em tempo real, e a distância (em redes digitais): os shows pioneiros do

grupo  FSOL  (Future  Sound  Of  London)20,  coletivo  britânico  de  música  eletrônica  que  se

apresentava em a) formato Live PA21, b) executando a música direto de seu estúdio ou estações de

rádios; c)  via tecnologia Integrated Services for Digital Network (ISDN)22 e d)  em apresentações

multimídias/audiovisuais,  que  poderiam  ser  consumidas  a  distancia,  e)  porém  com  presença

geolocalizada de seus fãs. 

Em  depoimento  sobre  o  projeto  Lifeforms  (show/disco),  Cobain  (integrante  do  FSOL)

afirma que “...queríamos lançar uma música muito envolvente e alucinante, longa e que te deixasse

encharcado ... Lifeforms estava redefinindo o 'ambiente eletrônico experimental clássico' - essa foi a

frase  que  usamos.”23 A  performance  do  FSOL  está  além  dos  palcos  e  das  categorizações  de

espetáculos tradicionais. Seu projeto de ambient music se complementa quando o ouvido quer ver

as imagens e quando os olhos querem ouvir as imagens, numa experiência onde se busca a imersão

em redes telemáticas a partir das imagens em 2 e 3D, com as projeções videográficas. O conceito

está  presente  no  registro  em  vídeos  como  o  Lifeforms24.  É  um  espetáculo  audiovisual

contemporâneo expandido, com públicos em redes telemáticas e geolocais. Um dos raros momentos

gravados: “show” em telão,  arte  computacional,  imagens dos músicos em estúdio (a distância),

registrado no The Essencial Festival Brighton (Inglaterra), em 199725 - a plateia e artistas se juntam

em  uma  mesma  temporalidade  e  diferentes  localidades.  Show  transmitido  em  ISDN,  onde  a

projeção de imagens (telerrealidade) é o espetáculo. Passados mais de 20 anos, essa experiência de

espetáculo  coloca  em  discussão  os  tempos,  os  lugares,  a  cena  e  a  forma  de  fruição  de  uma

performance, essa atividade que não gera produto, mas existe-enquanto-sendo, criando um território

temporário formado pelos corpos (platéia e músicos) e os atores técnicos e tecnológicos.  

Isto também impacta sobre o conceito de cena, que sempre esteve baseado em rotinas locais,

numa referência  a ambientes/espaços  geolocalizados.  Porém a noção de “cena”,  segundo Straw

20 http://www.futuresoundoflondon.com/ Duo formado por Garry Cobain e Brian Dougans (1991), que produzem 
ambiente music

21  Live PA é live power amplification (som ao vivo amplificado, numa referencia a fazer música eletrônica tocando 
instrumentos digitais em tempo real ligados diretamente a amplificadores e caixas de som)

22  Conjunto de padrões de comunicação para a transmissão simultânea digital de voz, vídeo, dados e outros serviços 
de rede ao longo dos circuitos tradicionais da rede telefônica pública comutada, ainda usado em formatos de 
videoconferência.

23 “...we wanted to release a very immersive, mind-blowing piece of music that was long and would deeply drench 
you in it...Lifeforms was redefining 'classical ambient electronic experimental' — that was the phrase we used” 
Remixmag.com, em fevereiro, 2007.

24  http://www.youtube.com/watch?v=9Pkz349EFl8
25  http://www.youtube.com/watch?v=2Xh1gpfd4ik



33

(apud Janotti, 2012), “não precisa ter agentes humanos ativos em seu centro; também pode referir-

se a redes, nodos e trajetórias de circulação.” As temporalidades e as localidades foram alteradas

pelo ciberespaço, pelos agentes não-humanos.

Duas outras experiências (Kexp e o Boiler Room), mais atuais, trazem novas configurações

e revelam novos aspectos. O Kexp (http://kexp.org) é uma organização que sobrevive de donativo.

Basicamente  é  um  projeto  de  programa  de  rádio  americano  independente  (FM  90.3,  Seattle),

surgida  ainda  em  1972,  com  o  propósito  de  dar  visibilidade  aos  artistas  da  região  e  à  arte

comunitária, com licença cedida pela Universidade de Washington , destacando a música alternativa

e o indie rock:

KEXP é  mais  do  que  uma estação  de  rádio.  KEXP é  uma  organização
artística dinâmica que oferece ricas experiências musicais no ar, online e nas
ruas.  Os  serviços  exclusivos  da  KEXP beneficiam três  grupos  distintos:
amantes da música, artistas e a comunidade artística. (...) A programação da
KEXP apresenta programas de variedade e especialidade que trazem para
você os sons emergentes e favoritos de longa data do noroeste do Pacífico,
do país e de todo o mundo.26

A música (áudio), em formato de show ao vivo na rádio (streaming), é um novo produto

(netvídeo) em canais do Youtube (http://www.youtube.com/user/kexpradio) (on demand). Música é

vídeo, em canais de imagens. Vídeo, numa perspectiva de mostração, já que a câmera apenas exibe

a performance em enquadramento quase sempre fixo, ou com alguma decupagem. Eis o caso de

Orphic  Oxtra em Viiinur27.  De show ao vivo  em estação de rádio,  expande-se para a  internet,

transformando-se  em  netvideo  em  tempo  real  (streaming)  -  guardado  como  produto  a  ser

consumido posteriormente (on demand).

Refletir  sobre  um  protótipo  de   modelo  de  análise  sobre  esses  conteúdos  híbridos  e

telemáticos artísticos, baseados em música, portanto, nos coloca o desafio de pensar um enfoque

metodológico amplo, como defende Mesquita e Massarolo (2014), que  não recaia apenas sobre

análises  dos  conteúdos  midiáticos  ou  em estudo da  recepção,  mas  sobre  as  características  que

constituem a  mídia  e  como suas  qualidades  se  relacionam com os  demais  atores  do  ambiente

comunicacional,  sejam eles outros meios de comunicação, o próprio público ou  produtores de

mídia. “O  fenômeno atual da convergência midiática veio a explicitar ainda mais essas relações,

26 “KEXP is more than a radio station. KEXP is a dynamic arts organization that provides rich music experiences on 
the air, online, and on the streets. KEXP’s unique services benefit three distinct groups: Music Lovers, Artists, and 
the Arts Community.  (...) KEXP’s programming features both variety and specialty shows that brings you the 
emerging sounds and long-time favorites from the Pacific Northwest, the country, and throughout the world”, em  
http://kexp.org/about

27  http://www.youtube.com/watch?v=aeiI1DO9vBo&feature=c4-overview-vl&list=PLCE8B51E6098E39EB

http://www.youtube.com/user/kexpradio
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através de estratégias de sinergia  de diversos canais em rede, oferecendo ao público e realizadores

diferentes formas de experiência e expressão pelas mídias”, complementam.

O Kexp é broadcasting, pensado para público final na ponta (ouvindo o rádio, vendo vídeo

na web), sem platéia local. O Boiler Room, além de ter público na ponta vendo os vídeos em tempo

real, tem caráter de show, com platéia local. O elemento hipermidiático dos projetos produz dois

formatos  de um mesmo acontecimento  (localidade),  ambos contando com fruição  a distância  e

acontecendo em várias temporalidades (streaming e on demand), multifacetando a noção de platéia

–  aquele  que  testemunha.  O  conceito  de  espacialização  de  Santos  (1988)  aparece  numa

contraposição à idéia de espaço e paisagem:

A paisagem tem permanência e a espacialidade é um momento. A paisagem
é coisa, a espacialização é funcional e o espaço é estrutural. A paisagem é
coisa  relativamente  permanente,  enquanto  a  espacialização  é  mutável,
circunstancial, produto de uma mudança estrutural ou funcional. (SANTOS,
1998)

Embora focado em geografia (e paisagem do campo, rural), a idéia de Santos alerta para

pensar  que  a  espacialização  é  uma  situação  temporária  (podemos  aplicar  ao  on  demand,

broadcasting em tempo  real?)  em alguns  novos  espaços  de  fluxos  (suportes  no  ciberespaço?).

Então,  pensemos:  os  públicos/platéias  dos  espetáculos  contemporâneos  são  “construídos”  ao

consumirem esses espetáculos nos novos espaços de fluxos, gerando novas espacializações e novas

interações.

Estamos  falando  de  arte  em  processos  de  transmidiação,  envolvendo  os  fãs.  Fechine

argumenta que a transmidiação se funda sobre:

A articulação de plataformas em pelo menos duas mídias distintas [...] para
a  produção  dos  chamados  conteúdos  transmídias.  Denominamos  dessa
forma  um  tipo  específico  de  conteúdo  cuja  produção  de  sentido  está
ancorada na articulação sinérgica entre diferentes mídias/plataformas e no
engajamento  proposto  ao  consumidor  como  parte  de  um  projeto  de
comunicação  assumido  por  um  determinado  produtor  (ou  instância
produtora).  Por  engajamento,  entendemos  o  envolvimento  do
consumidor/usuário com determinado produto da indústria midiática que,
tirando  proveito  das  propriedades  das  mídias  digitais,  resulta  na  sua
intervenção sobre e a partir dos conteúdos que vai consumir (um tipo de
agenciamento). (FECHINE, 2008)

Embora  a  noção  de  transmídia  seja  bastante  utilizada  por  campos  específicos  da

comunicação  no  lançamento  de  produtos  (notadamente  pela  área  de  publicidade  e  propaganda

associada  ao  marketing),  quero  pensar  a  transmidiação  como  um conjunto  de  ação  de  mídias
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conjugadas, e através delas, também para as experiências na arte e no espetáculo no ciberespaço e

outras mídias físicas, como o rádio.

Esse espetáculo ganha aí uma concepção de trânsito em mídias, de transmídia, dentro da

noção de Jenkins (2008, p. 47), quando se afirma como narrativa transmidiática referindo-se a uma

nova estética (...) “que faz novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa”.

Dentro dessa lógica, enquadram-se o Boiler Room e Kexp (principalmente, por incorporar rádio,

show ao vivo geolocal, streaming, ao mesmo tempo). O Boiler Room28 é focado em apresentações

de  DJs  quase  anônimos  (conhecidos  locais  e  desconhecidos  para  o  grandes  públicos)  e  Djs

consagrados internacionalmente: eis o caso do top dj francês Laurent Garnier29 (link do vídeo, na

nota de rodapé),  durante o Dekmantel  Festival.  Festas locais,  quase sempre com público muito

restrito, se “transmediam” no ciberespaço e ganham públicos enormes, que experimentam fruição

através de tablets, smartphones, notebooks, variadas interfaces. O Boiler Room abre espaço também

para estréias, no subprojeto Debuts, onde o dj produtor normalmente lança uma música (track, no

“vocabulário”dos DJs, faixa individual, ou single). Debuts é definido como “novos lançamentos que

achamos que você deva ouvir, estreados exclusivamente no Boiler Room”30. (tradução do autor)

Quando  refletimos  sobre  a  conexão  entre  o  espetáculo/performance  e  o  ciberespaço,  as

potencializações sugeridas por esse último colocam em discussão outras formas de espacialização

para  o  que  entendemos  como  palco  e  corpo,  gerando  uma  complexa  relação  entre  platéia  e

acontecimento, tempos e espaços.

1.8 – Pós Corpo, Presença

Talvez sejam os corpos (o artístico e o do público/consumidor) que estabeleçam essa relação

de nova espacialidade instalada, a partir de onde se dá a performance e a fruição. Temos novas

espacialidades do acontecimento. Novos palcos, as interfaces; novos corpos, os corpos cênicos, os

corpo projetados,  expandidos,  os  corpos transmediados.  Há várias  noções  e  terminologias  para

definir esse corpo em contato com o campo tecnológico. Pimentel (2008, p. 249) aciona o termo

corpo  híbrido,  onde  o  “corpo  agora  pode  se  mover  de  um  espaço  eletrônico  para  outro,

experimentando a coexistência de pele biológica com pele sintética.”31. Lévy (1996, p. 31) já trazia

a noção de hipercorpo, onde o autor pensa que “cada corpo individual torna-se parte integrante de

um  imenso  hipercorpo  híbrido  e  mundializado”,  numa  associação  desta  noção  de corpo  em

28  http://boilerroom.tv/
29  Vídeo da performance de  Laurent Garnier disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Bj8425Ma6F8
30  “new releases we think you should hear, debuted exclusively on Boiler Room”
31 “Al cuerpo, ahora, le es permitido pasar de un espacio electrónico a otro, experimentando la convivencia de la piel 

biológica con la piel sintética.” 

http://www.youtube.com/watch?v=Bj8425Ma6F8
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ambientes expandidos, como as redes telemáticas.

Ou corporalidade?

Ao pensar em corpo cênico, remeto-me a algo predefinido, numa materialidade previsível, no

caso de um corpo humano, com seus membros e órgãos. Fabião (2010) desmonta essa idéia. Ela

acredita que o conceito de corpo está além do material: “um “corpo” pode ser visível ou invisível,

animado ou inanimado, cadeira ou gente, luz, ideia, texto ou voz. Um corpo é sempre uma multidão

de relações e, como tal, está permanentemente deflagrando relações”. 

Penso, no entanto, que a noção de corporalidade traz uma leitura mais ampla do que seria

esse  novo  corpo,  uma  nova  materialidade  que  emitiria  sensações  –  incorporando  nessa  noção

objetos e tecnologias de toda ordem dispostos em uma cena que se aproxima à noção de presença,

que efetivamente remete a uma imaterialidade. Um pós corpo?

Couto  (2009,  p.  84),  refletindo  sobre  os  trabalhos  do  videoartista  baiano  Danillo  Barata,

argumenta que:

No  contexto  das  redes  eletrônicas  a  base  da  criação  artística  é  a
metamorfose,  onde  os  apelos  sinestésicos  do  corpo  são  refeitos  pelas
múltiplas conexões de sentidos e possibilidades. Na cibercultura, os nossos
processos cognitivos se desenvolvem cada vez em parceria com os sistemas
eletrônicos e digitais. O corpo tecnologizado se insere em novas fronteiras
digitais, continuamente dissolvidas e renovadas.  (COUTO, 2009)

Um corpo de um “pós-teatro”, um item que (re)instala a realidade nessa hiperlocalidade. É

um corpo  eletrônico,  “aquele  que  se  torna  objeto  dos  textos  audiovisuais,  assumindo  as  mais

diversas formas na televisão, no cinema e em produtos da internet (...)” (ROSÁRIO, 2014). Está

posto para uma reflexão a presença de um corpo no “pós-espetáculo”, utilizando como referência as

idéias de Cohen (2002, p. 1) sobre o “pós-teatro”:

A criação de novas arenas de representação com a entrada, onipresente, do
duplo virtual das redes telemáticas (WEB-Internet), amplifica o espectro da
performação e da investigação cênica com novas circuitações, navegação de
presenças  e   consciências  na  rede  e  criação  de  interiscrituras  e  textos
colaborativos.  Com uma  imersão em novos paradigmas de simulação e
conectividade, em detrimento da representação, a nova cena das redes, dos
lofts, dos espaços conectados, desconstrói os axiomas da linguagem teatro:
atuante, texto, público – ao vivo, num único  espaço, instaurando o campo
do  Pós-Teatro.  A  relação  axiomática  da  cena:  corpo-texto-audiência,
enquanto rito, totalização, implicando interações ao vivo é deslocada para
eventos intermediáticos onde a telepresença (online) espacializa a recepção.
(COHEN, 2002).
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Eduardo  Kac  (1994),  em suas  discussões  sobre  presença  e  tecnologias,  estabelece  uma

diferença entre as experiências de realidade virtual e telepresença sendo essa última a que mais se

adequa às experiências musicais/videográficas em redes telemáticas. Kac detalha que:

A distinção entre telepresença e realidade virtual pode ainda ser esclarecida
comparando-se  os  efeitos  dessas  tecnologias  na  percepção  humana.  A
realidade virtual apoia-se no poder da ilusão para dar ao observador uma
sensação de estar realmente num mundo sintético. A realidade virtual torna
perceptualmente real o que, na verdade, tem existência somente virtual (i.é,
digital). Ao contrário, a telepresença transporta um indivíduo de um espaço
físico  para  outro,  freqüentemente  via  links  de  telecomunicação.  As
telecomunicações e a robótica podem reunir a transmissão e a recepção de
sinais de controle de movimentos com um feedback audiovisual, háptico e
de força. A telepresença virtualiza o que na verdade somente tem existência
física. (KAC, 1994)

Fechine  (2008)  defende  que  as  mídias  transformaram-se,  nas  sociedades  urbanas

contemporâneas,  “em  um  lugar  privilegiado  de  interação.  Os  meios  eletrônicos,  e  a  TV

particularmente, oferecem agora novas formas de acesso às instituições, às informações, aos locais e

às pessoas”. Para a autora, as diferentes tipos de contato estabelecidos pela mediação tecnológica

“configuram  novos  modos  de  presença”.  A  presença,  no  exemplo  televisivo,  articula  uma

integração do indivíduo ao um coletivo através de uma transmissão simultânea, gerando uma co-

presença:

Antes mesmo de qualquer conteúdo posto em circulação, o sentido de vários
formatos que repercutem hoje na televisão está na modalidade de encontro
que instauram. A TV articula o individual ao coletivo, sincronizando o meu
cotidiano  com  o  de  grupos  sociais  mais  amplos.  Produz,  com isso,  um
sentido de “estar com” que se manifesta pela co-presença que a similaridade
da  programação  (todos  vendo  a  mesma  coisa)  e  a  simultaneidade  da
transmissão (ao mesmo tempo) propiciam. (FECHINE, 2008)

 

Esse outro aspecto é a simultaneidade. No teatro (mostração cênica), o aqui-agora é real e

simultâneo para o espectador; no cinema (mostração fílmica), o aqui-agora é uma representação do

que se passou antes (o filmado). No teatro o espectador e ator dividem o tempo presente; no cinema

o  espectador  consome,  no  presente,  o  tempo  passado.  No  teatro,  o  espectador  tem  sua  única

percepção da performance; no cinema, a câmera (com seus ângulos e movimentos) modificam a

percepção do espectador sobre essa mesma performance. No cinema, não só os atores emitem sinais

-  como no teatro não híbrido - mas a câmera (e a montagem...)  também emitem. É o ‘grande



38

imagista’  de Laffay (um narrador invisível,  um narrador implícito,  o meganarrador),  citado por

Gaudreault e Jost (2009).

Essas anotações em torno das simultaneidades do corpo-espetáculo e de cena e sua fruição

tem sofrido alterações fundamentais, por conta do hibridismo e sua expansão em redes telemáticas? 

Quais são, então, os vetores de similaridades e divergências entre as experiências do FSOL,

La Fura Del  Baus,  Kexp e Boiler  Room quando os  apreciamos  enquanto  espetáculos  culturais

contemporâneos? Uma das implicações é que, quando conectados ao ciberespaço, esses espetáculos

se desdobram em diferentes projetos ou produtos, criando novas platéias (ou reforçando anteriores),

porém gerando novas  formas  de  fruição,  uma vez  que  estamos  lidando  com a  idéia  de  que  a

“difusão  da  lógica  de  redes  modifica  de  maneira  substancial  a  operação  e  os  resultados  dos

processos produtivos e de experiência, poder e  cultura" (CASTELLS, 1999, p. 497). 

Embora a noção de espetáculo, como aquilo que “atrai e prende o olhar e a atenção”, possa

ser aplicado a essas experiências, o modelo binário proposto por Requena (público/palco) não dá

conta da diversidade dessas experiências. E é esse desafio que assumimos para propor um modelo

de  análise.  Há  elementos  que  apontam  uma  reconfiguração  de  uma  estrutura  de  espetáculo

tradicional: palco, platéia, artistas e aparatos tecnológicos de luz, áudio, estrutura arquitetônica do

espaço não são mais os mesmos frente a transposição para o espaço hipermidiático.  Um modelo de

análise  (mesmo  inicial  e  experimental)   para  esses  acontecimentos  estéticos  online deve

compreender  elementos  advindos  dessas  transmidiação,  dessa  transposição,  como  as  novas

espacialidades, as interfaces, as interações, as representações imagéticas do corpo ou corporalidade

como presença,  as formas de consumo via suportes  de comunicação digital  etc.  Nesse sentido,

buscamos  outras  inspirações  de  metodologias  de  análise  para  propor  um  pensamento  de

metodologia que abarque essas novas estruturas desses espetáculos em redes telemáticas.

Sobre  a  temporalidade,  por  exemplo,  os  espetáculos  contemporâneos  em redes  digitais

comportam  essa  algo  especial:  os  lives  streaming (“tempo  real”,  a  distância),  num  primeiro

momento, e  on demand (via recurso de recuperação de dados/memória/gravação/download) para

posterior consumo já alteram as formas de consumo no trato de acesso aos shows e performances.

Há uma outra  discussão aqui  sobre espaço-tempo que (embora,  nesse momento,  não seja

nosso foco nesse ensaio) é de extrema complexidade. Gostaria de pontuar, no entanto, que, nessa

relação entre público e espetáculo, o tempo do fruição foi alterado, quando em redes telemáticas,

criando  novos  espaços  (interfaces  e  ambiências)  e  seus  novos  tempos  de  fruição  (simultâneo,

posterior,  individual  ou em grupo), sob a manipulação do público.  Já que,  como atesta Arlindo

Machado  (1997,  p.  226),  “com  os  mais  recentes  formatos  de  armazenamento  das  informações

computacionais, o receptor pode entrar no dispositivo textual a partir de qualquer ponto, seguir para qualquer
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direção e retornar a qualquer endereço percorrido.” Desta maneira, ampliamos nossa problematização – os

espetáculos em redes telemáticas, mesmo em situação de fruição temporária, pode ser retomado

(arquivo disponível,  online,  se gravado). Junto com ele,  com o espetáculo,  o palco (o local)  se

reconstitui (novo tempo?) sob cada novo acesso do “usuário”32? Temos um locus próprio?

Segundo Tonezzi e Schulze (2015), o uso das novas tecnologias vai impondo, aos poucos,

inéditos parâmetros de conceituação e significância daquilo que se convencionou chamar espaço e

presença  cênica,  não  se tratando  mais  de uma simples  busca  de  efeitos  miméticos  ou  da  pura

simulação/representação  de  ambientes,  figuras  ou  seres  do  cotidiano,  “mas  sim  da  criação  de

sentidos e de locus próprios, permitidos pela comunicação em rede, em que tais instâncias ganham

autonomia e interferem na percepção, na relação, no entendimento e, consequentemente, no papel

do  espectador”.  Para  os  autores,  uma  nova  realidade  se  constitui  capaz  de  incidir  e  dialogar

efetivamente  com  as  formas  convencionais  do  teatro,  “permitindo  uma  renovada  concepção  e

alcance das manifestações cênicas”.  Eles reforçam:

Trata-se, assim, não apenas de um redimensionamento, mas também de uma
reconstituição  do  espaço  cênico  por  meio  de  seu  deslocamento  e
desmaterialização, já que, valendo-se de meios como a simultaneidade e a
velocidade vertiginosa,  o lugar cênico passa a instituir- se não como um
locus físico, em si,  mas como instância de manifestação e entrecruzar de
múltiplas formas e linguagens, circuito e fluxo constante de ondas e sinais
sonoros, visuais e digitais. (TONEZZI e SCHULZE, 2015)

Dentre as categorias elencadas por Requena, a que mais se aproxima dos novos espetáculos

e lugares de exibição e fruição online é o modelo de Cena Fantasma, na medida em que os produtos

são apresentados num formato de exibição virtual (no sentido de sua atualização e representação,

simulacro), em caráter streaming (tempo real, ao vivo). Estados vividos para estados fantasmas.

É esse espetáculo, que se amplia em ambientes de redes hiperlocalizadas, que penso como

espetáculos hiperlocais. A noção de espetáculo tem sofrido alteração, não só no sentido semântico

do termo, mas nas suas formas de apresentação e fruição,  a partir  de novos meios de acesso –

particularmente os meios baseados em redes telemáticas. 

Em que  medida  estes  espetáculo  contemporâneos  conformam  novas  modalidades  de

experiências culturais (artísticas e estéticas)? Quais são as características de tais espetáculos? As

metodologias tradicionais de análise de processos artísticos e culturais conseguem dar conta deste

cenário emergente, fluido e disruptivo?

32  Usuário é um termo recorrente para falar de internauta, na Cultura Digital (entendida como conjunto de produtos e 
serviços em redes digitais), na medida em que o acesso à rede se dá pelo uso de softwares, aplicativos e 
plataformas.
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Num contexto mais abrangente, falando de arte e suas narrativas, há procedimentos híbridos

nos  processos  artísticos  e  essa  situação  de  hibridação  não  pertencem ao  atual.  O impacto  das

tecnologias  e  mais  precisamente  a  fragilização  das  fronteiras  entre  as  linguagens  podem  ser

pensadas  na  própria  história  da  arte,  agudizadas  mais  intensamente  com  a  incorporação  de

elementos eletrônicos e posteriormente digitais. Rey (2007)  fala de um desaprisionamento, onde a

“explosão de fronteiras entre as categorias foram os alvos da arte moderna que abriram as vias para

as práticas contemporâneas.” Ela cita como exemplos as “colagens, as assemblages, as reciclagens,

a introdução de materiais e objetos do cotidiano fora do contexto artístico, foram muitas das atitudes

insidiosas visando atingir a unicidade da imagem, na tradição pictórica”, o que levou os artistas e

teóricos “a repensar as noções de arte e de obra de arte.”

Isso implica no que a autora chama de “cruzamentos impuros” nos métodos de pesquisa e

análise de arte, como “denominação metafórica que encontrou-se para designar (…) procedimentos

híbridos na arte contemporânea levando em conta suas implicações operacionais e conceituais e

pensando o produto final (...).” 

Refletindo  sobre  produção  (incluo  aqui  pesquisa  e  análise  dos  processos  criativos  e

produtos) Rey defende que os elementos binários, desde a programação às interfaces e  conteúdos,

devem ser pensados como partes do hibridismo:

A  arte  digital  tem  a  capacidade  de  alterar  a  natureza  dos  elementos
constituintes da imagem tornando-a permeável à elementos estranhos à ela
tais como o som, o texto ou a algoritmos e circuitos eletrônicos e, como bem
o define Couchot, é uma arte híbrida33 por excelência, em proximidade com
os cruzamentos genéticos próprios à biologia, uma vez que age a nível da
morfogêneses da imagem. (…) As proposições que recorrem à hibridação,
induzem os artistas a tirar partido das especificidades do médium, inventar
procedimentos,  realizar  cruzamentos  e  combinações  diversas  com
implicações  poéticas,  lúdicas,  sociológicas,  filosóficas,  conceituais,
ecológicas e/ou políticas. (REY, 2007)

Creio que a busca por uma matriz de análise dos espetáculos telemáticos – mesmo em sendo

um projeto inicial, um embrião de uma matriz - deva incorporar os elementos constitutivos dessa

hibridação, em especial as plataformas, enquanto estruturas, e os elementos presentes na ambiência

hipermidiática  (como  as  formas  de  interação,  hipertextualidade,  memória,  por  exemplo),  na

tentativa  de  responder  questões  como:  que  metodologia  de  análise  podemos  experimentar  para

identificar  essas  características  (digitais)?  Quais  são os  elementos  que permanecem,  que  fazem

33  Rey (2007), sobre o termo hibridação: “O termo hibridação é utilizado por Edmond Couchot1 desde o início dos 
anos 80 para designar uma forma de arte e uma tendência estética cujo substrato são as tecnológias fundamentadas 
no cálculo automático.”
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rupturas,  que  se  potencializam  entre  os  modelos  anteriores  de  espaço  e  atores  (palco,  artista,

tecnologias e platéia locais) e essas novas experiências via redes digitais?

1.9 – Hipermídia, espetáculo e interfaces

Não precisamos estar na internet para presenciar um acontecimento estético que radicalize

com um cenário tradicional – um show musical, por exemplo - na experiência de fruição. Podemos

sair do confortável cubo formado por lados como palco/cenário, platéia, artista, áudios, imagens,

luz; e com a alteração de um desses lados do cubo  – o artista, por exemplo – temos implicações nas

formas de fruição.

Analisemos o exemplo da artista  vocaloid Hatsune Miku, surgida em novembro de 2009,

com sua voz sintetizada desenvolvida pela empresa Crypton Future Media. Miku fez seu primeiro

show internacional no festival Anime Asia (Singapura). Vocaloid é um software sintetizador de voz

para canto, um simulador de cantor/a. Miku tem banda musical, formada por músicos humanos e se

apresenta  em  palcos  tradicionais,  como  em  teatros.  Mas  além  de  sua  voz  artificial,  criada  e

manipulada  por  programas  de  informática,  Miku  tem corpo,  ou  melhor,  corporalidade;  melhor

ainda: tem presença. Ela é uma jovem cantora oriental (de eternos 16 anos) formatada através da

holografia, da projeção 3D. O público sai de suas residências (milhares de fãs) para se encontrar

com sua ídolo e cantar juntos. Seu nome é, no idioma japonês, a conjunção de ter idéias: hatsu, que

significa “o primeiro; ne, som; e, miku, futuro. Ou “o primeiro som do futuro”.

Miku é  um exemplo  onde vemos  a  conexão  entre  arte  (música),  tecnologias  (vocaloid,

holografia, projeção 3D) que afeta e forma fãs (platéia). Não é necessária a internet como espaço de

sua existência, mas o cubo e seus lados do que comporiam um espetáculo tradicional  - artista,

platéia e palco geolocalizado - sofre uma virada significativa com a instalação de uma simulação ou

simulacro,  que,  como afirma Baudrillard  (1991),  pode ser  pensado como uma “ressurreição  do

figurativo onde o objeto e a substância desapareceram”. 

Miku é uma aparição, uma espécie de fantasma à maneira da Cena Fantasma pensada por

Requena. Um sopro de ondas sonoras digitais e de pontos luminosos, que formam um corpo e não

só fala, canta, para encantar seus fãs. Mas Miku é morta logo após a cada ressurreição, no clicar

sem dó no botão power on/off. Não nos enganemos. Miku é uma “produção desenfreada de real (...).

Assim surge a simulação na fase que nos interessa: uma estratégia de real, de neo-real e de hiper-

real.”  (BAUDRILLARD,  1991,  p.  14).  Hatsune  Miku  mantém  o  formato  de  espetáculo,

performando num palco acompanhada de sua banda, emocionando sua platéia de ardorosos fãs.
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Miku é a interface, um simulacro que transbordará um canto para promover a fruição para o outro e

do outro.

Figura 1 -  A cantora vocaloid  Hatsune Miku

Se Miku fosse apenas uma experiência online teríamos um outro elemento do cubo alterado.

Mesmo projetada em Terceira  Dimensão, mesmo com seu canto em  vocaloid, mesmo com sua

presença em holografia, o ambiente hipermidiático reconfiguraria o elemento palco, por exemplo, e,

por conseguintes, os canais de acesso e formas de difusão/fruição. O ambiente para a fruição, para a

experiência sensitiva do espetáculo sofre uma ruptura aí: é disruptivo porque suprime a afetação

coletiva dos fãs in loco, no palco, para a uma relação provavelmente isolada, individual com uma

interface. A interface ocupa o lugar do palco e aquilo que Requena elegia como Cena Fantasma –

em ambientes locais, físicos – entra em rede, distribui-se, remota-se.

A interface seria o locus do acontecimento. 

Podemos problematizar aqui a noção de  interface não só do ponto de vista da informática,

como algo que interliga sistemas, que intermedia sistemas, mas trazer a idéia de interface cultural

(cultural interfaces) de Manovich (1997) que, ao pensar o computador não mais apenas como uma

ferramenta,  mas  como  uma  máquina  de  mídia  universal   (universal  media  machine),  onde  os

usuários atuam com dados predominantemente culturais a partir de imagens fixas, textos, vídeos,

incluindo os campos da arte  e de ambientes  de trabalho nos espaços  online.  “Em resumo, não

estamos  mais  interagindo  com  um  computador,   mas  com  a  cultura  codificada   em  formato

digital.”34

Estes avanços nas novas experiência de streaming nos ambientes hipermidiáticos se dão com

base  também  no  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  de  hardware.  Os  projetos  binários,

imateriais,  baseados  em  programação  e  interfaces  on  line  se  ampliam  porque  igualmente  se

ampliam os seus pilares materiais. Um caso muito especial, anunciado em 06 de agosto de 2020 por

34 “In short, we are no longer interfacing to a computer but to culture encoded in digital form”.
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newsletter, foi a criação do projeto que integra os mixers da fabricante Denon35 e o BeatPort36. O

BeatPort é um site de vendas de música digital de vários gêneros de música eletrônica com  alta

resolução  (em formatos  wav  e  mp3),  para  DJs  profissionais  ou  amadores  que  buscam melhor

qualidade  técnica  de  áudio.  O site  conta  com um  programa  de  assinatura  especial  para  seus

usuários, o LINK37, que dispõe de outros conteúdos a partir de mensalidades diferentes (entre 14.99

a 44.99 dólares por mês) e outras vantagens de serviços. Através desta  newsletter No Laptop. No

Problem: Beatport LINK x Denon Integration (Sem laptop. Sem problemas: integração Beatport

LINK x Denon) o BeatPort anuncia  que os vários equipamentos Denon Engine OS “agora vem

‘preparado e pronto’ com o revolucionário serviço de streaming do Beatport, LINK, permitindo que

DJs acessem toda a biblioteca de streaming do Beatport38”. Em suas performances, os DJs que usam

o  LINK  fazem  login diretamente  pelo  dispositivo  com  wifi  (Denon  Engine  OS  nos  modelos

SC6000, SC6000M, SC5000, SC5000M, PRIME 4, PRIME 2 e PRIME GO), acessando o banco de

dados  sonoros  do  site  para  performar,  sem uso  de  computadores  ou  similares.  Esse  hardware

(mixer) está “habilitado para WiFi, fornecendo metadados profissionais como capa, grade de batida,

forma de onda, detecção de chave, BPM e muito mais”, como informa o mailing.

Figura 2 -  Interface do mixer Denon Engine OS

35 https://www.denondj.com
36 https://link.beatport.com
37 https://www.beatport.com/subscriptions
38 “We are proud to announce that all Denon Engine OS gear now comes "primed and ready" with Beatport's 

revolutionary streaming service, LINK, allowing DJs to access Beatport's entire streamable library. This represents 
a major breakthrough in performance technology allowing the DJ to log in directly at the device without carrying 
any portable storage or connected computer. (…) Once logged in, all LINK subscribers have direct access to their 
stored playlists and tracks, that when loaded are directly analyzed on the WiFi-enabled hardware, providing 
professional metadata like cover art, beat-grid, waveform, key detection, BPM, and more. Denon Engine OS-
powered products include SC6000, SC6000M, SC5000, SC5000M, PRIME 4, PRIME 2, and PRIME GO”. Ver e-
mail original nos anexos.
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É possível pensar agora em um DJ performando seu set desde sua casa no Brasil, acessando o

banco de dados sonoros como usuário do LINK no BeatPort, em Denver (EUA), e  se apresentando

remotamente em streaming para um clube no Chile, através de telão e transmissão de áudio para a

pista de dança local. 

Esta  seria  uma  reconfiguração  de  mercado,  ou  modelo  de  negócio,  que  altera  os

procedimentos  na  compra  da  música,  na  performance,  no  deslocamento  do  artista,  na

recepção/fruição do público final (os dançarinos) e nos procedimentos de direitos autorais para o

clube e os criadores e selos das músicas.

Há inúmeros exemplos – e veremos alguns no decorrer do texto – que trazem uma outra

perspectiva para a noção de espetáculo e performance,  apontando situações em andamento,  em

conformação, notadamente quando essas experiências se encontram com a tecnologias em redes

temáticas.  No  capítulo  seguinte,  apresento  um  levantamento  de  alguns  produtos  e  serviços,

destacando os campos da música (enquanto áudio bem como em suportes do audiovisual) com o

intuito de rastrear os caminhos diversos das plataformas atuais.
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CAPÍTULO 2 - A TRANSMISSÃO CONTÍNUA

O Anematófono é um aparelho com o qual,  sem fio, obtém-se os
efeitos  da  telefonia  comum,  porém  com  muito  mais  nitidez  e
segurança, visto funcionar ainda mesmo com vento e mau tempo. É
admirável  este  aparelho  pelas  leis  inteiramente  novas  que  revela,
como, outrossim, o que se segue: O Teletition,  sorte de telegrafia
fonética,  com o qual, sem fio, duas pessoas podem se comunicar,
sem que sejam ouvidas por outra. Creio que com este meu sistema
poder-se-á transmitir, a grandes distâncias e com muita economia, a
energia elétrica, sem que seja preciso usar-se fio ou cabo condutor.
(Roberto  Landell  de  Moura,  padre,  cientista,  inventor  brasileiro,
Jornal do Commercio, São Paulo, em 10 de junho de 1900)

As tecnologias e as invenções de objetos técnicos – entendendo-as de forma ampla, não só

as eletrônicas  e  digitais  – se apresentam com uma carga de procedimentos  novos para práticas

anteriores  que  terminam por  reconfigurar,  além dessas  práticas,   hábitos  como experiências  de

cultura. O objeto técnico quando inventado não se isola nele mesmo mas se expande imediatamente

para a vida, caso tenha funcionalidade. Essa funcionalidade primária, a qual foi o motivo do desejo

da invenção é o que torna o objeto técnico vivo, portanto participante da cultura. Tão vivo que, ao

ser  apropriado,  ou  reapropriado,  pode  sofrer  uma  ressignificação  e  desenvolver  uma  outra

funcionalidade que o leve a uma nova vida (nova função). 

Trago o exemplo, simples, das máquinas fotocopiadoras, criadas para replicar documentos e

fortalecer  os  sistemas  de  arquivos  de  impressos  em  papel  e  burocracias.  Quem  diria  que  os

Movimentos  Punks  se  apropriariam  dessas  máquinas  para  gerar  sua  imprensa  ideológica  na

produção das fanzines (fanatic magazines, revista de fãs), como arma contra os tabloides ingleses

dos anos de 1980 que atacavam o movimento? Os fanzines exibem as máquinas copiadoras como

arma de cultura,  a partir  de sua reapropriação (punk) e ressignificação (novo uso).  Esse objeto

técnico – a fotocopiadora – segue seu caminho de reelaboração e interfere no mercado editorial de

livros teóricos,  principalmente,  hackeando-os e gerando crises e disputas de direitos autorais  de

cópias  não  permitidas,  mas  praticadas  pelos  usuários  do  artefato.  O surgimento  das  máquinas

escaneadoras (e de uso mais pessoal, caseiro) e os arquivos no formato PDF39 reforçam a guerra da

cópia não permitida. 

39     PDF (portable document format) é um “formato de arquivo portátil” universal de imagem e/ou texto convertido 
digitalmente que pode ser visualizado em diferentes interfaces de exibição e em qualquer sistema operacional 
(Windows, IOS, Linux etc)
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Esses artefatos técnicos não são (ainda?) pensantes mas se juntam aos seres humanos para

produzir  coisas  da  cultura,  envolvendo  relações  sociais,  além  de  sua  funcionalidade  inicial

meramente  técnica.  Uma  ponte  não  apenas  cruza  um  rio,  essa  sua  funcionalidade  inicial  vai

propiciar alterações na cultura por conectar diferentes novos trânsitos e negociações de quem faz

uso da ponte, rearticulando (novas) relações sociais.

O mp3 – criado para comprimir a música para uma melhor circulação nas redes telemáticas

– é um exemplo do contemporâneo de como um artefato tem vida e participa da cultura e, nesse

caso, gera impactos no mercado tradicional da música (selos, gravadoras, direitos autorais), mas

mais que isso, trouxe novas práticas de escuta, fruição e arquivamento da música. Sterne (2006, p

826) destaca  o aspecto  de que  o mp3,  enquanto  artefato,  deve ser  pensado como elemento  da

cultura.

“O mp3 é um artefato em outro sentido. O mp3 é um conjunto cristalizado
de  relações  sociais  e  materiais.  É  um  item  que  "funciona  para"  e  é
"trabalhado" por uma multidão de pessoas, ideologias, tecnologias e outras
formas sociais e elementos materiais.” 40 (tradução do autor)

O que quero destacar aqui é que, assim como defendem os teóricos da Teoria Ator Rede41,

os aparatos tecnológicos, as invenções de objetos técnicos, os artefatos, enfim, são atores da cultural

e se juntam aos humanos enquanto tecnologias não díspares. 

As tecnologias do streaming não fogem à essa regra. A transmissão via redes telemáticas,

além de se apresentar com sua funcionalidade principal do “ao vivo”, da transmissão contínua para

novas distâncias/lugares, gera impactos mercadológicos, forma novos públicos e reforça antigos,

estabelece novas formas de escutas e fruições, é carregada de ideologias, agrupa interesses, interfere

e faz parte da cultura. Embora o “ao vivo” não pertença exatamente ao mundo da internet, mas é o

streaming nesse ambiente que trará o reforço ou aprofundamento de algumas características que o

torna ainda mais um artefato cultural.

O “ao vivo” foi, quase sempre, uma condição comum das apresentações públicas artísticas –

como expressões de palcos em geral no circo, no teatro, a ópera, a música,... -, não sendo implicado

como  questão.  O  termo  ao  vivo  ganha  destaque  quando  surge  um  novo  parâmetro  –  o

armazenamento, as gravações. Ou seja, quando os suportes tecnológicos de arquivamento criam um

contrapondo entre aquilo que é ao vivo e aquilo que foi gravado e arquivado. Acontecimentos (do

40  “The mp3 is an artifact in another sense. The mp3 is a crystallized set of social and material relations. It 
is an item that ‘works for’ and is ‘worked on’ by a host of people, ideologies, technologies and other 
social and material elements.”

41 Bruno Latour, Madelaine Akrich, Michel Callon, André Lemos
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passado),  guardados  em  acervos  para  retransmissão  (no  futuro).  Imagens  e  sons  para

(re)acontecerem sempre que acessados. Segundo Moran (2012) foi a televisão que veio acentuar a

discussão.  “Passa  a  ser  possível  a  exibição  de  imagens  e  sons  no  momento  em  que  estes

acontecem”. Eis a televisão usando o termo “ao vivo” numa contraposição, no jornalismo, à idéia de

material pré-gravado, registrado.

O “ao  vivo”  televisivo  dispensaria  a  presença  física  (do  público)  como necessária  para

testemunhar um acontecimento in loco, nos trazendo um novo elemento: a ubiquidade, na medida

em que essa mídia - a televisão – cria a possibilidade do acesso remoto. Estamos falando da década

de  50  –  mas  essa  característica  se  potencializa  após  o  surgimento  das  redes  telemáticas,

notadamente  a  partir  dos  anos  1990  quando  os  recursos  de  multimidialidade  estão  mais

incorporados em websites.

A  idéia  de  “ao  vivo”,  no  senso  comum,  evoca  o  frescor  dos  fatos,  a
simultaneidade  entre  a  emergência  de  um  fato  social  e  sua  presença
imagética em outro lugar, seja ele da cidade ou do mundo. A ubiqüidade
deixa de ser privilégio dos deuses, a vida em sociedade pode ser presenciada
em mais  de um lugar.  A transmissão  oferece  um palco  internacional  ao
acontecimento local. (MORAN, 2012)

2.1 – Telefone, rádio e o padre Landell

A idéia de transmissão ao vivo e contínua já havia surgido com as experiências de invenção

do  telefone,  atribuída  ao  escocês  Alexander  Graham  Bell42,  embora  o  Congresso  dos  Estados

Unidos tenha reconhecido (através da Resolução 269, de 15 de junho de 2002) que, já antes do

invento  de  Graham  Bell,  o  italiano  Antonio  Meucci,  em  1860,  tenha  criado  o  seu  "telégrafo

falante", cerca de 17 anos antes das invenções de  Graham Bell. Meucci passa a ser então o inventor

do telefone, ao ter executado seu aparelho publicamente em 1860, em Nova York.  No Brasil, a

primeira linha telefônica foi instalada em 1877, no Rio de Janeiro, conectando o Palácio da Quinta

da Boa Vista com as Casas Ministeriais,  a pedido de Dom Pedro II.  Menos de 10 anos depois

(1883), o Rio de Janeiro  dispunha de cinco centrais telefônicas, com 1.000 linhas cada, e uma linha

interurbana (Rio de Janeiro/Petrópolis). Essa rápida expansão da tecnologia de uma comunicação

“ao vivo” inaugura, de fato, o streaming, embora estejamos falando de um suporte, o telefone, de

comunicação não massiva, e sim ponto-a-ponto, pessoa-pessoa. Mas podemos pensar no rádio como

primeiro suporte a gerar streaming massivo. 

42 https://www.findagrave.com/memorial/2125



48

Assim como  o  telefone,  na  história  do  rádio  há  polêmicas  e  revisões  sobre  o  inventor

pioneiro. Atribuía-se a Guglielmo Marconi (Itália) a criação de transmissões sonoras por ondas, mas

a Suprema Corte dos Estados Unidos revisa essa atribuição e elege Nikola Tesla como o criador do

rádio, pois Marconi usaria em seu projeto de rádio dezenove patentes já registradas anteriormente

por Tesla. O Brasil entra nessa polêmica. Em 1893 é o padre (cientista e inventor) Roberto Landell

de Moura quem se dedica às experiências de ondas sonoras no Rio Grande do Sul (em Medianeira,

bairro de Porto Alegre). Seu biógrafo e contemporâneo Fornari, que escreveu o livro “O Incrível Pe.

Landell de Moura”43, afirma que o mesmo – entre 1893 e 1894 – fez a primeira transmissão pública

de áudio (entre o alto da Avenida Paulista e o Alto de Santana), com os pontos de transmissão e

recepção separados por 8 quilômetros,  tornando-se,  essa,  a experiência  inovadora e pioneira  no

mundo na transmissão a distância. Almeida (2012) retoma essa defesa:

Contemporâneo  do  Padre  Landell,  Fornari  afirma  em  seu  livro  que  as
primeiras experiências de telecomunicações foram realizadas pelo brasileiro
entre  1893  e  1894.  Ele  não  cita  a  fonte.  Os  estudos,  porém,  revelaram
indícios  que  fortalecem  a  tese  de  Fornari.  Encontrei  registros  de
testemunhas da época: Jayme Leal Velloso (Jornal da Manhã de 16/7/1933),
Maria  Ribeiro  de  Almeida  (União,  RJ,  5/8/1928  e  Correio  do  Povo,
16/8/1928)  e  o  livro  Brazil  Actual,  de  Arthur  Dias,  que  situam  os
experimentos entre 1890 e 1896. Maria de Almeida, aliás, legou outro dado
até então inédito: ela presenciou a visita do Padre Landell à igreja, no Rio de
Janeiro,  quando  ele  foi  solicitar  recursos  para  fazer  experiências  de
telegrafia sem fio e radiofonia. Isso aconteceu em 1893! Ele não conseguiu
o que queria, porém não desistiu de seus sonhos e, com escassos recursos,
levou o projeto adiante. (ALMEIDA, 2012)

Alencar (2005) é categórico na defesa de que o padre Roberto Landell de Moura:

(…)  construiu  o  primeiro  transmissor  sem  fio  para  a  transmissão  de
mensagens, em 1892, alguns anos antes de Marconi começar seus primeiros
testes na Itãlia. Em 1894, ele realizou a primeira transmissão pública por
meio  de  ondas  hertzianas,  entre  o  alto  da  Avenida  Paulista  e  o  alto  de
Sant'Anna, em São Paulo, cobrindo uma distância de oito quilômetros. Entre
1903 e 1904, Landell de Moura conseguiu, nos Estados Unidos, as patentes
de  três  inventos:  o  transmissor  de  ondas  (hertzianas  ou  landellianas),  o
telefone sem fio e o telégrafo sem fio. A patente brasileira do aparelho do
padre Landell recebeu o número 3279, e foi obtida em 1900. Este artigo
conta um pouco de sua história, com o objetivo de permitir que seu nome
figure  entre  os  grandes inventores  na área  de comunicações  de todos os
tempos. (ALENCAR, 2005)

43 Fornari, Ernani., “O Incrível Pe. Landell de Moura”. Editora Globo, São Paulo, Brasil (1960), posteriormente 
publicado como “O Incrível Pe. Landell de Moura” pela Biblioteca do Exército Editora, Rio de Janeiro, Brasil 
(1984). 
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Figura 3 e 4 - Roberto Landell, brasileiro, pioneiro nas transmissões de áudio a distância e criador
do Anematófono, equipamento para transmissão de ondas Hertzianas (rádio)

O telefone e o rádio podem ser entendidos  como pilares dos streamings, das transmissões

contínuas. A Televisão ganha destaque pelo fato de trazer uma linguagem mais complexa, além do

áudio, que é o da natureza multimídia do audiovisual.

2.2 – A mobilidade da vitrola

Já  ao  pensamos  em  redes  telemáticas,  foi  a  empresa  RealNetworks  (de  1994  a  1997,

Progressive Networks44) que produziu o software Real Audio45 lançado em sua primeira versão em

1995  para  transmissão  de  áudio  ao  vivo.  Foi  a  pioneira  nesse  campo,  mesmo  com  áudio  de

qualidade inferior à do rádio. A baixa qualidade de áudio era o sacrifício para que esse arquivo

fosse ao máximo compactado e ganhasse velocidade na transmissão.46 Nesse mesmo ano, o primeiro

jogo de beisebol (Seattle Mariners e New York Yankees) foi transmitido através da internet ao vivo.

O Paramount Theather (Seattle/EUA), no mesmo ano de 1995, entra para a histórica do streaming

44 O nome “progressive” aí refere-se ao cunho político inicial da criação da empresa, que serviria para difundir iéias 
progressistas. A ainda Progressive Networks foi fundada por ex-executivos da Microsoft, dentre eles, Rob Glaser, 
Phil Barrett, Andy Sharpless e Stephen Buerkle. O foco principal era transmissão ao vido de áudio, via internet, 
mas já em 9 de abril de 1997 a  RealNetworks cria o RealVideo, inaugurado com o jogo de  futebol americano dos 
times Cleveland Indians e Seattle Mariners.

45 Hoje um aplicativo para mobiles, disponível em http://www.real.com/uk
46 A qualidade de áudio de rádio varia de 16 kbps (rádio ondas curtas), 32 (AM), a 96 (FM). A qualidade de áudio de 

CD é de 128 kbps. Um arquivo MP3 com 128 kbps de qualidade resulta em que a cada segundo de música há 128K 
de informações compactadas.
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ao transmitir seu show musical as presenças de Matt Cameron (Soundgarden, Pearl Jam), Slash

(Guns’n Roses, Velvet Revolver) e Barrett Martin (Screaming Trees). 

No Brasil, um marco nesse campo, um ano depois: o cantor brasileiro Gilberto Gil (em 14

de dezembro de 1996) tocava a canção  Pela Internet na sede da Embratel  (Rio de Janeiro) via

tecnologia de streaming para o mundo.

Historicamente, então, podemos encontrar semelhanças do “ao vivo” audiovisual (televisão,

nos anos de 1950) em relação à música executada a distância e consumida a distância, já em redes

telemáticas, a partir, principalmente de 1995. Porém a idéia de mobilidade – ou locomobilidade -

que acompanha que está presente nas formas de transmissão de áudio (e audiovisual, a posteriori)

pode ser mapeada antes, ainda fora das redes digitais.

A  música  móvel  -  ou,  num  aspecto  mais  multimídia,  o  audiovisual  móvel  -,  que  está

presente em dispositivos móveis atuais, não pertence historicamente à era da Internet, portanto. A

materialidade portátil e móvel para a escuta/fruição é anterior e promove a execução da música sem

a presença local dos músicos. O aparato Walkman (suporte de fita k-7 e fones de ouvido, criado em

1979), mais radical do que os toca-discos de pilha – aqueles levados aos passeios e “picnics” -

gerou a possibilidade desse geodeslocamento com o consumo individual da música, pressupondo

uma prévia curadoria pessoal na seleção musical do ouvinte e na gravação das fitas. Um  móvel

individual de música e sem redes digitais. 

A necessidade de execução de músicas sem a presença física de seus autores
e intérpretes, por sua vez, favoreceu um contexto de constantes novidades e
recursos de gravação e distribuição de músicas. Conforme vimos no capítulo
II104, podemos notar que o surgimento das técnicas de notação musical e
registro  de  áudio,  a  criação  do  fonógrafo  e  o  advento  de  dispositivos
analógicos (discos de cilindro, fitas magnéticas) ou digitais (compact disc,
mini disc e a música digitalizada) representam uma cadeia de esforços no
sentido de oferecer ao público a possibilidade de ouvir música de maneira
descentralizada,  longe de seus compositores e em diferentes situações. A
popularização do rádio nas primeiras décadas do século XX, caracterizada
pela  imisção  entre  programadores  musicais  e  anunciantes,  modelou  a
conformação de estruturas musicais e peças de propaganda num continuum
de difusão radiofônica que se reproduz até os dias de hoje.  (BANDEIRA,
2004. p. 105)

As redes telemáticas vão expandir essa experiência mobile com a atualização em tempo real

com novos conteúdos a serem ouvidos e com uma vasta gama de escolhas online, além das variadas

formas  de transmissão  e,  portanto,  de  consumo e  fruição,  tendo em vista  os  diversos  suportes

(tablets, notebooks, smartphones...). Há uma discussão aí sobre a materialidade da música, trazida
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por Straw (2012), que sofre alteração do ponto de vista do acervo (agora digital e  online47) e nas

formas/protocolos  de  escuta,  porém necessitando  ainda  de  um suporte  final  material  receptivo

(smartphone, tablet  etc), reforçando a idéia de que as redes telemáticas ampliaram o acesso aos

acervos em tempo real  para esse móvel mas mantém a materialidade na escuta,  via hardwares.

Straw defende que “considerada há muito tempo uma das formas culturais mais etéreas e abstratas,

a música é indiscutivelmente a mais incorporada nas infraestruturas materiais do nosso cotidiano”

(2012). Sim, os suportes materiais para o  consumo da música digital e online estão presentes, com

esses três elementos na reconfiguração dos protocolos da escuta: a possibilidade de deslocamento

geolocal do usuário/consumidor, a atualização contínua da seleção musical e um banco de dados em

nuvem crescente  e  atualizável.  O  streaming passa  a  ser  um elemento  chave  nessas  formas  de

difusão. Ao definir streaming, Hagen (2015) já elege a música e o vídeo como produtos centrais de

circulação:

Aplicativos da Internet baseados em um sistema de entrega que permite que
grandes quantidades de dados digitais sejam armazenados na" nuvem ", ou
seja, os grandes hubs e centros de dados compostos de servidores em rede
conectados  à  Internet.  O  provedor  transfere  conteúdo  hospedado,  como
música ou arquivo de vídeo da nuvem para um usuário por meio de uma
conexão de Internet de banda larga 48. (tradução do autor)

Podemos  pensar  o  streaming como  um  serviço,  então,  que  é  executado  através  das

plataformas.  As  plataformas  podem  ser  pensadas  como  lugares  de  maior  acessibilidade  aos

conteúdos,  de  distribuição,  compartilhamento  e  consumo/fruição.  Nesse sentido,  há um aspecto

“social” nessas plataformas que dialogam com elementos das redes sociais virtuais, na medida em

que forma comunidades em contato,  através  recursos sociais  interativos.  As plataformas tomam

como foco o usuário que – em qualquer instância -, é o acionador desses recursos em atividades

coletivas, para que o objetivo do serviço (da música) aconteça. Rodriguez (2017) defende que o

desenvolvimento  do social  nas tecnologias  da música sugeriu uma mudança na forma como as

pessoas interagem com a sua música no dia a dia. Rodriguez (apud Hagen & Lüders, 2016) fala de

recursos sociais que permitem que os usuários se conectem uns aos outros e usem faixas musicais

47 Gostaria de fazer uma distinção entre o online (que está nas nuvens, no ciberespaço) e o digital (que pode estar 
apenas nos suportes: pendrive, cartões, cd, dvd e memórias internas dos mobiles). Se nem toda música digital está 
online, toda música online é digital.

48 “Internet applications based on a delivery system that enables vast amounts of digital data to be stored in 
the ‘cloud’- that is, the large hubs and data centers comprised of networked servers that are connected to 
the internet. The provider transfers service-hosted content such as music or video file from the cloud to a 
user via a broadband Internet connection”.
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como objetos sociais.  Usuários,  música como objetos  sociais  e recursos interativos  formulam o

ambiente social nas plataformas live e on demand dos streamings.

É a internet49, como banco expandido de dados sonoros em forma de “nuvem”, que amplia a

experiência social do  mobile do Walkman para novos protocolos de escuta advindos do streaming e

seus suportes de difusão, nessas plataformas interativas.

Na  década  de  1990,  já  com  o  impacto  do  mp350 na  indústria  fonográfica,  que  viria

reconfigurar os mercados de circulação e  da música, essa indústria parecia perdida em propor um

modelo de negócio que respondesse ao novo panorama, visto que, como afirmava Fouce (2009), as

formas de  “musical imperantes,  basadas sobre todo en la gratuidad de las redes P2P, aparecen

como  desafíos  frente  a  la  industria,  incapaz  de  encontrar  un  modelo  de  negocio  que  permita

rentabilizar económicamente el tráfico de esas redes.”51. 

O  discurso  contra  a  “pirataria”  e  essa  falta  de  proposição  de  modelo  de  negócio  não

impediram o novo status de difusão da música entre os consumidores, com o mercado inclusive

inventando e vendendo novos suportes de áudio para a proliferação da audição do mp3, tido à época

como principal  inimigo.  Os avanços das comunicações  digitais  em rede contribuíram para uma

expansão desses circuitos de circulação e consumo, já que a música, notadamente a popular, sempre

esteve atrelada a suportes de comunicação, como afirma Bandeira (2004) “a música popular está

diretamente associada aos meios de comunicação de massa, seja pela capacidade de transmissão de

mensagens,  comportamentos  e  padrões  culturais,  seja  pela  utilização  de  modelos  técnicos  de

reprodução e difusão em massa.”

Na década de 2000, e na atualidade, é que se vê alguns modelos de negócios surgirem (o

Spotify surge apenas em 2008), mesmo assim ainda dentro de uma lógica de mercados tradicionais,

buscando controlar a circulação (intermediação artista/selos e público) como parte pilar de geração

do lucro.  Esse  (novos)  modelos  têm se  apoiado no streaming de  arquivos  digitais,  já  que não

conseguiram destruí-los. Aliado ao aperfeiçoamento da compactação de arquivos sonoros (mp3) e

audiovisuais  (mp4),  pensar  o  streaming  como  elemento  pilar  do  novo  negócio  passou  a  ser

fundamental.

49 Entendo a internet como as conexões gerais digitais em redes e não apenas a web, internet pensada além da idéia de
rede mundial de computadores, mas sim como redes digitais em conexão generalizada, envolvendo pessoas e 
dispositivos de toda ordem.

50 Embora desde os anos de 1979 o professor Dieter Seitzer (Universidade de Nuremberg, Alemanha), pesquisasse 
formas de compressão de áudio, o MP3 (MPEG Audio Layer-3) surge a partir de pesquisa na Alemanha desde 1987
no Institut Integrierte Schaltungen (ISS) que mantem no arquivo sonoro apenas as camadas de sons audíveis ao 
ouvido humano (compactando o arquivo em tamanho). Lançado oficialmente em 1991. O MP4, além do áudio, 
comporta vídeo.

51 “As formas predominantes de musical, baseadas principalmente nas redes P2P gratuitas, aparecem como desafios 
enfrentados pelo setor, incapazes de encontrar um modelo de negócios que permita monetizar o tráfego nessas 
redes.”
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A música digital,  essa difundida e consumida em diversos suportes, desde os físicos não

conectados  aos  serviços  em rede,  implicou  em uma reconfiguração  do valor  artístico/social  da

própria música,  determinado não somente pelas gravadoras/editoras/distribuidoras do modelo de

negócio tradicional, mas pela reedição das formas de consumo, onde o público fazer suas escolhas e

imprime  novos  valores.  O  próprio  valor  do  álbum  (esse  com  10  a  12  faixas,  lançado

esporadicamente) sofre impacto, com o lançamento de única música (single) ou EP (álbum reduzido

de 2 a 4 músicas) em amplo anúncio de marketing, maior ou igual a antigo álbum. Esse valor social/

artístico da música tem conexão direta com o aumento da autonomia do consumidor, nas escolhas,

embora  os  artistas  e  os  próprios  selos  online,  façam  prévia  curadoria  do  que  pode  ser

disponibilizado. Slager (2016), afirma que:

 Antes  do  streaming,  o  surgimento  da  música  digital  causou  impacto,  tanto  na
maneira como a indústria da música mantinha o controle de como sua produção era
usada,  mas  também em como era  difícil  em se  tornar  um artista  de  gravação.
Particularmente,  esse  primeiro  elemento  se  desenvolveu  ainda  mais  através  do
streaming.  Com  a  introdução  do  digital,  ficou  muito  mais  fácil  para  os
consumidores usarem a música da maneira que entenderem: álbuns e músicas foram
baixados, desmontados e reutilizados, geralmente sem o consentimento do detentor
dos direitos. Com o  streaming, os autores ganharam e perderam simultaneamente
algum controle sobre seu trabalho. Os artistas ou suas gravadoras decidem como
suas  músicas  são  representadas  em  uma  plataforma  de  streaming.  Eles  podem
decidir  quais  versões  de  músicas  estão  disponíveis  e  se  elas  são  listadas  como
álbuns ou singles, que, com a popularidade do streaming concorrendo e ficando aos
poucos acima dos serviços do download, as mantêm no controle.” 52 (tradução do
autor)

O  streaming musical  implica  em tecnologias  da escuta,  na medida  em que não é  apenas

difusão, mas é um fluxo que se destina ao consumo e à fruição.

Numa abordagem sobre os dispositivos de escuta,  Janotti  Jr.  (2020, p.  25) defende que o

"corpo é um aparato essencial a expressões de escuta musical, assim como os diversos arte-fatos

não-humanos como caixas, fones de ouvidos, aplicativos, plataformas, sites e smartphones". Janotti

Jr. reforça a que na própria história da música gravada "então uma série de categorizações musicais

que estão associadas a diferentes dispositivos de escuta." (idem, p. 26).

52 “Before streaming, the introduction of digital music made an impact, both in the way the music industry retained 
control of the way their output was used, but also in how difficult it was to actually become a recording artist. 
Particularly this first element has developed further through streaming. With the introduction of digital, it became 
much easier for consumers to use music the way they saw fit: albums and songs were downloaded, taken apart and 
repurposed, usually without consent of the rights owner. With streaming, authors have simultaneously gained and 
lost some control over their work. Artists or their record companies decide how their music is represented on a 
streaming platform. They can decide which versions of songs are available and whether they are listed as albums or 
singles, which, with the popularity of streaming slowly overtaking downloading, keeps them in control. 
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A música eletrônica, por exemplo, tem exemplos não só na música gravada mas nas próprias

performances  ao  vivo  dos  músicos/djs  –  os  eventos  de  lives  pas.  Há surgimentos  de  gêneros

musicais pela entrada e dispositivos no campo da produção. A Acid house music, um subgênero da

House music,  foi criada pela conexão entre as bases rítmicas geradas na  grooveboxes (caixas de

ritmo) TB808/909 com o TB303 (um sequenciador de baixo sintético, capaz de gerar “timbragens”

ácidas). Para esse tipo de música, executada por djs, a audição para uma melhor fruição acontecia

através de caixas poderosas de som em clubes e ambientes abertos, como nas raves. Essas raves e

festas clubbers pedem dispositivos de escuta específicos, para replicar, com mais fidelidade, o som

proposto pelos djs. Então o impacto das tecnologias acontece em vários procedimentos. Janotti Jr.

nos traz novos exemplos:

O  gramofone  e  sua  presença  nas  salas  burguesas  estão  muitas  vezes
conectados não só a espaços distintos da sonoridade das ruas, bem como ao
prolífico catálogo de gravações de música erudita no início do século XX. A
emergência  do  Rock  é  associada  ao  incremento  da  venda  das  vitrolas
portáteis e à possibilidade que os jovens tinham de escutar música em seus
quartos  longe  das  governanças  auditivas  das  salas  fami-  liares.  A
visibilidade do Rap a partir dos anos 1980 nas metrópoles é vislumbrado na
presença  dos  reprodutores  sonoros  portáteis  conhe-  cidos  como
“boomboxs”, utilizados como marcação estético racial pelos jovens negros.
O  sucesso  da  música  disco  possui  capilaridades  com  as  coletâneas  de
música  para  dançar  lançadas  ao  longo  dos  anos  1970  e  com  o
desenvolvimento dos racks profissionais para DJs. (…) As categorizações
dos  gêneros  musicais  estão  ligadas  às  transformações  tecnológicas  e  às
ambientações comunicacionais dos dispositivos de escuta. (JANOTTI, JR.,
2020, p. 26)

Podemos pensar que os suportes analógicos, eletrônicos, digitais e as tecnologias de redes

telemáticas, nessa sequência histórica - ou todas as materialidades da música - , trazem consigo

inevitavelmente a reconfiguração de produção e das escutas.  Essas conexões envolvem também

alterações de mercados em seus aspectos mais amplos (desde o enfraquecimento de alguns pilares

dos antigos modelos de negócio,  reconfiguração de direitos autorais) e essas reestruturação dos

procedimentos da produção sonora criativa da música e formas de escuta e fruição.

2.3 - A música sob demanda

O  streaming,  a  transmissão  no  ambiente  hipermídia  e  em  redes  telemáticas  de  várias

naturezas (incluindo os apps em smartphones, smart tv e tablets) pode ser mapeado basicamente nas



55

categorias do ao vivo (live streaming) e sob demanda (on demand). Vários serviços de vídeos ao

vivo,  no  entanto,  têm mantido  o  conteúdo  transmitido  em seu  banco  de  dados  (backup),  para

posterior exibição sob demanda. Isso nos remete a idéia de que a transmissão ao vivo em si tende a

ser apenas uma etapa dos serviços de bancos de dados (on demand), na medida em que a existência

de um banco de dados dos lives passa a ser um serviço para o retorno dos usuários à plataforma.

No campo do áudio, o Spotify - spotify.com - e Deezer - deezer.com - são as plataformas

com maior acesso, através de uma assinatura mensal, a um enorme banco de dados de música de

variados  gêneros.  O  Spotify  conta  com listas  de  reprodução  baseada  nas  escolhas  prévias  do

usuário. O Deezer também utiliza o recurso de eleger “favoritos”, através de seu recurso flow.

A plataforma Pandora – pandora.com - segue em modelo de programação musical que se

assemelha  a  uma central  de  estações  radiofônicas,  com rádios  (gratuitas)  baseadas  em gêneros

musicais.

A empresa Apple entra  na disputa nos mercados de transmissão e  cria  o serviço Apple

Music (apple.com/br/music), onde disponibiliza cerca de “45 milhões de músicas e zero intervalos

comerciais”, conforme anúncio publicitário. A Apple Music compete com Deezer e Spotify e pode

ser utilizado via app em iphone, ipad, notebooks de vários sistemas e smartphones, inclusive os de

base  android53.  O  serviço  tem  lista  de  músicas  em  vários  gêneros  e  programas  com  djs  e

celebridades. 

O Tidal - tidal.com – com seus "57 milhões de músicas e mais de 230 mil vídeos de seus

artistas favoritos. Acesso ilimitado a playlists editoriais, exclusividades dos artistas e eventos ao

vivo."  O serviço transmite  áudio e vídeos musicais.  O Tidal  oferta dois padrões de de música

digital: Tidal Premium (qualidade baixa) e Tidal HiFi (qualidade de CD). Lançado em 2014, pela

Aspiro,  empresa  norueguesa,  foi  adquirido  (em 2015)  pelo  músico  e  cantor  Jay-Z.  O  fato  de

pertencer a um artista, gerou expectativas e campanhas a favor da plataforma, como sendo a que

melhor  respeitava  os  direitos  autorais  dos  artistas.  No  entanto,  já  em 2017,  a  empresa  Sprint

comprou 33% do Tidal (com estimativa de valor de US$ 200 milhões)54. O Tidal entra na bolha

competitiva com a Apple Music, Deezer e Spotify.

Um serviço semelhante ao Tidal é o Qobuz (www.qobuz.com). Sua pronúncia (co-buzz) faz

referencia  a  um negócio  cooperativo,  envolvendo artistas  e  fãs.  Originado na França (2007),  é

igualmente uma plataforma de streaming e download de músicas. Expandiu-se para Reino Unido,

Espanha, Itália, Holanda e Alemanha e nos EUA (maio, 2019), portanto não disponível no Brasil.

53 Lançado em 2008, o sistema Android está baseado no Linux (sistema operacional baseado em software livre). O 
Android é hoje utilizado Google para produção de apps, principalmente, e sistemas em mobiles. 

54 Sprint buys one-third of music-streaming service Tidal. https://www.fiercewireless.com/wireless/sprint-buys-one-
third-music-streaming-service-tidal.
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Assim como o Tidal permite  streaming gratuito  apenas em fase de teste do usuário.  Oferece 6

diferentes  tipos  de assinaturas  (mensal  e  anual),  com diferentes  qualidades  de áudios.  Há uma

revista em seu site, com artigos sobre música, com acesso livre. Destaco o buscador da revista que

tem excelente  indexação do bancos  de  dados,  envolvendo  desde  gêneros  musicais  (jazz,  indie,

blues...) a artistas.55

A corporação Google conta com seu Google Play Music (play.google.com/music) e se volta

ao  público  que  usa  plataformas  baseadas  em  Android,  principalmente.  Permite  a  compra  de

músicas/álbuns digitais.

O  NPR  Music  (National  Public  Radio)  -  www.npr.org/music  –  é  uma  organização  de

comunicação pública oficial, sem fins lucrativos e de titularidade pública do governo dos Estados

Unidos. Tem mais de 1 milhão e 600 mil inscritos em seus canal do Youtube, com um pouco mais

de 1 mil e quatrocentos vídeos; e cerca de 435 milhões de visualizações, desde janeiro de 2008.

“The  official  YouTube  channel  for  NPR  Music  featuring  Tiny  Desk  Concerts,  live  shows,

documentaries and more”56, conceituam. Mas é em seu portal oficial onde se vê a imensidão de suas

ações envolvendo podcasts atualizados, arquivos, concertos ao vivo via web, listagem de músicas,

resenhas,  loja  virtual,  noticiário  e  entrevistas,  apresentações  de  estúdio  e  parcerias  com várias

estações  de  rádio  do  país  (EUA).  O  projeto  conta  ainda  com  dois  blogs  -  Monitor  Mix

(npr.org/sections/monitormix), de Sleater-Kinney e Carrie Brownstein, e o All Songs Considered

(npr.org/sections/allsongs), de Robin Hilton e  Bob Boilen. Poderíamos pensar na NPR como uma

rádio expandida, fazendo uso de vários recursos de editorias multimídias no ciberespaço. Por outro

lado,   essa  amplitude  de  produtos  e  serviços  coloca  o  projeto  não  apenas  como  uma  rádio

tradicional que se ampliou para o ciberespaço – dentro da lógica de transmissão via ondas – mas

como um empreendimento multimídia,  onde os shows ao vivo – e a música - são mais um dos

produtos.  É  em  Tiny  Desk  Concerts  -   npr.org/series/tiny-desk-concerts/  -  que  vemos  as

performances musicais ao vivo, porém para exibição on demand.

O  Youtube  lançou  (2015)  o  aplicativo  Youtube  Music   (music.youtube.com)  –  antes

conhecido como Youtube Red - na disputa deste mercado streaming da música, onde o usuário

consome vídeos  musicais  tendo como base estilos  e  reproduções claramente  influenciado pelos

mapas  individuais  baseados  em  pesquisa  algoritmica.  O  serviço  gratuito  obriga  o  usuário  a

visualizar publicidade,  já o Youtube Premium, além de retirar as publicidades, permite recursos

55 Pesquisei David Bowie, onde o buscador apresentou dois resultados: loja, com 2.444 itens achados, e revista, com 5 
resultados. Ao pesquisar isoladamente em store, os resultados se alteram, apresentando uma curta biografia e listagem 
de músicas a serem compradas.
56 “O canal oficial do NPR Music no YouTube apresentando pequenos shows, shows ao vivo, documentários e muito 

mais”.
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como  download  dos  áudios  para  reprodução  off-line.  Ao  entrar  no  Youtube  Music  uma

configuração  de  interface  nos  espera  e  pode  ter  playlists57 como:  Enjoying  the  morning,  New

releases, New Videos, Today's biggest hits, Brand new music, Fun in the Sun etc.

Embora,  como  defende  Lima  (2013),  a  ambiência  digital  propicie  mais  alternativas  de

autonomia  aos  músicos,  “que  encontram recursos  tecnológicos  de  gravação  auto-explicativos  e

novas  maneiras  de  lançar  suas  produções  de  forma  independente,  embora  o  sucesso  dessas

iniciativas esteja atrelado a um conjunto de fatores que variam conforme as trajetórias e propostas

musicais”, esses modelos de negócios no geral têm como primeira funcionalidade a mediação (entre

criadores  e  consumidores),  replicando  os  modelos  de  negócios  das  editoras/gravadoras/selos

anteriores aos modelos online. 

Se as fronteiras entre o mainstream e as produções independentes estão mais
porosas  e  transponíveis,  a  permanência  em  uma  determinada  posição
também é mais instável, diante da profusão de produções que se sucedem
nas  plataformas  virtuais  e  convencionais  que  dividem  as  audiências
reduzindo os parâmetros do que se considera sucesso de massas. (LIMA,
2013) 

Estamos falando de um panorama em transformação permanente. Ou por novos desejos de

audiências ou pelo surgimentos de novas ferramentas digitais e  online, capazes de reconfigurar o

existente.

Embora  o  modelo  de  negócio  das  plataformas  streamings  de musica  não seja  foco neste

trabalho, tragos aqui algumas considerações sobre esse tipo de economia.

Gilberto Monte, maestro,  músico, produtor musical,  em Salvador e São Paulo, afirma que

conhecia  a KEXP, “mas não a BOILER... Uso muito a NPR” por conta de seu interesse em gêneros

como “Rock,  funk,  eletrônica,  folk,  experimental,  instrumental,  jazz”,  e  repertório,  curadoria  e

qualidade do áudio. “Boiler estou explorando agora e gostando muito, principalmente da qualidade

do vídeo, curadoria diferente das outras duas.” Para ele, que consome os lives posteriormente em on

demand “por questões de agenda e fuso horário”,  ver o show ao vivo, em tempo real, “não há

diferença.”  Além do  NPR e  canais  específicos  de  artistas  no  Youtube,  Monte  comenta  sobre

Pomplamoose58 “que tem a proposta de sempre gravar ao vivo em studio e postar os vídeos em seu

57 Playlist (lista de reprodução) normalmente é montada pelo usuário, mas com o advento dos algoritmos aplicados às 
redes sociais e navegação web um mapa de escolhas a partir do caminho do usuário é criado podendo identificar 
seus “gostos”, possibilitando a criação de listas por dedução lógica.

58 http://www.pomplamoose.com   site que usa Youtube e Spotify para lives de bandas Pomplamoose, principalmente, 
do duo musical  dos EUA, na Califórnia. Formado por Jack Conte e Nataly Dawn.

https://www.pomplamoose.com/
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canal no youtube, possuem uma base de fãs via Patreon para financiar seu trabalho. “ Uma de suas

preocupações é saber como o artista é remunerado por essas plataformas de streaming de vídeo “Se

são  remunerados,  ou  não...  Se  ficam  apenas  como  um  repositório  da  plataforma  e  cedem  os

direitos… A economia do streaming tem sido quase sempre frágil com relação aos artistas.”  

No caso da Kexp, como foi dito, há um sistema cooperativo entre a comunidade, gestores,

professores  e  artistas.  Embora  não seja  o foco desta  pesquisa,  os modelos  de economia  dessas

plataformas mais, por assim dizer, comerciais (sem maior vínculo com ideais comunitários e fins

sociais) esse modelos são sempre obscuros quando buscamos detalhamentos principalmente no que

concerne aos direitos de autor e porcentagem nos ganhos, com enorme diferencial de modelos de

negócios, dificultando as análises comparativas (talvez esteja aí uma nova demanda de pesquisa a

ser feita: estudos comparativos de modelos de negócios streaming). O site The Trichordist59 – que

defende  “Artists  For  An  Ethical  and  Sustainable  Internet”  (Artistas  para  uma  Internet  ética  e

sustentável)  elege  a  hastag  #StopArtistExploitation  (parem  com  a  exploração  dos  artistas),  já

demonstrando aí seu caráter militante, por entender que esse modelos, em linhas gerais, reproduzem

um sistema de exploração das autorias. O The Tricordist se coloca como um “community blog for

those interested in contributing to the advancement of a Sustainable and Ethical Internet for the

protection of Artists Rights in the Digital Age.”60 

Segundo o site, a pesquisa em torno do consumo e receitas, iniciada em 2014, apresenta

alguns resultados inesperados, como a queda de receita para artistas, mesmo com o aumento do  de

suas músicas. Eles trazem os dados do Spotify (2017) para exemplificar: 

Conforme previmos, à medida que o  de streaming cresce, a taxa por fluxo
continuará caindo a cada ano, ano a ano. (…) O Spotify estava pagando
0,00521 em 2014, dois anos depois, a média líquida agregada por taxa de
reprodução caiu para 0,00437 em 2016, uma redução de 16%. A atual taxa
efetiva por transmissão no Spotify caiu para 0,00397, uma redução de 9%
desde o ano passado. Isso representa uma redução acumulada de 24% desde
2014, que representa uma redução média de 8% ao ano da taxa por fluxo. Se
o negócio da música pudesse definir uma taxa por fluxo que permitisse o
crescimento  da  receita,  proporcional  ao  crescimento  do  ,  esse  seria  um
modelo muito melhor.61 (tradução do autor)

59 https://thetrichordist.com
60 “O Trichordist é um blog de comunidade formado por interessados em contribuir para o avanço de uma Internet 

ética e sustentável para a proteção dos direitos dos artistas na era digital.” (tradução do autor)
61 “As we predicted as streaming consumption grows, the per stream rate will continue to drop, every year, year to 

year. (…) Spotify was paying .00521 back in 2014, two years later the aggregate net average per play rate dropped 
to .00437 in 2016, a reduction of 16%The current effective per stream rate at Spotify has now dropped to 0.00397, a
reduction of 9% since last year. This a cumulative reduction of 24% since 2014, which is an average decrease of 
8% a year of the per stream rate. If the music business could set a per stream rate that allowed revenue growth, 
proportionate to consumption growth that would be a much better model.”
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O músico Gilberto Monte tem razão: já aí percebemos que o aumento do lucro nas vendas

das músicas no decorrer dos anos não implica em aumento de porcentagem para os artistas, pelo

contrário: a taxa por transmissão tem sido reduzida, implicando em resultados menores a serem

pagos aos artistas.

Para  percebermos  melhor,  em  termos  numéricos,  reproduz  aqui  uma  tabela  de  alguns

serviços streaming comerciais e de grande porte onde fica mapeada a restituição para os artistas.

Então, a cada 1.000 (mil!) reproduções de sua música o artista ganha:

Spotify: US$ 3,97
Apple Music: US$ 7,83
Pandora: US$ 1,34
Google Play Música: US$ 6,11
Amazon Music Unlimited: US$ 7,40
Deezer: US$ 6,24
Tidal: US$ 12,84
Rhapsody: US$ 16,82
YouTube: US$ 0,74
Microsoft Groove Music Pass: US$ 27,30 62

2.4 – Imagens e áudio

No campo do audiovisual, apesar de pensarmos prioritariamente em canais tradicionais -

como Youtube, Vimeo e os sites das próprias redes sociais virtuais (principalmente o Instagram e

Facebook) -, há inúmeros serviços que utilizam desses recursos, já instalados como um dos suportes

(ou o principal item) de seus modelos de negócios, tanto no campo apenas do áudio/música, como

em serviços de audiovisual. Abaixo, apresentamos o panorama.

Netflix (www.netflix.com), um dos pioneiros dos serviços de streaming, foca em usos sob

demanda de filmes, séries e documentários, mantendo parcerias com grandes corporações (como

Marvel  e  Disney),  além  de  produções  próprias  e  originais  -  seu  grande  trunfo,  pois  coloca  a

plataforma no lugar de produtora e não apenas de exibidor, como um modelo de negócio similar a

uma “major” audiovisual.

Nota-se também a consolidação de alguma plataformas de streaming focadas em mercados

específicos de conteúdos audiovisuais. É o caso do Crunchyroll (www.crunchyroll.com), dedicado

ao anime. O Viewster (www.viewster.com), dedicado igualmente aos animes, porém comportando

um acervo que inclui ainda série, documentários e ficção; e o Crackle (www.crackle.com.br), para

conteúdos apenas criados pela Sony. 

62 Dados em https://tecnoblog.net/239268/valores-streaming-musica-spotify-apple-2017/
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No caminho de conteúdos de nicho, há o Viki (www.viki.com), dedicado principalmente ao

dorama (drama  coreanos),  bem  como  ao  audiovisual  asiático  em  geral.  O  DramaFever

(www.dramafever.com/pt)  segue a mesma linha do Viki,  com dramas coreanos,  séries  e filmes

asiáticos, mas ampliando seu acervo para algumas produções da América Latina.

O  PopcornFlix  (www.popcornflix.com),  ligado  à  produtora  Screen  Media  Ventures,

transmite produções independentes (atuais ou antigas). 

O  Amazon  Prime  Video  (primevideo.com),  segmento  de  audiovisual  da  Amazon,  se

assemelha ao Netflix, com títulos variados e diferentes preços de assinatura. Há um serviço anexo -

Twitch  Prime  (twitch.tv/prime)  –  focado  em  games  em  transmissões  ao  vivo  (de  partidas

multiplayer).  O  Youtube  criou  o  seu  Youtube  Gaming  (gaming.youtube.com),  gratuito,  como

resposta ao mercado de streaming de games, cavado pelo Twitch Prime. Ainda nesse mercado de

games, surge o Mixer (xbox.com/en-US/mixer), buscando mais segmentação e direcionando sua

plataforma para os games baseados no console Xbox One (PCs com Windows 10/Microsoft). As

partidas online podem ser acessadas de vários dispositivos (pc, tablet, smartphones).

Um dos suportes que foge ao campo dos games e audiovisuais mais tradicionais (ficção,

docs,  TV...)  é  o  brasileiro  Social  Comics  (socialcomics.com.br),  dedicado  apenas  aos  HQs

(principalmente nacionais e independentes). Artistas e editoras são estimulados a participar com,

segundo anúncio, “investimento zero”.  O  Social Comics não está na lógica de “transmissão” mas

seu  modelo  de  negócio  se  assemelha  ao  modelos  de  assinatura  de  serviços  sob  demanda  dos

streamings, com mensalidade para associados.

O cinema  independente  ganha espaço nos  negócios  do  SnagFilms  (snagfilms.com),  que

destaca documentários em seu acervo de mais 11 mil obras, entre curtas e longas e alguns raros.

Também focado em um mercado direcionado, o Spuul (spuul.com) conta com mais de 10

mil horas de audiovisual indiano, com destaque para as produções de Bollywood. 

Viddsee (viddsee.com),  baseada no sudeste asiático,  funciona como plataforma (desktop,

apenas)  gratuita  de  difusão  de  produtos  (a  maioria  com legendagem  em inglês)  de   cineastas

independentes.  Drama, documentário,  animação,  thriller,  horror, comédia,  romance,  ação,  ficção

científica são os gêneros presentes no Viddsee, que conta ainda com sistema de buscas que faz

cruzamentos  com outras  etiquetas  como  sexualidade,  família,  amor,  crime,  política,  esperança,

infância etc.

All Warrior  (allwarriornetwork.com) é serviço gratuito (para teste) do segmento  de séries,

reality shows, documentários com temas de guerra e assuntos militares. 

Ted  (ted.com)  desenvolveu  plataforma  streaming  para  seus  projetos  (principalmente

conferências e palestras) no Ted Talks e TedX.  A empresa define-se como uma organização sem
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fins lucrativos "dedicada a disseminar idéias, geralmente na forma de conversas curtas e poderosas

(18 minutos ou menos)". O TED (desde 1984) abrange muitos temas ("de ciência a negócios a

questões globais"), em mais de 100 idiomas. 

No  Brasil,  umas  das  iniciativas  mais  recentes  é  o  serviço  Darkflix  (darkflix.com.br),

dedicado a filmes de terror,  criado em maio de 2019 pelo empresário mineiro Ernani Silva,  da

empresa DRK Entretenimento. Darkflix anunciou que ofertará 666 filmes e mais 333 episódios de

séries de gênero, com uma taxa de aproximadamente 10 reais mensais para o usuário. Em entrevista

a Rodolfo Stancki, no site Escotilha63,  Silva afirma que o catálogo está sendo montado de maneira

bastante abrangente, "incluindo clássicos do cinema, séries de TV, produções nacionais, conteúdos

independentes  e  grandes  filmes  de  grandes  estúdios.  Na maioria  dos  casos,  conteúdos  inéditos

(inclusive em home vídeo)”.

Uma  outra  iniciativa  no  campo  do  audiovisual,  ainda  em  processo  de  campanha  para

arrecadação  de  fundos  e  implantacão  (actionnetwork.org/fundraising/lets-build-means-tv),  é  a

Means TV (means.media), de Detroit (USA), que se propõe a ser um instrumento de combate ao

uso capitalista dos vídeos, com acervo dedicado a temas de "esquerda" com documentários e outros

produtos audiovisual de ativistas (programas de TV e filmes de longa e curta duração - de talk

shows, documentários, stand-up comedy, animações para adultos, dramas...), como descreve em seu

site-campanha:

"A Means TV é uma plataforma de streaming digital com filmes e séries
originais: notícias, talk shows, documentários, seriados, comédia stand-up,
animação para adultos, dramas e muito mais, apresentando seus jornalistas,
ativistas, comediantes e jornalistas esquerdistas favoritos. influenciadores.
Doe para o nosso Bread + Roses Fundraiser para nos ajudar a financiar o
primeiro ano de programação e pré-assine para ser o primeiro a acessar a
plataforma quando ela for lançada no final de 2019. Uma assinatura mensal
de US $ 10 dá acesso ilimitado a tudo na Means TV. Nenhum anunciante,
nenhum comercial, nenhum canal de produto, nenhum contrato, nenhuma
taxa  de  cancelamento,  nenhum  compromisso.  Ajude-nos  a  fazer
entretenimento para todos nós.” 64 (tradução do autor)

2.4.1 - As Plays e as Go atreladas

63 http://www.aescotilha.com.br/cinema-tv/espanto/conheca-a-darkflix-o-novo-servico-de-streaming-brasileiro-
inteiramente-voltado-ao-horror/

64 “Means TV is a worker-owned digital streaming platform with original shows and movies of various genre: news, 
talk shows, documentary, sitcoms, stand-up comedy, adult animation, dramas and more, featuring your favorite 
leftist journalists, activists, comedians and influencers.  Donate to our Bread + Roses Fundraiser to help us fund the 
first year of programming and pre-subscribe to be the first to access the platform when it launches in late 2019. A 
$10 monthly subscription gets you unlimited access to everything on Means TV. No advertisers, no commercials, 
no product placements, no contract, no cancellation fees, no commitment. Help us make entertainment for all of 
us.”
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Algumas plataformas/sites/serviços aparecem como expansão de seus modelos de negócio

anteriores, gerando uma espécie de atividade atrelada. Normalmente esta atividade atrelada pertence

a empresas de porte internacional ou até mesmo grupos/corporações com perfil próximo às majors.

AXN Play, por exemplo, funciona para assinantes do canal AXN, que, por sua vez, já é um

“braço” da rede Sony, e conta com versão diferenciada por país. De propriedade da Sony Pictures

Entertainment  (criada  ainda  em  1997,  com  o  nome  de  Action  Extreme  Channel,  na  Asia  -

https://br.axn.com). A Sony Play (br.canalsony.com) traz programas especiais ao vivo, além de um

catáloto on demand.  A diferenca entre a  Sony Play e a AXN Play (ambas vinculados à Sony) é que

esta segunda busca um mercado de consumidores mais interessados em filmes de ação e séries de

conteúdos extremos (mortes, hospitais, policiamento/gangues).

Os filmes nacionais brasileiros (ficção e documentários) encontram espaço no Canal Brasil

Play.  Um serviço  online da  GloboSat,  da  Rede Globo (globosatplay.globo.com/canal-brasil).  O

acesso  é  fechado  por  login.  A  Globosat   é  uma  programadora  de  conteúdos  para  televisão,

considerada a maior da América Latina. SyFy Play (syfy.globo.com) é serviço de algumas séries -

Battlestar Galactica, Bitten, Dark Matter, Doctor Who, Face Off, Ghost Hunters, Halcyon Haven

Killjoys Paranormal Witness Shannara Chronicles, The magicians -  também pertencente à Rede

Globo. Megapix Play (globosatplay.globo.com/megapix) - replica boa parte do filmes exibidos no

canal fechado. Também filmes distribuídos pela GloboSat.

TeleCine  Play  -  telecineplay.com.br  -  é  uma extensão  para  assinantes  dos  canais  Rede

TeleCine. Seu acervo  online chega a mais de 1.500 filmes. A Fox Play (foxplay.com) é serviço

online da Fox con conteúdos do FX e FoxSports.

TNT Go - www.tntgo.tv.br - traz um largo catálogo de séries. É seu forte. O Space Go -

spacego.tv.br -  praticamente replica o conteudo do canal  nesse serviço  online. Há ainda, nessa

mesma  linha  de  replicação  online dos  canais  o  Cinemax  Go  (br.cinemax.tv),   HBO  Go

(www.hbogo.com).

O Now - webportal.nowonline.com.br  - é plataforma streaming para assinantes da NET.

Após  logar,  o  cliente  tem  acesso  à  programação  contratada  da  TV  fechada  e  à  locação  de

lançamentos.

O Mubi (mubi.com) traz conteúdos audiovisuais mais independentes. São cerca de 30 filmes

mensais (novos) de diferentes países. Foi chamado de "Netflix Cult" por sua curadoria focada em

cinema de autor. O serviço exige login e tem primeiro mês trial (teste gratuito). Valor atual mensal

é de 8.99 dólares. Banco de dados excelente, numa linha do que chamamos de "cinema de arte".

Grandes cineastas (Martin Scorsese, por exemplo) apoiam a plataforma. Permite download.
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O Philos TV - philos.tv - é também um serviço da GloboSat voltado a documentários sobre

arte em geral e destacando música, balé e artes plásticas, além de ciências, biografias e história. Há

um foco educativo na curadoria.  Login através de assinatura paga mensalmente.

O Looke - looke.com.br - tem acervo com mais de 12 mil produções. Para aluguel e compra

digital  de  lançamentos.  O  Looke  é  serviço  brasileiro  similar  a  uma  locadora  de  filmes,  com

conteúdos diversos, desde programa de TV, documentários a filmes de ficção.

A  Claro  Vídeo  -  clarovideo.com/brasil/homeuser  -  e  a  Vivo  Play  -  vivoplay.com.br  -

oferecem acesso a produtos audiovisuais com pagamento mensal em streaming e locação unitária.

No caso da Vivo Play, há restrição de exclusividade para clientes Vivo.

No  Vimeo  on  Demand  (vimeo.com/ondemand)  o  usuário  pode  comprar  ou  locar

audiovisuais de longa, curta e média duração em vários gêneros. A plataforma destaca produções

independentes e diz pagar 90% do cobrado aos produtores. Assim como o Youtube, o  Vimeo é uma

plataforma de vídeos on demand e streamings. O YouTube  Movies (youtube.com/feed/movies), a

exemplo  do  Vimeo  On  Demand,  também  tem  serviço  de  venda  de  conteúdos,  além  de  seus

streamings gratuitos. 

Outras plataformas, mesmo não sendo streaming, são enormes bancos de dados sem fins

lucrativos, em sua maioria com aplicação de livre uso dos conteúdos, como o WatchDocumentary

(watchdocumentaries.com),  Top Documentary Films (topdocumentaryfilms.com) e o Open Culture

(openculture.com/freemoviesonline)

Acervos  dedicados  aos  clássicos,  de  domínio  público  e  raros:  Classic  Cinema  Online

(classiccinemaonline.com), Archive.Org (archive.org/details/movies), Retrovision (retrovision.tv) e

Big Five Glories (bigfiveglories.com). 

2.5 – Ao vivo

No campo dos live streamings (transmissões ao vivo) – que é o que me interessa mais para

uma futura análise dos diferentes modelos -,  listo aqui alguns principais serviços que atuam no

campo da música em ambiente hipermídia com deslocamento para app mobiles.  Antes,  listo as

plataformas e softwares com elementos similares de streaming como o LiveStream Studio,  Xsplit

BroadCaster,  StreamLabs OBS,  OBS Studio, Ciclano,  Wirecast,  Be.Live,  Reflector 3,  Liveleap,  

Crowdcast,  StreamYard, pelo caráter semelhantes das mesmas em prestar serviços de transmisão

capazes de serem "espelhados"  em redes sociais como Facebook e Youtube. 
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Figura 5. Interface do OBS Studio

Destaco, dentre estes, o Open Broadcaster Software – OBS Studio65 - que,  gratuito e

com  código  aberto  (com  programação  do  software  que  pode  ser  alterada),  traz  ferramentas

avançadas de edição para uso ao vivo para as plataformas Windows, Linux e OSX. Lançado em

setembro  de  2012,  surge  num formato  mais  definitivo  em 2014,  com o nome inicial  de  OBS

Multiplatform e logo em seguida OBS Studio. Mixa, em tempo real,  áudio e vídeo, bem como

aplica  filtros,  máscaras,  correção de cor,  supressão  de ruídos  de  áudio,  efeitos  de  transição  de

imagens e ferramenta de chroma key66, capaz de alterar o fundo do cenário com inserção de outras

imagens  substitutivas.  O  OBS  Studio  é  uma  ferramenta  poderosa  que  recupera  os  principais

recursos de transmissão e edição de vídeo em tempo real, trazendo os elementos do broadcasting

televisivo  comercial  para  o  uso  pessoal,  privado e não comercial,  dentro  da  lógica  "faça  você

mesmo" (do it yourself) do ideário Punk e da Cultura Livre. O StreamYard tem sido bastante usado

para transmissão; isso se deve ao fato de a plataforma não exigir configurações mais elaboradas,

como  as  do  OSB  Studio,  nem   conhecimentos  técnicos  especializados  –  aí  reside  também  a

desvantagem na medida em que os usuários ficam reféns do serviço, que pede informações privadas

dos mesmos quando se conectam com redes sociais digitais. Eles se definem, em seu site, como:

"A  maneira  mais  fácil  de  criar  transmissões  profissionais  ao  vivo.
StreamYard  é  um  estúdio  de  streaming  ao  vivo  em  seu  navegador.
Entreviste  convidados,  compartilhe  sua  tela  e  muito  mais.  Transmita
diretamente para o Facebook,  YouTube,  LinkedIn e outras plataformas.67

(tradução do autor)

65 https://obsproject.com/pt-br
66 Efeito visual para  substituição de imagem de fundo de cenário original por uma outra.
67  “The easiest way to create professional live streams. StreamYard is a live streaming studio in your browser. 

Interview guests, share your screen, and much more. Stream directly to Facebook, YouTube, LinkedIn, and other 
platforms.”  https://streamyard.com
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O Justin TV (hoje Witch TV), criado em 2007 em São Francisco (Califórnia), permitia livre

transmissão de vídeos online em tempo real de qualquer pessoa para número ilimitado de pessoas.

A experiência de seu fundador Justin Kan em transmitir seu cotidiano (24 horas por dia) levou à

criação e expansão do termo lifecasting (transmissão da vida). A rede se concentrava nos EUA, mas

rapidamente se expandiu para o Reino Unido, Holanda e Brasil, principalmente. Como não exigia

registro  inicialmente,  e  com  a  circulação  de  conteúdos  considerados  ofensivos,  a  plataforma

instituiu  registro  para  maiores  de  18  anos  para  acessar  “conteúdos  adultos”.  Alguns  desses

conteúdos  (pornografia,  incentivos  ao  crime,  difamação,  violações  de  direitos  autorais)  foram

proibidos  na  plataforma numa das  atualizações  de  seu  Termo de  Serviço  –  que  traz  o  item 9

“Prohibited Conduct”, com 17 tópicos proibitivos68. Em 2014, a Justin.tv foi fechada e renomeada

como Twitch Interactive – Twitch.TV (www.twitch.tv).

A Chew TV (https://chew.tv) que detalharei mais adiante, no Capítulo 4, sobre os exemplos,

ganha destaque por ser uma plataforma streaming dedicada aos Djs, baseada em Londres. Define-se

como plataforma de transmissão ao vivo "que conecta uma comunidade de mais de 350.000 DJs

amadores, profissionais e em ascensão, além de produtores e personalidades, de mais de 130 países

em  todo  o  mundo,  com  uma  audiência  em  mais  de  190  países”.69.  Porém,  como  é  comum

incorporações e novos serviços nas plataformas, a Chew TV anunciou que seria transformada em

BandLab Live, um projeto da BandLab, plataforma que a Chew TV já estava em associação desde

2017. O comunicado foi feito por e-mail aos usuários, alertando que arquivos seriam deletados na

base da Chew. 

O BandLab Live está substituindo Chew e você precisa agir! Oi usuários da
Chew, No dia 16 de setembro de 2019,  integraremos nossos serviços de
transmissão ao vivo no BandLab como BandLab Live. Isso significa que
não mais manteremos o Chew como uma plataforma de streaming separada.
O BandLab Live tem muitos dos recursos que você conhece e adora no
Chew - mas queremos ter certeza de que você não perderá nenhum dos seus
sets! Aqui estão todas as coisas que você precisa saber Todos os arquivos e
fluxos de usuários completos serão excluídos até 16 de setembro. Após essa
data, os servidores serão limpos e você não poderá acessar seus arquivos ou
fluxos completos. Se você faz parte do nível pago: Sugerimos que você faça
o  download  de  programas  concluídos,  já  que  essa  é  única  maneira  de
manter/arquivar seu conteúdo. Todo o conteúdo do Chew.TV será excluído
dos nossos servidores até 16 de setembro. Todas as assinaturas do Chew.TV
serão canceladas até 17 de agosto. Então você não precisará pagar nenhuma
taxa adicional de assinatura. Junte-se à comunidade no BandLab. Se você é
um usuário não pagador do Chew.Tv: Você não precisa se preocupar com os
passos 1 e 2 - junte-se à comunidade no BandLab. Para mais informações,
consulte as nossas FAQs sobre esta migração ou contacte-nos através do

68 www.twitch.tv/p/legal/terms-of-service/
69 "live streaming platform that connects a community of over 350,000 amateur, up-and-coming and professional DJs,

producers and personalities from over 130 countries around the world with an audience in over 190 countries"
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support@bandlab.com! O ChewTv tornou-se parte da família BandLab em
2017, e tem sido ótimo conhecê-lo ao longo do último ano e meio. Temos a
satisfação  de  reunir  mais  amantes  da  música  na  plataforma  BandLab,
oferecendo a mesma funcionalidade que os usuários do Chew conhecem e
adoram.  Obrigado pelo  apoio  de  Chew.TV.  Vejo  vocês  no  BandLab!  70

(tradução do autor)

A BandLab (www.bandlab.com)  traz  o viés  da  plataforma de  streaming que  aposta  em

produtos físicos, a serem consumidos em sua loja virtual, mas, principalmente, busca um nicho mais

focado em produção musical e educação. Em seu site, define-se como "uma plataforma de música

social que permite que os criadores de conteúdo criem músicas e compartilhem o processo criativo

com músicos e fãs.

“O  BandLab  é  uma  plataforma  de  música  social  que  permite  que  os
criadores de conteúdo criem músicas e compartilhem o processo criativo
com músicos  e  fãs.  Com uma  comunidade  global  de  criadores  e  fãs,  o
BandLab combina ferramentas de colaboração e criação de música, como a
primeira  multiplataforma  DAW  do  mundo,  com  recursos  sociais  como
compartilhamento de vídeo, mensagens e descoberta. A missão do BandLab
é  quebrar  as  barreiras  técnicas,  geográficas  e  criativas  entre  criadores,
colaboradores e comunidade, fornecendo um serviço totalmente gratuito e
ilimitado.” 71 (tradução do autor)

No campo da educação, além de disponibilizar instrumentos musicais virtuais e plataforma

para criação musical  online, o projeto BandLab traz tutoriais de produção musical além de aulas

70 “BandLab Live is replacing Chew and you need to take action Hi Chew users, On 16 September 2019, we’ll be 
integrating our livestreaming services into BandLab as BandLab Live. This means we will no longer be maintaining
Chew as a separate streaming platform. BandLab Live has many of the features you know and love at Chew - but 
we want to make sure you don’t lose any of your sets! Here are all the things you need to know. All archives and 
completed user streams will be deleted by 16 September. After this date, the servers will be cleared, and you won't 
be able to access your archives or completed streams. If you’re part of the paid tier: We suggest you download 
completed shows, as that is the only way to keep/archive your content. All Chew.TV content will be deleted from 
our servers by 16 September. All Chew.TV subscriptions will be cancelled by 17 August. So you won’t have to pay
any further subscription charges. Join the community at BandLab. If you’re a non-paying Chew.Tv user: You don’t 
have to worry about steps 1 and 2 – join the community over at BandLab. For more information check out our 
FAQs about this migration or reach out to us at support@bandlab.com! Chew.Tv became part of the BandLab 
family in 2017, and it’s been great getting to know you all over the last year and a half. We’re excited to be 
bringing even more music lovers together on the BandLab platform, while offering the same functionality that 
Chew users know and love. Thanks for your support of Chew.TV. See you on BandLab!”

71 “BandLab is a social music platform that enables creators to make music and share the creative process with 
musicians and fans. With a global community of creators and fans, BandLab combines music making and 
collaboration tools like the world’s first cross-platform DAW, with social features like video sharing, messaging 
and discovery. BandLab’s mission is to break down the technical, geographic and creative barriers between 
creators, collaborators and community by providing a completely FREE and unlimited service.” Uma 
multiplataforma DAW é uma Digital Audio Workstation (estação de trabalho em áudio digital) – um software 
complexo de criação sonora - que é capaz de produzir uma música por completo, desde a criação de diferentes 
trilhas para diferentes conteudos (batidas, instrumentos musicais, vozes), com aplicação de efeitos e mixagem final.
Há vários softwares desse tipo, como o ProTools, Logic Pro, Cubase Pro, FL-Studio, Reason, Ableton Live, 
Reaper, Garage Band, entre outros.
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(como professor  ou aluno,  a  partir  da escolha  do usuário).  Afirmam que propiciam "educação

musical para todos. Nossos premiados recursos de criação de música permitem que os estudantes

embarquem em uma jornada  de  aprendizado  musical  que  liberte  sua  criatividade  e  promova  a

colaboração com os colegas"72.  Entendo que a  BandLab quer focar em instrumentos virtuais  e

produção  musical  baseados  em  colaboração  comunitária,  por  isso  a  inclusão  da  Chew  é

destacadamente  um  outro  caminho  da   BandLab,  chamado  de   BandLab  Live,  apenas  para

streamings.

A plataforma BE-AT Tv (be-at.tv) com 702 vídeos e cerca de 212 mil inscritos no Youtube

(youtube.com/user/BeAtTvChannel), desde julho de 2009, tem mais de 35 milhões de visualizações

nesse canal. Definem-se como "plataforma de vídeo ao vivo mais avançada e exclusiva do mundo

para  conteúdo  de  Dance  Music  totalmente  premium,  proporcionando  um  diálogo  global  entre

artistas, selos e fãs"73. Além de live streaming, gravam os vídeos "mais quentes, os mais procurados

DJs, rótulos, eventos e festivais", em reprodução sob demanda. Segundo eles, o serviço conta com

um  catálogo  de  DJs,  "eventos  internacionalmente  reconhecidos  e  festivais  exclusivos  (...)  em

colaboração  com  principais  organizadores  como  Sensation,  Tomorrowland,  Space,  Exit,  BPM,

Miami Music Week, WMC. entre muitos outros." Eles destacam as cidades de Londres, Amsterdã,

Ibiza e Berlim como focos principais de seus cast de Djs. A  BE-AT Tv em seu site (com várias

editorias desde loja, com vendas de música digital, lista dos artistas, notícias, eventos e mapa onde

acontecem/aconteceram as sessões) traz um um calendário dos live streamings já programados (em

torno de 10, 12 shows). Seu principal foco de atuação é a Europa, mas é visível em seu mapa a sua

expansão  ainda  para  América  do  Norte  e,  ainda  timidamente,  para   América  Latina  (Brasil  e

Argentina), Oceania, Ásia e África.

O Audio Tree TV (audiotree.tv) é uma “plataforma multifacetada de descoberta de artistas”.

Em sua auto descrição elegem como produtos as sessões de estúdio, concertos de streaming ao vivo,

vídeos  de  música,  spots  promocionais,  entrevistas  e  documentários  de  espetáculos  intimistas.

“Nossa equipe de vídeo, som, edição e gráficos compartilha um forte amor pela música e trabalha

para ver que os melhores  produtos possíveis sejam criados para artistas talentosos,  dedicados e

72 “Music education for everyone. Our award-winning music creation features let students embark on a music-
learning journey that unleashes their creativity and foster collaboration with peers.”. Em: https://edu.bandlab.com

73 “BE-AT.TV is the world's most advanced and unique live streaming video platform for all-premium Electronic 
Dance Music content, providing a global dialogue between artists, labels and fans. BE-AT.TV live stream and 
record the hottest, most sought after DJs, labels, events and festivals allowing for immediate playback through its 
on-demand and DVR functionality. No other platform holds such an extensive and diverse catalog of full length DJ 
sets, internationally recognised events and exclusive festivals anywhere on the internet thanks to our collaboration 
with leading organisers such as Sensation, Tomorrowland, Space, Exit, BPM, Miami Music Week, WMC among 
many others. Our dedication to supporting up coming labels and artists allows us to showcase the next generation of
DJs, labels and producers through our weekly live international studio based sessions from London, Amsterdam, 
Ibiza & Berlin.” https://www.youtube.com/user/BeAtTvChannel/about
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esforçados.”74 No  geral,  os  discursos  dos  objetivos/metas/missões  desses  serviços  focados  em

música streaming são bem similares, ao ponto de podermos deslocá-los entre as plataformas sem

maiores  impactos  de  diferenciação,  pois  não  aprofundam,  de  fato,  as  suas

especificidades/detalhamentos enquanto plano de negócio e funcionalidades. Audio Tree TV não

esconde seu apelo comercial e conecta sua lojas de objetos (camisetas, gorros, canecas...) ao site.

Sua  estrutura  online serve  como  expansão  das  atividades  musicais  e  comerciais  do  Lincoln

Hall/Schubas (Chicago, EUA). Em seu canal no Youtube, onde está inscrito desde 2 de mar de

2011, tem quase 130 milhões de visualizações, com cerca de 364.989 inscritos e um pouco mais de

6 mil vídeos.

O Periscope  TV (www.pscp.tv  ou  www.periscope.tv)  é  um aplicativo  mobile  de  vídeo

streaming para iOS e Android. Foi criado pela dupla Kayvon Beykpour e Joe Bernstein em 2015.

Mas, antes mesmo de ser lançado, foi comprado pelo Twitter. Usuários deste app podem escolher se

torna seu vídeo público ou apenas para alguns outros usuários. Alguns debates giraram em torno do

Periscope a respeito de violações de direitos autorais, já que o serviço reproduzia conteúdos com

reservas de direitos de autor (como filmagens de tela de sala de cinema etc). O aplicativo, que pode

também  ser  acessado  via  computador,  tem  plataforma  simples,  com  solicitação  de  login  para

postagem,  porém  livre  de  login  para  acesso  aos  conteúdos  que  são  organizados  em  editorias

indicadas pelos editores e etiquetas (tags) como esporte, música, viagem, comédia etc.

O projeto Na Manteiga Radio (namanteiga.com) é uma das poucas experiências brasileiras

de streaming de vídeo e música,  definindo-se como “Internet music happenings.  Exploring São

Paulo’s alternative scene. Since 2015.”, conta com 14.970 visualizações para cerca de 400 inscritos

no Youtube (com poucos vídeos:  4!),  sendo que a  sua plataforma oficial  traz um montante  de

aproximadamente 200 vídeos, num modelo similar ao do Boiler Room, com apresentação de dj,

principalmente,  e  produtores  musicais.  Focado  em  São  Paulo  capital,  sua  programação  inclui

artistas locais, de outros estados e até de outros países. Segundo eles, Na Manteiga Radio é uma

plataforma de conteúdo que apoia a liberdade criativa de cada artista através de novas formas e

lugares  de  se  ouvir  música.  “Acreditamos  que  a  visão  musical  de  um  DJ  ou  produtor  deve

transcender os formatos disponíveis atualmente e ir muito além da pista de dança. Semanalmente

artistas  locais  e  internacionais  são convidados  para  mostrar  o  melhor  da sua música  para uma

audiência  com  sede  de  excelência  sonora”,  conforme  texto  disponível  no  site  do  projeto.

Diferentemente das demais plataformas streamings, o Na Manteiga Radio prefere apostar em seu

74 "A multi-faceted artist discovery platform. We produce studio sessions, live-streaming concerts, music videos, 
promotional spots, interviews, and intimate show documentaries. Our video, sound, editing, and graphics team all 
share a strong love of music and work to see that the best possible products are created for artists who are talented, 
dedicated, and hardworking." em https://audiotree.tv/about
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portal (seu canal de Youtube está aparentemente abandonado, com reclamações de usuários pela

falta de atualização). Já em seu canal de áudio no MixCloud (mixcloud.com/namanteigaradio) conta

com quase 2.800 seguidores e quase 300 shows (djsets75/áudios) disponíveis.

Apresentando-se  como  “um  canal  que  prima  pela  boa  música  e  arte,  lugar  de

experimentações audiovisuais”, o projeto brasileiro Elefantes Sessions, criado há mais de 5 anos,

em 22 de abril de 2014,  teve seu primeiro vídeo publicado em maio do mesmo ano, e utiliza dos

formatos  de apresentação ao vivo  como no Boiler  Room e Kexp,  com participação  de artistas

independentes e/ou emergentes na cena musical brasileira. Em seu canal de Youtube (com cerca de

um pouco mais de 75 mil inscritos) o projeto Elefante Sessions (youtube.com/user/elefantesessions/

featured)  conta com visualizações de vídeos entre cerca de 100 pessoas até quase 50 mil views de

usuários, por show. Do ponto de vista estrutural o canal é um depositório dos  lives, para uso on

demand,  para  conexão  entre  público  (fãs)  e  seus  artistas.  Boa  parte  dos  shows  tem  formato

voz/violão. Atingiu um pouco mais de 12 milhões visualizações até maio de 2019.

Caminho parecido faz o Projeto Studio62 (youtube.com/user/ProjetoStudio62/featured) em

seu  canal  do  youtube,  onde  anuncia  seu  conceito,  reafirmando-se  como  “uma  experiência

minimalista. O momento mais autêntico entre o artista e a música. Um projeto que convida artistas

para uma experiência  minimalista longe dos palcos”. Afirmam ainda que o projeto segue numa

“contra-corrente das grandes produções, o Studio62 busca esse estado mais fundamental da música

e do artista,  o momento mais  autêntico  da relação entre  ambos e a forma que se apresenta ao

público.  Toda terça-feira  lançamos um vídeo de um artista diferente.”  Criado em novembro de

2012, com cerca de quase 43 milhões  de visualizações,  o projeto parece abandonado,  com sua

última  postagem há  4  anos,  com uma  entrevista  de  Scalene  (outubro  de  2014),  onde  há,  nos

comentários, reclamações dos usuários sobre a não atualização de conteúdos.76 

O projeto Sofar Sounds (sofarsounds.com), criado em Londres, em 2009, congrega artistas

em, segundo os organizadores,  "locais únicos, sem as distrações que assolam outros eventos ao

vivo" (...)  "A Sofar Sounds reinventa a experiência  do evento ao vivo através de apresentações

curadas e secretas em mais de 350 cidades ao redor do mundo."77 Já que a idéia é começar um show

em  segredo,  onde  os  convidados  participam  de  3  apresentações  sem  título  e  com  locais  não

75 Djset é um termo para nominar a programação/seleção feita pelo dj, seja gravada ou ao vivo.
76 https://www.youtube.com/watch?v=XklUF7XKIoA
77 Sofar Sounds reimagines the live event experience through curated, secret performances in more than 350 cities 

around the world. Founded in London in 2009, Sofar brings guests and artists together in unique locations, without 
the distractions that plague other live events. Sofar shows begin as a secret: guests sign on for three unnamed 
performances at undisclosed locations, hosted by community members in everyday spaces — from living rooms 
and rooftops, to retail stores. Through the transformation of these spaces into captivating venues, Sofar serves as a 
platform for artists to connect with engaged audiences in cities around the world. Sofar invites guests to discover 
new artists, spaces, people, neighborhoods and cities, whether at home or abroad, creating an inclusive and 
accessible global community where people make genuine connections. www.sofarsounds.com
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revelados. Os lugares são improvisados e acontecem em ambientes disponibilizados por membros

da comunidade em seu espaços cotidianos (salas de estar, lojas, jardim, quintal, praia, galpões e até

telhados/coberturas). Em seu canal de Youtube, desde 2010, tem 155.161.818 visualizações para

mais de 15 mil vídeos e cerca de 630 mil inscritos. O funcionamento dos shows tem uma dinâmica

diferente  pois  acontecem com público  local  (que solicita  o  ingresso antecipado de 5 dias  e  os

organizadores  enviam email  no  dia  anterior,  confirmando  o  convite  ou  não;  se  confirmado,  o

convidado  pode  levar  bebida).  Os  público  vai  para  o  encontro  musical  "às  cegas",  pois  há  3

performances desconhecidas na programação, que não incluem artistas de destaque em cada evento.

Se selecionado, o convidado pode levar acompanhante e adquirir até 5 outros convites (a depender

do espaço/cidade).78 São inúmeras cidades espalhadas pelo mundo (cerca de 415)  que já abrigaram

(via  fãs,  organizadores)  as  sessões  do  projeto.  No  Brasil,  shows  em Belo  Horizonte,  Brasília,

Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador79. A plataforma traz dois

focos de atenção, um link dedicado ao artista e outro ao servidor de hospedagem, ambos ganhando

cachê pela participação no projeto. O projeto foi fundado por Rafe Offer, que "convidou alguns

amigos para o apartamento de Londres para um show íntimo e discreto. Oito pessoas se reuniram

em sua sala para ouvir música ao vivo interpretada pelo amigo e músico Dave Alexander. Segundo

os organizadores, o que começou como um hobby "se espalhou para uma comunidade global".80

Embora se definam como uma empresa com a missão e com fins lucrativos, afirmam que a Sofar

não obtém lucro "e somos apoiados por um grupo de investidores maravilhosos e solidários que

acreditam em nosso objetivo de conectar pessoas através de eventos íntimos e ao vivo". 

Pitchfork  (pitchfork.com) define-se como revista online e "the most trusted voice in music."

Fundado por  Ryan Schreiber  em 1995,  tem sede  em Chicago  (EUA).  Site  dedicado   à  crítica

musical e entrevistas  com artistas da música popular,  independente e experimental,  desde 2008

transformou-se  também  em  um  canal  de  tv  online (on  demand),  como  subeditoria  do  site:  o

Pitchfork Tv (pitchfork.com/tv), além de um festival em Chicago e Paris.  Pitchfork Tv é expandido

para o Youtube com quase 800 mil inscritos para cerca de 2.500 vídeos, com aproximadamente 320

milhões de visualizações.

O Vlive.TV (Aplicativo Global Star Live) é um caso interessante pois além de atuar num

nicho focado na cultura da música massiva do leste asiático, particularmente em bandas e grupos

com estética k-pop e Coréia do Sul, apresenta-se como um "ao vivo real das estrelas (ídolos)" –

(star's real real live) -  colocando os fãs em situação de proximidade com as estrelas do pop ao

78 https://www.sofarsounds.com/about/how-it-works
79 Um dos shows em Salvador (BA) foi o de Maria do Sol, acontecido em outubro de 2015. 

https://www.sofarsounds.com/videos/maria-do-sol-distraidos-do-futuro-sofar-salvador
80 https://www.sofarsounds.com/faq
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descobrir os "vídeos ao vivo de seu ídolo favorito! Você pode interagir com suas estrelas em tempo

real ao redor do mundo. Você vai conhecê-los melhor."81 Apesar do discurso oficial do site sobre

interação ídolo/fã,  as formas de contato são tradicionais (comentários),  com alguns vídeos mais

informais das estrelas pop direcionados para os fãs. Seus conteúdos são organizados em editorias

como Upcoming (uma agenda diária ao vivo com vídeos envolvendo os ídolos ou temas da cultura

k-pop em vários formatos de apresentação, como entrevistas, palestras e minidocs), Channels (com

organização  de  conteúdos  por  grupos/bandas,  como  BTS,  EXO,  BlackPink,  GOT7,  BigBand,

Twice, Ikon, Seventenn, NCT, MonstaX...), Events (outra agenda, porém com destaque para shows

e vídeos informais (alguns à venda) dos ídolos em um banco de dados, Store (produtos das bandas e

para  shows)  e  VToday  (noticiário  do  dia).  Além  alguns  principais  idiomas  orientais,  o

aplicativo/plataforma traz versão em inglês, espanhol e Bahasa (Indonésia). Criado em 2015 pela

Naver Corporation (Coréia do Sul), o Vlive.TV é principalmente um aplicativo para mobiles IOS e

Android, com mais de 10 milhões de downloads. 

O Colors_Studios traz pouca informação sobre sua estrutura e ainda recorre na busca de mão

de obra,  para ampliação de seu negócio.  Mas se define como "COLORS é uma plataforma de

música estética única que apresenta talentos diversos e excepcionais de todo o mundo"82. Com site

próprio - colors-studios.com – o serviço utiliza, no entanto, várias plataformas externas comerciais

ou não para suas difusões, desde o Deezer ao Youtube (com cerca de 100 vídeos). No site, um menu

simples com duas opções – shows e music. Shows, com essa listagem de perto de cem vídeos; e

Music  com  links  para  música/artistas  de  diversos  países  da  Europa,  basicamente,  igualmente

separados por gênero musical e país. Em seu canal de Youtube mais de 1 milhão e quinhentos

inscritos.

Os serviços de live streamings que tomo para uma análise  mais dedicada são o Kexp e

Boiler Room, além da experiência de show em rede isdn do FSOL, por trazerem características

específicas enquanto modelos de transmissão ao vivo. 

O Kexp - www.kexp.org - se coloca como uma entidade não comercial. 

A KEXP é uma organização artística sem fins lucrativos que atende amantes
e artistas de música por meio de programação presencial e com transmissão
on-line. A KEXP opera como uma das mais influentes estações de rádio de
música apoiadas por ouvintes no mundo, a 90.3 KEXP-FM Seattle,  com
serviço on-line e on-air, alcançando mais de 200.000 ouvintes globais a cada
semana.  No  canal  YouTube  da  KEXP,  vídeos  de  performances  ao  vivo
exclusivas  atingem mais  de 2,1 milhões  de visualizações  por  semana.  A
partir de sua sede no Seattle Center, o KEXP organiza eventos comunitários

81 “VLIVE - Global Star Live App  - STAR'S REAL LIVE. Discover live videos of your favorite star! You can 
interact with your stars in real time around the world. You will get to know them better.”, em https://www.vlive.tv

82 COLORS is a unique aesthetic music platform showcasing diverse and exceptional talent from all around the globe.
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e produz centenas de apresentações ao vivo a cada ano, muitas das quais
estão abertas ao público em geral gratuitamente.” 83 (tradução do autor)

No Youtube, o Kexp conta com cerca de 1 milhão e 470 inscritos e mais de 752 milhões de

visualizações para 13 mil vídeos disponíveis, desde 07 de julho de 2006. Aspectos mais detalhados

dessa experiência veremos no capítulo 4. O Boiler Room (boilerroom.tv), em sua auto descrição,

defende que:

“Tudo o que fazemos está enraizado na energia da cultura clubber e sua
capacidade de unir as pessoas. Abrir pistas de dança; onde música, idéias e
pessoas se encontram. O Boiler Room começou com uma webcam colada
em uma parede, transmitindo de um galpão em Londres, abrindo um buraco
de fechadura para o underground da cidade. DIY (faça você mesmo) no seu
melhor;  cru,  sem  cortes,  caseiro.  Como  uma  plataforma  musical
independente  e  curadoria  cultural,  continuamos  fiéis  a  essa  história.
Conectando a cultura clubber ao mundo em geral, na tela e nas festas, filme
e vídeo. Desde 2010, nós construímos um arquivo exclusivo; com mais de
4.000 apresentações e com mais de 5.000 artistas, abrangendo 150 cidades,
permitindo  que  todos,  independentemente  de  onde  vivam,  desfrutem  da
liberdade  que  representa.  Nossa  missão  é  a  difundir  música  de  novas
maneiras – som ligado para as vozes e estórias nas bordas do mainstream.
Boiler Room - assista, ouça, dance.” 84 (tradução do autor)

Em seu canal do Youtube, o Kexp comta com mais de 1 milhão e 700 mil pessoas inscritas e

mais de 584 milhões de visualizações.  Mais de 6 mil vídeos estão disponíveis, desde 10 de maio de

2012. Aspectos mais detalhados dessa experiência veremos em capítulo específico, adiante.

No Brasil, um projeto que usa da mesma tecnologia do Boiler Room aconteceu por pouco

tempo (entre  setembro  de  2015 a  dezembro 2016)  na  cidade  de  São Luis  do  Maranhão:  Casa

Groove TV, coordenado pelo DJ João Ricardo, com gravação ao vivo e posterior postagem (para

uso   on  demand)  no  Youtube,  no  canal

83 “KEXP is a nonprofit arts organization serving music lovers and artists through in-person, broadcast, and online 
programming. KEXP operates one of the most influential listener-supported music radio stations in the world, 90.3 
KEXP-FM Seattle, with online and on-air service reaching over 200,000 global listeners each week. On KEXP's 
YouTube channel, videos of exclusive live performances garner more than 2.1 million views per week. From their 
headquarters at Seattle Center, KEXP hosts community events and produces hundreds of live performances each 
year, many of which are open to public audiences at no charge.”

84 “Everything we do is rooted in the energy of club culture and its ability to bring people together. Open dancefloors; 
where music, ideas and people meet. Boiler Room started with a webcam taped to a wall, broadcasting from a 
warehouse in London, opening a keyhole to the city’s underground. DIY at its finest; raw, uncut, homemade. As an 
independent music platform and cultural curator we remain true to that history. Connecting club culture to the wider
world, on screen and irl though parties, film and video. Since 2010, we’ve built a unique archive; featuring over 
4,000 performances, by more than 5,000 artists, spanning 150 cities, enabling everyone regardless of where they 
live to enjoy the freedom it stands for. Our remit is to platform music in new ways - sound on for the voices and 
stories of the fringes of the mainstream. Boiler Room - watch, listen, dance.”
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youtube.com/channel/UC2mY2Y3qLZAPsIGV9m6iA5Q/videos,  com  apenas  56  inscritos  e  6

vídeos  com DJs  daquela  cidade,  em djsets  sem público  geolocal  (apenas  online).  A média  de

visualizações  por vídeo foi de 100 a 450 pessoas.  O projeto contou também com um canal  no

soundcloud.com/casagroovetv, porém sem continuidade. “A internet era lenta e paramos o projeto.

Vamos retomar pelo instagram”, comenta DJ João Ricardo85

O Live Stream (https://livestream.com) é um serviço pago de transmissão (era gratuito até

2016), fundado em 2007, com sede em Nova York (EUA). O Live Stream permite que seus clientes

façam transmissão ao vivo com câmera e computador via Internet e com audiências em mobiles em

geral. Hoje comporta grande empresas como clientes: Spotify, Tesla, NBA etc, além de emissoras

de TVs afiliadas.  Seu site hoje oferece vários serviços e atuam na área de hardware (fabrica o

Broadcaster, um conector de câmera com saída de vídeo HDMI e a Mevo, uma câmera de bolso

para streaming editável ao vivo, com wifi); software (Livestream Studio, um pacote de produção ao

vivo  que  permite  mixar  e  editar  uma  transmissão  de  vídeo  em  tempo  real,  com  4  telas  de

visualizações,  HDMI e  chroma key);  há  ainda  o  serviço  de  “nuvem”86,  o  Cloud,  voltado  para

emissoras  de  TV,  que  facilita  a  reprodução  de  vídeo  em  qualquer  dispositivo  com  qualidade

adaptável.  O  Live  Stream  se  apresenta  como  solução  para  ampliação  de  fãs87,  desde  eventos

menores a festivais de vários dias.

A  experiência  de  live  streaming  do  projeto  Future  Sound  Of  London   (FSOL)

(www.fsoldigital.com), formado por Garry Cobain (ou Gaz Cobain) e Brian Dougans, é um marco

histórico mundial que os levou para Guinness World Record, com 3 inclusões:  primeiro download

musical na internet; primeira turnê mundial de um grupo musical sem sair do estúdio; e a primeira

turnê mundial com shows ao vivo executado por redes de telefonia, ondas de rádio, desde o ano de

1994, com o projeto ISDN. O FSOL e seu álbum/show ISDN tiveram um papel  de vanguarda

quando  ainda  nem  se  sonhava  com  os  serviços  de  streaming  como  modelo  de  negócio  de

transmissão musical e  de audiovisuais. Destaque para performance audiovisual ao vivo via ISDN

“In  2  Minds  Of  the  Electronic  Brain  (2009).   Esteticamente,  penso  que  eles  demonstraram  o

caminho  possível  do  espetáculo  em redes  telemáticas  em 3  grandes  pontuações/direções:  1.  O

streaming em tempo real em si, de sua performance, via cabos de telefonia de banda larga, gerando

ubiquidade; 2. A execução do show em ambiente remoto geolocalizado (estúdio) para ambiente de

geolocalizado (placo/plateia) em festival, além da internet; e 3. A produção de presença através de

live cinema,  vjing. O  vjing (ação do VJ, video jockey) faz referência do  djing (ação do DJ, disc

85 Informação em chat com DJ João Ricardo de Whats App, em 24 julho/2018.
86 O termo nuvem, no campo da informática, refere-se ao espaço repositório online para banco de dados digitais.
87 From intimate venues to multi-day festivals, Livestream offers an end-to-end solution that will help you reach your 

biggest audience yet. Streaming concerts, backstage access, and live Q&As create authentic global fan engagement.
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jockey, aquele que brinca com o disco), tornando-se aquele que atua com mixagem/edição de vídeo

em tempo real, construindo uma narrativa audiovisual a partir de bancos de dados gráficos (vídeos,

animações  e  fotografias).  Ao  construir  presença  (em  projeção,  telão)  no  palco,  o  duo  FSOL

suprime-se de sua própria corporalidade, como atores no palco. É, e estamos falando de 1994, uma

expressão  radical  de  uma cena  audiovisual  baseada  em show musical  onde o  centro  físico  do

espetáculo - o palco – continua existindo com presença local e remota das platéias, porém com

alteração nas formas difusão e de fruição, por conta das redes telemáticas.

Arbo  & Desideri  (2016)  sustentam que  a  evolução  técnica  de  execução  e  gravação  da

música  contribuem não só  para  a  ampliação  de  sua  difusão,  mas  afeta  radicalmente  as  nossas

experiências, no sentido da fruição, inclusive pela associação do áudio às formas de visualidades.

(…) O desenvolvimento técnico dos dispositivos de gravação e reprodução
musical não só contribuiu para fortalecer a difusão da música, mas também
alterou radicalmente suas nuances, revolucionando nossas formas de vivê-
la. A par da multiplicação de meios técnicos e suportes físicos (que vão
desde o disco de vinil  ao Compact Disc e DVD), o novo milénio trouxe
também  uma  via  de  fruição  menos  dispendiosa  e  mais  rápida,
nomeadamente a audição e o streaming visual (tanto a pedido como ao vivo)
de um banco de dados de música sempre crescente e acessível pela web (…)
(2016, p. 3)88 (tradução do autor)

Umas  das  implicações  dessa  experiencia  do  “ao  vivo”  é  a  mediação.  Esta  parece  ser

reduzida pelo fato de que os atores (apresentador, repórter, editor, cameraman, entrevistado…) não

dispõem de  recursos  amplos  (em tempo  real)  de  pós-produção  dos  conteúdos.  É  claro  que  há

escolhas – no caso de jornalismo televisivo - como enquadramento, eleição de perguntas, corte de

respostas (por parte do entrevistador), mesa de corte de câmera,  som de fundo, telas compartilhada

etc. Porém o repórter ao vivo na  TV, por exemplo, não tem sua matéria editada como em caso de

reportagens  com  pós-produção,  onde  pode-se  incluir  até  trilha  sonora  e  manipular/reconstruir

narrativas. Moran (2012) vai mais longe e defende o desaparecimento da mediação:

A tradução do francês de ao vivo indica como estes processos de mediação
implicam, também, no apagamento da mediação de sujeitos e técnicas no
que  denomina  “transmissão  direta”.  Neste  caso,  há  uma  relação
fenomenológica de continuidade entre os acontecimentos e o público. Em
português  simples  o  direto,  o  “ao  vivo”  suprime  mediadores  sociais  e
técnicos. O público é uma espécie de testemunha, presencia o desenrolar das
narrativas  jornalísticas  ou  ficcionais  “em  direto”.  Assim,  um  dos

88 “(…) the technical development of music recording and playback devices has not only contributed to strengthen the
diffusion of music, but it has also radically altered its nuances, revolutionizing our ways to experience it.  Along 
with the multiplication of technical means and physical supports (ranging from the vinyl record up to Compact Disc
and DVD), the new millennium also brought a less expensive and faster fruition pathway, namely the listening and 
visual streaming (both on demand and live) of an ever growing, web accessible music database (...)”
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pressupostos  encarnados  nos  nomes  “ao  vivo”  ou  “em  direto”  é  o
desaparecimento da mediação. (MORAN, 2012)

Creio que “desaparecimento da mediação” traga uma carga não adequada à transmissão

streaming,  já  que  mesmo  no  ao  vivo  jornalístico,  esses  instrumentos  de  seleção  (recorte  das

locações,  escolha  de  entrevistados,  escolhas  de  enquadramento  da  câmera,  início  e  fim  da

reportagem, seleção de dados informativos  publicados pelo repórter etc) criam uma situação de

interface e sua mediação. Em tempos de algoritmos, organizando as escolhas para o usuário nas

plataformas digitais  em rede,  podemos falar hoje,  quando pensamos em  streaming de música e

vídeos, por exemplo, que há mediações maquínicas, que até dispensam a atuação humana rotineira,

fazendo escolhas e indicações para o usuário da plataforma, a partir de um suposto gosto do mesmo,

por  suas  escolhas  no  acervo  de  músicas.  Isso  porque  os  algoritmos  também  “compõem  redes

sociotécnicas mais amplas, podendo influir nas ações de seus usuários e engendrar camadas cada

vez mais opacas e complexas”, como afirmam Gomes; Olympio; Santana (2019, p. 8).

As mediações tecnológicas estão presentes, em menor ou maior escala, em todas as interfaces

que,  por  função  delas  próprias,  já  fazem  o  fluxo  de  circulação  de  informação  ou  ativam

determinadas funções. Ou seja, já são acionadoras de determinadas ações.

Há casos simples de mediação, como o streaming e as interfaces de um seminário ou curso

online.  Já  que as  formas de aplicação do  streaming se  ampliaram,  inclusive  com aplicação  no

campo do marketing  e  treinamento,  como é  o  caso  das  experiências  de  webinar89,  um tipo  de

seminário de webconferência de mão única (uma pessoa palestra/outras assistem, as quais podem

participar em chat).

Meu foco, no entanto, elege as transmissões ao vivo de música em vídeo em ambientes de

redes digitais,  pensando em torno de seus engendramentos,  estética e buscando identificar  suas

características como um (novo) modelo/tipologia de espetáculo.

O recente e marcante episódio  “Good evening, Kraftwerk, good evening, Stuttgart!”, em 20

de julho de 2018, às 21h50, na Estação Espacial Internacional ISS da ESA é um dos exemplos de

grande riqueza para uma reflexão sobre corpo, lugar, espetáculo,  presença, streaming, quando o

astronauta Alexander Gerst participa ao vivo do show da banda Kraftwerk diretamente da Estação

Espacial  para  o  Jazz  Open  Festival90,  com  uma  audiência  de  7.500  pessoas  em  Stuttgart

(Alemanha). 

89  Webinar é abreviação de web-based seminar (seminário baseado em web).
90 https://www.jazzopen.com/programm/kraftwerk.html
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“Eu sou  uma  das  seis  únicas  pessoas  no  espaço,  no  posto  avançado  da
humanidade, a Estação Espacial Internacional ISS, a 400 quilômetros acima
do nível do mar. A ISS é uma máquina humana - a máquina mais complexa
e valiosa que a humanidade já construiu”.91 (tradução do autor)

A fala de Gerst, em projeção em telão no palco do Kraftwerk, agita a plateia, que o recebe

com gritos e aplausos. Gerst, em live streaming desde o espaço sideral para o palco de Kraftwerk.

Ele participa do show, em cerca de 11 minutos e 49 segundos, tocando sincronizadamente com a

banda,  usando  aplicativos  musicais  de  seu  tablet.  O  vídeo  está  disponível  no  Youtube,  em

youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E. 

Creio que seja a primeira vez que temos, aí, um experiência de  live streaming de música

desde o espaço sideral conectado com o espaço geolocalizado.   Assim como o show do FSOL

trouxe uma nova experiência de difusão/fruição,  reformulando a idéia de palco/corporalidade,  o

episódio  “Good  evening,  Kraftwerk,  good  evening,  Stuttgart!”,  com  Kraftwerk  e  o  astronauta

Alexander Gerst, radicaliza essa experiência do que seja corporalidade/presença por incorporar no

palco geolocalizado um novo ator (o astronauta) como projeção, fantasmagoria – se assistido via

internet, teríamos uma presença (o show) com nova presença embutida e sobreposta (o astronauta).

Quando  Requena  (1992)  fala  de  espetáculo  de  Cena  Fantasma,  como  sua  última

categorização  de  espetáculo,  nesse  caso  gerando  simulações  do  real,  a  partir  de  dispositivos

tecnológicos,  ainda não estamos em redes telemáticas,  mas em ambientes  geolocais  onde esses

fantasmas se projetam em salas de cinema, televisão, vídeo, instalações etc e a fruição é igualmente

geolocal. 

Em redes  telemáticas,  a  ubiquidade,  a  presença/corporalidade,  as  diferentes  fruições  em

diferentes dispositivos de audiovisual, as localidades, as platéias etc reconfiguram-se, a ponto, a

meu ver, de trazerem uma nova proposição estética ou um novo modelo de espetáculo. Apoiado na

última e mais tecnológica forma de espetáculo eleita com Requena – a Cena Fantasma – penso que

estamos visualizando a emergência, o florescimento de uma Cena Fantasma Expandida, ou uma

Cena  Fantasma  Ubíqua,  ou  ainda  uma  Cena  Fantasma  Telemática,  ou  Cena  Fantasma

Hipermidiática. E é sobre isso que seguimos falando.

Mas a vida – e suas surpresas – também costura novos tecidos. Quem diria que essa Cena

Hipermidiática de Performances e Espetáculos iria ser/sofrer/propor uma nova(s) experiência(s) por

conta de uma terrível pandemia?

91 “I am one of only six people in space, on the outpost of humanity, the International Space Station ISS, 400 
kilometers above sea level. The ISS is a Man Machine – the most complex and valuable machine humankind has 
ever built”
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2.6 – Pandemia, quarentena, editais, lives e queers92 online

De alguma forma fomos surpreendidos, em março de 2020, com a notícia de um vírus. Em

meio a um mundo conflitado pelas políticas locais e mundiais, pelas  fakenews, pelas violências

contras as periferias, pelas agressões racistas, por um mundo de problemas ideológicos, eis que um

vírus não veio do da informática, nem do ciberespaço. Um vírus que trouxe um pânico e um outro

tipo de realidade de volta, nos obrigando a reconfigurar nossos cotidianos, antes apático diante de

tantos problemas que pareciam virtuais, simulacros, já que quase não eram nossos, mesmo sendo. A

realidade do vírus infectou nosso mundo aqui ao lado, muito próximo, nossa casa, nossa vida real. E

impactou em todas as formas de produção, inclusive, e principalmente, nos afastando da vida lá

fora, e nos obrigando a acessar a vida lá fora pelos espaços cibernéticos.

Byung-Chul Han, professor da Universidades de Artes de Berlim, filósofo sul-coreano que dá

aulas na Universidade de Artes de Berlim, escreveu, em artigo no jornal El País, que passamos a

viver uma "comoção pela realidade", ao falar da Covid-19: 

(…) há outro motivo para o tremendo pânico. Novamente tem a ver com a
digitalização.  A  digitalização  elimina  a  realidade,  a  realidade  é
experimentada  graças  à  resistência  que  oferece, e  que  também pode  ser
dolorosa. A digitalização, toda a cultura do “like”, suprime a negatividade
da resistência. E na época pós-fática das fake news e dos deepfakes93 surge
uma apatia à realidade. Dessa forma, aqui é um vírus real e não um vírus de

92 Queer, numa tradução literal para o português, seria raro, excêntrico, estranho/esquisito, extraordinário. Mas há 
uma interpretação política da palavra, dentro dos estudos de gênero, e se refere às praticas performativas de 
identidade de gênero. Se gay está associado ao homossexual, queer é abrangente no campo da identidade e 
sexualidade. Na esfera do transformismo, por exemplo, uma arte da performance, o personagem está mais para 
queer do que para gay, já que hoje mulheres CIS ocupam também seu lugar de artistas transformistas. Para Leandro
Colling, em seu artigo Mais definições em Transito - Teoria Queer, “a proposta é dar um novo significado ao 
termo, passando a entender queer como uma prática de vida que se coloca contra as normas socialmente aceitas.” 
Então podemos pensar a cultura queer ou o mundo queer como dentro de um amplo escopo que envolve identidades
de gêneros variadas em suas performatividades até as performances no campo da arte que exploram esteticamente 
temas ligados às identidades de gênero. Há um outro termo usando nos estudos de gênero que é camp, traduzido 
como o momento da fechação, da afetação homossexual, como forma de exposição e ocupação política de 
visibilidade. Ainda sobre o termo  performatividade, trago uma discussão no capítulo 4 (À Cata de Uma Matriz).

93 Deepfakes – termo que aparece pela primeira vez em 2017 na Plataforma Reddit (de compartilhamento de dados, 
informações de fontes não-profissional de notícias) - se referem aos vídeos remontados com nova intenção e que 
utilizam também mixagens de novos áudios e/ou reedição dos originais sincronizando nas imagens (e ate recriando 
movimentos ou inventando novos movimentos nas imagens). São vídeos fakes que usam recursos de inteligência 
artificial para criar novos fatos em virais. São produzidos via aplicativos como o Zao e o FakeApp bem como o 
Adobe After Effects (que forja movimentos e efeitos) e ainda em no Lyrebird e o Deep Voice (que clonam a voz). 
São técnicas saídas do deep learning (que utiliza algoritmos para produzir conteúdos) e se refere ao uso dos 
computadores para detectar, reconhecer, classificar e até descrever conteúdos. Há ainda o shallowfake, que é um 
vídeo deepfake (falsidade rasa) que usa parte do vídeo, descontextualizando o mesmo, para inverter a proposta do 
todo. Nesse último nem sempre se aplica novas falas e gestos, mas alguns efeitos (como “câmera lenta” para 
destacar uma cena ou áudio alterado, rápido ou lento). 

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-10/o-virus-que-bloqueia-o-mundo.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-03-10/o-virus-que-bloqueia-o-mundo.html
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computador, e que causa uma comoção. A realidade, a resistência, volta a se
fazer notar no formato de um vírus inimigo. A violenta e exagerada reação
de pânico ao vírus se explica em função dessa comoção pela realidade.94

Essa comoção, essa afetação coletiva e intensificada pelas mídias, igualmente atinge o mundo

do trabalho no campo da produção artística. A música e os shows, o futebol e os campeonatos são

os  mais  impactados.  Iniciando-se uma série  de atividades  suspensas  ou  buscando caminhos  de

continuidades  envolvendo as redes  telemáticas,  à procura de públicos e sobrevivências.  Os “ao

vivos” remotos nunca estiveram tão presentes.

Voltemos a 2018.

Em 2018 Beyoncé agitou a internet quando fez uma apresentação no Festival Coachella95, via

Youtube. Levou para esta plataforma de vídeo quase meio milhão de pessoas. Hoje há quase o triplo

de visualizações do vídeo. Uma cantora, milhares de fãs e um projeto de marketing, entre o Festival

e o Youtube, que desembocaria num especial na Netflix. Outros tempos, sem pandemia, mas que

exibe a potência do ao vivo numa interface de redes telemáticas.

O  episódio  do  Covid-19  trouxe  uma  dura  e  nova  realidade  para  os  “ao  vivos”  nessas

interfaces. Sua pandemia gera inúmeras quebras nas cadeias de produção, circulação e consumo.

Tanto de bens materiais  quanto nos mercados de entretenimento,  arte e turismo. No campo dos

espetáculos em geral (e em particular da música massiva e teatro) os fechamentos dos espaços e

suspensão de projetos em andamento trouxeram perdas diretas para os empreendedores e artistas do

campo.

Latour  (2012)  reflete  sobre  atores  não-humanos  que  participam  das  mediações  e

reconfigurações  de  acontecimentos,  antes  pensados  prioritariamente  como  resultantes  de  ações

humanas,  apenas;  atores  não-humanos  que  devem  ser  incluídos  nos  relatos  sobre  esses

acontecimentos como agentes fundamentais e impactantes:

Um bom relato ANT96 é uma narrativa, uma descrição ou uma proposição na
qual todos os atores fazem alguma coisa e não ficam apenas observando.
Em vez de simplesmente transportar efeitos sem transformá-los, cada um
dos  pontos  do  texto  pode  se  tornar  uma  encruzilhada,  um evento  ou  a
origem  de  uma  nova  translação.  Tão  logo  sejam  tratados,  não  como
intermediários, mas como mediadores, os atores tornam visível ao leitor o
movimento do social (LATOUR, 2012, p. 189).

94 “O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, segundo o filósofo Byung-Chul Han
“https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-de-amanha-segundo-o-filosofo-
byung-chul-han.html, publicado em 22 de março de 2020

95 https://www.youtube.com/watch?v=lC9JUCHzC3s
96 ANT (Actor-Network Theory) é Teoria Ator-Rede
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Ao pensar a partir  da Teoria Ator Rede (TAR), podemos eleger  a pandemia do Covid-19

como um elemento alterador, na medida em que esse episódio foi capaz de reconfigurar o cenário

musical,  atuando  numa  lógica  de  gerar  uma  ação,  criando  diferenças  radicais  em um cenário

anterior ao Coronavírus.

Lima (2020), apoiando-se na TAR - e recuperando suas idéias de que “além de ‘determinar’ e

servir de ‘pano de fundo’ para a ação humana, as coisas precisam autorizar,  permitir,  conceder,

estimular,  ensejar,  sugerir,  influenciar,  interromper,  possibilitar,  proibir  etc.”  (2012,  p.  109

Reagregando o  social)  –  pergunta  “quais  seriam os  agentes  não-humanos  relacionados  a  estes

verbos nas lives?” e destaca que um influente actante é a própria pandemia do SARS-CoV-2:

...que restringiu o ir e vir das pessoas nas cidades, obrigou o fechamento de
espaços de espetáculos (bares, arenas, teatros convencionais)  e gerou um
aumento no consumo de produtos culturais transmitidos via  streaming  em
sincronia  com  sua  realização  ou  em  arquivos  digitais  (séries,  filmes,
registros de shows etc.). (LIMA, 2020)

Essas  reconfigurações  se  deram  em  outros  campos.  Algumas  ações  de  marketing,  em

particular das corporações do audiovisual, incluíram abrir seus acervos para acesso gratuito, alguns

sem nem mesmo exigir login/registro, como a Globo Play, Kinedu, The Enemy (games), Vivo, OI,

Claro, Olhar de Cinema+, além de acervos de livros e cursos online em aplicativos/plataformas e

instituições educacionais.

O Boiler Room, por exemplo, como várias plataformas de música ao vivo, entra na disputa

pelo público  online e cria também seu projeto para esses tempos de reclusão:  o  STREAMING

FROM ISOLATION - Transmissions from our fundraising lockdown series97. Em seu site, pedem

que, durante a pandemia,  sintonize a série que transmitirá  das residências dos artistas e lugares

privados, “direto ao nosso público e sem a necessidade de interação com as equipes de produção - já

que praticamos o distanciamento social  para remover riscos de nossa programação”98.  O Bolier

Room convida os usuários da plataforma e fãs dos artistas a colaborarem financeiramente com um

fundo de apoio (Global FoodBanking Network) que fornecer alimentação de emergência a pessoas em

situação de pobreza. Sugere, caso o internauta se decida em fazer doação, que tome como referência

aquilo que gastaria numa “saída” noturna. Chamam público e artistas para a solidariedade entre si,

frente a fragilidade da cena musical independente:

97 https://boilerroom.tv/playlist/streaming-from-isolation
98 “direct to our audience and without the need for interaction with production teams - as we practice social distancing

to remove risk from our programming” 
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O coronavírus expôs a fragilidade da música underground e independente.
Artistas, gravadoras, lojas de discos, festivais e outras pequenas empresas
criativas estão ameaçadas. Agora, mais do que nunca, precisamos encontrar
maneiras de apoiar um ao outro e os mais vulneráveis ao nosso redor”  99

(tradução do autor)

As ações de  live  streamings desses serviços,  aparecem com três claros propósitos:  o de

manter  a  visibilidade  do site  a  partir  de  sua atualização  contínua,   fazer  a  manutenção de sua

comunidade  fãs  e  apresentar  projetos  aglutinadores  para  seus  artistas,  numa  perspectiva  de

“travessia” pela crise para futura retomada dos projetos integrais. Além desses três propósitos, a

responsabilidade  social, com as comunidades (mais) fragilizadas pela pandemia, parece ter esse

apelo institucional dessas plataformas para o envolvimentos desses fãs e artistas.

No  Brasil,  duas  iniciativas  governamentais  -   após  o  anúncio  da  quarentena  contra  o

Coronavírus -  propuseram editais públicos de arte e cultura como formas de criar alternativas de

funcionamento dos espetáculos. Os editais propunham o uso de internet, em plataformas streaming,

para  esses  espetáculos.  Com o  título  “IMCE vai  lançar  edital  para  apresentações  culturais  via

internet” a matéria100 no site da Prefeitura de Petrópolis (RJ) informa que o Instituto Municipal de

Cultura e Esportes (IMCE) “já prepara edital para seleção de apresentações  online. O objetivo é

patrocinar  até  100  projetos  dos  mais  diversos  segmentos,  como  música,  dança,  teatro,  que

apresentem conteúdo que possa ser veiculado pela internet.” O IMCE informa ainda que “também

planeja a realização de Jogos Estudantis Online (E-sports).” 

No Maranhão, o governo estadual se antecipa e disponibiliza formulário de inscrição e edital

online (Edital Viva a Cultura 2020). O documento online (“Governo lança edital de apresentações

culturais  pela internet em campanha de combate ao Coronavírus”101) argumenta que a iniciativa

“visa  reduzir  os  efeitos  da  crise  do  Coronavírus  na  economia  da  cultura.”  No texto,  Anderson

Lindoso, secretário de Estado da Cultura (Maranhão), correlaciona o Covid-19 com a economia da cultura

local e internet (streaming) como alternativa:

O secretário de Estado da Cultura, Anderson Lindoso, disse que os efeitos
da  crise  afetam  fortemente  as  instituições  culturais,  que  tiveram  que
suspender  eventos,  cancelar  ou  transferir  agendas.  ‘Nossa  preocupação
central é com a saúde de todos, entretanto não podemos ficar indiferentes à

99 “Coronavirus has exposed the fragility of underground and independent music. Artists, labels, record shops, 
festivals and other creative small businesses are at great threat. Now more than ever, we need to find ways to 
support each other and the most vulnerable around us.”

100IMCE vai lançar edital para apresentações culturais via internet. 
http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/15639-imce-vai-lançar-edital-para-
apresentações-culturais-via-internet.html. Acesso em 21 de março de 2020.

101https://cultura.ma.gov.br/2020/03/20/governo-lanca-edital-de-apresentacoes-culturais-pela-internet-em-campanha-
de-combate-ao-coronavirus/#.XnYfcy3MxPM. Acesso em 21 de março de 2020.
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perda  de  setores  como o da  cultura  e  do  turismo nesse  momento,  daí  a
importância de lançar esse edital que visa oferecer à população arte e cultura
de forma online, um incentivo a mais para que as pessoas permaneçam em
casa’, comentou o Secretário. Todas as apresentações serão disponibilizadas
diariamente, a partir do dia 28/03, por meio de transmissão ao vivo pela
internet (lives) nas redes sociais do Governo do Maranhão e da Secretaria de
Cultura.  O  conteúdo  irá  ao  ar  durante  25  dias  ininterruptos,  com  4
apresentações por dia.

No edital, a proposição foca em artes cênicas (infantis) e com destaque para  música. Ainda

apresenta  como  subcategorias:  Artes  Cênicas  infantil:  12  contemplados;  Banda/show:  20

contemplados;  Banda/show  infantil:  13  contemplados;  Instrumental:  25  contemplados;  Voz  e

violão: 30 contemplados; Produção própria – livre: 134 contemplados. Sobre a disposição  online

dos conteúdos, detalhados em itens técnicos102, o edital indica o Youtube como canal de difusão.

São editais emergências, com recursos reduzidos e sem a capacidade, portanto, de atingir os vários

segmentos da cadeia produtiva da cultural. 

As parties online (festas online), onde pessoas se conectam via Zoom (plataforma e app de

live streaming) e, dançando em suas casas, participam de um mosaico de dançarinos exibidos via

Facebook, um clube online. Gratuitas, essas festas – a exemplo dos sets de djs profissionais – não se

configuram  como  modelo  de  negócio,  não  geram  sustentabilidade  para  artistas  e  promotores

envolvidos. São atividades como tentativas de recreação substitutiva das festas em clubes.

Uma dessas ações recentes mais fortes acontece em Londres - fora do circuito das empresas

e por iniciativa da comunidade no Facebook:  I’m stuck at home but still want to have fun (Estou

preso em casa, mas ainda quero me divertir), grupo público que começou com apenas 17 pessoas e,

uma  semana  após  seu  surgimento,  congregava  mais  de  14  mil103 membros. Em  seu  texto  de

apresentação, os moderadores informam que:

Oi, então você está em casa, mas não vá deixar isso parar a sua vida. Vamos
compartilhar, conectar e se divertir ao mesmo tempo! Compartilhe algumas
idéias de como fazer isso com outras pessoas através de qualquer workshop
on-line, encontros ou reuniões digitais que você deseje sediar com o grupo.
Também queremos garantir que você entenda que existe a possibilidade de
que  as  imagens  e  os  vídeos  da  sessão  e  dos  workshops  possam  ser
compartilhados além deste grupo. Se você tiver alguma dúvida, entre em
contato com o facilitador da sessão ou com o administrador do grupo. ***
Por favor, se possível, minimize as postagens sobre notícias e vírus. Esse
espaço é para as pessoas se conectarem, sentirem-se menos isoladas e não

102O conteúdo deve ter sido gravado especificamente para o evento; O conteúdo deve ser gravado na vertical ou 
horizontal; O conteúdo deve ser disponibilizado na plataforma YouTube, enviando o link para o e-mail que será 
informado junto com a publicação do resultado final; Duração de 15 minutos a 30 minutos. Proporção e resolução 
do vídeo: 4:5 e máxima de 9:16; e 720p; Tamanho máximo do arquivo: 650MB para contas; Formato do vídeo: 
MP4 (…).

103Em 24 de março de 2020
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serem  dominadas  pelo  medo.  ***  Vamos  ser  criativos  e  resolver  isso
juntos  ♥  ”😃  104  (tradução do autor)

A tradutora brasileira radicada em Londres desde 2002, jornalista Paula Góes, em entrevista

por e-mail em 25 de março do ano em curso (ver anexo), e uma das administradoras do grupo I’m

stuck at home but still want to have fun comenta a experiência:

Eu participo mais como co-organizadora das festas do grupo "I'm stuck at
home but still want to have fun" e bem pouco como participante de outras
coisas que estão acontecendo. Para as festas, a gente simplesmente escolhe
um tema (a primeira foi Madonna Hour no dia 21 de março, com acho que
50 participantes), cria um evento no Facebook com o link do Zoom e faz
também livestreaming pelo Facebook. Aí é só "abrir" a sala na hora e tocar a
playlist,  interagir  com as pessoas  pelo áudio ou chat,  e  pronto! A nossa
primeira "Stuck at Home Party" foi na sexta seguinte, com duas salas: uma
para djs e dancefloor, e outra para interação com os participantes e games,
como competições de fantasia. Tivemos 600 participantes, com pico de 200
ao mesmo tempo. Em uma semana, devo ter ido a umas cinco festas e vários
outros eventos,  como pub quiz,  música ao vivo,  "pubs".  Algumas coisas
acontecem ao mesmo tempo, então quando estou disposta, fico pulando de
uma  coisa  para  a  outra.  Acho  legal  poder  ir  a  festas  em  vários  países
diferentes sem sair da minha sala de estar! O grupo foi criado por amigos
que  fazem parte  da  comunidade  Burning  Man em Londres,  então  segue
muito da "burner culture".  Nossa ideia é criar uma comunidade com um
espírito  positivo,  onde  as  pessoas  continuem  a  se  sentir  conectadas  em
tempos de isolamento forçado. Queremos que elas aprendam juntas como
manter  o  ânimo, estimulem a própria criatividade e continuem buscando
maneiras de se divertir, mesmo que confinadas. É mais divertido do que eu
esperava. Confesso que no início achei que não iria curtir tanto pois não
gosto muito de aparecer na frente de câmeras, mas bastou a Madonna Hour
para mudar de ideia. Embora durem bem pouco, entre 40 minutos e umas
duas horas, não deixam de ser um exercício físico e ajudam a fazer a energia
circular pelo corpo. Como também "vou" com meus amigos próximos, que
começaram o grupo, fica bem mais divertido, pois são pessoas que conheço
do mundo real e com quem já fui a muitas festas de verdade. É muito bom
ver todo mundo vestindo as roupas coloridas com que saímos novamente, dá
um misto  de  alegria  pelo  encontro  virtual  e  tristeza  pelo  momento  que
estamos passando.  Ainda não me sinto isolada,  pois moro sozinha e não
costumava sair de casa tanto assim antes. Na verdade, já passei mais de uma
semana no inverno sem sair de casa em tempos normais, então "isolamento"
é a minha rotina. Acho, porém, que na próxima semana a realidade vai bater

104 “Hi so you're at home but you're not going to let that stop you living life. Let's share, connect and have 
fun at the same time! Please share any ideas for how to do this with others and any online workshops, 
meet ups or digital gatherings you want to host with the group. We also want to make sure you 
understand that there is a possibility that images and video from session and workshops could be shared 
beyond this group, if you have any concerns please contact the session facilitator or the group admin. 
***Please if possible minimise posts about news and the virus. This space is for people to connect, feel 
less isolated and not become overwhelmed by fear. *** Let's get creative and get through this together 😃
♥ ”
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com mais força, e quando estivermos na primavera e verão ficar em casa vai
ser insuportável. 

O site Dance Culture105 criou o evento Saturday Night Lockdown (Confinamento de sábado

à  noite),  em  21  de  março  de  2020,  à  partir  das  21h30  até  às  06  das  manhãs,  onde  o

internauta/dançarino poderia ouvir os sets dos djs em sua casa (com ou sem fone), solitariamente,

confinado, escolhendo uma das 5 salas com diferentes DJs. Cada sala trazia em sua apresentação

cerca de 8 DJs, onde cada artista fazia sua performance de 1h. Num total de 40 artistas e, 8h30 de

música. No site, o convite ao internauta:

“Repentinamente  agora,  como  uma  nova  escapatória,  reunimos  uma
experiência interativa de vários gêneros em várias salas, utilizando a mais
recente  tecnologia  sob  medida  para  garantir  que  a  música  continue  nos
unindo nesses tempos desafiadores. Em 5 salas virtuais à sua escolha, temos
40 artistas e DJs transmitindo ao vivo em todo o mundo direto para a tela e
o sistema de som! Não apenas você pode se envolver AO VIVO conosco
também;) Sintonize, acelere, dance e seja interativo!”106 (tradução do autor)

A plataforma BandCamp fez uma ação rápida no dia 20 de março do ano em curso, mas

certamente não gerou impacto para os artistas e selos, dado o curto espaço de tempo da ação (24

horas). A plataforma abriu mão de sua participação no lucro das vendas devolvendo-o aos artistas

(músicos,  cantores,  instrumentistas  e  até  selos)  que  disponibilizam  músicas  à  venda  nesta

plataforma. Em uma newsletter no dia 19, a BandCamp fez o anúncio:

“Sabemos que muitos artistas e gravadoras foram especialmente afetados
pela pandemia do Covid-19, possivelmente incluindo você. Para apoiar a
comunidade  Bandcamp  neste  momento  desafiador,  renunciamos  à  nossa
participação nas receitas de todas as vendas nesta sexta-feira, 20 de março,
da  meia-noite  à  meia-noite  PST,  e  reunimos  os  fãs  para  colocar  algum
dinheiro diretamente no seu bolso.” 107 (tradução do autor)

105https://danceculture.net
106“As suddenly staying in is now the new going out, we've put together an interactive multi-genre party experience 

over multiple rooms, utlising the latest bespoke tech to ensure that music continues to bring us together in these 
challenging times. Across 5 virtual rooms that you can chose from at your leisure, we have 40 artists and DJs 
livestreaming from across the World direct to your screen and soundsystem!Not only that you can get involved 
LIVE with us too ;) Tune in, pump it up, get dancing and get interactive!” 

107“We know many artists and labels have been hit especially hard by the Covid-19 pandemic, very possibly including
you. To support the Bandcamp community during this challenging time, we’re waiving our revenue share on all 
sales this Friday, March 20, from midnight to midnight PST, and rallying fans to put some money directly into your
pocket”
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A iniciativa  parece  ter  dado certo,  com ampla  participação  solidária  da comunidade  da

Plataforma. Em nova newsletter  (em 20 de março de 2020), anunciam que, tendo renunciado aos

lucros  para  ajudar  artistas  e  gravadoras  afetadas  pela  pandemia  do  Covid-19,  “A  comunidade

Bandcamp se superou, gastando $ 4,3 milhões em músicas e produtos em apenas 24 horas. Foi um

dia inspirador e ouvimos muitos pedidos para fazê-lo novamente, então faremos exatamente isso (e

um pouco mais).” 108  (tradução do autor)

Outra plataforma de streaming de áudio (on demand) – MixCloud - enviou mailing direto

para sua comunidade (selos, músicos instrumentistas, cantores, dj), articulando 3 ações de apoio aos

participantes, tendo em vista os problemas do mercado de música, afetado pela pandemia.

(…) Esta é uma crise em escala global e está atingindo aqueles que vivem,
amam e trabalham duro na música. Agora, mais do que nunca, precisamos
de  novos  modelos  de  negócios  para  crescer  nessa  área.  Hoje,  estamos
realizando três ações concretas: 1. Estamos renunciando imediatamente ao
nosso  Mixcloud SELECT:  [https://www.mixcloud.com/selec]  participação
nos  lucros  nos  próximos  três  meses,  fornecendo  aos  criadores  do  canal
SELECT  100%  da  receita  após  os  artistas  e  compositores  subjacentes
tocados  nos  shows  foram  pagos.  2.  Estamos  oferecendo  a  novos
participantes  ingressantes  três  meses  de  testes   na  conta  PRO
[https://www.mixcloud.com/pro/],  que permitem ativar o SELECT para o
seu canal. Se você deseja cancelar a associação PRO a qualquer momento, o
SELECT permanecerá ativo em seu canal enquanto você tiver inscritos. 3.
Continuaremos trabalhando com e para os criadores. Essa crise exige uma
resposta coletiva, por isso estamos acelerando nosso diálogo com o maior
número de pessoas do setor que podemos gerenciar, para descobrir o que
todos  devemos  fazer  a  seguir.  Não  acreditamos  que  haverá  uma  única
solução ou resposta. Se você é um artista que está lançando faixas únicas e
está interessado no SELECT, inscreva-se para obter mais informações aqui
[https://mixcloud.typeform.com/]. Obrigado por fazer parte da comunidade
Mixcloud. Se você quiser ler mais sobre nossa resposta mais ampla a essa
crise,  visite  nosso blog [https://blog.mixcloud.com/].  Fique seguro!  Nico,
Mat, Nikhil - Cofundadores do Mixcloud” 109 (tradução do autor)

108“The Bandcamp community went above and beyond, spending $4.3 million on music and merch in just 24 hours. It
was an inspiring day, and we heard many requests to do it again, so we’re going to do exactly that (and a bit more)”

109“(…) This is a crisis on a global scale, and it is hitting those of us who live, love and work in music hard. Now, 
more than ever, we need new business models to grow in this area. Today we are taking three concrete actions: 1. 
We are immediately waiving our Mixcloud SELECT: [https://www.mixcloud.com/selec] revenue share for the next
3 calendar months, giving SELECT channel creators 100% of the income after the underlying artists & songwriters 
played in the shows have been paid. 2. We are offering new joiners extended 3 months trials of PRO account 
upgrades [https://www.mixcloud.com/pro/] which enable you to turn on SELECT for your channel. If you wish to 
cancel PRO membership at anytime, SELECT will remain active on your channel as long as you have supporters 
subscribing. 3. We will keep working with, and for, creators. This crisis requires a collective response, so we are 
accelerating our dialogue with as many people within the industry as we can manage, to figure out what we should 
all do next. We don’t believe there will be one single solution or answer. If you are an artist releasing single tracks 
and interested in SELECT, please sign up for more info here [https://mixcloud.typeform.com/]. Thank you for 
being part of the Mixcloud community. If you would like to read more about our wider response to this crisis please
visit our blog [https://blog.mixcloud.com/]. Stay safe! Nico, Mat, Nikhil - Mixcloud Cofounders

https://blog.mixcloud.com/
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Basicamente  as  ações  se  voltam para  o  campo profissional  (Select)  da  plataforma,  que

renuncia da participação nos lucros nos próximos três meses, fornecendo aos criadores do canal

Select 100% da receita; bem como 3 meses de uso grátis de teste (trial) na área Pro da plataforma.

O cofundador e CEO da empresa, Ethan Diamond, que assina a nota online110 (publicada em

17 de março), intitulada Support Artists Impacted By the Covid-19 Pandemic (Apoio aos artistas

impactados pela pandemia do Covid-19), afirma que “pode parecer simples, mas a melhor maneira

de ajudar os artistas é com seu apoio financeiro direto, e esperamos que você se junte a nós hoje e

nos próximos meses, enquanto trabalhamos para apoiar os artistas neste momento desafiador.”111

(tradução do autor)

Chama a atenção,  frente  a evidência  de um modelo de negócio inexistente  que tente  se

firmar como uma forma de sustentabilidade dos artistas e sua equipe de promotores, a iniciativa da

cantora americana Erykah Badu, que criou shows pagos em lives streaming intitulados Quarantine

concert  series112,  com 3 apresentações  (Apocalypse One,  Apocalypse Two e  Apocalypse Three),

onde o público, para ter acesso, pagava um ingresso colaborativo de 1 dólar (no primeiro show) e 2

dólares (nos 2 últimos). Os shows foram organizados pela agência da cantora, Badu World Market.

Uma outra iniciativa (São Paulo) foi o Festival Eu Fico em Casa BR, uma versão brasileira

do festival original português de mesmo nome. Aconteceu entre 24 e 27 de março, com “mais de 60

apresentações únicas, em formatos inéditos e intimistas. Espalhe para as amigues e convide sua

família,  serão  40  horas  para  se  cuidar.”,  informam  os  organizadores  no  Youtube

(https://www.youtube.com/watch?v=h4hE2gfRJ20).  Informam ainda  que  a  programação  incluirá

diversos gêneros  (“Do rock ao samba,  de funk a MPB, do Rap ao Reggae”).  No Instagram113,

podíamos obter as informações sobre os procedimentos para acessar os shows:

Durante os 4 dias do evento online, as apresentações acontecerão a partir de
13h30 a cada meia hora. 1 - As transmissões começarão no perfil de cada
artista  ou  banda  no  Instagram.  Já  salve  as  @s  com  os  horários  na  sua
agenda. Comece a seguir todas agora mesmo! 2 - Todas as apresentações
também serão retransmitidas pelos perfis oficiais @FestivalFicoemCasaBR
no Insta e Face e no Youtube bit.ly/festivalficoemcasabr com um time de
apresentadores. Ao final, vamos salvar os vídeos pra você assistir quando
quiser. 3 - É tudo de graça! Tanto o acesso como a participação de cada

110https://daily.bandcamp.com/features/bandcamp-covid-19-fundraiser
111 “it may sound simple, but the best way to help artists is with your direct financial support, and we hope you’ll join 

us both today and through the coming months as we work to support artists in this challenging time”.
112https://www.okayplayer.com/music/erykah-badu-live-stream-concert-review.html
113https://www.instagram.com/festivalficoemcasabr   O Festival tem contas ainda no Facebook 

(https://www.facebook.com/festivalficoemcasabr), Twitter (https://twitter.com/ficoemcasabr) e live streaming no 
Youtube
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artista,  banda  e  apresentadora.  Contribua  compartilhando  muito  cada
apresentação e convidando as amigues e a família.

Em Salvador, na Bahia, é promovido o projeto Festival SOM DE CASA - A Música Vai Até

Você.  “Serão  mais  de  19  horas  de  música  autoral,  com  diversos  artistas  baianos,  cearenses,

paraibanos e até gringo da Finlândia”, informam os promotores na conta @aquitemrockbaiano, do

Instagram. O festival aconteceu entre 24 a 31 de março, com horários variados em live streaming

com 1 hora de show de cada artista/banda, num total de 37 shows, com a articulação do Trinca de

Selos, uma coligação formada por Brechó Discos, Bigbross Records, São Rock Discos. No informe-

manifesto do projeto, afirmam que “é nesse momento crítico e de isolamento que vamos unir nossas

vozes  e  instrumentos  para  tentar  levar  um pouco de  alegria  e  tranquilidade  para  os  ouvidos  e

corações.”:

Tem gente que acha que artista é um bando de vagabundo. Que não faz
nada. Mas pro artista verdadeiro trabalho nunca falta. E é nesse momento
crítico e de isolamento que vamos unir nossas vozes e instrumentos para
tentar levar um pouco de alegria e tranquilidade para os ouvidos e corações.
Sob o comando da Trinca de Selos, estamos lançando o festival Som De
Casa.  Serão  mais  de  19  horas  de  música  autoral,  com  diversos  artistas
baianos, cearenses, paraibanos e até gringo da Finlândia, tocando e cantando
direto das suas casas, estúdios, e até mesmo local de trabalho durante os dias
24 a 31 de março em diversos horários. É o que podemos fazer para manter
a chama da esperança acesa.  Junte se a  nós.  Ouça as nossas canções.  E
vamos aumentar o coro afinado. Se quiser e puder colabore com as bandas/
músicos. Entre em contato com eles e veja como fazer. Os eventos/shows
serão  transmitidos  diretamente  dos  perfis  do  Instagram  de  cada
banda/artista. Sigam-nos em nossas redes e fiquem ligados na programação.

Ainda em Salvador, no campo da performance  queer e música, as transformistas criaram

projetos ao vivo fixo às segundas e sextas-feiras, de forma fixa, sendo que às segundas-feiras (21h)

as performers Spadina Banks114 e Aimee Lumiére115 fazem duas horas de show no perfil de Spadina

Banks, no Instagram (@spadinabanks). Há interação do público (na criação da lista de músicas e

participação direta nas lives). Já nas sextas-feiras há entrevistas com os fãs e artistas convidados e

dublagem.  São  muitas  lives  de  várias  transformistas,  dentre  elas  outro  projeto  –  o  Lésbicas

Futuristas – com Towanda Verde Frita, Nagila Goldstar e Eva Sattiva, que já acontecia em espaços

tradicionais de shows queer em Salvador, e agora entram em redes telemáticas e lives para manter a

diversão.

114 https://www.instagram.com/spadinabanks 
115 https://www.instagram.com/aimeelumiere 
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Ainda sobre o Brasil, foi criado, por conta da pandemia e a crise que também se instalou no

mercado da música, um Comitê de Crise da Música, coordenado pela empresária/promoter Amanda

Souza,  que conta com 300 membros.  A idéia  é,  segundo Amanda, em artigo de Cláudia Assef

(2020),  "reunir  pessoas  para  trocar  informações  e  propor  ideias  sobre como fazer  a  cadeia  ser

minimamente rentável num momento em que o nosso trabalho está inviabilizado". Assef traz, em

seu artigo, dados de pesquisa de Impacto Covid-19 do Data SIM (São Paulo): “mais de 16 mil

profissionais foram diretamente impactados e cerca de 5 mil eventos de música no Brasil foram

cancelados  ou  adiados,  gerando  um  prejuízo  em  torno  de  R$  400  milhões.”   Assef  faz  um

levantamento de ações de streaming, principalmente em São Paulo, em seu texto, mas o que quero

registar aqui é essa relação entre pandemia,  economia da cultura (na música) e as tentativas de

manutenção das cenas de espetáculos através dos lives streamings. “O formato não é novo, há anos

estamos habituados a ver sessions com nossos ídolos no conforto de casa. A diferença é que agora

assistir do sofá não é somente uma escolha, senão uma das poucas alternativas de entretenimento ao

vivo”, complementa Assef

O  Boiler  Room,  um  dos  objetos  que  analiso  neste  trabalho,  também  tornou  pública

(notificada em seu Instagram116) sua política de streaming para sua comunidade de artistas, a partir

de  sua  parceria  com a  empresa  Ballantines  de  uísque.  Eles  afirmam que a  pandemia  exibiu  a

fragilidade “subjacente da música underground e independente” e que o Boiler Room está apoiando

essa comunidades de música “ameaçada em todo o mundo”. Foram selecionados 20 coletivos para

compor o projeto 'Streaming From Isolation' (ao vivo do isolamento), nova ação do Boiler Room

para o período da pandemia. Os coletivos selecionados receberão apoio direto, financeiro, para sua

manutenção e práticas artísticas:

”O coronavírus  expôs  a  fragilidade subjacente  da música  underground e
independente.  A Boiler  Room está  trabalhando com o nosso parceiro de
longa data @Ballantines para apoiar comunidades de música ameaçada em
todo o mundo.  20 coletivos  comunitários  que participarão da nova série
'Streaming From Isolation' da Boiler Room. Estes subsídios serão dados a
cada coletivo para distribuir à medida que se sentirem melhor para apoiar os
mais necessitados em sua comunidade imediata. Este suporte é fundamental
nos próximos meses, enquanto as restrições COVID-19 estão em vigor e
afetam a capacidade de muitos artistas de fazer o que amam e de ganhar a
vida, do isolamento. Transmitidas para o mundo a partir de casas de artistas
e  espaços  privados,  essas  transmissões  são  uma  maneira  de  permanecer
conectado enquanto estão separados. Eles também vêm com a opção de os
doadores doarem para a Global Foodbanking Network, cujo trabalho apóia
os  mais  atingidos  pela  pandemia.  Reconhecemos  que  essa  não  é  uma
solução abrangente e está longe de ser perfeita, mas a necessidade de fazer
algo com urgência tem precedência agora. Esta é uma situação ao vivo que

116 https://www.instagram.com/p/B-W3G87jgWp/
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analisaremos constantemente. O Boiler Room e o @Ballantines trabalharão
juntos para explorar outras maneiras de apoiar as comunidades musicais nos
próximos meses.” 117 (tradução do autor)

São experiências pontuais, mas panorâmicas sobre o impacto do Covid-19 no mercado da

música. Rosenvinge118 (2020) declarou, em seu ensaio Vals interrumpido, que “se ha hecho patente

que las aglomeraciones  de alegres  multitudes danzantes van a tardar  en regresar,  y que tal  vez

estamos ante una nueva mutación de la industria musical"119. Rosenvinge, como artista e pensadora,

é taxativa ao apontar um já abusivo modelo de negócio de música digital online e empresarial onde

se reproduzia o controle de direitos autorais dos mercados anteriores. Ambos os mercados, agora,

totalmente abalados.

“Na era digital atual e antes do advento do 5G, paradoxalmente, é a venda
de  vinil  e  cd  que  ainda  garante  um próximo álbum -  com a  receita  do
Spotify, um artista não pode pagar nem a assinatura do Spotify. (...) esses
novos agentes terão que assumir e se comprometer com a criação da qual se
beneficiam, fornecendo mais do que apenas exposição pública. Durante o
hiato de grandes eventos, espero que o cenário local, mais ágil e adaptável a
qualquer circunstância, floresça esplendidamente.” 120 (tradução do autor)

Teremos,  provavelmente,  um futuro  disperso,  desorganizado,  com  artistas  e  produtores

buscando um caminho de reestruturação, após as tentativas de retomadas dos comércios (comércios,

117 “Coronavirus has exposed the underlying fragility of underground and independent music. In aid of this, Boiler
Room is working with our long-standing partner @Ballantines to support under threat music communities around
the world. @Ballantines has committed a six-figure fund in the form of 20 x £5000 grants to be distributed to 20
community-driven collectives who will be participating in Boiler Room’s new ‘Streaming From Isolation’ series.
These grants will be given to each collective to distribute as they feel best to support those most in need within their
immediate community. This support is critical over the coming months whilst COVID-19 restrictions are in place
and impacting many artists' ability to do what they love and to make a living. Weekly takeover days on Boiler
Room’s channels will feature performances and sets programmed by these collectives from isolation. Broadcast to
the world from artists’ homes and private spaces, these transmissions are a way to stay connected while apart. They
also come with the option for viewers to donate to The Global Foodbanking Network, whose work supports the
hardest hit by the pandemic. We recognise that this is not a comprehensive solution and far from perfect, but the
need to do something urgently takes precedent right now. This is a live situation which we will constantly review;
Boiler Room and @Ballantines will be working together to explore further ways to support music communities in
the months ahead.”

118 Christina Rosenvinge é cantora espanhola, produtora e autora do livro Debut (cuadernos y canciones), Literatura 
Random House.

119“Ficou claro que as alegres aglomerações de multidões dançantes levarão tempo para voltar e que talvez estejamos 
enfrentando uma nova mutação na indústria da música" (tradução do autor)

120“En la presente era digital y ante el advenimiento del 5G, paradójicamente es la venta de vinilos y cd aún la que 
garantiza un próximo disco - con los ingresos de Spotify, un artista no puede pagarse ni la subscripción de Spotify. 
(…) estos nuevos agentes tendrán que tomar el relevo y comprometerse con la creación de la que se benefician 
aportando algo más que exposición pública. Durante el paréntesis de los grandes eventos, espero que la escena 
local, más ágil y adaptable a cualquier circunstancia, florezca esplendorosamente.” 
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como elemento inerente a esses mercados, como campo de vendas que favorece artistas, gravadoras,

selos…).  Exemplos  desesperados  de  controle  desse  comércio  são  “lives  derrubadas121”  -  termo

utilizado pelos artistas em shows online quando suas performances são suspensas - pelos grandes

selos e grandes gravadoras (majors) que, em articulação com o Instagram, Facebook e Youtube,

principalmente,  acionam  bots,  webbots (robots,  via  softwares)  capazes  de reconhecer  trecho de

música protegida por direitos privados. Em especial tivemos muitos desses live streamings de DJs

sendo derrubados, pelo fato de que esses artistas tocam músicas de outros artistas, passando a  ser

mais  visados  pelos  bots. Esses  recursos  (de  identificação  de  músicas)  já  são  um  mercado

estruturado  de  aplicativos,  com  destaque  para  o  Shazam,  MusiXmatch,  SoundHound,  Google

Assistente e até o Siri. Ainda o horário de maior aglutinação dessas “lives” (entre 17 e 21 horas),

principalmente  em fins  de  semana   -  num provável  simbolismo  nostálgico  em substituição  às

“baladas”  nos bares e  clubes  – gerou queda,  lentidão  e  travamento  de streamings,  não se sabe

exatamente pelo fluxo super utilizado da banda larga ou já ações dos bots. 

Registro ainda que não foram só DJs com seus djsets122 ao vivo derrubados. O caso inclui

artistas  autorais  e  do  mainstream no mercado brasileiro  da música,  como Zezé Di Carmargo e

Luciano. Zezé protestou: “Saíram notícias de que as músicas mais cantadas nas lives são de Zezé di

Camargo e Luciano. (...) Todos (os convidados) cantaram músicas nossas, não estou entendendo por

que o YouTube proibiu”.  Sem perceber (?) que há uma articulação global entre aplicativos robôs de

direitos do autor e gravadoras e as plataformas de difusão, a dupla reclama que “o YouTube não

tem poder para proibir as músicas, são nossas, quem manda nas músicas são os cantores e editora”.

Reclamação semelhante, a dos cantores sertanejos Henrique e Juliano em live streaming (19/04)

sobre regras do canal: “Algumas músicas nós tivemos participações, mas não temos o direito pra

gravação.  O YouTube entende  que  fazer  uma live  e  deixar  no  canal  é  uma gravação.  Eu não

concordo. Mas não quero nossa live derrubada”  123. Chama atenção o acontecido com os também

sertanejos César Menotti e Fabiano124, com live streaming suspensa. Os dois artistas apontaram o

Youtube com responsável, porém o Google (proprietário do Youtube) informa que foi a gravadora

Som Livre que interrompeu a transmissão de seus próprios artistas, reforçando, com este ato, a

sobreposição  e  controle  de  interesses  das  gravadoras  e  selos   sobre  os  artistas  nos  direitos  de

121No Brasil, “live” – ao vivo – que é adjetivo do “streaming” - virou substantivo e feminino. Chama-se “as lives”, em
vez de os lives, ou os lives streamings. 

122Djset, disk joquey set, seleção de músicas executadas pelo DJ.
123Reportagem de Juliana Barbosa: Zezé sobre lives derrubadas: “YouTube não pode proibir músicas” - A dupla de 

Luciano se referiu ao fato da plataforma de vídeos ter proibido que outros cantores reproduzissem músicas de 
outros artistas.  https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/zeze-sobre-lives-derrubadas-youtube-nao-
pode-proibir-musicas

124https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/04/20/por-que-a-live-no-youtube-de-cesar-menotti-e-fabiano-
saiu-do-ar-entenda.htm
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autoria.  Destaco  ainda  duas  polêmicas  nas  “lives  proibidonas”:  Valesca  canta  em  seus  live

streaming – derrubado nos 42 minutos de show - com microfone em formato de pênis125; Djs como

Gabriel do Borel e PK Delas agitam festas pelo Instagram com mais de 230 mil de público, em

clima de festa “proibidona” e cenas de nudez e sexo. O live streaming foi derrubado. O DJ Gabriel

do Borel justifica que esse comportamento “é um jeito de extravasar... Cada um reage de uma forma

diferente, não é? Tem gente que está levando de boa e tem gente que está surtando. É a mesma

tempestade, mas barcos diferentes."126

Registro um post de uma usuária do Instagram (não se coloca como artista, nem mesmo se

apresenta): Elayne (de Curitiba, em 07/04/2020, 17h32)  utiliza a plataforma do Reclame Aqui (um

mural público para expor reivindicações de direitos do consumidor) e pedir orientações onde fazer

“lives” sem controle de direitos autorais, no  post127 Live derrubada por usar caixa de som com

música, onde reclama sobre o Instagram. O diálogo entre usuária e empresa, a meu ver, demonstra o

foco enérgico de atenção das plataformas às reclamações (e a preservação da imagem positiva da

empresa) em relação às atribuições de quem é a culpa sobre as quedas das performances ao vivo.

Diz Elayne:

Estava fazendo uma live com falas e interações com música, porém, ela foi
derrubada sob o argumento de que estaria infringindo direitos autorais. Há
alguma plataforma de  música ou outro aplicativo que eu  possa usar  em
conexão com o Instagram enquanto faço lives sem que seja derrubada por
causa de direitos autorais?

Ao que o Instagram respondeu, duas horas logo após a reclamação:

Resposta  da  Empresa.  08/04/20  às  19h29.  Olá,  ELAYNE!  Tudo  bem?
Esperamos que sim! :). Sou Michelle, do Time do Instagram! Obrigado pelo
contato. Pelo que pude entender em sua reclamação, você teve publicações
removidas  de  sua  conta,  e  isso  lhe  causou  uma  experiência  negativa,
correto? Entendo como você se sente com essa situação e por isso irei enviar
todas as informações para que eu possa esclarecer suas dúvidas com relação
a este problema, tudo bem Também encaminhamos um e-mail com mais
detalhes  a  respeito  do  seu  relato!  Vamos  lá,  o  Instagram  não  remove
nenhum tipo de conteúdo que esteja dentro de nossas diretrizes e termos de
uso. Todos os conteúdos de acordo com os nossos termos permanecerão no
seu perfil! No entanto, nossas Diretrizes da Comunidade visam garantir uma
plataforma aberta e acolhedora para todos e, quando identificado conteúdo
(Publicações, Perfis, Comentários, etc...) que infringe tais políticas, ele será

125https://meiahora.ig.com.br/celebridades-e-tv/2020/04/5898551-live-de-vaslesca-com-microfone-erotico-e-
derrubada-do-instagram.html#foto=1

126https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/22/lives-de-funk-no-instagram-tem-fas-fazendo-sexo-e-ate-
230-mil-views-simultaneos-por-show.ghtml

127https://www.reclameaqui.com.br/instagram/live-derrubada-por-usar-caixa-de-som-com-
musica_xSW6gDLVCSGs93rg/
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removido. Você pode consultar nossas Diretrizes da Comunidade podem ser
consultadas  em:
https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/. Além disso,
qualquer  conteúdo  publicado  por  você  que  foi  removido  devido  a  uma
denúncia  de violação de propriedade intelectual  feita  por  meio de nosso
formulário online, você receberá uma notificação do Instagram com o nome
e endereço de e-mail do proprietário dos direitos que fez a denúncia e/ou os
detalhes da denúncia. Você pode ter acesso a toda a informação sobre esse
tema  no  link  anexo:
https://www.facebook.com/help/instagram/126382350847838. Se  algum
conteúdo foi removido da plataforma, e você acredita ter sido um engano,
você  pode  relatar  isso  através  da  opção  “Relatar  um  problema”,  no
aplicativo:  https://www.facebook.com/help/instagram/381579045265733. É
importante  saber  que não é  possível  recuperar  nenhum tipo de conteúdo
removido na nossa plataforma, independente de ter sido uma ação realizada
pelo próprio usuário ou por violação das políticas. Nós prezamos para que
sua  experiência  no  Instagram  seja  a  melhor  possível  e  estamos  sempre
trabalhando para que isso aconteça, então nos deixe sua avaliação no site
Reclame  Aqui.  Tenha  um  excelente  dia.  Abraço,  Equipe  do  Instagram
https://help.instagram.com

Destacaria ainda o episódio de apresentação coletiva e remota da orquestra Jazz Sinfônica

Brasil  (São Paulo),  quando, em 05 de junho de 2020, os seus 70 músicos entram em conexão

simultânea em live streaming e tocam a canção "Vai passar" (de Chico Buarque e Francis Hime). A

experiência está disponível no Youtube128. O destaque para essa performance é a dificuldade, ainda,

de geração de uma rede comutadora para tantas participações de músicos em diferentes localizações

(suas residências), os quais têm que interagir dentro de um andamento da música, em sincronização.

A cantora carioca Teresa Cristina é um destaque nesse cenário. Sua aparição sistemática ao

vivo diariamente no Instagram - @teresacristinaoficial – vem desde o início da quarentena, desde a

tarde do dia 16 de março. A sambista é conhecedora da Música Popular Brasileira,  levando ao

público com muita informação sobre a música de seu País, em especial o Samba. As sequências

diárias de lives streaming, sempre às 22 horas (inicialmente “quando termina o BBB20”129)  reúne

públicos de 1 mil a mais de 4, 5, 6 mil pessoas, nos “ao vivos” mais comuns. A depender dos

convidados, alguns “de surpresa”, esse número dispara: Gilberto Gil e Tereza Cristina juntaram 73

mil pessoas, e Caetano Veloso reuniu um público de 77 mil pessoas. Há outros nomes como Lula,

Chico Buarque, Simone… Teresa Cristina marca suas apresentações com informalidade: improvisa,

conversa sobre tudo, toma cerveja, avisa que vai ao banheiro. Em sua “live”, recheada de conversas,

convidados e convidados-surpresas, canta à capela, comenta a música, comentar o autor, traz dados

128https://www.youtube.com/watch?v=zSqAqTiBiQU
129https://oglobo.globo.com/cultura/musica/cristiners-lives-de-teresa-cristina-reunem-anonimos-famosos-na-

madrugada-1-24381889

https://www.facebook.com/help/instagram/381579045265733
https://www.facebook.com/help/instagram/126382350847838
https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/
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sobre a história da música e sua época. Algumas de suas apresentações tornaram-se especiais, como

o Teresa Cristina canta Noel: Batuque É Um Privilégio (no dia 05 de junho), com transmissão no

YouTube130, no projeto do Sesc SP #EmCasaComSesc. Também aos domingos, com a participação

de  sua  mãe,  Dona  Hilda,  de  80  anos,  faz  live  streaming  com clássicos  de  Jovem Guarda  no

repertório.

“Cristiners” são seus fãs declarados, e que se intitulam como primeiro fã clube na conta

@cristinersoficial com quase 5 mil seguidores. Não há pompa nenhuma nos seus “ao vivo”. Teresa

está em casa, cercada de amigos remotos (inclusive os que ela nem conhece de fato). Em sua live é

canto à capela, informalidade, cultura musical,  algum roteiro que se sustenta no tema do dia e seus

convidados. Entra noite a dentro. Há lives de mais de 4 horas seguidas. Mais até do que a música,

Teresa pode surpreender ao levar para seu palco  online temas do atual e não musicais,  como o

incêndio  na  mata  do  Pico  de  Jaraguá  (Zona  Norte  de  São  Paulo),  por  exemplo,  onde  seus

convidados, 3 jovens indígenas, “guardiões da floresta”131, entram ao vivo e relatam seu sofrimento

em proteger a floresta, os animais e sobre a dura realidade em fazer parte de uma nação indígena no

Brasil. Teresa Cristina usa sua mídia para continuar falando do Brasil, pela música, pelas agendas

dos dias. Em julho de 2020, a cantora tinha 315 mil seguidores.

Como enquadrar essa experiência remota da cantora carioca e seus fãs? Embora a música

seja o centro, o arranjo de seus  lives streaming estão além da música: incorpora um roteiro meio

guião, apenas, onde convidados podem surgir e alterar o caminho do “programa”; pode-se cantar,

pode-se conversar sobre uma música, sobre um compositor, pode-se entrevistar, trazendo um perfil

quase-jornalístico, inclusive com temas não musicais. Teresa Cristina aproveita seu espaço e faz

campanha de doação para Ângela Ro Ro, por exemplo, que dias antes declarava nas redes sociais

sua dificuldade  de sobrevivência  em meio  à pandemia:  "Já tentei  vender  barato uma live,  mas

ninguém  se  interessa".132 Teresa  Cristina  traz  um  formato  de  improviso-organizado  em  suas

apresentações  nem-sempre-só-musicais.  Carisma,  informalidade,  atenção  aos  comentários,

agradecimento eterno aos fãs e lives recheadas de informação e canções à capela terminaram por

criar um modelo de programa de comunicação em mídia de sucesso.

Há apresentações ao vivo como a de Gilberto Gil - comemora em pleno distanciamento social

da pandemia os seus 78 anos, no projeto/show Festa do Gil, sob as hastags #FiqueEmCasa e cante

#Comigo, patrocinado pelo projeto de marketing cultural Devassa Tropical Ao Vivo, com mais de

130https://www.youtube.com/watch?v=l9tHcaFf8zI
131https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/indigenas-apagam-incendio-no-pico-do-jaragua-apos-bombeiros-

terem-dificuldade-de-acessar-area.shtml
132https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/06/20/angela-ro-ro-agradece-ajuda-depois-de-apelo-nas-redes-

sociais-sou-grata.ghtml
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138 mil visualizações. Diferentemente dos lives streamings improvisados nas redes sociais, o show

teve estrutura de espetáculo, com cenografia, várias câmeras, banda e equipe133. O evento Festa do

Gil fez campanha de doação para os movimentos #Ajude1Freela e #BackstageInvisível, que ajudam

trabalhadores de bastidores de espetáculos.

O que foi chamado de “live” no evento de Gilberto Gil na verdade se assemelhou a um show

televisionado comum, broadcasting, como toda estrutura de um programa de TV ao vivo, inclusive

com vídeos-depoimentos, previamente editados com saudação de amigos internacionais (astros do

cinema e da música) e personalidades brasileiras, que exibidos durante o show. 

Considero  o  Festa  do  Gil  um show  musical  ao  vivo  no  formato  televisivo  tradicional

(inclusive  com  a  apresentadora  Bel  Gil).  O  Youtube  apenas  operou  como  um  serviço  de

transmissão.

Creio  que  alguns  exemplos  –  e  a  maioria  deles  –  fazem referência  diretas  aos  formatos

televisivos (como entrevistas, shows, programa de variedades). É inevitável, pois trata-se de tela,

interface eletrônica e câmara é um actante poderoso e influencia na definição  do comportamento

dos  atores  humanos e dos maquinários cenográficos, mesmo em apresentações de estrutura mais

simples e improvisada. Não foi o caso do show de Gil, com mais de uma  câmera, ambientação de

palco com decoração e projeto de iluminação cenográfica, músico em semicírculo para uma melhor

composição e enquadramento em plano geral e para uma platéia imaginada.

Auslander (2008, p. 07 ) faz uma observação sobre esses contextos onde as performances ao

vivo e aquilo que ele chama de midiatizada tem uma distinção cada vez mais diminuída. 

“A  diminuição  progressiva  das  distinções  anteriores  entre  o  vivo  e  o
midiatizado, em que os eventos ao vivo estão se tornando cada vez mais
parecidos  com os midiatizados,  levanta  para  mim a questão  de  saber  se
existem  realmente  distinções  ontológicas  claras  entre  formas  vivas  e
midiatizadas.” 134 (tradução nossa)

Porque  caminhamos  numa  direção  onde  as  mídias  se  estruturam  em  ferramentas  de

transmissão ao vivo que são já partes estruturantes destas mídias.

133 Equipe composta por Bem Gil (guitarra), Jose Gil (percussão), Nara Gil (vocal), Mestrinho (acordeon) e Jorginho 
Gomes (zabumba). Contou ainda com participação de Preta Gil, do roadie Thiago Braga, som de Leco Possollo. A 
produção executiva foi de Fafá Giordano e coordenação de produção de Meny Lopes e Flora Gil. 

134The progressive diminution of previous distinctions between the live and the mediatized, in which live events are 
becoming ever more like mediatized ones, raises for me the question of whether there really are clear-cut 
ontological distinctions between live forms and mediatized ones.
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Posto este cenário, temos aí múltiplas experiências que  conectam os campos dos mercado

musical, direitos autorais e do marketing cultural para fazer as marcas e serviços adquirirem maior

visibilidade, em troca de acesso livre/gratuito a conteúdos (por 30, 40 dias… ou a partes específicos

de conteúdos), em especial de serviços como Globo Play, Kinedu, The Enemy (games), Vivo, OI,

Claro, Olhar de Cinema+, porém sempre na busca de controle dos comércios e aproveitamento das

oportunidades. 

Um momento solidário e positivo pode ser inferida a partir das respostas de poucas mas

existentes  políticas  públicas,  propondo  o  uso  das  redes  telemáticas  como  veículo  de  difusão,

financiado por editais estatais e municipais, na perspectiva de alimentar a cadeia e a economia da

cultura, além das experiências de festas – termos que remeteria a encontros presenciais  de grupos,

comunidades – participações solitárias, conectadas em pequenas comunidades virtuais temporárias.

Eis que me remetem à idéia de Zona Autônoma Temporária (TAZ, Temporary Autonomous Zone),

como sugere Hakim Bey (2004):

A  TAZ  aconteceu,  está  acontecendo  e  vai  acontecer  com  ou  sem  o
computador. Mas para que a TAZ realize plenamente seu potencial, ela deve
tornar-se menos um caso de combustão espontânea e mais uma situação de
“ilhas na net”. A net, ou melhor, a contra-net assume a promessa de ser um
aspecto integral da TAZ, uma adição que irá multiplicar o seu potencial, um
salto  “quantum”,  um  salto  enorme  em  termos  de  complexidade  e
significância. (BEY, 2004, p. 41) 

Ao pensar em espaço ocupado por um grupo que se desvincula daquilo que o prenderia em

uma normalidade/realidade, para vivenciar uma esfera temporária de liberdade e desprendimento e

tentar fugir dessa carregada “comoção pela realidade”, como afirma Han (2020), ou como espaços

que se replicam numa mesma experiência (global) que agora faz parte do que chamamos cultura. 

Lima (idem) nos traz também outra conexão. Os  lives streaming de shows como espaços

heterotópicos135, retomando a noção de Foucault. Ela exemplifica:

Os jardins foram os primeiros espaços heterotópicos, segundo Foucault. Ele
cita também museus e bibliotecas, por reunir obras realizadas em tempos
distintos; espaços de atividades sazonais, como feiras e colônias de férias;
teatros  e  salas  de  cinema,  porque  abrigam variados  cenários  e  histórias
(montados ou projetados). Assim como no cinema, a tela dos aparelhos onde
vemos as lives sugere heterotopias. O jardim e a sala com piano onde vemos

135  Sobre o tema, há o texto/conferência De espaços outros proferida por Michel Foucault para Cercle d'Études 
architecturales em 14 de março de 1967. Publicada originalmente em Architecture, Mouvement, continuité, n.5, 
outubro 1984, após autorização de Foucault. Disponível, na íntegra, em https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0103-40142013000300008
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Letrux funcionam também como palcos de um teatro ou cenários de sua
projeção audiovisual. (LIMA, 2020)

Esta idéia de heterotopia é reforçada por Lima durante seu live no projeto Lives do Cecult,

sob mediação de Nadja Vladi136. Creio que Lima, ao se referir “a tela dos aparelhos onde vemos as

lives” esteja mesmo se referindo aos conteúdos das telas, aos acontecimentos via streaming, nessas

telas, como jardins telemáticos - interfaces que florescem as diversas experiências de transmissão

contínua, plantadas pelo mundo (online) afora e imbricadas, já, no âmbito da cultura.

É neste sentido que apontamos, no capítulo a seguir, alguns exemplos que nos chamam a

atenção, nesses  jardins telemáticos, por trazerem práticas baseadas numa mesma técnica de difusão

– o streaming telemático – porém em diversos caminhos de funcionalidades.

136 A canção nas lives: mediações da música pop em tempos de pandemia. Projeto Lives do Cecult (Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia). Nadja Vladi (mediação). Instagram. Disponível em @cecult_ufrb na url 
https://www.instagram.com/tv/CCW8VbVDKwl acessado em 07 de julho de 2020
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CAPÍTULO 3 –  CINCO EXEMPLOS (e mais alguns)

"Uma  máquina  que  não  é  investida  de  desejo  e  alimentada  de
subjetividade é corpo sem vida" (André Parente em Tramas da rede,
2004) 

Embora haja muitas experiências de  streaming no espaço hipermidiático – desde projetos

formais de agrupamentos com ou sem fins lucrativos até “ao vivo” pessoal nas redes sociais virtuais

- , destaco aqui 4 experiências centrais no campo da música pop que se baseiam em 4 diferentes

países  e,  mesmo com feições  similares,  trazem características  diversificadas,  tanto  nos  gêneros

musicais quanto nos formatos de exibição, difusão e consumo e fruição. 

Destaco os  projetos Kexp (EUA), Boiler Room (Inglaterra/Alemanha), Future Sound Of

London (Inglaterra) e um show, em especial, do Kraftwerk (Alemanha) que teve participação ao

vivo de um astronauta desde o espaço sideral, via streaming.

Decidi incluir ainda o show colaborativo ao vivo na internet do Re:Combo (Brasil), por sem

uma experiências marcante envolvendo Recife (PE, Brasil) em conexão com a Alemanha; além de

alguns outros projetos de características similares, como da Chew TV, com djs brasileiros, e o live

do Instagram (com artistas baianos) para uma experiência mais regional, local.

3.1 – Kexp, rádio-show

O Kexp137 está  sediado em Seattle  (EUA), originado a partir  de uma emissora de rádio

focada em música indie138.   O destaque dessa experiência reside no fato de que sua transmissão

inicial acontecia via ondas de rádio (basicamente para público local) e se expande, posteriormente,

via web. Mas a história do projeto é longa e diversificada, até chegar à plataforma atual. 

A origem do Kexp está associada ao ano de 1972, tendo sido iniciada como uma rádio de

apenas 10 watts, estudantil e voluntária, sob o nome de KCMU, com transmissão na 90,5-FM, no

campus  da  Universidade  de  Washington.  A sigla  KCMU diz  respeito  ao  nome do Edifício  da

Faculdade  de  Comunicação  da  Universidade  de  Washington139.  Quase  10  anos  depois  de  sua

criação, a Universidade sofre cortes orçamentários que impactam no projeto da KCMU, obrigando a

137http://www.kexp.org
138Indie, abreviatura de independent, é basicamente música ou banda que publique através de um selo menor, fora do 

mainstream, fora do grande mercado da música. É uma nomenclatura que surge no decorrer da década de 1980, no 
Reino Unidos e Estados Unidos. Embora não seja um gênero musical (pois incorpora o punk, o rock, folk e até o 
crossover eletrônico (eletrorock)…), remete mais a uma funcionalidade de um novo mercado de  entre fãs, selos e 
artistas fora das majors (grande selos/editoras).
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mesma a buscar apoio financeiro externo, junto à comunidade. Adotando mais rock atual em sua

programação,  o  apoio  externo  ganha  impacto  positivo  e  a  rádio  se  expande,  aumentando  sua

potencia, em 1982, para 182 watts, ampliando sua audiência para além do campus. Já aí tem-se o

início de performances ao vivo transmitida em ondas de rádio. A partir de 1985, a KCMU inclui em

seu repertório outros gêneros, além do rock, como rap, blues, jazz, reggae e ate world music. Em

1986 a estação muda-se para 90,3 FM e aumenta sua potência para 400 watts, alcançando 15 milhas

de raio de transmissão e consequentemente aumentando sua audiência. Entre os anos 2000 a 2002,

mais alguns ganhos: começa a transmitir  áudio em formato mp3 (compactado em qualidade cd

128kb),  implicando na melhoria  do áudio e  transmissão 24 horas  por dia  em todos os  dias  da

semana; atinge 56.000 ouvintes semanais e conta com apoio de 2.800 doadores; em 2001, torna-se a

Kexp FM e aumenta sua potência de 400 para 720 watts ao mudar para uma nova sede, no centro da

cidade de Seattle, com já 105 mil ouvintes por semana; cria o Amigos do Kexp para manter-se sem

fins  lucrativos  e  sem propaganda/comercial.  Ainda no ano  de  2002,  a  rádio  cria  seu  primeiro

arquivo para download, podendo ser baixada e ouvida a programação de 2 semanas antes. Em 2004

ganha o prêmio (Webby) de Melhor Site de Rádio; e lança o primeiro podcast de música (Song of

the Day); em 2006 aumenta sua potência para 4700 Watts e cria seu blog com resenhas de álbuns

musicais, agenda de eventos e fotografias. No ano de 2008 passa a ter 200 apoios comerciais e

13.000 doadores anuais  e  mais  de 200 apoiadores  empresariais;  cria  canal  no Youtube e  posta

vídeos de performance realizadas no estúdio a rádio; em 2014 o canal Kexp do Youtube atinge a

marca de meio milhão de inscritos (hoje mais de 1 milhão de inscritos e mais de 500 milhões de

visualizações).

Figura 6. Print tela Kexp do show de  Macklemore & Ryan Lewis

139  Os estudantes pioneiros da rádio foram John Kean, Cliff Noonan, Victoria ("Tory") Fiedler e Brent

Wilcox, na KCMU.
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O projeto se define como organização artística sem fins lucrativos que “atende os amantes

da música por meio de programação presencial, transmitida e on-line.” Estruturado numa emissora

de rádio (90.3 KEXP-FM Seattle) dispõe de serviço de transmissão de ondas e on-line, alcançando

mais de 200.000 ouvintes no mundo, por semana. O projeto mantém no seu canal do YouTube

registros de vídeos de performances ao vivo. “Em nossa sede, no Seattle Center, a KEXP organiza

eventos comunitários e produz centenas de apresentações ao vivo todos os anos, muitas das quais

estão abertas ao público sem nenhum custo.” Segundo os organizadores, o que fazem “é possível

através do apoio de doadores individuais, voluntários, apoiadores de negócios, doações corporativas

e de fundações, e financiamento do governo local, estadual e federal." 

A plataforma utiliza o recurso de dedução de impostos, pelas doações recebidas, contando

atualmente com cerca de 18 mil doadores, além de mais de mais de 700 voluntários por ano, que se

dedica ao projeto com trabalho. O sistema de apoio (doação e trabalho voluntário) é operado por um

setor específico - o Amigos do KEXP. O KEXP é ainda afiliado à Universidade de Washington e

quer beneficiar 3 grupos distintos: amantes da música, artistas em geral e a comunidade das artes

(de forma mais ampla, de outras linguagens artísticas e grupos culturais). Atualmente a seleção de

projetos  artísticos  passam  por  processos  de  curadoria  envolvendo  45  djs  especializados  em

diferentes gêneros musicais. A idéia é dar visibilidade a novos artistas, emergentes, em projetos que

envolvam  bandas  e  artistas  já  conhecidos.  Embora  destaque  artistas  norte  americanos

(principalmente do “Noroeste do Pacífico”), incluem músicos/bandas do país e de outras partes do

mundo.  Os  gêneros  musicais  mais  presentes  são  rock,  hip  hop,  reggae,  country,  latim,  global

moderno, sempre com um viés “indie”, independente.

O projeto documentam um discurso do que chamam de “Compromissos da KEXP com a

Comunidade” e que registra os conceitos curatoriais e operacionais:

Buscamos  a  nossa  missão  perseguindo  implacavelmente  a  excelência
curatorial em nossa programação e continuamos relevantes para os amantes
da música de todas as idades, produzindo conteúdo e experiências únicos
que oferecemos por meio de métodos de distribuição de classe mundial. Na
KEXP ...Toda boa música - abrangendo todas as eras, estilos e culturas -
tem  a  oportunidade  de  ser  ouvida,  vista  e  experimentada.Oferecemos
programação  criativa  que  respeita  e  inspira  sua  mente,  coração  e
espírito.Nós enfatizamos novas músicas e artistas emergentes para produzir
uma experiência mais rica e gratificante.Apoiamos a música do noroeste do
Pacífico  para  enriquecer  e  fortalecer  nossa  região.Integridade  artística,
liberdade  criativa  e  responsabilidade  pessoal  são  valores  essenciais  que
informam todos os nossos programas e serviços.Procuramos, incentivamos e
promovemos especialistas em música de todas as culturas e comunidades
para  proporcionar  uma  experiência  mais  profunda  e  mais  rica.Nós
acolhemos ativamente nossos doadores, apoiadores de negócios, voluntários
e artistas de maneira tão ponderada e pessoal quanto nos dedicamos a nossa
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programação.Promovemos  o  relacionamento  e  a  construção  de
comunidades, acolhendo, reunindo e conectando amantes da música de todo
o  mundo,  tanto  online quanto  em  nossa  sede  no  Seattle  Center.Nós
existimos para gerar um impacto, servir ao bem público e fazer a diferença
em  sua  vida  e  na  vida  dos  amantes  da  música  em todo  o  mundo.”  140

(tradução do autor) 

Um dos artistas convidados para o KEXP foi o brasileiro Seu Jorge que executou a música

“Eu Sambo Mesmo”, de João Gilberto.  Seu Jorge fez uma homenagem ao cantor inglês David

Bowie, em versões suas para “Life on Mars?”, “Changes” e “Rebel Rebel”, em vídeo publicado em

fevereiro de 2017.141 Além de Seu Jorge (2016), outros artistas brasileiros fizeram lives no Kexp,

dentre eles: Boogarins em 2016, Rodrigo Amarante em 2014, Rakta em 2016, Os Mutantes em

2013, Quarto Negro em 2015 e Bossacucanova em 2014. 

A exemplo do KEXP, alguns projetos com perfil semelhantes têm criado seus canais de

vídeo para replicar seus shows, como o The Strombo Show142 (programa de rádio canadense), com

sessões de shows gravados em casarões envolvendo bandas e fãs. O canal desse projeto foi criado

em setembro de 2013 e conta com 10 milhões de visualizações, com participação de artistas do pop

e rock (e de outras artes, como cinema) como Against Me!, Alice Cooper, Ani DiFranco, Arcade

Fire, Beyoncé, Bill Murray, Bjork, Bonnie Raitt, Bono, Brian Wilson, Deus Charlamagne Tha, O

Culto, Daniel Lanois, David Bowie, Debbie Harry, Diana Krall, Dolly Parton, Drake, Padre John

Misty, Foo Fighters, Hillary Clinton, Iron Maiden, James Franco, James Hetfield do Metallica, Joe

Strummer,  Kanye West,  Kate Tempest,  As Matanças,  Lady Gaga, Lee  “Scratch”  Perry,  MIA ,

Maynard James  Keenan da TOOL,  Maya Angelou,  Missy Elliott,  Moby,  Oprah,  Outkast,  Patti

Smith, Pussy Riot, Robert Plant, Rainha, Rainhas da Idade da Pedra, Quentin Tarantino, Robert

Plant,  Robbie  Robertson,  Sampha,  Shania  Twain,  Snoop  Dogg,  Spike  Lee,  Stephen  King  e

Thundercat. A idéia do Strombo Show e House Of Strombo é “o lar dos melhores discos tocados na

140 “We pursue our mission by relentlessly pursuing curatorial excellence in our programming, and remain relevant to 
music lovers of all ages by producing one-of-a-kind content and experiences that we’ll deliver by world-class 
distribution methods. At KEXP...All good music — spanning all eras, styles, and cultures – has an opportunity to 
be heard, seen, and experienced. We offer creative programming that respects and inspires your mind, heart, and 
spirit.We emphasize new music and emerging artists to yield a richer, more rewarding experience. We uphold 
music of the Pacific Northwest, to enrich and strengthen our region. Artistic integrity, creative freedom, and 
personal responsibility are essential values that inform all our programs and services. We seek, nurture, and 
promote music experts from all cultures and communities to provide a deeper, richer experience. We actively 
steward our donors, business supporters, volunteers, and artists as thoughtfully and personally as we approach our 
programming. We foster relationship and community building by welcoming, gathering, and connecting music 
lovers from all over the world, both online and at our home in Seattle Center. We exist to generate an impact, serve 
the public good, and make a difference in your life and in the lives of music lovers worldwide.”

141 http://youtu.be/TpQ5R3ftRGI
142 http://www.youtube.com/user/TheStromboShow/featured
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melhor  ordem,  do  1-2-3-4 aos  anos 808 e além.  Entrevistas,  sessões  íntimas  e  shows caseiros

completos.”143

Há um outro caráter  a ser destacado no projeto Kexp. É sua retribuição social,  em seus

programas comunitários. Um deles é a ação focada em educação/formação. Mastering the Hustle é

uma  série  de  workshops com  objetivo  principal  de  instrumentalizar  artistas  da  comunidade

(emergentes,  iniciantes)  “a navegar  na indústria  da música”,  a partir  de palestras  e  oficinas  de

especialistas.  As  oficinas144,  gratuitas,  são  abertas  a  todas  as  idades  e  a  diferentes  públicos

interessados no tema.  Há ainda atuação mais incisivas no campo da militância cidadã, como sua

parceria com o  a organização britânica Olmec145 que defende a igualdade racial através da justiça

econômica e social. Outra ação social está no campo da alimentação (e parcerias com restaurantes

locais)  para fortalecer  os direitos  dos imigrantes:  +  togetherSEATTLE,  parceiro  do Kexp,  atua

como uma organização local formadas por chefs e seus amigos, onde “mais de 140 restaurantes e

empresas de Seattle doaram 10% das receitas para o Projeto de Direitos do Imigrante”146.

Destaco ainda um projeto especial  orientado à saúde. O Music Heals  (ou Música como

Cura) com entrevistas, narrativas de ouvintes e eventos ao vivo “para ajudar as pessoas em nossa

comunidade  a  entender  que  elas  não  estão  sozinhas”.  Para  os  organizadores  a  música  “gerar

conforto, validação, encorajamento,  consolo, perspectiva,  catarse e comunidade,  e a série Music

Heals explora como a música também pode curar nossos corpos e elevar nossos espíritos.”147 O

Music Heals conta com três linhas de ação (em 2017): Morte e Música;  Saúde Mental; e Combate

ao Câncer.

Pensar no Kexp desde sua fundação (como uma rádio amadora de universitária estudantil)

até  sua  autonomia  financeira  e  atuação  social  comunitária,  tendo como eixo  a  música  ao  vivo

streaming para fortalecer a cultura indie, é verificar uma experiência abrangente e complexa de arte

e vida, envolvendo aspectos nítidos de economia criativa, a partir da conexão entre comunidade e

música  sem fins lucrativos.

Em diálogos com alguns pesquisadores/artistas da área148 – alguns dos quais não conheciam

essas plataformas de live streaming para música – pude perceber as diferentes impressões sobre as

formas de recepção de uma mesma transmissão musical distribuída através dessas plataformas e

143 “The Strombo Show and House Of Strombo is the home of the best records played in the best order, from the 1-2-3-
4 to the 808's and beyond. Interviews, intimate sessions and full blown house concerts.”

144 http://www.kexp.org/events/mastering-the-hustle/?t=1556650868489
145 http://www.olmec-ec.org.uk
146 http://www.kexp.org/read/2018/11/14/kexp-suggests-chefstogetherseattle-benefit-nw-immigrant-rights-project-

1114/
147 “can provide comfort, validation, encouragement, consolation, perspective, catharsis, and community, and the 

Music Heals series explores how music can also heal our bodies and lift our spirits” 
http://www.kexp.org/community-partnerships/music-heals/?t=1556650748740 

148 Entrevistas realizadas por e-mail em 2019 (Ver Apêndices)
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serviços online. Nadja Vladi, Profa. Dra. em Música e Comunicação, em entrevistas via e-mail149,

acredita que as plataformas são “uma interessante forma de relação entre humanos e não-humanos e

me interessa a forma como borra ainda mais as fronteiras entre local e global.”  

A multiplicidade de gêneros musicais nessas plataformas online de streaming e on demand é

uma de suas características frequentes, não só para dar conta das (inúmeras) segmentações dessas

estéticas sonoras, porém também para fortalecer as demandas e interesses muito específicos de fãs

durante suas buscas por shows e outras eventos, como curso, oficinas. A indexação assemelha-se a

das plataformas  de cinema,  organizadas  também em gêneros  cinematográficos,  buscando maior

conexão  com  o  “gosto”  dos  fãs.  Para  Lima150,  doutora  e  pesquisadora  em  Música,  quando

perguntada  quais  os  gêneros  musicais  que  a  mesma  reconhecia  e/ou  se  interessava  nessas

plataformas destacou alguns como, no Boiler Room, “Acid, afrobeats, ambient, dancehall, disco,

drum&bass, dub, hip-hop, house, jazz, jungle, rap, reggae, rock, soul, techno.”, porém destacando

que não conhecia “vários gêneros da Boiler Room, porque não sou expert em música eletrônica, que

é o forte de lá. Puxando lá no menu a opção “genres”, todos os que não foram citados na resposta 2

são desconhecidos  para mim.”.  Afirma que “na Kexp,  ao navegar  por  Listen -> DJs encontrei

alguns gêneros que não reconheço também “, complementa. 

Como sou de uma geração da música analógica, com uma formação musical
ligada ao rock, à música brasileira, ao reggae – ou seja ao formato canção -
e posteriormente a gêneros da black music e ao jazz e música instrumental,
houve maior identificação com a Kexp. Por outro lado, se precisar pesquisar
/ ouvir mais música eletrônica, a Boiler Room me pareceu uma boa fonte,
inclusive  por  causa  das  opções  de  filmes  e  documentários  curtos  e  pela
forma como os gêneros são acessados no menu (também achei que a BR
(Boiler Room) tem uma boa navegabilidade neste quesito). Não (assito151)
lives com frequência, um pouco por falta de tempo e um pouco por falta de
empenho. Tenho de fazer esse dever de casa, porque me parece um modo
interessante de  de música atualmente. Eventualmente acompanho lives de
artistas que sigo nas redes sociais,  quando ocorre de eu entrar na rede e
alguém  estar  transmitindo.  Principalmente  quando  a  transmissão  é  da
própria produção do artista, porque tem mais qualidade. Não uso serviços de
informações específicos sobre lives. Vejo lives de artistas que sigo nas redes
sociais,  quando coincide de eu estar  online no momento em que as lives
estão ocorrendo. Raramente me agendo para ver um live, mas isso ocorre de
vez em quando e não me informo sobre elas por redes específicas. Também
acompanho transmissões ao vivo de shows feitas via celular por amigos,
pelas redes sociais.  Costumo transmitir também ao vivo quando estou na
plateia, mas procuro fazer transmissões curtas, porque sei que a qualidade
da imagem e do som do celular de alguém da plateia é bem aquém do que
ocorre no local.

149 Todos os originais de entrevistas encontram-se em Apêndices.
150 Entrevista em Apêndices
151 Provavelmente erro de digitação que ausentou o assistir, ver..
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Ainda sobre as formas de consumo e fruição, Lima acredita que ver o show ao vivo, em

tempo real, difere de vê-lo depois (on demand, download): 

Difere  muito!  O  ao  vivo  pelas  redes  telemáticas  nos  coloca  em
sincronia  com  a  apresentação  e  isso  cria  uma  espécie  de  “aura”
(citando  o  conceito  de  Walter  Benjamin),  porque  ver  acontecer
enquanto acontece é uma situação que torna cada apresentação uma
experiência única. Mesmo que o show vá se repetir na noite seguinte
com o mesmo roteiro, haverá distinções entre as duas apresentações.
Durante a live há sempre a expectativa sobre “o que vem a seguir?,
será  que  algo  dará  errado?,  haverá  alguma  fala/manifestação
ideológica?  Haverá  alguma  mudança  no  arranjo?...”  Quando
reconheço a introdução de uma música,  sei que a conheço, mas não
sei  como ela  será  performatizada   ao  vivo,  sob  aquelas  condições
técnicas, naquele ambiente acústico. No caso da transmissão de um
show com plateia há também a interferência do clima dos ouvintes, a
interação  palco  público  produzindo  situações  únicas.  Um  registro
gravado  de  um show (mesmo  que  tenha  sido  transmitido  ao  vivo
antes) não tem essa espécie de aura, porque a gravação será sempre a
mesma,  reprodutível.  O mesmo improviso  que soa mágico  quando
vemos em tempo real - que nos dá a sensação de ter um privilégio ao
flagrar  a  criação  –  torna-se,  quando gravado,  o  documento  de um
improviso que já ocorreu, um registro de um momento de criação que
não foi realizado em estúdio (com as técnicas do estúdio) e sim em
outras condições. Parafraseando Roland Barthes é a sensação do “isso
foi” da fotografia, que é diferente do “isso sendo” da live. Talvez seja
possível comparar também com o grau de diferença, para quem gosta
de futebol, de acompanhar uma partida ao vivo pelo rádio ou TV, ver
o  resultado  sendo  decidido,  ou  ver  o  VT  de  um  jogo,  porque  o
resultado  já  está  decidido.  Uma  gradação  de  menor  para  maior
intensidade da experiência musical do ouvinte para mim seria assim:
audição  de  gravação  em estúdio  (ou  ao  vivo  editada);  audição  de
gravação bootleg (pelo caráter não planejado do registro); audição da
transmissão em tempo real de um show ou de uma performance ao
vivo num outro ambiente (como um estúdio) via redes telemáticas,
rádio ou TV – no caso das redes telemáticas, quando é possível ao
performer ver mensagens e reações do público, a intensidade é maior;
audição  de  show  ou  de  outro  tipo  de  performance  musical
presencialmente, partilhando o mesmo tempo e espaço em que ocorre,
sentindo  a  vibração  das  ondas  hertzianas  fisicamente,  sentindo  a
temperatura do local, o clima... e interagindo enquanto platéia. 
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Na quase totalidade de sua agenda de shows, o Kexp tem sessões com público local (ou muito

reduzido) pois caracteriza-se por dois tipos de difusão: via ondas de rádio e através de streaming

audiovisual. Creio que esse seja um exemplo interessante enquanto modelo pois associa o rádio

tradicional  -  com  locução,  radio-djs  com  programas  e  horários  definidos,  informes/notícias,

entrevistas e música em dj set  via ondas - com shows em lives telemáticos,  atingindo públicos

locais  (de  sua  principal  comunidade)  e  grandes  públicos  pela  internet.  Quando falo  de  grande

público na internet, refiro-me ao evento de maior audiência no Kexp que é a performance de rap

Can't Hold Us, de Macklemore & Ryan Lewis152, com mais de 43 milhões de visualizações, seguido

por Florence and the Machine153 – na performance Cosmic Love, com 31 milhões de visualizações.

Já em “Full performance” (shows que variam entre 20 a 40 minutos) desponta Alt-J154 (42’27”),

com quase 7 milhões de visualizações, seguido da full performance da banda Gus Gus155 (22’43”),

com mais de 6 milhões de visualizações.

3.2 – Boiler Room, online dancefloor

Figura 7. Interface do site Boiler Room

Um outro exemplo é o projeto BoilerRoom, que envolve plataforma e canais de vídeos.

Originado na Inglaterra, é focado em episódios ao vivo com djs, principalmente tocando música

152Macklemore & Ryan Lewis - duo de hip hop (Ben Haggerty, o rapper Macklemore, e Ryan Lewis, produtor 
musical e DJ ). Criado em 2008 (Seattle, USA). http://macklemore.com

153Florence and the Machine - banda de indie rock londrina, liderada por Florence Welch. Criada em 2007/2008. 
http://florenceandthemachine.net

154Alt-J - banda de rock “alternativo” ou indie, criada em 2007 (Leeds, Inglaterra). O álbum An Awesome Wave 
(2012) recebeu o Mercury Prize Awards de 2012. http://www.altjband.com

155 GusGus - banda eletrônica (Reykjavík, Islândia).  Seu gênero musical principal é o trip hop. O GusGus surgiu em 
1995 como um coletivo de música/cinema, tornando-se banda em 1996. http://www.gusgus.com
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eletrônica de diferentes gêneros ou  crossover156. Essa experiência é pensada para ser consumida

principalmente  de  forma  remota,  embora  possa  haver  pequenos  públicos  locais,  nos

shows/performances. Lançado em março de 2010, em Londres, o BR foi uma iniciativa da revista

Platform. Sua primeira expansão além de Londres, acontece em Los Angeles, New York, a partir de

junho 2012) e Berlin (setembro 2012). Hoje, o projeto conta com DJs convidados de várias partes

do mundo, que tem uma atuação na cena da música pop massiva, particularmente na cena da música

eletrônica, em suas várias vertentes, (mas eventualmente bandas e duos). Esses Djs performam para

um grupo  seleto  de  convidados  em festa  fechada,  porém com exibição  aberta  na  internet,  em

livestream.  Em 2012,  o  projeto  ganhou  consistência  a  partir  de  uma parceria  com o Youtube,

possibilitando  que  seus  vídeos  fossem  salvos  e  publicados  para  posterior  visualização,  via  on

demanda, aumentando o índice de  views.  Embora as primeiras sessões tenham sido focadas em

artistas da cena  underground londrino, a curadoria expandiu para compor com gêneros musicais

mais massivos e até levando artistas já projetados internacionalmente em festivais comerciais, como

Carl Cox, Richie Hawtin. 

No  Brasil,  o  BR  fez  sua  estreia  em  2013  (dezembro),  em São  Paulo,  com os  DJs  Gui

Boratto157 e  Ney  Faustini,  dentre  outros.  A  sessão  aconteceu  no  Cine  Jóia,  com público  local

reduzido  de  convidados,  porém  com  visualização  do  djset  de  Gui  Boratto  de  quase  900  mil

visualizações.

A Bahia, no Terminal Marítimo da Cidade Baixa de Salvador158, numa quarta-feira à noite,

contou com uma edição do Boiler Room, em maio de 2017, dentro do projeto Festival Ballantine’s

Boiler Room, que elegia o dj e produtor (EUA) de house e techno music DJ Seth Troxler como

anfitrião.  Djs e projetos que se apresentaram, além de Seth Troxler,  foram Renato Ratier  (SP),

Fatnotronic (SP), John Gómez (Londres) e um dos mitos e pioneiros da cena novaiorquina de DJ,

Louie Vega159, que motivou muitos fãs locais – uma platéia local em torno de - a ir ao evento, num

total de quase 5 horas de música contínua, onde cada dj atuava por cerca de 45 minutos. Cláudia

Assef, DJ, jornalista e autora do livro Todo DJ Já Sambou, escreveu – no site Music Non Stop160 -

sobre a noite baiana do Boiler Room, o qual recupero aqui:

156 Crossover em geral é qualquer cruzamento de gênero musical de bases diferentes, por exemplo, rock e 
techno/house, criando eletrorock, onde se tem batidas eletrônicas geradas por grooveboxes e/ou computadores 
como base e participação de músicos com instrumentos tradicionais  (guitarra, baixo, percussão, bateria, sopro…).

157 O vídeo foi postado 11 de fev de 2014 e pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=Y1TqT4qm3cA
158 DJs sets disponíveis em https://boilerroom.tv/city/salvador 
159 https://boilerroom.tv/recording/louie-vega-3 
160 Edição Stay True do Boiler Room reúne PIB da música eletrônica de Salvador para rebolar com boogie brasileiro, 

Louie Vega e Seth Troxler. https://musicnonstop.uol.com.br/edicao-stay-true-do-boiler-room-reune-pib-da-musica-
eletronica-de-salvador-para-rebolar-com-boogie-brasileiro-louie-vega-e-seth-troxler/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
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Se, na noite da última quarta-feira (10), um meteoro resolvesse se chocar
contra o Terminal Marítimo, em Salvador, a música eletrônica da cidade
(quiçá do Estado todo), estaria liquidada. O pensamento um tanto mórbido e
besta me veio à cabeça quando notei a quantidade de DJs baianos reunidos
na primeira edição do Boiler Room realizada na cidade, com o inglês John
Gomez, a dupla brasileira Fatnotronic,  os americanos Louie Vega e Seth
Troxler e Renato Ratier no line-up. Tratava-se da segunda empreitada do
programa inglês na região Nordeste do Brasil, ambas apoiadas pela marca
de whisky Ballantine’s (a primeira foi em Recife, a praça em que mais se
consome whisky no Brasil).  O local  escolhido para este Boiler  Room &
Ballantine’s True Music Brazil with Seth Troxler é dessas paisagens de tirar
o fôlego não só de gringos, mas também de paulistas como esta escriba: um
amplo pier com vista para o Elevador Lacerda, com bônus track de uma lua
cheia iluminando o céu. O londrino John Gomez abriu os trabalhos da pista
de dança com sua seleção de achados e perdidos do boogie brasileiro, soul
music, disco e protohouse music. Fez seu trabalho discretamente, usando
vinis garimpados em suas viagens pelo mundo, com pepitas brasileiras em
destaque. Aos poucos, a fila do lado de fora já dava ideias de que o lugar iria
lotar. Preparado para receber 1.000 pessoas, o Terminal ficou pequeno para
tanta gente. Destaque especial para a quantidade de DJs da velha e da nova
guarda que se apresentaram para o baile. Com a ajuda dos mentores locais
de toda uma geração de clubbers, Claudio Manoel (aka Angelis Sanctus) e
DJ Môpa, fizemos uma lista de DJs que deram check-in no Boiler Room,
além  deles  próprios:  Márcio  Campos,  Oliver  Dom  Jack,  Andre  Urso,
Adriana Prates, Mauro Telefunksoul, Charles Carvalho, Luis Santoro, Jorge
Itaitu,  Santz,  Nazca,  Hércules,  Phephz,  Lola  B.,  Jerônimo  Sodré,  Fino,
Eddie Valdez, Divinori, Sandro Gomes, Titico, Ubiratan, Luca Buzanelli,
Tauã, Leo Ferreira, Jarrão, Suzi 4Tons… pode ser que tenhamos deixado de
notar um outro, mas fazia muito tempo que não via tanto DJ junto numa
mesma  pista!  “Mesmo  sendo  uma  ação  com  forte  presença  de  marca
buscando mais visibilidade, festas como essas alimentam positivamente as
cenas musicais locais por criar mais agitos nas cidades, conectando DJs e
públicos,  trazendo  de  novo  a  música  para  o  centro  do  acontecimento”,
contextualiza Claudio Manoel, que além de DJ é produtor cultural, professor
da UFRB e fundador do coletivo Pragatecno. “Assim como para os DJs é
sempre gratificante o feedback de novas pistas,  igualmente é gratificante
para  essas  pistas  esses  momentos  extraordinários  ouvindo  boa  música  e
vendo seus ídolos bem de pertinho tocando. O Boiler Room em especial
cumpre com força  essa  função transglobal  ao expandir  sua  ação local  e
urbana para  em redes digitais. Todos ganham com um projeto como esse:
marca, DJs, a música e os amantes da música”, conclui. Baiano tem fama de
pensador. De fato, enquanto dançavam e recebiam muito bem os paulistanos
Gorky  e  Phillip  A,  do  Fatnotronic,  mais  DJs  pensavam  nos  possíveis
desdobramentos de um evento tão regado a boa música eletrônica em sua
cidade natal – onde atualmente não há sequer um clube ou festa dedicada à
música eletrônica underground. “Esta é uma noite super-importante pra cena
de música eletrônica de Salvador”, diz outro DJ que fervia na pista,Emiliano
Carvalho.  “Nesses  17  anos  como frequentador  e  DJ,  costumo dizer  que
Salvador é bem peculiar,  no sentido de atrair rara s eventualidades como
essa.  A  edição  do  Boiler  Room  em  Salvador  conseguiu  sintetizar  com
maestria o que há de mais autêntico culturalmente no Brasil somado a esta
pujante cultura da música eletrônica que já faz parte do nosso cotidiano”,
disse o DJ, conhecido pelo aka Divinori Sun, feliz, enquanto ouvia saindo
do sound system do Fatnotronic  joias  do boogie  nacional,  como A Gira
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(Trio Ternura) e Estou Livre (Tony Bizarro), além de hits da dupla, como o
edit  da bombástica Karma. (ASSEF, 2017)

3.3 – FSOL, show-banda larga

O Future Sound Of London (FSOL) é, provavelmente, a experiência mais completa (e uma

das mais antigas nas cenas pop e eletrônica) de streaming com uma complexidade que envolve

público geolocal, músicos remotos, projeção de  live video161, ausência física de artistas no palco

tradicional dos festivais e difusão remota através de internet banda larga e  dispositivos móveis.

Figura 8. Print de tela do show FSOL - Apresentação ao vivo do Future Sound Of London que reuniu,
localmente, seus fãs para assistir o show via telão, em performance acontecido remotamente (direto do
estúdio de áudio do duo), e teve ainda, online, cerca de 14.500 visualizações.

Embora o duo britânico – Brian Dougans e Garry Cobain - tenha feito conexões iniciais

desde os anos de 1980 como músicos parceiros,  em Manchester, suas produções assinadas como

Future Sound of London ganham visibilidade em 1991, com o álbum Accelerator (1991), seguido

pelo ISDN (1994), LifeForms (1994) e Dead Cities (1996). São inúmeras produções entre álbuns,

EP e singles162, compilações e remixes, um total aproximado de quase 120 obras. Embora associado

ao gênero da ambient music, o duo talvez seja melhor definido como electronica, por incorporar em

161Live video, live cinema – são terminologias que se referem às práticas artísticas de edição em tempo real de 
imagens em movimento projetadas, geralmente associadas ao VJ (Visual Jockey, Video Jockey).

162 EP é Extended Play, coletânea em formado CD, disco de vinil ou digital. Diferentes do Single (composto por uma música e 
mais uma versão, um remix), o EP não é longo o suficiente para ser chamado de LP (Long Play, em média com 12 faixas). O EP traz 
de 3 a 6 músicas originais.
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suas música batidas/ritmos de estilos como IDM, ambient, jungle/drumandbass, industrial, trip hop,

breakbeats,  techno  e  ambient  techno.  Diferentes  beats de  diferentes  gêneros,  que  costuram as

texturas psicodélicas do grupo. Em entrevista, ainda em 2007, a Ken Micallef, da RemixMag163,

Brian  Doungas  conceitua  a  estética  do  duo:  “criamos  um som que  foi  emulado  várias  vezes.

Criamos um plano que qualquer um poderia fazer, realmente.  Uma batida de tambor,  mantenha

alguns ruídos e ecos, adicione texturas sonoras assustadoras e chame de FSOL!”  164. O FSOL é um

grupo  de  música  tecnológica.  Seus  recursos  de  produção  sonora  (sintetizadores,  grooveboxs,

computadores, samplers…) geram, através destas máquinas, nem sempre somente de instrumentos

mais tradicionais  (piano, violinos…) mas incorpora ruidos e texturas sem similaridades  com os

instrumentos  acústicos  –  numa  referência  às  sonoridades  da  Eletroacústica,  gênero  msuical

experimental  criado na  década  de  1950.  O duo também sempre  apostou em performances  que

explorassem  as  tecnologias  presenciais  como  ferramenta  de  sua  estética.  Assim  eram  as

videoprojeções, a transmissão remota do show. O seu segundo álbum ISDN (1994) mostra esse

caminho, quando o duo cria turnês em diversas cidades no mundo, sem sair de seu estúdio, na

Inglaterra. Para Micallef “(O disco) ISDN seguiu, aproveitando o fascínio do FSOL pela tecnologia

e pelo futuro. Faixas como “Far-Out Son of Lung e Ramblings of a Madman” mostraram o FSOL

indo além da  música  eletrônica  ambiente  para  um funk cinético/cinemático  e  breakbeats mais

ousados.”165 (tradução do autor). Dougans esclarece sobre o uso do termo ISDN como conceito do

disco e da experiência de transmissão:

“Por acaso, conseguimos linhas de telefone digital, que gravam ISDN usado
para  coletar  notícias.  Percebemos  que  poderíamos  usá-lo  para  transmitir
nossas imagens, gráficos, texto e música. ISDN foram as transmissões que
fizemos para 100 estações de rádio em todo o mundo. Por não fazer turnês
da  maneira  tradicional,  poderíamos  apenas  divulgar  nosso  mundo  pela
mídia. 166 (tradução do autor)

A experiência  do  FSOL está  baseada  em processo  criativo,  a  partir  das  tecnologias  de

produção  sonora  em recursos  técnicos  eletrônicos  e  digitais,  para  criação  de  texturas  e  beats,

envolvendo o ciberespaço como campo de composição estética, difusão, fruição e experiência de

163https://web.archive.org/web/20090217023137/http://remixmag.com/performance/band_tips_techniques/
remix_future_sound_london/

164“We created a sound which was emulated many times. We created a blueprint that anybody could do, really. 
[Create] a drum beat, stick in some noises and echoes, add scary swooshes and call it FSOL!”

165ISDN followed, drawing on FSOL's fascination with technology and the future. Tracks like “Far-Out Son of Lung 
and the Ramblings of a Madman” showed FSOL moving beyond ambient electronic music to edgier kinetic funk 
and breakbeats.”

166“ We chanced upon digital phone lines, which record ISDN used to gather news. We realized that we could use it to
broadcast our images, graphics, text and music. ISDN was the transmissions that we made to 100 radio stations 
around the world. By not touring in traditional ways, we could just broadcast our world through the media.”
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em  tempo  real.  Uma  performance  centrada  na  multimidialidade  geo-remota,  onde  todo  esse

complexo de elementos técnicos estão conectados como actantes de grande importância, junto aos

corpos e pensamentos dos dois artistas.

3.4 – Kraftwerk e o convidado sideral

O grupo Kraftwerk é comumente chamado de avós ou pais da música eletrônica, apesar de

terem surgido somente na década de 1970, quando as primeiras experiências de produção sonora

eletrônica acontecem ainda após meados dos anos de 1860, no milênio passado, com a invenção dos

primeiros  instrumentos  musicais  baseados em circuitos  eletrônicos.  Souza (2003) indica que,  já

nesse período, aparecem também textos técnicos e teóricos sobre esse tipo de produção sonora,

numa conexão entre a invenção, experiência e reflexão:

(…) se fomos buscar historicamente as primeiras tentativas de geração de
novos instrumentos sonoros para produção de sons sintéticos, não acústicos,
encontramos referência desde 1860. Objetos técnicos foram criados desde
então  para,  baseados  em  fontes  eletrônicas,  sintetizar  sons.  Interessante
notar que,  já nesta data,  o físico e matemático alemão Hermann Ludwig
Ferdinand  von  Helmholtz  escrevia  sobre  o  tema.  Era  o  histórico  ensaio
"Sensations of Tone: Psychological Basis for Theory of Music"38, onde o
autor  se  apoiava  em  experiências  técnicas  para  discutir  a  relação  entre
tecnologia e som. Helmholtz construiu um controlador eletrônico musical,
chamado  Helmholtz  Resonator,  para  analisar  combinações  de  tons.  Sua
pesquisa,  no  entanto,  tinha  caráter  meramente  científico,  tendo  como
referência  a  Física  e  não  a  Música,  ou  seja,  sem  finalidades  estéticas.
(SOUZA, 2003)

       Souza comenta que também a essa época, o italiano Ferruccio Busoni, compositor e pianista,

produziu o ensaio "Sketch of a New Aesthetic  of Music"39 – esse sim, discutindo questões de

caráter  estético  sobre  as  "novas"  tecnologias  para  a  produção  musical.  Em  1876,  o  inventor

americano Elisha Gray cria o seu "The Musical Telegraph". Aqui estão presentes dois elementos

associados à música eletrônica. Primeiro, a geração de sons sintetizados – não acústicos; e, segundo,

a sua ordenação, a ordenação desses sons. Gray descobriu que poderia controlar o som a partir de

um circuito  eletromagnético  e gerar uma nota musical  diferenciada,  além de ter  construído um

dispositivo de alto-falante para fazer suas notas audíveis, podendo ser transmitido através de linhas

telefônicas  eletromagnéticas.  O  objeto  –  também  chamado  de  "Harmonic  telegraph"  -  é  uma

pequena  caixa  com  circuitos  eletrônicos  e  com  teclados  (piano).  Uma  das  grandes  invenções

aparece  em 1917,  na  Rússia.  Lev  Sergeivitch  Termen  cria  o  Theremin  (também  chamado  de

Aetherophone - som do éter). 
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O Theremin é um instrumento musical que usa circuitos eletrônicos
e  produz  tons  audíveis.  O  incomum  deste  objeto  é  a  forma  de
manipulação. O Theremin (ainda usado por bandas contemporâneas
como  o  projeto  de  trip  hop  Massive  Atack)  é  controlado
virtualmente  pelos  movimentos  da  mão.  O  músico  não  toca
fisicamente no objeto. O Theremin é uma caixa com duas "antenas"
–  as  antenas  captam  o  movimento  das  mãos  do  músico.  O
movimento de uma das mãos controla o pitch (rapidez da execução
da  nota)  e  o  movimento  da  outra  mão  controla  o  volume.  É
interessante  frisar  que,  nesta  invenção,  o  caráter  experimental
aparece em 3 momentos. Na invenção ela mesma; na elaboração de
sons sintéticos baseados na eletrônica;  e na forma de produção e
controle dos sons. Como é o movimento das mãos que produz o
som - ou o movimento do corpo – o Theremin abriu espaço para seu
próprio  desdobramento,  sua  própria  reinvenção.  Aparece  em
seguida  o  Terpistone,  um Theremin  adaptado por  Leon  Termen,
para  ser  usado  por  dançarinos.  Os  movimentos  do  corpo  desses
dançarinos seriam captados pelas antenas da máquina e gerariam a
música. Fica subentendido aqui que uma platéia, e o seu movimento
coletivo dos corpos, poderia produzir música, uma música coletiva,
a partir do Terpistone. (SOUZA, 2003)

O impacto, no entanto, do grupo Kraftwerk na construção da cena da Música Eletrônica se

estabelece por dois motivos pilares: o fato de produzirem música  eminentemente por equipamentos

eletrônicos e digitais; e pelo fato de sua estética sonora apelar para um conceito de música pop,

inclusive dançante.  Esses dois pilares são importantes  na medida em que fazem ruptura com a

produção  eletrônica  anterior  (experimental,  não  massiva,  acadêmica  e  até  erudita,  como  a

Eletroacústica nos anos 50). Além disso, o Kraftwerk passa a ser “sampleado”167 e suas músicas

adotadas por djs em pistas de danças. O grupo, desde seu surgimento, sempre esteve na vanguarda

das  experimentações  estéticas.  Seus  shows  sempre  aconteciam  com  a  fusão  da  música  com

visualidades, em uma década onde nem se falava em VJ (videojockey), sincronizando música e

edição da imagem em simultaneamente, projetada em enormes telões e posteriormente com o uso

de projeções 3D.

O episódio  em show  do  Kraftwerk  com a  participação  especial   remota  do  astronauta

Alexander Gerst168 (direto da estação espacial da European Space Agency, ESA) no show da banda

durante o Jazz Open Festival,  em Stuttgart  (julho, 2018, Alemanha),  através de streaming. Este

episódio  traz,  a  meu  ver,  novas  implicações  na  experiência  de  show  a  distância  em  redes

hipermidiáticas. 

167“Sampleado” é jargão aportuguesado de sample: recortar, copiar parte de um áudio para usá-lo em outras música.
168http://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E
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Essa não foi a primeira transmissão em tempo real de música do espaço sideral. Em 2013,

em órbita,  fazendo show ao vivo,  o astronauta Chris  Hadfield acompanhou a banda Barenaked

Ladies na canção Is Somebody Singing169. Hadfield  tornou-se mais conhecido ao tocar e cantar

Space Oddity170, de David Bowie, direto do espaço, porém vê-se claramente um vídeo pós-editado,

com  linguagem  de  videoclipe,  com  diferentes  tomadas  e  diferentes  composições  de  camera,

portanto não streaming.  Hadfield associou-se à indústria  da música  nesse projeto,  com disco e

streaming comercial/corporativo, em várias urls: o álbum “Space Sessions: Songs From a Tin Can”

está disponível em CD/LP 171; download172 e  streaming173 e licenciado para o Youtube com WMG;

EMI Music Publishing, ARESA, LatinAutor, UBEM e mais nove entidades de direitos musicais.

Figura 9. Print de tela do show Kraftwerk + Gerst- Alexander Gerst (direto da estação espacial
da European Space Agency, ESA) no espetáculo da banda Kraftwerk, durante o Jazz Open Festival,
em Stuttgart (julho, 2018, Alemanha), através de streaming. 

Penso  nessas  experiências  de  sobreposição  de  imagens  de  vídeo/projeção  como

fantasmagorias das fantasmagorias, por gerarem nova camada de informação na visualidade. 

Leblanc (2016) afirma que “no campo da arte contemporânea, a exploração experimental de

campos eletromagnéticos tem produzido narrativas que revelam, através do escaneamento de ondas

de  radiofrequência,  novos  modos  de  fantasmagoria.”  Muito  além das  frequencias  de  rádio  –  e

169http://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=AvAnfi8WpVE
170http://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=KaOC9danxNo 
171 http://www.smarturl.it/SpaceSessionsPhys  
172 http://www.smarturl.it/SpaceSessionsDL  
173 http://www.smarturl.it/SpaceSesionsStrm  
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ampliando para o campo do audiovisual hipermidiático -, a participação do astronauta Alexander

Gerst  desde a estação espacial da European Space Agency se apresenta como um exemplo extremo

desse novo modo de fantasmagoria.

No palco, durante o Jazz Open Festival, em Stuttgart, os quatro integrantes do Kraftwerk

estão no palco e, no fundo em telão, imagens projetadas de uma estação espacial em órbita. Eles

iniciam a música Spacelab, do clássico disco Man Machine, de 1978, mas são interrompidos por

uma  voz  e  a  imagem  de  un  astronauta  vestido  em camiseta:  é  o  próprio  Alexander  Gerst  se

apresentando,  saudando  o  Kraftwerk  e  reiniciando  a  música  Spacelab,  tocada  de  seu  tablet  e

acompanhado ao vivo pelo grupo em solo alemão.

Nos  comentários  do  vídeo,  uma  internauta  -  MissGolightly  -  descreve  sua  emoção

particular:

“Eu estive no concerto KRAFTWERK em Stuttgart  ontem.  Ao iniciar  a
execução da música "Spacelab", de repente, a tela do vídeo mudou para a
exibição ao vivo na ISS e o AstroAlex estava falando conosco e tocando
sequências  de synth em seu IPAD de partes  dessa  música.  Ao vivo.  Do
espaço.  Sem  "delay".  Este  é  de  longe  o  momento  mais  incrível  que  já
presenciei em minha vida. O fato de ele ser de nossa região e muito familiar
a  Stuttgart  /  Sudoeste  da  Alemanha  e  as  pessoas  de  lá  tornaram  este
momento ainda mais intenso. Momento Mágico. Obrigado KRAFTWERK.
Danke, Alex!” 174 (tradução do autor)

Nesse exemplo, ao assistir ao vídeo pela internet, identifico três camadas de experiências

visuais:  a  interface,  como  uma  primeira  camada  e  que  se  desdobra  como  um  palco,  como

ferramenta  de  acesso  direto  do  usuário  ao  acontecimento;  o  show  da  banda  em  ambiente

geolocalizado com público local, e, por último, como uma fantasmagoria em rede telemática e a

mais radical presença, o  astronauta Gerst como fantasmagoria nas fantasmagorias das camadas

anteriores (interface, palco-show do Kraftwerk). O momento especial, onde a transmissão desde o

espaço sideral se encontra com o show/palco e a platéias locais e via interfaces (mobiles em geral),

geram  um  complexo  de  fantasmagorias  audiovisuais  em  simultaneidades,  talvez  elegendo  a

aparição  do  astronauta  Gerst,  como  a  presença  mais  representativa  dessas  simultaneidades  em

simulacros.

174“I have been at the KRAFTWERK concert in Stuttgart yesterday. When starting the setting for the song "Spacelab"
suddenly the video screen switched to the live view at ISS and AstroAlex was speaking to us and performing 
synthie sequences and parts of that track on his iPad. Live. From space. With no delay. This is by far the most 
amazing moment I have ever witnessed in my life. The fact that he his from our region and very familiar to 
Stuttgart / South-West Germany and the people from there makes this moment even more intense. Magic Moment. 
Thank you KRAFTWERK. Danke, Alex!” 
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3.5 – Re:Combo e Ping.FM em PauseAndPlay

Uma das experiências pioneira no Brasil de show  streaming foi o projeto PauseAndPlay,

desenvolvido  em  Pernambuco  numa  parceria  com  o  coletivo   Re:Combo  com  o  Ping.FM175,

Alemanha. O Re:Combo surgiu em 2001, atuando até 2008 quando anuncia, em nota em seu site, o

fim  de  suas  atividades.  Em  descrição  de  verbete176 na  Enciclopédia  Itaú  Cultural  (2017)  é

apresentado como um coletivo de artistas focado na colaboração coletiva e autoria partilhada.  A

descrição detalha que:

O grupo reúne, ao longo de sua trajetória, um conjunto de músicos, DJs,
programadores,  designers, artistas plásticos,  performers, VJs, videoartistas,
advogados,  jornalistas  e  acadêmicos  trabalhando  em  rede,  de  forma
colaborativa  e  descentralizada.  Chega  a  ter  mais  de  cem  membros
espalhados por diferentes cidades do Brasil,  mantendo ativa uma rede de
interações com artistas e pesquisadores de diversos países. Com projetos de
arte  híbridos,  transitando entre  o analógico  e  o  digital,  o  presencial  e  o
virtual, o low-tech e o high-tech, produz obras nas áreas de música, webarte,
videoarte,  performance,  instalações  e  intervenções  urbanas.  Fomenta
discussões  em torno  do  uso  não  comercial  da  internet,  colaborativo  e  à
distância.  Estende  (sic)  procedimentos  da  música,  como  o  remix  e  o
sampler, para as artes plásticas, tendo como princípio a recombinação e o
reuso.  O  conceito  de  partilha  e  composição  coletiva  permanece  no
procedimento  de  dispor  os  arquivos  digitais  para  que  outros  artistas
interfiram em suas obras ou se apropriem delas. Adepto da cultura livre, da
produção aberta e colaborativa, o grupo faz avançar, em âmbito nacional e
internacional,  as  discussões  em  torno  da  autoria  coletiva  e  do
compartilhamento  de  produções  intelectuais.  Contrapondo-se  à  ideia  de
propriedade intelectual,  formula e publica uma licença de uso livre, com
termos  e  condições  para  cópia,  distribuição,  execução,  modificação  e
comercialização de produções audiovisuais e fonográficas. Oferece, ainda,
subsídios conceituais e teóricos para produtores culturais interessados em
processos partilhados e não restritivos. 

Efetivamente,  o  Re:Combo  trouxe,  em  sua  trajetória  curta  e  intensa,  uma  importante

discussão sobre a cultura livre, o remix como processo cultural e o  copyleft (deixar copiar, numa

contraposição à propriedade de direitos autorais), além de suas experiências no campo da arte e

tecnologia, uma das quais destaco aqui: o PauseAndPlay. Esse acontecimento envolveu a criação de

uma “banda musical” improvisando com músicos em 2 lugares distintos (Recife, Brasil; e Weimar,

na Alemanha),  na execução de uma performance musical baseada em improvisação em “tempo

175O Ping FM era um serviço de internet para atualização conjugada e simultânea de informações em rede sociais 
digitais e microblogs, já finalizado desde 2012.

176http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo635910/recombo
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real”, conectando artistas via  streaming. Fiorelli (2007) escreveu um dos poucos artigos sobre o

PauseAndPlay, acontecido em 2004177. 

Além  das  performances  “Rádio  Re:combo”,  o  grupo  tem  desenvolvido
experiências  em tele-presença. A primeira foi para o projeto “Pause and
Play”: a já citada “Radio Re:combo”, porém, em conexão. Os sons oriundos
de Recife  e  da cidade de Weimar,  na  Alemanha,  foram intermediados e
colocados  em  contato  via  rede.  Em  Recife,  onde  o  público  assistia  a
apresentação e era convidado a interagir, junto a uma tela com imagens ao
vivo de Dj ́s e dançarinos de Weimar. O processo todo pode ser acessado,
em tempo real, via Internet. O Re:combo participou com fragmentos de sons
digitalizados  nos  computadores  e  instrumentos  musicais:  guitarras,
saxofones  e  percussão.  O  resultado  foi  uma  espécie  de  “jam  session
telemática”, ou seja, uma performance musical em tempo real, realizada a
partir de um processo de interação entre os artistas conectados via rede e
entre  os  espectadores  presentes  no  local.  A  partir  da  combinação  dos
elementos  “tele-presentes”  na  performance,  artistas  espectadores  e
participantes efetivam uma criação improvisada. Mais uma vez temos aqui
uma obra aberta, colaborativa e interativa via rede. O processo de interação
da obra se dá a partir vários pontos: a) interação entre os músicos no Brasil e
os DJ’s da Alemanha; b) interação do VJing e dos músicos com o público
presente  no local;  c)  interação do público com os instrumentos,  gerando
sons;  d)  interação  dos  internautas  que  puderam acompanhar  as  imagens
transmitidas via web. Como proposta de performance aberta à participação,
a  Radio  Re:combo em tele-presença  atingiu  os  objetivos  propostos  pelo
coletivo de utilização da rede para fruição e interação para um número cada
vez maior de pessoas ao redor do mundo. Vemos aqui como o uso das NTC
pelo Re:combo em performances faz uso do potencial da rede para criar
obras interativas, participativas, abertas no espaço e no tempo. (FIORELLI
(2007)

Embora com poucos registros, essa “jam session telemática”, termo usado por Fiorelli, deve

ser  resgatada  como um dos  exemplos  de  ponta  da  produção  nordestina/brasileira  e  igualmente

internacional, na medida em que envolve o Ping.FM e a própria internet como uma experiência que

radicaliza na produção de arte telemática a partir de duas geolocalidades e em tempo real, quando

ainda estávamos com alguma dificuldade de conexão em busca da banda larga de internet  para

acesso público e streaming qualificado para áudio e vídeo.

177Os artistas envolvidos foram: pingfm: Laptop, H.D. Mabuse: Laptop, Jarbinhas: Guitarra, Daniel Malcriado: 
Guitarra, Daniel Ortega: Percussão, Catarina Apolônio: Percussão, Thelmo Cristovam: Saxofone C Melody. 
Gravado ao vivo no CCBA, Recife, Pernambuco. Editado por Thelmo Cristovam no v(g)erme móvel. Olinda, 
Pernambuco.
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Figura 10. Print de tela performance PauseAndPlay. - A “jam session telemática” Pause And Play do
Re:Combo e PingFM, conectando Alemanha e Pernambuco, em performance streaming. 

Sebastian, um dos articuladores do evento e membro do Ping.FM, comentou, em um raro

chat de texto da mailing list NetTime Org (em 2004) que “nosso maior interesse era fazer com que

o público  brasileiro  entendesse  o  que  significa  ter  uma "live  jam"  entre  quatro  fusos  horários

diferentes - o webcast (transmissão via web, internet) como um meio de realizar, performar”178. 

H.D.  Mabuse,  em entrevista  via  e-mail,  um dos coordenadores  do Re:Combo,  relembra

sobre as articulações iniciais do do projeto PauseAndPlay:

Meu primeiro contato com Sebastian Seidel foi por e-mail, uma mensagem
vinda de um estudante da Bauhaus-Weimar, que queria ter contato com o
Mangue Bit, entender o que tinha acontecido na cidade nesse período, e que
encontrou  apoio  da  universidade  para  vir  durante  alguns  meses  para  o
Recife. O período foi o início dos anos 2000, a conexão institucional se fez
com o Centro Cultural Brasil-Alemanha (CCBA), que recebia com grande
generosidade  e  conectava  os  estudantes  de  fora  aos  estudantes  locais,
encontrando inclusive  moradias  que  promoviam essa  imersão  no  Recife,
notadamente, no caso de Sebastian, no bairro praieiro e popular de Brasília
Teimosa.  Depois  de  várias  horas  de  entrevistas,  passeios  pela  cidade,
descobertas germânicas dos nossos self-services, expectativas do carnaval,
houve o convite para participar de um evento, uma exposição que contaria
com  um  experimento  de  uma  jam-session  telemática.  Imediatamente
topamos,  e  se  deu  de  um  modo  semelhante  à  qualquer  das  outras
performances do Re:combo: de forma coletiva, completamente improvisada
e numa pegada definida por Hermano Vianna como: "aquela música com
momentos maravilhosos e a constante expectativa que vai dar errado". Do
lado  de  Sebastian,  ótimo  planejamento  de  equipamentos,  em termos  de
software de performance, o Ableton Live ("o melhor de todos" nas palavras
de  um  jovem  alemão  com  um bairrismo digno  de  um recifense  :)  )  O
entendimento  da  música  se  dava  apenas  pelo  som,  nenhuma  forma  de

178 "our major interest was to make the brazilian audience understand what it means to have a live jam between four 
different time zones - webcasting as a means to perform"  
http://nettime.org/Lists-Archives/nettime-lat-0404/msg00007.html
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comunicação  entre  os  dois  grupos  nem  os  dois  públicos  (limitações  de
conectividade  da  época)  mas  em  vários  momentos  não  se  percebia  a
distância. PlayPause foi antes de mais nada um fruto de uma visão utópica,
típica dos anos 2000, de um mundo ligado pelas redes e pelos corpos, numa
visão de uma Internacional da expressão musical, de código aberto, pública,
de composição telemática e performance em rede (mesmo que na época com
uma considerável latência :) ). 

Penso nesse  acontecimento  como duas  performances/shows  expandidos,  distribuídos  em

rede, por acontecerem em ambientes geolocais diferentes, podendo ter públicos locais, mas gerando

um terceiro acontecimento: o show colaborativo  online, que acontecia no exato diálogo entres os

dois grupos para ser transmitido como “produto” final projetado em vídeo no Centro Cultural Brasil

Alemanha (Recife, Pernambuco), em “tempo real”.

3.6 – Outras sessões (mais locais)

3.6.1 -  Chew TV e Pragatecno (em live streaming em São Luís do Maranhão e Salvador da

Bahia)

O Pragatecno (pragatecno.com.br) é um coletivo de DJs. Surgiu em fins 1997, em Maceió

(Alagoas), mas considera sua fundação na data de 24 de janeiro de 1998, quando realizou festa

pública de música eletrônica na Praia de Guaxuma (Maceió),  organizada pelos djs Angelis Sanctus

e Ender, além do produtor e jornalista Gil Maciel. É um dos coletivos pioneiros no Brasil dedicado

à cultura do dj e sua atuação incluiu a criação de um fórum de discussão, reunindo djs do norte e

nordeste, e um site, o que motivou a criação de novos coletivos e grupos ligados ao grupo em

cidades como Belém do Pará (Coletivo Cotonete – Música para limpar os ouvidos), São Luis do

Maranhão, Fortaleza (Undergroove),  João Pessoa (Oversonix),  Recife  (PE),  Maceió (Pragatecno

Maceió) e Aracaju (SE), além de uma parceria com o BUM (Brazilian Underground Moviment), do

Rio de Janeiro.  Sua atuação se voltou a  divulgar  música eletrônica  underground,  essa que não

chegava aos circuitos comerciais de casas de shows e rádios, através de festas, eventos lounges,

mostras de vídeos, oficinas de djs e palestras. Apostou ainda no incentivo à produção musical com a

criação, no ano 2000, da coletânea Sombinário (sombinariopragatecno.wordpress.com) hoje em sua

7a. edição, em versão online, digital. A SomBinário#1 teve edição física, editada pelo selo carioca

Utter  Records,  em  CD  duplo  (tornando-se  o  primeiro  cd  duplo  de  produtores-djs  de  música

eletrônica do Brasil), reunindo cerca de 20 produtores musicais de música eletrônica por coletânea.

A atuação do coletivo, além das festas, teve sempre a preocupação com o caráter formador (com

inúmeras oficinas) e também com a preocupação de experimentar  tecnologias e gerar produtos,
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como  a  produção  de  e-book179 (pragatecno.wordpress.com/livro-ebook)   de  conteúdo  teórico-

jornalístico,  as coletâneas,  encontros temáticos  nacionais com seminários  e palestras (Conex@o

DJs, De onde viemos para onde vamos?180, PitchGirls181), produção de filmes - um longa-metragem

(Uma  outra  cena  da  mesma)  e  um curta  (PitchGirls)  -  disponíveis  em seu  canal  no  Youtube

(youtube.com/user/pragatecno/videos).

Embora não tenha tido uma atuação muito intensa em atividades de streamings, seus djs e

parceiros tem feito experiências neste campo. Destaco aqui os lives dos DJs Môpa182 (Salvador) e

João  Ricardo  (São  Luís),  através  da  plataforma  Chew  TV,  os  quais  quero  resgatar  como

experiências de coletivos de djs no Norte e Nordeste do Brasil.

A  plataforma  Chew  TV  (www.chew.tv),  adquirida  pela  BandLab  Technologies

(www.bandlab.com),  foi  criada em Londres  (Reino Unido),  em 2015, para ser  usada por  djs  e

produtores de música de pista de dança, em apresentações ao vivo. Há cerca de 4 anos, pensava-se

que seria a principal concorrente do Boiler Room, que igualmente apostava na cena de Djs, mas o

BR abriu seu leque de genero musical, envolvendo também bandas e outras performances musicais,

implicando  seu  crescimento  de  público.  A  Chew TV conta  com uma comunidade  de  mais  de

350.000 DJs (amadores, profissionais e emergentes), além de produtores musicais de 130 países,

atingindo uma audiência em mais de 190 países. Segundo o site da Chew, são mais de 90 mil

shows,  mais de um milhão de interações via chat, mais de 80 mil horas de transmissão contínua e

cerca de 420 mil horas visualizadas pelos usuários. Fundado pelo farmacologista Wil Benton, CEO

do grupo, e pelo baterista, pesquisador de tecnologias e dj Ben Bowler, a Chew define seu conceito

de  live  streaming como “broadcast  of  live  video and audio  content  over  the  Internet”183 e  sua

plataforma como uma comunidade de streaming ao vivo para DJs, produtores e personalidades.

Tanto a transmissão como o  de conteúdos são gratuitos e ilimitados para os usuários. “Chew is

built to work with any up-to-date browser, on any device, anywhere. You can watch streams on

desktop devices (with our HTML5-based player) or on mobile devices (using our mobile-friendly

179Free download em http://pragatecno.wordpress.com/livro-ebook O ebook, conforme nota no site, foi Editado por 
Gil Maciel, através da DaMãeJoana Casa Editorial, o ebook PRAGATECNO ― uma outra cena da mesma traz 
entrevistas, ensaios, artigos jornalísticos, depoimentos e fotos, conectando os temas dj, cena musical e tecnologias. 
O livro é estruturado em 4 capítulos. Em Música e tecnologias, os textos buscam refletir sobre a conexão entre 
esses dois campos e seus impactos na cena dos djs. Destaque para o ensaio inédito do prof. dr. Pedro Nunes Filho 
da UFPB que versa sobre arte, tecnologias e processos criativos. O ebook foi organizado por Prates, A. e Souza, 
CMD de.

180http://bitsmag.com.br/cultura/musica-eletronica-de-onde-viemos-e-para-onde-vamos.html
181http://www.aldeianago.com.br/cursos/eventdetail/189829/48/pitchgirls-encontro-de-musica-eletronica-de-onde-

viemos-para-onde-vamos
182http://pragatecno.wordpress.com/2016/07/15/em-dj-mopa-ao-vivo-no-chew-tv-pragatecno-neste-sabado-16julho-

as-18h/
183“transmissão de conteúdo de áudio e vídeo ao vivo pela Internet” (tradução do autor)

https://pragatecno.wordpress.com/livro-ebook
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player).”184, afirmam em seu site. Acerca dos formatos técnicos de exibição,  a Chew opta pelos

critérios mais tradicionais de áudio e  vídeo, (vídeo em H.264, taxa de quadros (framerate) de 30 fps

ou menos, áudio AAC – usuais em plataformas como Vimeo e Youtube). 

Em entrevista a Bas Grasmayer, no site Medium185, Wil Benton, ainda no primeiro ano após

a criação da Chew Tv, afirma que um DJ pode se beneficiar do  live streaming pois é “processo

aberto e democrático que permite a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, compartilhar o

que está fazendo em tempo real. É o aspecto em tempo real que nos conecta como consumidores, a

"união espontânea" (spontaneous togetherness) que obtemos ao compartilhar esta experiência”186.

Para Wil Benton, falando acerca dos shows em  streaming como estratégia digital dos DJs, esses

lives são potencialmente mais que shows:

Vemos o melhor envolvimento do consumidor quando nossos criadores se
afastam da mentalidade de "vamos transmitir um programa". É mais sobre
criar um fluxo consistente de conteúdo do que colocar uma webcam atrás de
você no clube.  O vídeo ao vivo é provavelmente a coisa mais poderosa,
atrás apenas dos eventos ao vivo, na estratégia digital de um DJ, produtor ou
personalidade  por  vários  motivos.  Freqüência  e  consistência  são
fundamentais, no entanto.Sem eles, não vemos um engajamento tão bom do
lado do público.187 (tradução do autor)

Benton destaca a união espontânea (“spontaneous togetherness”) como resultado da conexão

entre artistas e público, a partir de uma frequência e consistência (“Frequency and consistency”) dos

Djs em seus lives. Essa “frequency and consistency” remete à idéia de cena musical, quando Straw (2015)

afirma que “uma cena é o espetáculo de pessoas juntas, em que o trabalho produtivo da criação cultural e

uma sociabilidade aparentemente sem propósito se dissolvem uma dentro da outra”188.

184“O Chew foi criada para funcionar com qualquer navegador atualizado, em qualquer dispositivo e em qualquer 
lugar. Você pode assistir a transmissões em dispositivos de desktop (com nosso player baseado em HTML5) ou em 
dispositivos móveis (usando nosso player otimizado para dispositivos móveis).” (tradução do autor)

185“Interview: Wil Benton (Chew.tv) about building a livestreaming platform for DJs - Can Chew be to music what 
Twitch is to gaming? Find out what it takes to build the world’s largest video platform for DJs” Entrevista a Bas 
Grasmayer, em agosto de 2016, disponível em http://medium.com/music-x-tech-x-future/interview-wil-benton-
chew-tv-about-building-a-livestreaming-platform-for-djs-3d2e3d1b3234

186“open, democratic process that allows anyone, anywhere in the world to share what they’re doing in realtime. It’s 
the realtime aspect that connects us as consumers, the ‘spontaneous togetherness’ we get from sharing this 
experience.”

187We see the best consumer engagement when our creators break away from the ‘let’s stream a show’ mentality. It’s 
more about creating a consistent flow of content than sticking a webcam behind you in the club. Live video is 
probably the most powerful thing, second to only live events, in a DJ, producer, or personality’s digital strategy for 
a number of reasons. Frequency and consistency are key, though. Without them, we don’t see as good an 
engagement from the audience side.

188“a scene is the spectacle of people together, in which the productive labour of cultural creation and a seemingly 
purposeless sociability dissolve into each other”
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Hoje, a maioria das definições de cena em relação à música se localiza entre
dois extremos. Em um deles, usamos cena para designar as infra-estruturas
de  certos  tipos  de  música.  “Cena”,  escreve  o  estudioso  chileno  Manuel
Tironi,  “refere-se  a  uma  rede  de  produtores  relacionados  a  um  estilo
particular  de  música  ou  a  uma  disposição  estética”  (Tironi,  2011).  Para
outros,  uma  “cena”  é  o  fenômeno  visível,  social,  produzido  como  um
suplemento para a produção e o  cultural. A segunda dessas definições está
mais  próxima a  mim em meu trabalho  atual.  A cena  é  o  espetáculo  de
pessoas em conjunto, em que o trabalho produtivo da criação cultural e da
sociabilidade aparentemente sem propósito dissolve-se um no outro. Sem a
sociabilidade, simplesmente te- mos um local de produção. Sem a criação
cultural, simplesmente temos convívio. A cena é a combinação necessária
entre esses ele- mentos. Podemos dizer que a sociabilidade atua, na vida
urbana,  como  uma  espécie  de  camuflagem  para  o  trabalho  cultural:  o
burburinho da festa esconde as lógicas de produção artística, a efervescência
da interação social obscurece as hierarquias e outras forças que estruturam a
produção cultural. Estas forças invadem a imagem de sociabilidade apenas
ocasionalmente,  e  podem ser  compreendidas  apenas  parcialmente,  como
sintomas  psicanalíticos.  A  coisa  interessante  sobre  cenas,  então,  é  que
ambas as definições revelam, de forma fragmentária, as lógicas culturais que
lhes  são  subjacentes.  Ao  mesmo  tempo,  elas  obscurecem  essas  lógicas,
cobrindo-as  com  o  burburinho  ocupado  da  convivialidade.  Também
podemos ver as cenas como espaços de tradução. Nesse sentido, quero dizer
que diferentes cenas -  musicais,  de artes visuais,  literárias -  traduzem as
diferentes bases sensoriais de formas culturais na oralidade de conversa e na
visualidade da congregação pública. Podemos dizer, de forma mais geral,
que diferentes tipos de produção artística encontram uma superfície pública
comum no espetáculo da sociabilidade noturna (principalmente).” (STRAW,
2015). (Tradução do original por Jan Alyne Barbosa e Silva) 189 

O uso facilitado da plataforma Chew Tv pelos artistas e seus fãs - pelas exigências técnicas

simplificadas de interação -, acentua o que Tironi, resgatado por Straw, chama de cena, referindo-se

a  uma rede  de  produtores  relacionados  a  um estilo  particular  de  música  ou  a  uma disposição

estética,  já  que  a  Chew,  diferentemente  do  Boiler  Room  que  articula  vários  formatos  de

189“Today, most definitions of scene in relation to music fall between two extremes. At one extreme, we have the use 
of scene to designa- te the infrastructures of certain kinds of music. “Scene,” writes the Chilean scholar Manuel 
Tironi, “refers to a network of producers related to a particular style of music or aesthetic disposition” (Tironi, 
2011). For others, a “scene” is the visible, social phenomenon produced as a supplement to cultural production and 
consumption. The second of these definitions is closer to my own in my current work. A scene is the spectacle of 
people together, in which the productive labour of cultural creation and a seemingly purposeless sociability dissolve
into each other. Without the sociability, we simply have a place of production. Without cultural creation, we simply
have conviviality. A scene is their necessary combination. We may say that sociability acts, in urban life, as a kind 
of camouflage for cultural labour: the buzz of the party hides the logics of artistic production. The effervescence of 
social interaction obscures the hierarchies and other forces which structure cultural production. These forces break 
into the image of sociability only occasionally, and can be grasped only partially, like psychoanalytic symptoms. 
The interesting thing about scenes, then, is that both reveal, in fragmentary ways, the cultural logics which underly 
them. At the same time, they obscure these logics, covering them over with the busy buzz of conviviality. We can 
also see scenes as spaces of transla- tion. By this, I mean that different scenes – music scenes, visual art scenes, 
literary scenes – translate the different sensorial bases of cultural forms into the orality of conversation and the 
visuality of public congregation. We might say, more generally, that different kinds of artistic production find a 
common public face in the spectacle of (mostly) night-time sociability.”
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performances musicais e gêneros, aposta nas performances de djs, em especial da cena eletrônica. É

importante  documentarmos  que  as  cenas  aqui  são  pensadas  de  forma  ampla,  articulando  as

experiências geolocalizadas e online, já que, como afirma Pereira de Sá (2013), “as cenas musicais

podem ser melhor entendidas enquanto redes sócio-técnicas, constituída por múltiplos mediadores

que atravessam incessantemente as fronteiras do mundo off-line e online”.

Para usar a plataforma, como artista, o DJ apenas se inscreve, gratuitamente, e posta seu

conteúdo, sem agenciamento ou curadoria da plataforma. Há um guia detalhado sobre o uso, onde

constam  4  sessões  de  informes:  FAQ  (Frequently  Asked  Questions,  Perguntas  feitas

frequentemente) , Using Chew (que explica como fazer um show em live streaming), Streaming Kit

(onde recomendam um kit de equipamento de áudio e vídeo para transmissão) e Encoder Setup

(onde há recomendações técnicas  sobre  encoders de transmissão ao vivo,  pois o  encoding -  ou

transcoding - é fundamental para uma correta exibição do vídeo online em diferentes suportes, já

que permite que os produtores de vídeo convertam as mídias de forma adequada para a web sem

distorção de formato nas diferentes resolução/tamanho de tela (240p, 360p, 480p, 720p, 1080p…). 

A sessão Using Chew (Usando a Chew TV) traz novos sub-itens detalhando assuntos sobre

a Conta de usuário, Faturamento (o artista pode receber “gifting” de seus fãs). O acúmulo de gift

(presente virtuais do fãs) gera renda para o artista, que pode ativar o “gifting” em seu canal para

usuários do Chew comprarem e parte do valor comprado será depositada na conta bancária pelo

Stripe (serviço similar ao PayPal, ainda em negociação com a Chew. O Stripe funciona em cerca de

25 países, atualmente). Quando um fã compra um presente para seu artista, o dinheiro vai para a

conta do mesmo, debitando apenas a taxa do cartão (de crédito/debito: 2,9%, além de 30 centavos

se a transação for bem sucedida). Outra sessão, talvez a mais importante para o artista usuário da

Chew como tutorial,  é a Criando um show. Esta sessão traz de forma extremamente sucinta as

informações técnicas de como iniciar  um show, bastando, após o login in,  clicar em Go Alive,

informar o nome do show com curta descrição e acionar 3 botões de configuração: Schedule show

(que traz uma opção de agendamento para horário ou data futura, opcional); Private Show (caso

acionado, apenas acessarão a performance os que receberem o link); e  Headline Show (que destaca

ou não o show em seu canal). Há ainda as sessões Configurando seu codificador, Construindo seu

público (com dicas sobre formação de público), e Equipe (produção de show em equipe), dentre

outras sessões.

Retomando  as  experiências  na  Chew TV dos  DJs  do  Coletivo  Pragatecno  (em 2018)  ,

apresento aqui esses dois artistas. DJ Môpa190 (também conhecido como Marcos Sandes) vem de

uma longa atuação na profissão, atuando também como fotógrafo e técnico de som. Sua trajetória

190 Biografia disponível no site pragatecno.com.br
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começa como dj de Rap do grupo DHB em Salvador, onde atua desde os 15 anos. Em sua biografia,

no site do Pragatecno, é definido como pesquisador do universo da House Music, sua maior paixão,

principalmente quando esse gênero tem influências da de Jazz, Disco, Soul e latinidade, “realizando

long sets  exclusivamente  em vinil,  contando  emocionantes  histórias  ao  público.  O Dj  também

pesquisa  e  coleciona  discos  de  MPB,  especialmente  Samba  Rock,  realizando  eventualmente

discotecagens  deste  estilo.”  É  considerado  como  um  dos  djs  mais  precisos  tecnicamente  nas

mixagens.  O  DJ  Môpa  é  também  produtor  musical  e  costuma  ministrar  oficinas  de  produção

musical, técnicas de estúdio e discotecagem. “Já tocou ao lado de nomes importantes da cena de

música eletrônica nacional,  como Renato Cohen, Marky, Patife,  Luís Pareto, Marcos Morcerf e

Jonas Rocha...”

O DJ João Ricardo191,  de São Luís do Maranhão,  nascido em 1977, é pioneiro na cena

eletrônica em São Luís do Maranhão, segundo seu sua biografia no site do Pragatecno. “Seguiu

tocando em festinhas de bairros e aniversário; e em 1993 teve sua primeira oportunidade em boate.

A partir de 1994 foi morar no Rio de Janeiro onde conheceu djs como Mauricio Lopes e Ricadinho

NS”. Em 1995 o DJ volta para São Luís levando discos de house, garage, electro. 1996: retorna ao

Rio de Janeiro onde passa a frequentar clubes como Sound Factory,  Club Nation,  Hells Club...

“Volta novamente em 1997 para São Luís, divulgando novos estilos como  breackbeat, techno  e

drum’n’bass (...).” Em 1998 vai a São Paulo e permanece até 2001 trabalhando em loja para DJs

(Up Dance Music, Box 12, MR.CD, Future Music). Após tocar em vários cidades do país e em

Bariloche (Argentina), volta à São Luís e se dedica a sua carreira de produtor de house e techno,

tornando-se  “dj residente” (dj fixo) de algumas casa noturnas. “Participou de todos os grandes

eventos  do  seu  estado,  Festivais  como  MPM,  MM  Festival,  Celebration  entre  outros”.  Foi

convidado, em 2011, para fazer parte do Label ‘Cafe del Mar World Tour’, fazendo apresentações

pelo Brasil. 

Em entrevista por email192, o DJ Môpa comenta suas experiências e sobre os motivos de

fazer um live de dj:

Mostrar um pouco do meu trabalho e a possibilidade de atingir um público
que  ainda  não  me conhece  ou  de  pessoas  que  não  podem ir  por  algum
motivo a  lugares  onde  costumo tocar  presencialmente.  Pode variar  entre
40min,  2hrs  ou  mais,  tenho  preferência  por  sets mais  longos  quando  é
possível, assim acabo contando um pouco da história através das músicas e
estilo que gosto. Toco de música brasileira, disco-funk-soul a sets de House
Music.  Até  hoje  só usei  a  Chew Tv,  uma plataforma simples  e  que me
atende ao que me proponho. Faço uso de um par de toca-discos e mixer
Rotary, que para mim são ideais e me atende já que trabalho com vinil,

191Biografia disponível no site pragatecno.com.br
192Ver Apêndice
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única coisa que gostaria era ter uma estrutura física melhor, como uma sala
apropriada por exemplo, uma maneira de ter uma resolução de vídeo maior
nas  transmissões  e  uma  banda  larga  melhor  para  não  ter  atraso  ou
travamento nos vídeos.

3.6.2 – Os lives baianos no @menasnota

O estúdio de som Menasnota é coordenado pelo compositor, guitarrista e produtor musical

Heitor  Dantas,  que em mais  de 15 anos (começou como professor  de  guitarra  e  teoria)  atuou,

conforme autodescrição em seu site193, “nos principais estúdios de gravação de Salvador (WR, Base,

Atittude, Em Transe)”. Ganhou prêmios no campo da música, além de experiências com games,

instalações sonoras e cinema, “e vem apresentando projetos autorais como a Laia Gaiatta e a Baby

Lixo, projetos de releitura como o Torquatália e o Re-montando Fawcett, além de parcerias com

artistas como Tuzé de Abreu, Fao Miranda, Nancy Viégas e Negro Leo.” O  MenasNota tem foco

na  música  independente  e  experimental.  Em junho  de  2019  iniciou  alguns  live  streamings  às

quartas-feiras, às 20h, convidando artistas da música experimental local, dentre os quais o Aurata,

may hd + junix11 e Infusão (João Milet Meirelles). Segundo Heitor Dantas, a idéia é divulgar, em

mão dupla, o estúdio e os artistas, utilizando o Instagram como serviço gratuito e de fácil uso para

streaming shows. O foco na música experimental, na eleição desses artistas. O estúdio basicamente

usou cards (panfletos  online) para a divulgação de sua agenda de lives, em redes sociais virtuais

como Facebook, Instagram e listas de transmissão no Whats app. No entanto o retorno de audiência

ainda era baixo (entre 5 a 20 pessoas) por evento, elegendo um desafio futuro uma melhoria das

atividades de marketing e divulgação para a expansão do público online.

Ao pensar a música experimental e/ou alternativa a um mercado já estabelecido,  trago a

observação  de  Figueiró  (2019)  que  afirma  que  “o  cenário  de  selos  e  coletivos  de  música

experimental  é  um  campo  em  constante  transformação,  criando  novas  relações  estéticas

heterogêneas e atravessando instituições e mercados.” Segundo ele, o experimentalismo anda “de

mãos  dadas  com  a  inquietação,  com  a  invenção,  o  rompimento  com  modelos  arcaicos  e  o

compromisso com a liberdade criativa.”

Por isso, podemos pensar a música experimental como uma produção que pode fugir dos

formatos e gêneros tradicionais da música massiva atual e até erudita, já que elegem o processo de

produção como foco de seus resultados. Nesse campo ganham destaque produções que incorporam

o ruído (noise), as saturações e distorções (glitch), arritmias, eletroacusticidades, incorporação de

193 Menasnota é um estúdio de som sediado no Bairro do Rio Vermelho, em Salvador (BA). “Produtora de áudio e 
estúdio de gravação. Trabalhamos com produção musical, gravação e mixagem de áudio, trilha sonora para cinema,
teatro, dança, rádio e tv, criação de jingles e spots publicitários, e pós-produção para cinema e vídeo.” 
http://menasnota.tumblr.com
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sons do ambiente   como elementos  criativos.  Definir  o experimental,  no entanto,  é  instável  na

medida em que exige o referencial a outros gêneros mais formatados (rock, jazz, house, rap, ópera,

valsa...),  que  também  podem  utilizar  das  ferramentas  (e  rupturas)  em  sua  própria  tradição.

Campesato e Iazzetta (2019) pensam o “experimentalismo, seja qual for a sua conotação, recoloca

na música uma noção de conhecimento empírico, seja pela via do projeto utópico de aproximar a

arte  da  vida,  tomando  a  arte  como  objeto  de  experiência  no  cotidiano,  seja  pelo  trabalho

investigativo  do  compositor”.  Elas  fazem  alusão  aos  anos  1950,  em  meio  à  produção  da

eletroacústica:

Na literatura  sobre  o  assunto,  John  Cage  aparece  recorrentemente  como
representante emblemático da primeira vertente, enquanto Pierre Schaeffer
representa a segunda. Tanto no caso de Cage, quanto no de Schaeffer,  a
atitude  experimental  e  de  contraposição  à  tradição  musical  tem que  ser
compreendida  nos  termos  da  própria  tradição.  Ambos  estavam inseridos
num projeto de vanguarda em que o binômio novo- tradição é fundamental.
Os dois compositores buscaram parti- cularmente articular um discurso a
respeito de suas concepções musicais que, ao mesmo tempo, questionaram
pressupostos  bem  estabelecidos  da  música  e  reprocessavam  esses
pressupostos. Cada um a seu modo construiu – e foram construídos por –
um campo de discursos, experiências e propostas musicais em que o som se
transforma  em  elemento-chave  para  pensar  o  material  musical,  em
contraponto às relações mais abstratas que tradicionalmente sustentavam o
trabalho  composicional  (notas  com  alturas  definidas,  razões  intervalares
estáveis,  ritmos  baseados  em  pulsos  regulares).  (CAMPESATO  e
IAZZETTA, 2019)

Nessa experiência de streaming do Menasnota (2019), destaco 3 apresentações - Aurata,

may hd + junix11 e Infusão (João Milet  Meirelles) – por se instalarem no campo de produção

musical  de  um mesmo viés  onde associam equipamentos  digitais,  eletrônicos  e  acústicos,  com

performances que toma a improvisação também como caráter criativo e assim poder indagar  aos

artistas (em entrevistas por e-mail194) acerca de suas impressões sobre os lives.

194Todos os originais das entrevistas por e-mail deste capítulo estão disponíveis em Apêndice.
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Figura  11.  Foto  da  performance  may  hd+junix11  no  @menasnota  -  Performance  via  Instagram  no

Menasnota (Salvador), com may hd + junix11 (foto: Marcos Sandes)

Figura 12. Foto da performance Aurata no @menasnota - Aurata, no Estúdio Menasnota, no Rio Vermelho,

Salvador, Bahia. (foto: Marcos Sandes).

– Aurata

O Aurata é um projeto multimídia dos artistas Ramon Gonçalves e Pedro Oliveira Barbosa

criado em 2014. Define-se como um duo de música experimental,  com vários eps,  coletânea  e

álbum lançados. Dialogam com o post-rock,  chillout195, jazz, experimental,  noise,  trip-hop196. Em

junho de 2019 o estúdio Menasnota convidou o Aurata para abrir o projeto de live streaming, que

195 Chillout não é exatamente um gênero musical, mas um conjunto de gêneros musicais desacelerados, “downtempo”, 
para relaxar.

196 Trip-hop é um gênero musical eletrônica que cruza beats com com músicos tocando ao vivo e vocalista. 
Considerado o “blues da eletrônica” por ter estrutura de canção e temas melancólicos.
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aconteceu em sua sede, no bairro do Rio Vermelho (Salvador, Bahia). Sem tecnologias especiais 197

para esses  lives (como câmera  e  microfone dedicados e  servidores de  streamings),  a  opção do

estúdio foi usar a ferramenta da rede social Instagram, com o som ambiente de caixas acústicas do

próprio show – com 1 hora de duração, das 20h às 21h) e apenas uma câmera de smartphone, num

ambiente pequeno de 4 metros2 aproximadamente. Duas guitarras, um sintetizador, laptops e vários

pedais  e  caixas  de  retorno formaram o setup  de  áudio  dos  artistas  Ramon Gonçalves  e  Pedro

Oliveira Barbosa.  Em entrevista  por e-mail,  Ramon, fundador e mentor do projeto,  explica que

quando receberam o convite de Heitor Dantas “focamos em preparar um set que sintetizasse a idéia

de imersão e atmosfera que propomos em nossas apresentações ao vivo, de forma a manter sua

potência”.  Segundo ele,  a  idéia  do  live  streaming era  “maravilhosa,  mas  imprevisível,  por  não

sabermos  exatamente  como  nossa  música  soaria  nos  celulares/dispositivos  de  quem  estivesse

assistindo”. Ramon, em entrevista via e-mail (ver Apêndices), afirma que por conta do ao vivo para

esses diferentes dispositivos ficou criada uma situação onde eles, nunca como antes, se mantiveram

“atentos  antes  e  durante  no  que  se  trata  de  volume,  camadas  de  som e  frequências,  para  que

funcionasse  tanto  pra  quem estivesse  acompanhando,  quanto  pra  gente,  em estúdio.”   Ramon

comenta que o live no Menasnota foi uma experiência curiosa, por ter sido o primeiro, e um tanto

esquisita, “pois a ausência de um público físico fez com que pudéssemos imergir  como quando

ensaiamos”, segundo ele, como numa “outra zona de permissão/experimentação”: 

(…)  Mas  ao  mesmo  tempo,  ainda  que  não  exista  um  corpo  físico
indiretamente  influenciando  em  nossa  performance,  estávamos  sendo
monitorados,  as  pessoas  interagiam  pela  plataforma,  ainda  que  não
estivéssemos acompanhando todo o tempo. acho que a maior diferença é
essa, a ausência da materialidade do público. o som se altera por reverberar
nos corpos, assim como se altera em nossa solitude em estúdio.. tanto o som
quanto nossa reação a ele. sinto que a ideia de um livestream, ainda que fria
no que se trata de calor humano, possibilitou a propagação da atmosfera
intimista que propomos, em toda sua força e fragilidade, também.

197 Há tecnologias focadas para uma melhor transmissão contínua, mesmo sendo caseira, que envolvem um um 
notebook (ou pc) com pelo menos 8gigas de memória e com processador rápido, um microfone dedicado conectado
ao computador – sendo os mais procurados o Yeti Azul (em torno de $130) ou o Blue Snowball ( com preço 
aproximado de $40) com excelente qualidade de áudio -,  conexão de internet a 2 Mbps de largura upload de banda 
para vídeo a 720pixels (HD, high definition). Sugere-se que o computador esteja em rede via cado (Ethernet), para 
melhor aproveitamento da banda, na medida em que wi-fi é mais instável. Outros recursos são o software e a 
câmera. Há inúmeros softwares e plataformas pagas, mas sugere-se usar o Open Broadcaster Software (OBS), que é
open source/software livre, disponível em http://obsproject.com em versões para IOS, Linux e Windows. Sobre a 
câmera, a do próprio laptop/pc pode ser apropriada, mas não há mobilidade/deslocamento como uma câmera 
externa (mesmo as atuais “câmeras de ação”), a exemplo da Dokicam, Frodo, Moka360, Niko360, GoPro, as DSRL
com hdmi ou webcams como a C920 Logitech, trazendo aqui uma vasta possibilidade de produção de imagem ao 
vivo, com variação de preço de 200 reais a 8 mil reais. Uma alternativa ao OBS, com configurações mais simples, 
como já vimos, é a plataforma de transmissão é o StreamYard. Qualquer mobile (tablets, notebook e smartphone) 
conectado com redes sociais que fazem live streaming de vídeo (Instagram, Facebook, Youtube etc) já asseguram 
uma transmissão contínua por essas redes sociais ou vias app de vídeo conferências como o Zoom, Hangouts Meet, 
Jitsi, Skype etc.
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 – may hd + junix11

A performance de may hd + junix11 igualmente durou 1 hora no Estúdio Menasnota. may

usou toca-discos portáteis com efeitos e vinis preparados (refere-se a discos de vinis com riscos,

objetos sobrepostos,  marcadores de esparadrapos etc) e junix 11 usou guitarra,  pedais,  além de

processadores, sampler e máquinas de efeitos sonoros como a Sp404 da Roland. O duo se definem

como artistas  que  improvisam “criando  uma cena  sonora-visual  com ‘discotecagem ruidosa’  e

‘violão de aço preparado’,  enquanto tornam-se cúmplices  de necessidades urgentes utilizando o

ruído como ponto de partida para a construção de conjunturas subliminarmente harmônicas”, que,

segundo eles, “tangenciam pontos e linhas em pensamentos cruzados”.  198 junix11, conforme seu

blog, define-se como guitarrista, multi-instrumentista e produtor musical “que explora afinações,

timbragens, texturas, manipulação de eletrônicos e novos conceitos para criação de obras sonoras,

livre improvisação e reconstrução de temas autorais.” may hd é “artista visual e sonora, curadora

independente  e  mestranda  (Processos  Criativos  em  Artes  Visuais,  UFBA),  onde  desenvolve

pesquisa no campo da “hibridação de linguagens artísticas com ênfase na estética do ruído.” may hd

explica  que  seu  trabalho  atual  no  campo  das  artes  sonoras  foca  nas  criações  que  entrelaçam

visualidade com improvisação sonora: 

Percebi a complexidade do cruzamento destas expressões artísticas, tanto no
quesito da construção da obra quanto na sua fruição. Desta forma se deu a
escolha do tema da minha pesquisa em andamento, que se fundamenta nas
reflexões  e  experimentações  à  cerca  de  uma  estética  substancialmente
‘ruidosa’  e  que  também sofre  e  opera  efeitos  sócio-culturais.  O  projeto
"Noisy  Turntablism199”  tem  por  objetivo  conectar  o  experimentalismo
sonoro às artes visuais em reflexões diversas a partir do ruído como um
sinal de alerta que perambula nos ouvidos e dispara a potência no campo do
sensível feminino em elaborações performativas, contundentes e viscerais.
Esta performance consiste na livre improvisação utilizando discos de vinil
preparados/ destruídos processados com efeitos.

Para may hd (ver entrevista em Apêndices) o que lhe motiva a fazer live streaming é “a

acessibilidade que aproxima o público mesmo estando distante, viabilizando e ampliando uma rede

198 Blog com as informações sobre o duo: http://hd11soundart.blogspot.com . A entrevista, por e-mail, encontra-se em
Apêndices.

199Turntablism se refere às artes do djing, quando o(a) DJ utiliza os toca-discos e mixer como ferramentas percussivas
a partir do disco de vinil, utilizando técnicas como o back-to-back (dois discos iguais mixados no mesmo ponto da 
faixa para alongar uma batida e a música), scratch (ato de correr o disco para frente e para trás com a agulha 
“arranhando”um trecho do áudio no disco de vinil, dentro do ritmo da música), back spin (rodar o disco 
rapidamente para trás, gerando um áudio inverso, que funciona como efeito), dentre outros efeitos auxiliado ainda 
com o mixer, cortando frequências de grave, agudos e médias das músicas; colando duas música diferentes no 
mesmo tempo, utilizando o pitch (botao deslizante que acelera ou reduz a velocidade da rotação em 8 por cento). 
Noisy Turntablism pode ser entendido como a arte que explorando ruídos como elementos estéticos.
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de  interesses  artísticos/  culturais”.  Já  junix  11  elege  o  “fazer”  como  o  momento  motivador,

entendendo, no entanto, o live streaming como “um formato que nos coloca no mundo de uma certa

forma e, se for bem divulgado e acessado pode-se atingir outros ‘planetas”, comenta. Qual seria,

então,  a diferença emocional  para o artista  ao fazer um show ao vivo com platéia  local  e pela

internet? Para may hd, embora em live streaming seja mais tranquilo performar, é também mais

frio: “Perde-se um pouco a noção de que estamos sendo assistidos e, tecnicamente, não sabemos se

está sendo interessante para o espectador pois geralmente ficamos sem referencial se a câmera está

captando bem o áudio ou a imagem (...)”.  De que maneira os dois formatos streaming e em palco

com platéia geolocal) alteram o show na seleção de música/trilhas sonoras, na forma de improviso,

equipamentos? may hd costumo manter o mesmo setup para ambos. junix11,  no entanto, comenta

que os formatos (se) alteram. “Em cada apresentação construímos algo novo. Na improvisação não

temos músicas prontas, temos idéias que já foram experimentadas que podem reaparecer de maneira

alterada, diferente, nunca do mesmo jeito, então não temos uma seleção de músicas.” Segundo ele,

os instrumentos podem mudar e “a forma de tocar também, que pode receber influência do espaço,

do ambiente.”, complementa.

– Infusão (João Milet Meirelles)

O  artista  multimídia  João  Milet  Meirelles  (compositor,  produtor  musical,  performer de

eletrônica ao vivo e fotógrafo), conforme descrição em seu site200, dedica-se à pesquisa de som e

imagem “com especial atenção às texturas e timbres e suas relações com o tempo. Vindo de uma

família de artistas de teatro e com vasta experiência na cena, sua fotografia, composição, produção e

direção musical se encontram e criam seu próprio corpo estético”.

Figura 13. Print de tela da performance de João Milet Meirelles em seu projeto solo Infusão (Youtube).

200 http://www.joaommeirelles.com
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Seu projeto (solo) Infusão, um dentre vários projetos de live e produção sonora, foi o eleito

para apresentação streaming no Menasnota. O Infusão, segundo o artista, “propõe o ato ou efeito de

infundir - ato de vazar propriedades, através da imersão em eferências, desejos e aproximações da

base fluida do compositor”. João entende essa performance como um projeto musical e imagético.

“Funciona pela improvisação e remixagens de materiais compostos anteriormente e em tempo real.

dialoga com o espaço proposta à performance e gera um corpo estético/sonoro fluido. chá na água

quente.”,  conforme  conceituação  em  seu  site.  Alguns  dos  equipamentos  usados  pelo  músico

incluem  os  software  Pure  Data  e  Ableton  Live,  M-Audio  Trigger  Finger,  Elektron  Octatrack,

Pittsburgh Modular System 10, Korg Volca Keys, dentre outras tecnologias de produção musical. O

som experimental de João Milet Meirelles, embora o experimental esteja sempre livre para sair ou

entrar em formatos e padrões de gêneros musicais estabelecidos, tem um viés estético da ambient

music e eletroacústica. Em entrevista via e-mail201, o artista comenta sobre a experiência:

Percebo muitas vezes que o streaming faz parte de uma operação na internet
que se não for muito bem divulgada (isso inclui também toda a parte de
bots, direcionamento de público virtual por ia etc...), a live pode ter menos
gente do que uma pequena apresentação local. Embora tenha a potência de
ter  muito  mais  público  do  que  numa  situação  real.  O  público,  por
consequência, começa dos mais íntimos dentro do próprio espaço virtual -
uma localidade em relação às conexões diretas do seguidores nas mídias, o
que significa que são conexões de interesse direto com o canal. Algo que
diferencia  é a  localidade geográfica  do público,  que é  ampla.  Quando o
público cresce em número, mais pessoas fora do núcleo direto de seguidores
e amigos começam a ter acesso. Aí pode ser um público muito numeroso e
que em sua maioria terá a conexão de interesse virtual ligada ao canal. Vejo
as  duas  situações  com  a  emoção  de  pessoas  estarem  assistindo  aquilo.
Mesmo assim,  é  bem diferente.  Tocar  no  estúdio  para  streaming é  uma
mistura de gravação, ensaio e show. No contexto do Menasnota, era mais
para uma gravação/show, por que era um evento do estúdio. Com um certo
rigor. Já numa situação mais caseira, seria muito mais como uma sensação
de ensaio aberto.

Questionado se esses dois formatos - ao vivo com platéia geolocal e via streaming - alteram

o show no sentido da seleção de música, forma de improviso e uso de equipamentos, João Milet

Meirelles afirma que “no caso do Infusão, sempre é diferente. Sempre levo em consideração todo o

contexto (se é um festival, numa casa de show, num evento de arte e se leva um conceito etc).” Para

ele, “isso naturalmente tem o mesmo efeito pelo fato de ser um  streaming. As composições do

Infusão são muito flexíveis no sentido de forma e intenção para cada contexto. A improvisação é

parte inseparável do projeto.”.  No caso do Menasnota o artista afirmou ter podido experimentar

201 Ver em apêndices.
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“muitas coisas novas e me deixei mais livre em relação a forma geral do show. Dei mais espaço

para beats e elementos percussivos, mas com muito ruído :)”, complementa.

Como força criativa desses 3 projetos artísticos (Aurata, may hd + junix11 e Infusão) tem

vínculo direto com a improvisação e tecnologias de toda ordem, vejo enormes vinculações estéticas

com grandes nomes da música futurista/experimental/eletroacústica/eletrônica que vem desde 1860,

com as primeiras  invenções de equipamentos  sonoros elétricos  e eletrônicos,  notadamente mais

vinculações com a geração pós ano de 1950, quando a informática inicia seu diálogo com a música

e a arte sonora. Não é muito dizer que lembram músicos, bandas e artistas sonoros como Luigi

Russolo e Antonio Russolo, Pierre Schaeffer, John Cale, Steve Reich, Karlheinz Stockhausen, Can,

Tangerine  Dream,  Klaus  Schulze,  Brian  Eno...  para  citar  alguns  dos  clássicos,  que  igualmente

fizeram rupturas na busca pela experimentação estética e elegeram tecnologias eletrônicas e digitais

como base  de seus  processos  criativos.   Penso que um salto  de  produção,  difusão e  fruição  é

exatamente a entrada das redes telemáticas como parte dessas experiências, tanto para o público

quanto para os próprios artistas.

Dada  a  multiplicidade  dos  diversos  formatos,  narrativas  e  gêneros  de  streaming  nos

ambientes telemáticos, envolvendo arte e games,  as experiências apresentam algumas categorias

abrangentes  como  cinema/filmes,  games,  música/shows.  Mas  é  no  campo  da  música  ao  vivo,

principalmente no que destaco aqui como performances, nos exemplos acima que tomo como base

para  uma reflexão de  análise-empírica,  que  há  uma maior  interpenetração  de linguagens  numa

mesma experiência (audiovisual) e onde as experiências sonoras acontecem e se encontram (ou se

perdem) em diferentes práticas acionadas pelos diferentes artistas e seus diferentes recursos técnicos

nos processos criativos.

Penso  nesses  streaming  shows  -  ou  performances  musicais  hipermidiáticas  ou  ainda

performances  musicais  distribuídas  -  como  uma  construção  de  uma  emergente  categoria  de

espetáculo,  na medida em que os elementos  que os compõem estão presentes (artista,  sua arte,

palco, consumidores, recepção, fruição) numa nova estrutura. No entanto, gostaria de pensar, em

termos  metodológicos,  numa  decupagem  desses  elementos,  buscando  formatar  uma  matriz  de

análise que possa estabelecer determinadas características comuns e/ou divergentes para possíveis

formatos, narrativas e gêneros da performance streaming, na medida em que, mesmo nos exemplos

acima listados, conseguimos identificar diferentes caminhos estéticos.
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CAPITULO 4 – À CATA DE UMA MATRIZ

The development of modern art during the 20th century involved systematic
questioning of the boundaries of what counts as art, and then going outside
these  boundaries  -  from  Marcel  Duchamp’s  readymades  to  happenings,
performances, land works, and installations of the 1960s, to Internet art of
the 1990s. But to understand what things can expand the boundaries of what
counts as “art” at a given moment in a meaningful way requires knowledge
of art  history and development of the arts until  the present  – and this is
something nobody so far tried to program into a computer. (Lev Manovich
em Defining AI Arts: Three Proposals, Junho de 2019)

“The future is now. The Internet and digital media have already changed our
field  of  operation.  User  behaviour  has  changed.  Expectations  of  what
cultural institutions have to offer, where they can be approached, and how
their content can be used are different now compared to the decades that
went before” (Merete Sanderhoff, 2014)

As metodologias de análises de conteúdos e serviços digitais têm ganhado força em alguns

campos  específicos,  como  o  dos  negócios,  da  comunicação  e  do  marketing,  por  disporem  de

ferramentas  de  análises  de  elementos  estruturais  mais  customizadas,  como  banco  de  dados,

feedback (por  clicks,  replicações,  interações,  comentários…),  indexação  por  categorias  e

"tageamento", mensuração de resultados junto a público-alvo, análise de conteúdo… Já no campo

da  produção  simbólica,  baseada  em  narrativas  artísticas  multimídias,  os  avanços  dessas

metodologias  de  análises  têm  sido  lentos,  muito  segmentados  ou,  em  alguns  campos,  ainda

inexistentes.  Vide as dificuldades para criar ou usar alguma matriz  para análise de atividades e

produtos artísticos analógicos, fora do ambiente digitais, por conta de um processo cada vez mais

intenso de contaminações entre as diferentes linguagens e narrativas estéticas, rompendo bordas do

que seria uma arte específica,   como o cinema. O cinema pode incorporar, por exemplo, outros

elementos  estéticos  (além  da  textura  da  película  fotossensível),  como  texturas  eletrônicas  das

linguagens videográficas, das artes plásticas, fotografia digital, da animação e computação gráfica,

dos efeitos especial, da terceira dimensão e do som surround. O cinema contaminado pela estética

da pintura, colagem e literatura de Peter Greenaway em Prospero's Books (1999) ou The Pillow

Book (O livro de cabeceira, 1996), para citar alguns, é um bom exemplo.  Para Nunes (1996, p.

127) :
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A partir desta iniciativa de passagem do fotoquímico ao processo eletrônico,
recomeça todo um novo processo de criação ou por assim dizer de pós-
produção,  onde  a  tecnologia  de  alta  definição  passa  a  ser  acionada  em
interface  com  os  sistemas  digitais.  Assistido  por  tecnologias  eletrônicas
analógica  e  digital  interconectadas  pelo  sistema  japonês  Hi-Vision,
Greenaway inicia o processo de metamorfose de sua obra para,  logo em
seguida, remeter o somatório completo de imagens e sons de volta para o
suporte fotoquímico.

Analisando  a  obra  de  Greenaway,  em especial  o  filme  A última  tempestade,  Carvalho

(2013) defende que:

Trata-se, portanto, de um retorno do desafio de definir práticas e poéticas
através da procura pelo hibridismo, que torna o cinema mais impuro e mais
liberto  por  meio  de  suas  montagens  narrativas  e  expressivas,  o  que  foi
definidor para a própria concepção de linguagem cinematográfica, com sua
heterogeneidade estética e teórica, como já analisado por Jacques Aumont
(1995).  Greenaway  compõe  uma  dramaturgia  plástica  em  que  propõe  a
fragmentação através da cor, do som, da interpretação dos atores que visa
extrapolar  as  possibilidades  poéticas  do  meio  audiovisual,  aliando  à
dramaturgia narrativa (estória a ser contada, o seu conteúdo) a plasticidade
(preocupação em se trabalhar  a  forma cinematográfica). (CARVALHO,
2013)

É  essa  “impureza”  nos  produtos  artísticos  cada  vez  mais  híbridos  que  dificulta  o

estabelecimento de uma matriz de análise, especialmente quando se busca uma metodologia que

incorpore elementos de ambiências complexas como a hipermídia, onde as formas de transmissão e

dos acontecimentos artísticos são complexificados pelos elementos do ciberespaço.

Há ainda uma transposição de matrizes de análise das obras artísticas físicas – como no caso

de  imagens  estáticas,  como  pintura,  desenho  e  fotografia  –  aplicadas  aos  arquivos  digitais

disponíveis em plataformas  online, bem como o uso de ferramentas de análise fílmica tradicional

(decupagem, enquadramento, composição, luz, trilha sonora/áudio, poética, gêneros…) aplicadas às

narrativas das imagens em movimento como filmes, games, animações. Porém são transposições de

modelos  que  nem sempre  dão conta  desses  novos  elementos  das  narrativas  estéticas  em redes

telemáticas que, inevitavelmente, incorporam características específicas dessa ambiência, como a

interatividade, atualização contínua, ubiquidade, remixagem, hipertextualidade e hipermidialidade,

leitura e  não linear (por meio de links) e diferentes formas de fruição por conta de diferentes

formas de interfaces.
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4.1 Métodos digitais

É da própria história da Internet e das culturas digitais o(s) desafio(s) de buscar/criar seus

métodos de pesquisa e análise de seus conteúdos. Desde o surgimento das redes digitais,  numa

primeira instância – notadamente entre os anos de 1975 a 1985202 -, as experiências foram sempre

de transposição das experiências offline, sendo, aos poucos, criados modelos de produção e análise

(sempre em transformação, pelo caráter instável e em permanente desenvolvimento do ciberespaço

e seus suportes, produtos e serviços). Do livro digitalizado ao e-pub, tivemos um longo caminho de

desenvolvimento  de tecnologias,  plataformas  e  estabelecimentos  de  novas  narrativas  da escrita,

interligando  e  distanciando  o  texto  corrido  do  livro  impresso  ao  texto  manipulável  digital  e

multimídia.

O desafio,  no entanto,  continua:  o  de estabelecer  matrizes  e  metodologias  para  analisar

conteúdos digitais e online, notadamente no campo das artes.

A própria idéia de métodos digitais, em contraposição à idéia de métodos virtuais, é recente,

como afirmam Venturini et al (2018):

A noção de métodos digitais foi introduzida em 2007 como contraponto aos
métodos  virtuais,  que  buscavam  introduzir  o  instrumentarium  científico-
social na pesquisa digital (Rogers, 2009). Os métodos virtuais, afirmou-se,
consistiam na digitalização de métodos de pesquisa tradicionais como (por
exemplo,  em  pesquisas  on-line  ou  etnografia  on-line).  Enraizados  nos
estudos de mídia e na chamada virada computacional nas ciências humanas
e sociais, os métodos digitais procuraram, em vez disso, aprender com os
métodos do meio e reorientá-los para a pesquisa social e cultural. Refletir
sobre  métodos  "nativos  digitais"  sensibilizou  o  pesquisador  para  as
especificidades das então "novas mídias", para seus efeitos, vernáculos de
plataforma e culturas de usuários. "Seguindo o meio" também ofereceria ao
pesquisador uma estratégia para lidar com a efemeridade e a instabilidade da
Web, onde um novo recurso, um cenário alterado ou o fechamento de uma
API poderiam impedir estudos longitudinais. Embora permanecendo crítico
das  implicações de tais  mudanças,  os métodos digitais  perguntariam que
tipo de pesquisa a plataforma oferece. Os métodos digitais, portanto, podem
ser  definidos  como  técnicas  para  a  pesquisa  em  andamento  sobre  as
possibilidades da mídia online. (VENTURINI et al, 2018)

O desafio tem se firmado, atualmente, nos campos onde a produção de conteúdos online é

híbrida,  absorvendo  vários  elementos  de  diferentes  narrativas  e  complexificando  o  olhar

interpretativo e analítico sobre essa produção. Uma experiência musical no ciberespaço pode se

aproximar de escuta radiofônica expandida (Deezer, Spotify…) ou, se feita através de um show,

incorporar  elementos  da  performance,  palco  musical  tradicional,  platéia  ou  até  um  evento

202  Da Arpanet, e seu novo uso acadêmico, à internet comercial e civil, quando as plataformas e interfaces sofrem
um acelerado processo de desenvolvimento de programação com o HTML.
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multimídia,  que  incube  projeção  em  vídeo,  cenografia,  dança,  3D,  interconectando elementos

diversos, como, por exemplo, a holografia. Como analisar essas experiências?

Contar com um método digital que consiga responder a esse cenário disruptivo no campo

das narrativas online é um desafio, ainda.

Tentarei,  por  isso,  e  como  desafio,  pensar/analisar  os  exemplos  colocados  no  capítulo

anterior,  de  forma  empírica,  mas  buscando  usar  elementos  já  testados  em  outras  matrizes  de

análises, incluindo alguns autores da comunicação digital (Bardoel, Deuze, Palácios) e da cultura

digital/métodos digitais (Venturini et al). Gostaria de destacar, que, nessa análise empírica, elegeria

alguns  itens  comparativos  entre  os  exemplos/objetos,  envolvendo  similaridades,  convergências,

potencializações e descontinuações.

Recupero aqui as idéias de 4 pesquisadores – Venturini, Bounegru, Gray, & Rogers – que

sugerem uma Uma (lista de itens de) verificação dos métodos digitais (A Reality Check(-list) for

Digital Methods).  Venturini et al, discutindo sobre o Big Data – elemento da cultura digital que se

refere ao  grande volume de dados, estruturados ou não,  mas que pode servir para uma análise

(empresarial)  para construir  descobertas  e assim facilitar  novas ações estratégicas  em negócios,

leva-me a pensar que os grandes repositórios de conteúdos digitais  audiovisuais  (a exemplo do

Youtube,  Vimeo)  podem  ser  pensados  a  partir  do   consumo  e  apontar  comportamentos  das

audiências,  em  relação  aos  conteúdos  de  música  em  ambientes  hipermidiáticos,  a  partir  das

rastreabilidade. “(…)  A rastreabilidade da mídia digital constitui o mais recente desenvolvimento

do fenômeno mais antigo de "rastreabilidade da mídia.  A mídia é um sistema sociotécnico que

produz e  possibilita  inscrições  de  ações  individuais  e  coletivas”,  defendem Venturini  et  al.  “A

sociedade virtual,  portanto,  não é uma coisa do futuro,  é  a materialização,  a rastreabilidade  da

sociedade. Torna-se visível devido à necessidade obsessiva de materializar informações em cabos,

em dados”.  Os autores argumentam que a “rastreabilidade digital pode fornecer às ciências sociais

quantidades de informações comparáveis, àquelas coletadas em laboratórios de ciências naturais,

mas a qualidade de tais traços é radicalmente diferente”:  

Ao contrário dos traços produzidos por um telescópio ou um microscópio,
inscrições de mídia não são (em geral) criadas por ou para a comunidade
acadêmica. No entanto, o fato de inscrições digitais serem criadas fora da
academia não as torna impróprias para serem usadas para fins de pesquisa.
Pelo  contrário,  o  crescente  domínio  dessas  plataformas  faz  com  que  a
exploração acadêmica de seus traços seja ainda mais importante. Embora as
plataformas  digitais  ainda  dependam  de  modelos  de  negócios  clássicos
baseados na troca de informações contra dinheiro (por meio de assinaturas)
ou  contra  a  atenção  (por  meio  da  publicidade),  elas  também  estão
negociando cada vez mais informações contra outras informações. Toda vez



133

que  você  usa  o  mecanismo  de  pesquisa,  você  fornece  ao  Google
informações sobre  seus  interesses,  mas em troca recebe acesso ao maior
banco de dados já  criado,  por  meio do mecanismo de informações mais
avançado já criado. E, embora (de acordo com os termos de serviço) você
não  deveria  “acessar  [as  informações]  usando  um  método  diferente  da
interface e as instruções que nós [Google] fornecemos”, nada impede que
você seja metodologicamente inventivo e reutilizador esta informação para
outros fins que não aqueles que foram originalmente destinados (Lury &
Wakeford, 2012). O mesmo se aplica à maioria dos serviços móveis e da
Web,  cujo  modelo  de  negócios  implica  alguma  redistribuição  de  dados.
(VENTURINI et al, 2018)

O que quero destacar aqui, com essas observações iniciais,  é que a rastreabilidade é um

elemento capaz de mapear – a partir de recursos como indexação por tags, inscrições em canais e

plataformas,  feedback etc  -   e  assim  se  apresentar  como  elemento  fundamental  para  medição

também das audiências nos canais de espetáculos online. Mas o caso é complexo, no sentido de sua

(im)precisão na medida em que convivemos hoje com bots203. “Ao olhar para as estatísticas sobre o

número  de  edições  por  usuário,  é  notório  que  os  bots são,  de  longe,  os  maiores  editores.  A

implicação, que tem sido pesquisada no programa dos métodos digitais, é que os bots e os softwares

de alerta são agentes significativos de vigilância”, afirma Rogers (2013), que define como “recriar

de  forma  criativa  os  traços  e  os  métodos  inscritos  em  objetos  digitais  é  o  objetivo  de  uma

abordagem  emergente  que  passou  a  ser  conhecida  como  métodos  digitais”,  dada  essas

particularidades dos objetos num ambiente tecnológico onde a infra-estrutura se associa ao objeto,

interferindo nos resultados. Rogers (idem), ainda, anota que, apesar de se buscar ferramentas para

analisar dados, o que se quer é pesquisar/refletir sobre o que está além do on-line:

(…) a internet é um espaço de pesquisa que vai além da cultura on-line e de
seus usuários. Com o fim da divisão entre real e virtual, a internet pode ser
repensada como uma fonte de dados sobre a sociedade e a cultura. Coletar e
analisar esses dados para a pesquisa social e cultural requer não apenas uma
nova  perspectiva  sobre  a  internet,  mas  também  novos  métodos  para
fundamentar  as  descobertas.  Fundamentar  as  reivindicações  nas
especificidades do on-line é uma mudança maior no propósito da pesquisa
em internet, na medida em que não se trata tanto de pesquisar a internet e
seus  usuários,  mas  sim  estudar  a  cultura  e  a  sociedade  com a  internet.
(ROGERS, 2013)

 Retomando as idéias de Venturini et al sobre métodos digitais verificamos que “usando

métodos digitais, corremos sempre o risco de confundir as características do meio com a assinatura

dos fenômenos que desejamos observar.”

203Software-robot capaz de gerar e alterar conteúdos
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Desde McLuhan (...), sabemos que “o meio é a mensagem” e que as infra-
estruturas  eletrônicas  não  apenas transportam os  fenômenos sociais,  mas
também  participam  de  sua  produção.  Este  reconhecimento  construtivista
básico, no entanto, não deve ser tomado como uma desculpa para o trabalho
descuidado. É precisamente porque não há, a priori, separação clara entre
ruído e informação, que esforços devem ser investidos para distingui-los a
posteriori (...). Essa operação de explicar o entrelaçamento dos dispositivos
digitais  e  as  ações  que eles  restringem e permitem (contrastando o sinal
específico  do  fenômeno  observado  com  o  contexto  geral  do  meio
reaproveitado) é vital, mas muitas vezes negligenciada. (VENTURINI et al,
2018)

Esta seria igualmente uma questão levantada por Rieder, B., & Röhle, T. (2017), quando

pensam sobre conteúdos, formas em suas conexões com as tecnologias:

“O que Simondon (1958) chama de "cultura técnica" (aculturação técnica)
não deve se  limitar  ao treinamento técnico,  mas precisa  começar  com o
reconhecimento de que a tecnologia constitui uma maneira fundamental de
se relacionar com o mundo e que a diversidade humana anda de mãos dadas
com o pluralismo tecnológico. (cf. p. 218). Temos que ser capazes de pensar
com e na tecnologia como um meio de expressar uma vontade e um meio de
saber.  Isso  não  é  apenas  necessário  para  decidir  quando  aplicar  quais
técnicas e interpretar os resultados que elas produzem; também é necessário
decidir onde a computação é superficial, enganosa ou simplesmente sugando
a ideia de alguma agência de financiamento de pesquisa "inovadora". Os
métodos digitais estão aqui para ficar e ir além dos reflexos simplistas de
entusiasmo e rejeição que precisamos nos envolver em práticas críticas que
estejam  cientes  das  quantidades  chocantes  de  conhecimento  em  que
investimos.” 204 (tradução nossa)

 Então, há uma clara dificuldade em estabelecer quais os limites dos conteúdos, formas e

interferências das tecnologias para identificar características e etapas mais, digamos, palpáveis, nas

experiências de arte digital ou em ambiente hipermidiático. Por exemplo, Venturini et al citam aos

quatro “momentos analíticos” (identificados por Mikkel Flyverbom e Anders Koed Madsen (2016),

que usam como referência) - produção, estruturação, distribuição e visualização, quando da análise

de dados e conteúdos digitais de big data, nos métodos digitais de estatísticas. Mas seria possível

aplicarmos essas etapas de momentos analíticos numa matriz metodológica para performance em

arte em ambientes hipermidiáticos? Como para o pesquisador nem sempre há acesso às etapas de

204“What Simondon (1958) calls ‘culture technique’ (technical acculturation) should not be limited to technical 
training, but needs to start with the recognition that technology constitutes a fundamental way of relating to the 
world and human diversity goes hand in hand with technological pluralism (cf. p. 218).We have to be able to think 
with and in technology as a medium of ex-pressing a will and a means to know. This is not only necessary to decide
when to apply what techniques and to interpret the results they produce; it is also necessary to decide where the 
computational is superf luous, deceptive or simply sucking up to some funding agency’s idea of ‘innovative’ 
research. Digital methods are here to stay and to go beyond the simplistic ref lexes of enthusiasm and rejection we 
need to engage in critical practice that is aware of the shocking amounts of knowledge we have stuffed into.” 
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bastidores (produção, estruturação), os exemplos (os quais uso para análise) estão principalmente

conectados às etapas de distribuição e visualização.

Para objetivar seus métodos digitais, Venturini elege algumas definições preliminares em “4

conjuntos de perguntas (do mais teórico ao mais prático)”. Antes, porém, os autores formalizam sua

compreensão  sobre  noções  comumente  usadas,  as  quais  listo  aqui:  Meio/Mídia  (Medium)  -

“qualquer  infra-estrutura técnica  que permita  a  organização e  a  extensão de ações coletivas  no

espaço ou no tempo. A imprensa, a televisão, o telefone e a Web são meios em que permitem aos

atores sociais interagir sem estarem na presença física um do outro.” Plataforma (Plataform) - “uma

forma específica de organizar uma infra-estrutura de mídia, restringindo a maneira pela qual o meio

pode  ser  empregado,  mas  também  facilitando  sua  exploração.”  O  Facebook  é  um  exemplo.

Inscrição científica (Scientific Inscription) - “qualquer informação que é materializada através do

uso de um dispositivo técnico para fins de pesquisa.” Para os autores as inscrições são a base de

qualquer empreendimento científico, “pois permitem imprimir conhecimentos sobre materiais que

podem ser armazenados, transformados e transmitidos.”

- Traço digital (Digital Trace) - “qualquer inscrição produzida por um meio digital em sua

mediação  de  ações  coletivas  -  por  exemplo,  um  post  publicado  em  um  blog,  um  hiperlink

conectando dois sites ou o registro de uma transação de comércio eletrônico."

- Corpus (Corpus) - “um conjunto de inscrições ou traços que passaram pelo processo de

seleção,  limpeza  e  refinamento  necessários  para  prepará-los  para  a  análise  científica.”  Como

exemplo, Venturini et al  destacam os hiperlinks:  “são um exemplo clássico de traços digitais, mas

só se tornam um corpo de pesquisa quando são traduzidos  em listas  restritas  ou em arcos  que

conectam uma rede de sites.”

Retomando aos “4 conjuntos de perguntas (do mais teórico ao mais prático)” de Venturini et

al, os autores alertam sobre:

1.  Mídia digital  e  objetos  de estudo – Os autores  questionam se há “adequação da fonte

explorada em relação ao objeto do estudo?  A adequação pode ser definida como a extensão em que

o fenômeno observado ocorre dentro do meio que é reaproveitado para examiná-lo.” 

2.  Definição  do  objeto  de  estudo  -  “Mesmo dentro  de  uma única  plataforma,  diferentes

definições operacionais do mesmo objeto de pesquisa são frequentemente possíveis”.  Hoje uma

plataforma online comporta, além de suas próprias publicações, níveis diferentes de convergências

envolvendo o usuário (e suas interações) até sua expansão e conexões com plataformas externas,

implicando em “diferentes definições operacionais” a serem estabelecidas como escopo antes da

análise.
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3. Da análise de plataforma única à análise de plataforma cruzada – Esta terceira anotação

sobre pesquisa em ambientes digitais é de grande importância, já que em se tratando principalmente

de redes telemáticas, hipertextos e hipermídia, as (hiper)conexões fazem parte das infra-estruturas

digitais e das plataformas/serviços e conteúdos, particularmente no campo da arte e suas variadas

formas de difusão e  em diferentes suportes.  Venturini destaca a riqueza na investigação quando

nos deparamos com plataforma cruzada em comparação às pesquisa em plataforma isolada:

Os projetos de plataforma cruzada tendem a ser mais ricos do que os de
plataforma única, pois permitem comparar os resultados observados em um
meio com os obtidos em outros. Dependendo da sua questão de pesquisa,
essa "triangulação" pode ajudar a separar as características dos fenômenos
coletivos das características da mídia. Por exemplo, ao observar a rapidez
com que as questões surgem e diminuem no Facebook, é difícil decidir se
esse  ritmo  é  uma  indicação  de  um  debate  superficial  ou  um  efeito  da
plataforma  que  incentiva  períodos  de  atenção  mais  curtos.  Muito
provavelmente, ambos são verdadeiros. No entanto, comparando como os
mesmos tópicos  evoluem no Facebook,  na blogosfera,  nos  jornais  ou na
literatura científica, pode-se distinguir as características subjacentes de um
fenômeno coletivo da maneira específica em que ele é encenado em um
meio particular.” 205 (tradução do autor)

Em seu quarto ponto de anotações, Venturini chama atenção para a “demarcação de corpus e

acesso a dados”. Destacam que mesmo que tenhamos “escolhido o objeto de estudo, a mídia através

da qual você irá examiná-lo e como operacionalizar a passagem de um para os outros, você ainda

será confrontado com dificuldades práticas.”  Concretamente, há “campos” internos nas plataformas

de conteúdos digitais que não teremos acesso. No caso de plataformas de música, o usuário comum,

por exemplo, não encontra transparência em relação a contratos, porcentagens de ganhos e direitos

autorais detalhadas, e, na maioria das vezes, fica impossível vislumbrar qual o plano de negócio da

plataforma, além de seu discurso editorial/cultural.

“Por uma questão de simplicidade, até agora discutimos a adequação entre
os traços digitais e as ambições de pesquisa, considerando vastos fenômenos
sociais (por exemplo, a economia compartilhada da habitação) e plataformas
inteiras  de mídia  (por  exemplo,  Airbnb).  Tal  amplitude de escopo é,  no
entanto,  provavelmente  altamente  desaconselhável  em muitos  casos,  pois
pode  produzir  apenas  resultados  superficiais.  Em  vez  disso,  os

205“Cross-platform projects tend to be richer than single-platform ones, as they allow to compare the findings 
observed in one medium with those obtained in others. Depending on your research question, this ‘triangulation’ 
can help to separate the characteristics of collective phenomena from the features of the media. For example, when 
observing the rapidity with which issues rise and fall on Facebook, it is difficult to decide whether such rhythm is 
an indication of a superficial debate or an effect of the platform which encourages shorter attention spans. Most 
probably, both are true. However, by comparing how the same topics evolve on Facebook, in the blogosphere, in 
newspapers, or in the scientific literature, one can distinguish the underlying features of a collective phenomenon 
from the specific way in which it is enacted in a particular medium.”
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pesquisadores  devem  se  concentrar  em  questões  especializadas  (por
exemplo, se o aluguel de pessoa para pessoa foi profissionalizado em uma
determinada cidade e em um dado período de tempo) e em subconjuntos
restritos dos traços gerados pelo meio que eles investigam. A necessidade de
selecionar um objeto específico de estudo a partir do tecido da vida coletiva
e um corpus correspondentemente delimitado da teia de traços digitais  é
uma  operação  crucial  e  que  levanta  algumas  questões  delicadas.”  206

(tradução do autor)

O alerta vem no sentido de reforçar a idéia de demarcar o corpus em conexão a um possível

(e real) acesso aos dados, afinal os dados são "dados" (cedidos) pelos media. 

Muito tem sido escrito sobre a infeliz etimologia da palavra "dados", que
transmite a falsa impressão de que informação é objetivamente dada e não
construída não só pelos investigadores,  mas também pelas infraestruturas
técnicas que geraram esses dados, seus usuários e as empresas e instituições
que possuem essas infraestruturas (...). Reconhecer que recebemos nossas
informações  de  outra  pessoa  (os  dados  são  "dados"  pelo  menos  nesse
sentido) traz nossa atenção para as condições de tal entrega.”  207 (tradução
do autor)

Ao finalizar suas observações sobre práticas nos métodos digitais, os autores elegem uma

lista de perguntas que devem ser observadas (se possíveis de serem aplicadas), a partir de distintos

objetos e plataformas, notadamente focado em Big Data, ou estudos de dados. É uma espécie de

resumo formulado em oito questões, as quais elenco aqui, para uma possível tentativa de uso em

minha análise:

“1.Papel da relação media-digital em um objeto de estudo. 1.1. O quanto do
seu objeto de estudo ocorre no meio que está estudando? 1.2.  Você está
estudando  traços  midiáticos  em  si  mesmos  em  relação  a  seus  proxies
(representantes,  extensões)?  2.  Definição do objeto de estudo.  2.1 A sua
operacionalização está  de acordo com os  formatos  do meio?  2.2.  A sua
operacionalização está sintonizada com as práticas dos usuários do meio? 3.
Da  análise  de  plataforma  única  à  análise  de  plataforma cruzada.  3.1.  O

206“For the sake of simplicity, we have so far discussed the adequacy between digital traces and research ambitions 
considering vast social phenomena (e.g. the sharing economy of housing) and entire media platforms (e.g. Airbnb). 
Such a breadth of scope is, however, likely to be highly inadvisable in many cases as it may only yield superficial 
results. Instead, researchers should concentrate on specialised questions (e.g. whether peer-to-peer renting has 
professionalised in a given city and in a given and period of time) and on restricted subsets of the traces generated 
by the medium they investigate. The necessity of selecting a specific object of study from the fabric of collective 
life and a correspondingly delimited corpus out of the web of digital traces is a crucial operation and one that raises 
a few delicate questions.” 

207“Much has been written about the unfortunate etymology of the word ‘data’, which conveys the false impression 
that information is objectively given and not constructed not only by the researchers but also by the technical 
infrastructures that have generated those data, their users and the companies and institutions that own those 
infrastructures (...). Acknowledging that we receive our information from someone else (data are ‘given’ at least in 
this sense) brings our attentions to the conditions of such delivery.”
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fenômeno que você está estudando transborda em várias (outras) mídias?.
3.2.  Você  tem  operacionalizações  diferentes,  mas  comparáveis,  para  as
diferentes mídias? 4. Demarcação de corpus e acesso a dados.  4.1 O que o
seu corpus representa? 4.2 Você está contabilizando as maneiras pelas quais
os dados são "dados" pela mídia?” 208 (tradução do autor)

4.2 – Caracterizando a comunicação digital e online

Postas estas observações de Venturini et al,  que focam suas atenções sobre o objeto (de

estudo) e sua relação com os meios, destaco algumas idéias originadas no campo da comunicação

social, mais particularmente do jornalismo online, pensadas como características dessa narrativa da

comunicação  que,  talvez,  possam ser  aproveitadas  numa reflexão  sobre  as  narrativas  artísticas

online.  Foram  os  teóricos  Bardoel  &  Deuze  (2001)  e  Palacios  (1999)  que  listaram  as  tais

características  do jornalismo digital,  buscando redefinir  um modelo de comunicação jornalística

digital e  online em comparação às experiências de mídias analógicas anteriores (televisão, rádio,

jornal, revistas), na medida em que essas novas experiências geravam novos formatos/conteúdos do

novo meio, como defendem Bardoel & Deuze:

“O quarto tipo de jornalismo - ao lado do rádio, televisão e mídia impressa -
é  o  jornalismo  online,  visto  como uma coleta  e  distribuição  de  notícias
originais na Internet. Pesquisas mostram que o gênero superou o status de
produção  de  'shovelware':  jornalistas  online não  apenas  redirecionam  o
conteúdo para a Web, e muitos deles estão gerando conteúdo original. (...)
No contexto da Internet, uma definição deve ter uma dimensão tecnológica,
pois a prática do jornalismo online é, em sua essência, dificilmente diferente
de  qualquer  outro  tipo  de  jornalismo;  sua  principal  característica
determinante  é  que  ele  está  sendo  praticado  em  um  ambiente  de
comunicação  mediado  por  computador  on-line  (ou  "com  fio").
Especialmente nos últimos anos, o papel da tecnologia na distribuição eficaz
de  mensagens  da  mídia  mudou  e  ocupou  o  centro  do  palco  no  teatro
jornalístico  moderno  e,  portanto,  deve  servir  como  ponto  essencial  ou
mesmo  ponto  de  partida  de  qualquer  empreendimento  acadêmico  no
jornalismo online.”  209 (tradução do autor)

208“1. Role of digital medi in relation to object of study 1.1. How much of your object of study occurs in the medium 
that you are studying? 1.2. Are you studying media traces for themselves or as proxies? 2. Definition of the study 
object 2.1 Is your operationalization attuned to the formats of the medium? 2.2. Is your operationalization attuned to
the practices of the medium users? 3. From single-platform to cross-platform analysis 3.1. Does the phenomenon 
that you are studying spill across several media? 3.2. Have you different but comparable operationalizations, for the
different media? 4. Corpus demarcation and data access. 4.1 What does your corpus represent?  4.2 Are you 
accounting for the ways in which data are ‘given’ by the media?” 

209“The fourth kind of journalism - next to radio, television and print - is online journalism, seen as gathering and 
distributing original news content on the Internet. Research shows that the genre has outgrown the status of 
‘shovelware’ production: online journalists do not merely repurpose content for the Web, and more of them are 
generating original content . (...)  In the context of the Internet, a definition must have a technological dimension, 
since the practice of journalism online is in its essence hardly different from any kind of other journalism; its main 
determining characteristic is that it is being practised in an online (or ‘wired’) computer- mediated communication 
environment. Especially in recent years the role of technology in effectively distributing media messages has 
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Para  esses  autores,  essa  nova  prática  “em  um  ambiente  de  comunicação  mediado  por

computador  on-line”  traz  características  específicas  desse  meio,  as  quais  são:  Interatividade,

Customização de Conteúdos, Hipertextualidade e Multimidialidade (interactivity; customisation of

content, hypertextuality and multimediality).

A característica de Interatividade, para Bardoel & Deuze, remete à idéia de participação do

público. Eles afirmam que embora outros meios de comunicação também reivindiquem a fama da

interatividade - pode-se pensar no Talk Radio -, esse aspecto é geralmente referido como a principal

característica exigente do ambiente online.

“Especialmente quando se olha para notícias on-line, o elemento interativo
parece ser  de importância  essencial.  A chave para  entender  isso é  ver  a
interatividade como um recurso puramente relacionado ao público. Isso não
tem muito a ver com a velocidade das notícias e da atividade jornalística -
embora facilite o trabalho rápido - mas com o fato de que as notícias on-line
têm o potencial de tornar o leitor / usuário parte da experiência noticiosa.
Isso pode ser feito de várias maneiras: através da troca direta ou indireta de
e-mail entre o jornalista ou a equipe e o usuário, através de um sistema de
boletim disponível no site de notícias, através da caixa de opção 'enviar seus
comentários' abaixo de cada notícia história ou, mais recentemente, através
de possibilidades de bate-papo na Web, apresentando até as pessoas que
aparecem na história para os usuários junto com o jornalista responsável
pela peça em um ambiente interativo definitivo.” 210 (tradução do autor)

Creio,  no entanto,  que já  avançamos  na  aplicação dessa característica  com as  idéias  de

Lemos (1997) e Vittadini (1995), que vão estabelecer uma diferença entre o que seja interação e

interatividade,  normalmente confundidas quando se fala de participação do usuário em suportes

online. A interação está num escopo mais amplo e a interatividade remete à ideia de modificação de

conteúdos onde os usuários dos dois polos (emissor e receptor, que se alternam) podem ter a mesma

potência  nessa  alteração  dos  conteúdos.  As  tecnologias  de  comunicação  eletrônica  (como  o

telefone)  e  as  plataformas  digitais  de  participação  aberta  seriam os  campos  onde  se  dariam a

interatividade. Sendo, então, boa parte das tecnologias de comunicação ainda com apenas interação

técnica, onde o usuário responderia a menus e opções pré-determinadas. Destacaria as interfaces

changed and has taken centre stage in the modern journalistic theatre and should therefore serve as essential or even
starting point of any scholarly venture into online journalism.” 

210“Especially when looking at online news, the interactive element seems to be of essential importance. The key to 
understanding this is to see interactivity as a purely audience-related feature. It has not so much to do with the 
speed of news and journalistic activity - although it does facilitate fast work - but with the fact that online news has 
the potential to make the reader/user part of the news experience. This can be done through a number of ways: 
through direct or indirect e-mail exchange between the journalist or staff and the user, through a bulletin board 
system available on the news site, through a ‘send your comments’-option box underneath each news story or, more
recently, through Web chat possibilities, even introducing the people who are featured in the story to the users 
together with the journalist responsible for the piece in an ultimate interactive environment.”
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como “lugares” da interatividade, entendendo, como afirma Lemos: “é a interface que possibilita a

interatividade, sendo esta o “espaço” onde essa pode realizar-se. (…) A evolução das interfaces

gráficas mostra-se como um processo contínuo de melhoria do diálogo entre homens e máquinas

digitais. Ela é causa e conseqüência da revolução da informática.”

Primo (2000) ainda categoriza a interação é  mútua e reativa, potencializando a discussão no

sentido de entendermos que nem toda participação do usuário em uma interface/plataforma se dá da

uma mesma forma e nível interferência junto aos conteúdos:

No  atual  estágio  da  evolução  tecnológica  a  interação  mútua  pode  se
estabelecer  em ambientes  informáticos  enquanto  o  computador  serve  de
meio de comunicação. O computador como interagente ativo e criativo, com
percepções e interpretações verdadeiramente contextualizadas e inteligentes,
ainda é um projeto do campo de pesquisa  da inteligência  artificial.  Mas
ainda parece haver uma grande distância temporal e a necessidade de uma
soma  muito  grande  de  esforços  até  que  isso  se  torne  realidade.  Por
enquanto, o que se estabelece na relação homem/máquina é uma interação
de tipo reativa. (…)  Enfim, a interação mútua não se define apenas pela
simples  troca  ou  intercâmbio.  Um  sistema  reativo  que  trabalhe  em  um
interface  potencial  tem  uma  série  de  trocas  definidas,  tanto  o  estímulo
quanto  a  resposta.  Mas  se  os  signos  estão  sempre  em  construção  e
ressignificação nos contextos  em que ocorrem,  como pode-se  pensar  em
uma  interação  plena  em  cenários  pré-determinados,  de  trocas  rígidas,
padronizadas e imutáveis. Em um sistema reativo informático, baseado em
operações  binárias  matemáticas,  já  se  pode  prever  que  contexto  social,
noções  de  realidade,  processos  significativos  ou  interpretativos  não  são
relevantes. Isto é, a relação ocorre mesmo sem essas considerações. Uma
interação mútua, por sua vez, vai além da ação de um e da reação de outro.
Tal automatismo dá lugar ao complexo de relações que ocorrem entre os
interagentes (onde os comportamentos de um afeta os do outro). Vai além
do input determinado e único, já que a interação mútua leva em conta uma
complexidade global de comportamentos (intencionais ou não e verbais ou
não), além de contextos sociais, físicos, culturais, temporais, etc. Por outro
lado,  os  sistemas  reativos,  por  trabalharem no  automatismo,  não  podem
perceber (ou o fazem com grandes limitações) a maioria das informações
dessa complexidade, nem tampouco elementos meta-comunicacionais. Por
dependerem da programação em sua gênese,  a  comunicação tem poucas
chances de trilhar por processos como ressignificação e contextualização.
Portanto,  novos caminhos não podem ser  trilhados pelas  dificuldades  do
sistema reativo de possibilitar uma construção emergente da interação, de
constantes atualizações. (PRIMO, 2000)

Em linhas  gerais,  pensando  em plataformas  de  streaming  e  participação  do usuário,  as

formas de interação podem potencializar as funções do público, na interface, ao propor geração de

conteúdos pelo mesmo (interatividade) ou simplesmente reduzi-las a um caráter meramente reativo

(interação reativa), nas escolhas de menus pré-propostos, por exemplo.
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A Customização de Conteúdos, eleita como segunda característica da comunicação digital

por Bardoel & Deuze, foi primeiramente incorporado aos sites e portais de jornalismo digital online,

buscando a fidelização do usuário. Assim como a Interatividade, essa característica foca no público.

O  design  das  interfaces  se  adequava  aos  desejos  e  interesses  dos  visitantes  online,  que  são

reconhecidos por tecnologias de fidelização como os cookies – um mini-arquivo com funções de

software que se instala no computador do usuário para reconhecer seu retorno ao site. Hoje, tanto os

cookies, como as várias formas de customização das interfaces, são práticas comuns em sites de

comunicação, de marketing empresarial ou plataformas de arte. Nas atuais plataformas de streaming

é visível essa prioridade nos designs das interfaces, já que estamos lidando com gêneros de música,

cinema e games, implicando em diferentes gostos e escolhas do público. É um recurso que reafirma

as escolhas pessoais, como explicam os autores:

“A  tecnologia  da  internet  não  apenas  permite  a  interação  rápida  entre
jornalista,  organização  e  usuário,  mas  também  a  personalização  dessa
interação em particular (especialmente pelo usuário). Isso não significaria
adaptar o trabalho ou o programa às necessidades e vontades percebidas de
um público sem rosto investigado por empresas de pesquisa de marketing.
Isso  significa  montar  um  produto  jornalístico  para  atender  o  cidadão
individualmente.  (...)  Permite  que o leitor  entre  a qualquer  momento em
uma determinada página da Web e assista suas escolhas pessoais (...)”  211

(tradução do autor) 

Tanto a Hipertextualidade como a Multimidialidade, a terceira e quarta características eleitas

por Bardoel & Deuze, são parte estruturante da (nova) forma de escrita no ciberespaço, desde o

surgimento da Web, aproveitando os recursos de hiperlinks (texto expandido) e convergência de

mídias  (áudio,  texto,  imagem),  “que  é  o  aspecto  profissional  de  oferecer  informações  sobre

informações”.212 Nas plataforma de streaming, a multimidialidade seria a principal característica na

composição da interface, abrindo mão, inclusive, de textos informativos mais densos. 

4.3 – Memória (ou arquivo?) e atualização contínua

As características  da comunicação  digital  (em especial  do  jornalismo  online),  elencadas

como  Interatividade,  Customização  de  Conteúdos,  Hipertextualidade  e  Multimidialidade,  por

211 “The technology of the Internet not only allows for fast interaction between journalist, organisation and user, but 
also for customisation of that particular interaction (especially by the user). This would not mean adapting the paper
or the program to the perceived needs and wants of a faceless audience probed by marketing research firms. This 
means putting a journalistic product together to cater for the individual citizen. (...) Allow the reader to login at any 
time to a certain Web page and watch their personal picks (…)” 

212 “which is the professional aspect of offering information about information”
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Bardoel  & Deuze já  havia sido trazidas  pelo pesquisador  brasileiro Palácios  (1999) que elegeu

igualmente  Multimidialidade/Convergência,  Interatividade,  Hipertextualidade,  Personalização,

trazendo  mais  dois  elementos:  Memória  e  a  Atualização  Contínua,  ampliando  para  seis  as

características da comunicação digital.

Sobre a Memória, Palacios (1999) defende que a acumulação de informações é mais viável

técnica e economicamente na Web do que em outras mídias. Pois, segundo o autor, desta maneira, o

“volume de informação anteriormente produzida e diretamente disponível ao Utente e ao Produtor

da  notícia  é  potencialmente  muito  maior  no  jornalismo  online,  o  que  produz efeitos  quanto  à

produção e recepção da informação jornalística”. Palácios falava de uma memória que poderia ser

recuperada (nos bancos de dados digitais) pelos buscadores  online. Além disso, hoje dispõe-se de

ferramentas  da indexação e categorização com as etiquetas  (tags) que facilitam a ordenação de

buscas e resultados. Diferente da ideia de arquivo, muito presente nos meios de comunicação offline

e tradicionais, a noção de memória é de uma memória expandida e expansível, impregnada pela

Instantaneidade no acesso e pela possibilidade da Atualização Contínua:

A  rapidez  do  acesso,  combinada  com  a  facilidade  de  produção  e  de
disponibilização,  propiciadas  pela  digitalização  da  informação  e  pelas
tecnologias telemáticas, permitem uma extrema agilidade de atualização do
material nos jornais da Web. Isso possibilita o acompanhamento contínuo
em torno do desenvolvimento dos assuntos jornalísticos de maior interesse.
(…) Sem limitações de espaço, numa situação de extrema rapidez de acesso
e alimentação (Instantaneidade e Interactividade) e de grande flexibilidade
combinatória (Hipertextualidade), o Jornalismo tem na Web a sua primeira
forma de Memória Múltipla, Instantânea e Cumulativa. (PALACIOS, 1999)

Embora  estejamos  falando  de  comunicação  digital,  essas  características  são  totalmente

absorvíveis nas plataformas de outros conteúdos, inclusive artísticos. É nesse sentido que Palacios,

mesmo defendendo que essas mídias digitais  online não suplantariam as mídias anteriores offline,

sendo  essas  características  apresentadas  “majoritariamente  como  Continuidades  e

Potencializações”, a Memória é, para o autor, o ponto de ruptura:

Na  Web,  no  entanto,  a  conjugação  de  Memória  com  Instantaneidade,
Hipertextualidade e Interactividade, bem como a inexistência de limitações
de armazenamento de informação, potencializam de tal forma a Memória
que  cremos  ser  legítimo  afirmar-se  que  temos  nessa  combinação  de
características  e  circunstâncias  uma  Ruptura  com  relação  aos  suportes
mediáticos anteriores. (PALACIOS, 1999)
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4.4 – Tipologias de (ciber) mídias?

Ainda  no  campo  da  comunicação  digital,  Salaverría  (2017)  introduz  contribuições

importantes sobre o que ele chama de “tipología de los Cibermídia periodísticos”,  que, embora

focados no  jornalismo online, pontuam aspectos aplicáveis às demais plataformas, talvez podendo

servir como “bases teóricas para su clasificación”. 

O surgimento da Internet em fins de 1969, originalmente com perfil militarista, teve sua

estrutura apropriada e ressignificada em meados dos anos de 1980 pelas instituições de ensino e

mercado,  passou a ser pensada como uma nova mídia, numa referência aos meios de comunicação

anteriores, como numa espécie de evolução, continuidade, expansão. Para Salaverría, houve uma

sequência  de  pensamentos  de  pesquisadores  que  foram  tentando  estabelecer  um  lugar  para  a

internet, em especial a Web, dentro, porém, desse viés comunicacional:

“A mídia digital foi impulsionada desde o seu nascimento no mesmo nível
supremo de mídia da imprensa, rádio e televisão (Morris & Ogan, 2002).
Ele  foi  imediatamente  reconhecido  como  a  categoria  “quarta  mídia”
(Bonington, 1995; Gang, 1998; Macnamara, 2010), dotada de “sua própria
idiossincrasia e características que o distinguem de outras mídias” (Pareja
Pérez,  2003:  36).  Nos  primeiros  anos,  alguns  autores  descreveram  essa
recente  mídia  como  uma  síntese  evoluída  dos  anteriores  (Fidler,  1997).
Canga  Larequi,  por  exemplo,  sublinhou,  no  início  deste  século,  que  a
Internet “combina as características das três mídias tradicionais”,  embora
“combine essas características com novas formas de apresentar os conteúdos
(...) como interatividade, multimídia, hipertexto, link etc. ”(Canga Larequi,
2001).  Em suma,  as  mídias  digitais  se  apresentaram como organizações
jornalísticas  semelhantes  às  existentes,  mas  enriquecidas  com  certas
características próprias.” 213 (tradução do autor)

Pudemos depois pensar que a internet não era uma nova mídia, nem se prestava apenas à

comunicação focada em jornalismo. Trata-se de uma ambiência complexa, capaz de ter – em sua

base multimídia com áudio, imagens fixas e em movimento, textos e links – uma infinidade de

produtos e serviços, num espectro que vai desde a comunicação em suas várias das formas, aos

serviços de compras e bancos, armazenamentos/bancos de dados etc, acentuados radicalmente pelo

213“El medio digital fue aupado desde su nacimiento al mismo nivel mediático supremo de la prensa, la radio y la 
televisión (Morris & Ogan, 2002). Se le reconoció inmediatamente la categoría de “cuarto medio” (Bonington, 
1995; Gang, 1998; Macnamara, 2010), dotado de “su propia idiosincrasia y características que lo distinguen de los 
otros medios” (Pareja Pérez, 2003: 36). En los primeros años, algunos autores describían al medio recién llegado 
como una síntesis evolucionada de los anteriores (Fidler, 1997). Canga Larequi, por ejemplo, subrayaba justo al 
comienzo de este siglo que internet “aúna las características de los tres medios tradicionales”, si bien “combina 
estas características con nuevas maneras de presentación de los contenidos (...) tales como interactividad, 
multimedia, hipertexto, vínculo, etc.” (Canga Larequi, 2001). Los medios digitales, en fin, se presentaban como 
organizaciones periodísticas similares a las existentes, pero enriquecidas con ciertos rasgos propios.” 
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ampliação técnica das comunicações  peer2peer214 e pela liberação do pólo de emissão. Salaverría

fará  uma  série  de  considerações  sobre  essas  tentativas  de  categorização,  mas  elege  o  termo

cibermídia  (cibermeio)  para  distinguir  dos  meios  de  comunicação  anteriores.  (imprensa,  rádio,

televisão).  Ele  considera  que,  no  entanto,  que  as  diferenças  entre  as  várias  cibermídia  têm

apresentados suas fronteiras cada vez mais difusas. Mesmo assim Salaverría busca elencar nove

critérios para a distinção de cibermídia: 1) plataforma, 2) temporalidade, 3) tópico, 4) escopo, 5)

propriedade, 6) autoria, 7) abordagem, 8) finalidade econômica e 9) dinamismo. Segundo o autor,

podemos pensar na aplicação desses critérios para identificar o tipo de cibermídia:

O autor elege o termo Plataforma como uma Cibermídia apenas para web; para tablets; para

smartphones e a Cibermídia multiplataforma. O autor alerta sobre o futuro item nessa plataforma:

“de fato, não parece exagero imaginar que, em um futuro mais ou menos próximo, possamos ver

como a cibermídia de “realidade virtual”, “holográfica”, “háptica” pode parecer - isto é, que eles

incorporam sensações táteis - e fórmulas como essa.”.215 (tradução do autor)

O  item  Temporalidade  é  pensado  de  3  formas:  Cibermídia  jornalístico;  Cibermídia  de

atualização contínua e Cibermídia policrônica, entendendo aqui que as cibermídias policrônicas ou

multitemporais são aqueles que, segundo Salaverría,  misturam características dos dois anteriores

(notas noticiosas fixas e permanente atualização dos conteúdos).

Salaverría destaca o Tema como elemento a ser pensado na Cibermídia de informação geral; e

na Cibermídia de informação especializada.

O  Alcance  pode  se  dar  como  Cibermídia  internacional  ou  global;  Cibermídia  nacional;

Cibermídia local e Cibermídia de bairro.

Sobre a Titularidade, Salaverría cria duas categorias, Cibermídia de titularidade pública ou

Cibermídia de titularidade privada. Aqui a titularidade “indica quién es propietario de un medio”

Autoria definirá se é uma autoria individual ou Cibermídia com autoria coletiva. Para o autor,

a autoria identifica o editor do seu conteúdo. Mas “propriedade e autoria podem coincidir na mesma

pessoa física ou jurídica, mas também podem diferir."216 (tradução do autor)

O item Enfoque destacará se a Cibermídia é jornalística ou não jornalística.

A Finalidade econômica separa em "com fins lucrativos" e Cibermídia sem fins lucrativos. 

214 Peer-to-peer é um procedimento na arquitetura de redes de computadores onde cada ponto conectado funciona 
tanto como emissor como receptor (cliente/servidor),  criando condições livres para o compartilhamentos de dados 
sem controle de uma máquina central, o que reestrutura as formas de comunicação anteriores onde os papeis de 
emissor e receptor eram definidos, imutáveis e não alternáveis. Com a internet, o polo de emissão é também 
receptor e vice-versa.

215“en efecto, no parece descabellado imaginar que en un futuro más o menos próximo podamos ver cómo aparecen 
cibermedios de “realidad virtual”, “holográficos”, “hápticos” - es decir, que incorporan sensaciones táctiles -y 
fórmulas por el estilo”

216“titularidad y autoría pueden coincidir en una misma persona física o jurídica, pero también pueden diferir.”
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Sobre  o  Dinamismo,  Salaverría  cria  as  categorias  de  Cibermídia estáticas  e  Cibermídia

dinâmicas.   “Os  primeiros  (...)  são  aqueles  que  fazem  pouco  ou  nenhum  uso  de  recursos  de

hipertexto, interatividades e multimídia. Os segundos, ao contrário, são aqueles que se distinguem

pelo oposto.”217

Embora “as espécies da cibermídia se multiplicaram a tal ponto que é necessário formular

categorias cada vez mais específicas”218, é possível pensarmos na aplicação dessas caraterísticas nos

diferentes serviços atuais de streaming. 

Podemos  pensar  em  quatro  grandes  blocos.  O  primeiro  diz  respeito  aos  modelos  de

audiovisual de grandes marcas e as  Plays e as Go (já comentadas no capítulo 3),  que são extensões

de empresas do cinema e da música, como Fox, Sony, Telecine, Vivo, Claro, AXN, TNT etc. O

segundo bloco são as plataformas destinadas a projetos próprios, como o Netflix; e têm seu próprio

banco de dados de vídeos. O terceiro bloco são de projetos que incluem serviços específicos de

música e banco de dados de vídeos em plataformas comerciais (projetos que usam comercialmente

o Vimeo, YouTube etc), como o NPR, Tidal, KEXP. Num quarto bloco podemos incorporar os

streamings  das  redes  sociais  digitais,  que  “liberam”  a  propriedade  do  streamings para  o

dono/usuário das contas. Então, metodologicamente, poderíamos separar essa cibermídia, pensada

por  Salaverría, e aqui deslocada para o campo do streaming, nesses quatro caminhos de modelos de

negócios, pensando ainda na aplicação das nove características elencadas pelo autor. No entanto,

nessa pesquisa, me interessam os terceiro e quarto blocos: projetos comerciais e cooperativos que

incluem expansão dos eventos de  música ao vivo e banco de dados de vídeos em plataformas

comerciais; e o uso de streamings em redes sociais virtuais e plataformas de canais pessoais.

4.5 – Métodos em arte (e netnografias)

Num outro caminho das metodologias de arte, não necessariamente no campo das culturas

digitais, Fortin e Gosselin (2014) apontam que “a pesquisa nas artes, no sentido mais amplo, se

aplica à investigação que é realizada no campo das artes.” Eles elegem 3 categorias de abordagem:

As pesquisas  sobre as  artes  (...),  pesquisas  para  as  artes  e  pesquisas  em artes  (por  exemplo,  a

compreensão do conhecimento incorporado de um coreógrafo ou artista), que coloca o pesquisador

em lugares como observador apenas, como investigador para produzir e como um pesquisador em

seu processo criativo. Em linhas gerais, os autores defendem que as pesquisa em arte não podem se

217“Los primeros (…) son aquellos que hacen un uso escaso o nulo de los recursos hipertextuales, interactivos y 
multimedia. Los segundos, por el contrario, son aquellos que se distinguen por lo contrario.

218“ Las especies de cibermedios se han multiplicado hasta un punto en el que resulta necesario formular categorías 
cada vez más específicas”
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basear  principalmente  em modelos  quantitativos,  na medida  em que os aspectos  subjetivos  dos

processos  e  produtos  artísticos  –  estética,  fruição  –  devam  ser  considerados  e  isso  gera  uma

instabilidade em modelos de pesquisa fixo (positivistas, quantitativos). 

Um paradigma é um conjunto de pressupostos, de crenças e de valores que
determina  o  ponto  de  vista  de  uma  disciplina  ou  de  uma  área  do
conhecimento.  Paradigmas  são  molduras  que padronizam a condução do
conhecimento. De acordo com o paradigma positivista, existe uma realidade
observável  e  mensurável,  que  é  divisível  em  variáveis  que  podem  ser
estudadas de acordo com os modelos hipotético e dedutivo. Todo fenômeno
pode  ser  explicado  em  termos  do  efeito  de  determinadas  variáveis.  A
realidade  independe  das  observações  e  dos  valores  daqueles  que  a
descrevem.  Os  procedimentos  metodológicos  baseiam-se  em  grandes
amostras representativas, a fim de tornar as teorias generalizáveis a grandes
populações. O objetivo da pesquisa é de predizer e controlar os fenômenos.
(…) Por outro lado,  um estudo no paradigma pós-positivista  não tentará
predizer  um  fenômeno  ou  buscar  leis  gerais.  O  paradigma
pós-positivista/qualitativo postula a existência de múltiplas construções da
realidade  segundo  os  pontos  de  vista  dos  pesquisadores.  Ele  difere  do
paradigma positivista quanto à crença de que o conhecimento não pode ser
separado do investigador. Partindo do pressuposto de que a realidade é uma
construção  social  e  cultural,  os  indivíduos  só  podem  compreender  e
representar realidades através de símbolos. Para artistas envolvidos em uma
pesquisa baseada na prática em artes visando uma tese-criação, o paradigma
pós-positivista é mais apropriado do que o paradigma positivista, uma vez
que eles enfocam aspectos do mundo experiencial individual, subjetivo ou
intersubjetivo. (FORTIN e GOSSELIN, 2014)

Penso, então, que esse problema se amplia quando deslocamos a experiência de arte para as

redes digitais,  onde novos elementos  fazem parte dos processos e dos produtos,  na observação

artística.  Nessa  aurora  de  novas  formas  de  espetáculo  (musical,  hipermidiático,  ao  vivo)  quais

seriam  as  novas  estratégias  de  metodologias  ou  bases  para  uma  matriz  de  análise  desses

acontecimentos?

Fortin e Gosselin comentam que o paradigma pós-positivista pode ser pensando em três

tradições filosóficas, quando buscamos refletir sobre processos artísticos, sob investigação.

Primeiro, temos o pensamento fenomenológico/hermenêutico que abrange a
pesquisa  focada  na  descrição  e  na  compreensão  da  situação  (…).  Em
segundo  lugar,  temos  o  pensamento  crítico,  comumente  chamada  teoria
crítica, que abrange a pesquisa visando à produção de mudanças em uma
situação concreta, integrando ação no processo de investigação. Geralmente,
ele está ligado à Escola de Frankfurt, à Escola de Chicago ou, no Brasil, ao
trabalho  de  Paulo  Freire.  A  premissa  ontológica  desta  postura  é  que  a
realidade é mascarada por um conjunto de estruturas sociais e políticas que
envolvem relações de dominação. E em terceiro lugar, temos o pensamento
pós-moderno e  pós-estruturalista  que inclui  pesquisas  que questionam os
próprios fundamentos do conhecimento e da realidade, seja apresentando a
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pluralidade de pontos de vista, seja mostrando os processos de subjetivação,
seja  jogando  com  a  polissemia  da  linguagem.  (…)  O  investimento  de
pesquisadores nestas tradições filosóficas resultaram em diferentes tipos de
pesquisa etnográfica. Aqui, o termo etnografia indica uma orientação muito
ampla que pode assumir diversas  possibilidades de utilização dos dados.
(FORTIN e GOSSELIN, 2014)

Fundamentalmente sua idéia é abrir mão de modelos estabelecidos como definitivos e nos

abrirmos para novas descobertas e visões. Destacam a etnografia como um campo flexível,  por

exemplo. A etnografia como um método de análise aplicável ao campo da arte, separando-a em 3

caminhos:  “interpretativa  (ligada  ao  pensamento  fenomenológico/hermenêutico),  em  etnografia

crítica  (relacionada  à  teoria  crítica)  e  em etnografia  pós-moderna  (ligada  ao  pensamento  pós-

moderno/pós-estruturalista).”  Embora  defendendo  uma  “bricolagem  metodológica”,  Fortin  e

Gosseli, que anotam ser necessário “considerar a etnografia interpretativa, crítica e pós- moderna,

como ferramentas  ajustáveis  e  aplicáveis  a  todos  os  tipos  de  projetos  de  arte,  seja  teórico  ou

prático”, apontam essa postura etnográfica pós-moderna como uma possibilidade mais próxima às

questões  atuais  do  pesquisador  que  se  depara  com  uma  “realidade  (que)  é  sempre  parcial  e

problemática, pois depende de linguagem”, já que é “necessário, portanto, revelar a pluralidade e a

polissemia da linguagem na condução da pesquisa.” E que modelos conceituais são oferecidos “para

serem regularmente revistos avaliados,  contestados e aprimorados.” Eles indicam que,  enquanto

pesquisas baseadas em metodologias de fenomenologias são sistêmicas e utilizam de ferramentas

mais  tradicionais  na  coleta  e  análise  de  dados  (como  entrevistas,  observação  participante,

documentos, análise temáticas, de teoria fundamentada, análise sistêmica…), as metodologias pós-

modernas/pós-estruturalistas, que buscam questionar a partir das desestabilização e desconstrução

de paradigmas  anteriores,  buscam práticas  analíticas  criativas  (“auto-etnografia,  escrita  criativa,

narrativa,  poesia,  texto dramático,  relato  estratificado alternando ficção e  teoria,  colagem de e-

mails, montagens de conversas etc”), resultando em escrituras criativas e auto-etnográficas. Eles

arrebatam: “O desafio da etnografia pós-moderna é, portanto, acolher a ficção e as experiências

individuais subjetivas, mantendo a credibilidade e rigor de pesquisa.”

Penso  que  as  observações  de  Fortin  e  Gosseli  nos  auxiliam  nessa  busca  por novas

metodologias ou bases para uma matriz de análise desses acontecimentos, abrindo espaço para uma

bricolagem nas anotações e reflexões sobre os objetos. Por isso a ideia de recuperar, neste capítulo,

algumas metodologias focadas em arte e culturas digitais, na busca de uma bricolagem, na medida

em que, vivenciando essa aurora desses novos tipos de espetáculos, vivencio ainda a inexistência de
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uma matriz fundada para análise de narrativas artísticas em ambientes online e ao vivo, em serviços

de streaming.

Quando selecionei 3 objetos iniciais para as análises (e que logo se tornaram 7 exemplos,

com a inclusão de mais 1 principal e mais 3 complementares), pensei que os mesmos, por estarem

associados à música e  streaming poderiam ser analisado sob um ponto de vista similar,  já que

traziam  enormes  similaridades  e  logo  percebo  que,  mesmo  com  varias  convergências  e

potencializações, as experiências  apontavam muitas descontinuidades e até discrepâncias, mesmo

em se tratando de espetáculos ao vivo de música. Eram imaterialidades e materialidades diferentes,

formas  de  difusão  diversificadas,  público  geopresencial  e  remoto…Questões  particulares  que

pedem uma flexibilização de um possível projeto de modelo de análise, como propõem Fortin e

Gosseli.

Kozel (2011) reforça esse pensamento ao dizer que pesquisa artística é uma “convergência

de materialidades; às vezes um choque, outras vezes um fluxo suave, às vezes é como se ritmos

diferentes atuassem em contraponto puxando o pesquisador em direções diferentes.”219 Ela acredita,

em sua  pesquisa  de  dança  e  tecnologias,  que  quando  se  trabalha  “sobre  corpos  e  tecnologias

digitais,  não  apenas  o conceito  de  conhecimento  é  reestruturado,  mas,  necessariamente,  nossos

modos  de  percepção  e  noções  de  materialidade  também mudam.  Além disso,  as  metodologias

utilizadas precisam ser escolhidas de maneira fiel à pesquisa, e a voz e a saída podem desafiar as

convenções.” 220 

A autora alega que a área de pesquisa artística oferece desafios distintos, mas que é cada vez

mais “atraente à medida que as tecnologias digitais se tornam cada vez mais onipresentes, desde

pequenos chips  inseridos  em objetos  comuns até  aplicativos  em rede  vastos  e  interconectados,

impactando a maneira como nos comunicamos, criamos e socializamos”.221 (tradução do autor)

Se pensamos ainda em categorias e linguagens/narrativas mais abrangentes (cinema, música,

escultura,  artesanato,  literatura,  pintura,  performance…)  é  possível  que  encontremos

métodos/matrizes de análise já formatados. No caso do cinema, a teoria do cinema elege algumas

paradigmas  baseados  nos  próprios  gêneros  cinematográficos  e  suas  diferentes  características

narrativas,  mas  sempre  baseadas  em  elementos  da  composição/enquadramento,  sonoridades  e

montagem. Mas é só expandir o conceito de cinema  - como o do Cinema expandido – e ainda

219“convergence of materialities; sometimes a clash, other times a smooth flow, occasionally it is as if different 
rhythms play in counterpoint pulling the researcher in different directions.”

220“across bodies and digital technologies not only is the concept of knowledge restructured but, of necessity, our 
modes of perception and notions of materiality also shift.” Por isso, para Kozel, “further, the methodologies used 
need to be chosen in a way that is faithful to the research, and the voice and output may defy convention.”

221“This area of artistic research offers distinct challenges but is increasingly compelling as digital technologies 
become ever more ubiquitous, from tiny chips inserted in common objects to vast and interconnected networked 
applications impacting how we communicate, create and socialize.”
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associá-los a novos espaços de difusão (como tablets, tvs…) que as metodologias (tradicionais) de

análise são colocadas em revisão e buscam ampliar-se para incorporar ouros elementos e novos

paradigmas de análise.

A experiências de música ao vivo em redes telemáticas não são mais shows de músicas,

apenas, mas um acontecimento audiovisual. Estaria mais próxima às artes visuais do que da música

em  si,  como  narrativa  não  contaminada  (pelos  enquadramentos  de  câmeras,  pelas  formas  de

transmissão  etc).   Mais  que  isso,  coloca  em discussão  novas  dicotomias  como palco/interface,

platéia/internautas,  corpo/presença,  como  uma  reversão  das  estruturas  tradicionais

(artista/palco/platéia) para novas estruturas remotas. Não incluo aqui, por exemplo, a instalação de

novos modelos de negócios, obviamente impactantes e impactados por essas estruturas remotas, por

não ser objeto de minha pesquisa.

Concretamente, vivemos um momento acentuado de instabilidade das categorias artísticas e

suas  características  narrativas  –  pelas  fusões  e  contaminações de  linguagens  e  pelos  impactos

tecnológicos - e em consequência também uma fragilidade do modelos de análise. Arlander (2011,

p. 318), usando a Finlândia como exemplo, fala dessa instabilidade nesse mundo de visualidades

que nos cerca:

“A arte visual é uma categoria instável. às vezes, é usado apenas para artes
plásticas (pintura,  escultura,  arte gráfica etc.)  e distingue-se da arte e do
design,  como na  Finlândia.  às  vezes  é  usado  como uma  categoria  mais
ampla,  incluindo  artesanato  e  cultura  visual.  as  artes  centradas  na  visão
podem ser justapostas às artes centradas no som, como a música, embora
muitos  trabalhos  hoje  sejam  audiovisuais.  Poderíamos  também  falar  do
texto visual em oposição ao oral sonoro. Para complicar, áudio arte (ou arte
sonora) é um gênero da arte visual contemporânea; e dança, teatro e cinema
são todos visuais, mesmo que possamos falar da  performance visual como
um gênero.” 222 (tradução do autor)

Gostaria  de  pontuar  ainda  que,  principalmente  no  campo  do  teatro,  há  proposições  de

metodologias de análise e teoria do espetáculo223, basicamente apoiadas na Semiótica, mas que não

as tomo como eixo principal pois o foco que busco é o da música, em situação de streaming e sua

relação com as culturas digitais no ambiente hipermídia. 

222“Visual art is a shifting category. sometimes it is used for fine arts only (painting, sculpture, graphic art, etc.) and 
distinguished from art and design, as in Finland. sometimes it is used as a broader category including crafts and 
visual culture. arts centred on vision can be juxtaposed with arts centred on sound, like music, though many works 
today are audiovisual. We could also speak of the visual textual as opposed to the sonic oral. To complicate matters,
audio art or sound art is a genre within contemporary visual art; and dance, theatre and film are all visual, even 
though we can speak of visual performance as a genre.”

223É o caso de Patrice Pavis em A análise dos espetáculos (São Paulo: Perspectiva, 2003); e André Helbo em Teoria 
del espectáculo (Buenos Aires, Galerna, 1989); e ainda Elisa Belém em Modos de Análise dos Espetáculos: um 
olhar panorâmico (este último mais focado em dança), disponível é 
https://www.cocen.unicamp.br/revistadigital/index.php/lume/article/view/313.
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Kartomi  (2014)  escreve,  de  forma  sintética,  que  uma  performance  musical  “pode  ser

definida como a apresentação ao vivo de um evento de música por músicos e outros participantes ou

partes interessadas em um determinado momento e local, geralmente na presença de uma platéia”224,

em seu texto Concepts, Terminology and Methodology in Music Performativity Research, onde a

autora termina por optar pelo conceito de performatividade, que, para ela, envolve outros aspectos,

se aproximam da noção de cena musical em seu momento de manifestação e convergências: o show

e seus entornos. Kartomi afirma que:

O conceito de performatividade musical, por outro lado, inclui não apenas a
produção de sons e movimentos do artista / artista,  persona (presença no
palco),  competência,  abordagem e estilo,  mas também fatores  influentes,
como a acústica e o estilo do artista. local, organização do palco ou arena,
assentos do público, iluminação e contribuições do diretor, técnicos, artistas
de apoio,  maquiadores,  organizadores de eventos,  empresários,  público e
clientes; na verdade, todos os envolvidos no processo de concretizar uma
performance para sua fruição.” 225 (tradução do autor) 

O que me interessou no pensamento da autora foi seu foco sobre a metodologia de pesquisa,

onde ela  vai  estabelecer  alguns critérios  ou caminhos,  nem sempre objetivos,  para analisar  um

acontecimento musical. Insisto em pensar no termo performance por ser uma noção ainda “guarda-

chuva”, abrangente, para vários tipos de experiências em “tempo-real” e que, a meu ver, se aplicar

melhor a boa parte dos exemplos que trouxe para análise. Igualmente ainda tenho restrições (ou

dúvidas)  sobre  o  termo  performatividade,  mesmo  diante  desse  momento  onde  ouvimos

performatividade  de  todo  tipo  (performatividade  algorítmica,  performatividade  esportiva…).  O

termo performatividade remete aos estudos sobre gênero226,  pensada por Judith Butler em conexão

224“may be defined as the live presentation of a music event by musicians and other participants or stakeholders at a 
given time and place, usually in the presence of an audience”.

225“The concept of music performativity, on the other hand, includes not only the artist’s/artists’ production of sounds 
and movements, persona (stage presence), competence, approach, and style, but also influential factors such as the 
acoustics and style of the venue, the arrangement of the stage or arena, audience seating, the lighting, and the 
contributions of the director, technicians, back-up artists, make-up artists, event organizers, entrepreneurs, 
audience, and patrons; indeed everyone involved in the process of bringing a performance to fruition.”

226Na entrevista à Carla Rodrigues, publicada na Revista Cult (“A performatividade de gênero e do político “, 
Setembro/2015), Butler afirma que: “Eu pretendo, sim, falar sobre política corporal, sobre a importância de corpos 
reunidos, o porquê de podermos pensar a performatividade não só como algo que uma pessoa faz, mas também 
como algo encenado no coletivo. Eu pretendo demonstrar que meu trabalho sobre performatividade de gênero está 
ligado à política de precariedade sobre a qual tenho pensado nos últimos anos. Afinal, ainda que tenhamos que lutar
por liberdades individuais, temos que pensar o lugar de corpos atuantes e de corpos movendo-se livremente dentro 
de uma democracia. A meu ver, não existe democracia sem assembleia, e nenhuma assembleia sem uma forma 
plural e consubstancial de performatividade.” https://revistacult.uol.com.br/home/performatividade-de-genero-e-do-
politico
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com a noção ligada aos Atos Performativos do filósofo da linguagem JL Austin227. Austin discute os

atos  da  fala  como  enunciados  performativos,  onde  dizer  algo  seria  mais  do  que  enunciados

constativos (descrevendo a realidade, falar sobre a realidade), mas sugerir que essa fala, ao ser dita,

já significaria  fazer algo (“vou jantar logo mais”).  Então atos performativos seriam, a partir  do

dizer,  estar  realizando  o  dito,  ou  acionando  uma  ação  ao  dito.  Se  dizer  é  transmitir  algo

(informação); em atos performativos, a partir de determinados verbos ou frases, é uma maneira de

enunciar a ação. Silva (2005) faz uma síntese228 do pensamento de Austin:

A Teoria dos Atos de Fala surgiu no interior da Filosofia da Linguagem, no
início  dos  anos  sessenta,  tendo  sido,  posteriormente  apropriada  pela
Pragmática. Filósofos da Escola Analítica de Oxford, tendo como pioneiro o
inglês  John  Langshaw  Austin  (1911-1960),  seguido  por  John  Searle  e
outros, entendiam a linguagem como uma forma de ação ("todo dizer é um
fazer"). Passaram, então, a refletir sobre os diversos tipos de ações humanas
que se realizam através da linguagem: os "atos de fala", (em inglês, "Speech
acts"). Inicialmente, Austin (1962) distinguiu dois tipos de enunciados: os
constativos  e  os  performativos:  Enunciados  constativos  são  aqueles  que
descrevem ou relatam um estado de coisas, e que, por isso, se submetem ao
critério de verificabilidade, isto é, podem ser rotulados de verdadeiros ou
falsos.  Na  prática,  são  os  enunciados  comumente  denominados  de
afirmações, descrições ou relatos, como Eu jogo futebol ; A Terra gira em
torno do  sol;  A mosca  caiu  na  sopa,  etc.  Enunciados  performativos  são
enunciados que não descrevem, não relatam, nem constatam absolutamente
nada, e, portanto, não se submetem ao critério de verificabilidade (não são
falsos nem verdadeiros).  Mais precisamente,  são enunciados que,  quando
proferidos  na  primeira  pessoa  do  singular  do  presente  do  indicativo,  na
forma  afirmativa  e  na  voz  ativa,  realizam  uma  ação  (daí  o  termo
performativo:  o  verbo  inglês  to  perform  significa  realizar).  Eis  alguns
exemplos: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; Eu te
condeno  a  dez  meses  de  trabalho  comunitário;  Declaro  aberta  a  sessão;
Ordeno que você saia; Eu te perdôo. Tais enunciados, no exato momento em
que são proferidos, realizam a ação denotada pelo verbo; não servem para
descrever  nada,  mas  sim  para  executar  atos  (ato  de  batizar,  condenar,
perdoar, abrir uma sessão, etc.). Nesse sentido, dizer algo é fazer algo. Com
efeito, dizer, por exemplo, Declaro aberta a sessão não é informar sobre a
abertura da sessão, é abrir a sessão. São os enunciados performativos que
constituem o maior foco de interesse de Austin. (SILVA, 2005)

Silva  traz  alguns  exemplo  para  o  entendimento  dos  atos  da  fala  que  funcionam  como

enunciados performativos, quando destaca que é “preciso observar, no entanto, que o simples fato

de proferir um enunciado performativo não garante a sua realização.” O autor defende que para que

um enunciado performativo seja bem-sucedido, ou seja, “para que a ação por ele designada seja de

fato realizada”, é preciso, ainda, que as circunstâncias sejam adequadas:

227Austin, John L. How to do Things with words. New York: Oxford University Press, 1965.
228Teoria dos Atos de Fala, em https://www.filologia.org.br/viiifelin/41.htm
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Um  enunciado  performativo  pronunciado  em  circunstâncias  inadequadas
não é falso, mas sim nulo, sem efeito: ele simplesmente fracassa.” Assim,
por exemplo, se um faxineiro (e não o presidente da câmara) diz: Declaro
aberta a sessão, o performativo não se realiza (isto é, a sessão não se abre),
porque  o  faxineiro  não  tem  poder  ou  autoridade  para  abrir  a  sessão.  0
enunciado  é,  portanto,  nulo,  sem  efeito  (ou,  nas  palavras  de  Austin,
"infeliz"). Aos critérios que precisam ser satisfeitos para que um enunciado
performativo  seja  bem-sucedido,  Austin  denominou  "condições  de
felicidade”. As principais são: falante deve ter autoridade para executar o
ato (como no exemplo do parágrafo anterior); as circunstâncias em que as
palavras são proferidas devem ser apropriadas (se o presidente da câmara
declara aberta a sessão, sozinho, em sua casa, o performativo não se realiza,
porque  não  está  sendo  enunciado  nas  circunstâncias  apropriadas);
Posteriormente,  ao tentar fixar um critério gramatical  para os enunciados
performativos (inicialmente, o critério verbo na primeira pessoa do singular
do presente do indicativo etc.), Austin esbarra em muitos problemas, pois
constata, entre outras coisas, que: 1. nem todo enunciado performativo tem
verbo na primeira pessoa do singular do presente do indicativo na forma
afirmativa e na voz ativa. Eis alguns exemplos: Proibido fumar; Vocês estão
autorizados a sair; Todos os funcionários estão convidados para a reunião de
hoje.  Nesses  exemplos,  os  atos  de  proibição,  autorização  e  convite  se
realizam  sem  o  emprego  de  proíbo,  autorizo  e  convido;  2.  nem  todo
enunciado  na  primeira  pessoa  do  singular  do  presente  do  indicativo  na
forma afirmativa e na voz ativa é performativo. Eis alguns exemplos: Eu
jogo futebol; Eu corro; Eu estudo inglês. Nesses exemplos, os atos de jogar
futebol, correr e estudar inglês não se realizam ao se enunciar tais sentenças.
(SILVA, 2005)

Creio  que  a  noção  de  atos  performativos  e  performatividade  estejam  mais  para  uma

aplicação em outras campos -  Teoria dos Atos de Fala/Filosofia da linguagem e Estudos de Gênero/

Estudos Queer  - e por isso opto por, em pensando em atividades artísticas, pelo uso da noção da

performance que se instala de modo menos problematizante para dialogar com possíveis métodos

de  descrição  e  análise  de  experiências  no  campo  da  música  em  ambientes  de  redes  digitais,

conforme proposição metodológica ligada a esse campo.

Um outro ponto que quero resgatar – embora não seja o foco dessa pesquisa - é a mediação. A

nova ecologia  das  mídias,  sob o  impacto  das  redes  telemáticas,   reestrutura  a  mediação  como

elemento estratégico importante nos processos de acesso à arte em ambiente hipermidiático, tendo

em  vista  a  evolução  da  interação  e  comunicação  peer-to-peer.  Ela  sai  da  esfera  de,  apenas,

transmissão  de  conhecimentos/conteúdos,  para  sofrer  também  novas  moldagens  advindas  das

interfaces e até adaptar as interfaces (por meio da programação e design), orientadas a experiências

artísticas e diversos objetos.  As interfaces  – e seus componentes  – vão criar diferentes e novas

formas de mediação, podendo ser observadas em uma análise das de performances de música ao

vivo. Então, mediação em arte e cultura digital vai além da transmissão de conhecimento, podem
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definir  estruturas  (interfaces),  formas  de  acessos,  geração  de  conteúdos  de  mão  dupla  e

compartilhamento.

Wiencek  (2018)  defende  que  estratégias  de  mediação  refere-se  hoje  a  possibilidade  de

moldar a interface para arte e cultura, seja através da modelagem da interface física ou da mídia;

moldando o conteúdo através da prática curatorial (...); ou moldando explícita ou implicitamente a

mentalidade do visitante, para dar às pessoas a capacidade e a possibilidade de pensar e procurar

criticamente por si mesmas. O Wiencek complementa:

Através da prática de mediação, os visitantes devem ter o poder de co-criar
novos conhecimentos junto à instituição, a comunidade e outros visitantes,
experimentar  formas  de  expressão,  entender  estratégias  artísticas,  assim
como as sociedades e culturas que nos cercam e as estruturas de poder em
jogo através das configurações e itens da tela, mas também para entender
algo sobre si e o que os influencia. 229 (tradução do autor)

O  jornalismo  digital,  em  seu  caráter  de  personalização  (de  conteúdos)  já  vinha

desenvolvendo  essa  prática,  aproveitando  o  caráter  interativo  dessas  novas  mídias  online e  a

participação do usuário/internauta. Entre os exemplos que uso, destaco o Kexp, que, já com práticas

baseadas em educação comunitária, explora, em sua interface, as escolhas do internauta e distribui

os conteúdos em caminhos de escolhas, facilitando a mediação. Wiencek entende ainda mediação

como geração de conhecimento sobre e com arte e cultura na forma de um processo aberto, um

espaço aberto para exploração e engajamento, bem como aprendizado informal que são moldados

por 4 campos:

A exibição/apresentação abrange o componente de interface da mediação
entre arte e cultura, o meio termo entre arte e artefato cultural e o público,
como é  apresentado ou  representado,  como as  pessoas  podem acessar  e
interagir  com ele,  mas também como a exibição/apresentação molda e é
moldada pelas outras três áreas. O pensamento coloca o foco na deliberação
individual sobre arte e cultura, métodos para alcançar insights sobre e com
arte  e  cultura,  pesquisa  e  geração de  conhecimento envolvendo todas  as
partes da mediação cultural, mas também a questão de como a exibição, a
aprendizagem e o novo conhecimento moldam a percepção do visitante e as
idéias que se obtém, a maneira como se pensa sobre arte e cultura.  Mas
também abrange  como as  estratégias  artísticas  ou  estratégias  /  normas  /
valores culturais podem moldar o modo de pensar e / ou expressão. Essa
noção deriva do que Martha Fleming chama de "pensar através dos objetos",
onde ela define a exibição - especialmente as exposições - como uma prática
intelectual. Isso está intimamente ligado à área de Discussão, que abrange a

229“Through the mediation practice visitors should be empowered to co-create new knowledge together with the 
institution, the community and other visitors, to experiment with forms of expression, to understand artistic 
strategies as well as the societies and cultures surrounding us and the power-structures at play through the display-
settings and items on display, but also to understand something about themselves and what influences them.
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dimensão  social,  comunicativa  e  discursiva  do  engajamento  com  arte  e
cultura  e  com outras  pessoas  envolvidas  no  processo  de  mediação,  bem
como  com  as  comunidades  e  a  sociedade  em  geral.  Esse  processo
comunicativo  permite  gerar  novos  conhecimentos  de  forma  co-criativa,
incluindo  diferentes  pontos  de  vista  individuais,  os  quais,  por  sua  vez,
podem influenciar a exibição e a contextualização do patrimônio cultural,
bem como nosso pensamento ou moldar e mudar comunidades, sociedades e
culturas. Mas as estruturas comunicativas também permitem processos de
aprendizagem baseados na comunidade. O aprendizado sobre e com arte e
cultura  inclui,  portanto,  abordagens  de  aprendizado  e  educação  cultural,
conforme  descrito  acima,  e  ficou  evidente  que  a  diferenciação  de
aprendizado  e  educação  é  fundamental  nas  abordagens.230 (tradução  do
autor)

Embora focado em mediação no campo da educação (de arte e cultura),  Wiencek, ao eleger

a  Apresentação/exibição  (Displaying),  o  pensar/pensamento  (Thinking),  a  Discussão/Discutir

(Discussion) e o Aprendizado/Estudar (Learning), cria um quadrado de ações que mostra o quanto a

mediação  está  além  do  acesso  ao  conhecimento  e  o  amplia  a  um  campo  mais  complexo  de

interlocução e subjetividades via interfaces. Mais uma vez o projeto Kexp comporta esse quatros

campos  em  sua  plataforma  “abrigadora”  dos  projetos  de  live  streaming,  educação  e  ações

comunitárias, presentes em seus shows, debates temáticos com a comunidade, formação acadêmica

e atuação local  em bairros.  Talvez  a mediação mereça um estudo aprofundado no triângulo da

emissão/recepção/interfaces digitais aplicadas aos lives streamings em pesquisa futuras.

Retomo  Kartomi  em  suas  idéias  sobre  metodologia  e  em  meu  exercício  de  pensar

performance em lugar de performatividade, já que entendo sua descrição de performatividade como

o contexto de cena musical,  já pensada pelos Estudos Culturais.  Sá (2011), em diálogo com as

idéias de Straw231 (1991), - “um espaço cultural mutável e fluido, caracterizado pela construção e

230 “Displaying encompasses the interface component of mediation of art and culture, the in-between between art and 
cultural artifacts and the audience, how it is presented or represented, how people can access and interact with it, 
but also how the display shapes and is shaped by the other three areas. Thinking lays the focus on individually 
deliberating on art and culture, methods to reach to insights about and with art and culture, research and knowledge 
generation involving all parties of cultural mediation but also the question of how the display as well as learning or 
new knowledge shapes the visitor’s perception and the insights one gets, the way one thinks about art and culture. 
But it also encompasses how the artistic strategies or cultural strategies / norms / values may shape one’s way of 
thinking and / or expression. This notion stems from what Martha Fleming calls “thinking through objects”, where 
she defines display – especially exhibitions – as a intellectual practice. This is closely interlinked with the area of 
Discussing, which encompasses the social, communicative and discursive dimension of the engagement with art 
and culture and with other persons involved in the mediation process as well with communities and society at large.
This communicative process allows to generate new knowledge co- creatively including different individual points 
of view, which in turn can have an influence on the display and contextualization of the cultural heritage as well as 
our thinking or shape and change communities, societies, cultures. But the communicative structures also allow 
community-based learning processes. The Learning about and with art and culture thus includes approaches of 
cultural learning and education as described above, and it became evident that the differentiation of learning and 
education is a fundamental one within the approaches.”

231Straw, Will. Systems of Articulation, Logics of change: Scenes and Communities in Popular Music. Cultural 
Studies. Vol 5, n. 3, 361-375. 1991.
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diferenciação  de  alianças  e  práticas  musicais”  -  onde Cena Musical  está  além da música,  pois

envolve a indústria, fãs, circuitos de shows, distribuição, mídias…; ou seja, a música e seu entorno.

Sá defende:

(…) entendemos que a noção de cena refere-se: a) A um ambiente local ou
global;  b)  Marcado  pelo  compartilhamento  de  referências  estético--
comportamentais; c) Que supõe o processamento de referências de um ou
mais gêneros musicais, podendo ou não dar origem a um novo gênero; d)
Apontando  para  as  fronteiras  móveis,  fluídas  e  metamórficas  dos
grupamentos juvenis; e) Que supõem uma demarcação territorial a partir de
circuitos  urbanos  que  deixam  rastros  concretos  na  vida  da  cidade  e  de
circuitos imateriais da cibercultura, que também deixam rastros e produzem
efeitos de sociabilidade; f) Marcadas fortemente pela dimensão midiática.
(SÁ, 2011)

Ao pensar am metodologias de análise, Kartomi não apresenta uma estrutura “dura” com

critérios definidos, mas toma algumas idéias de uma etnografia, de um estudo de campo baseado em

observação e entrevistas para sua análise (ou estudo de caso). Ela sugere um modelo de pesquisa

envolvendo níveis (ou subtemas de interesse) e três diferentes grupos de pesquisadores:

“(…) As escolhas reais de música apresentadas em eventos de performance;
os atributos de grupos de desempenho específicos; os efeitos dos grupos em
suas  audiências  e  vice-versa;  e  as  contribuições  de  todas  as  partes
interessadas para o sucesso artístico e financeiro de uma performance. (…)
Os comentários sobre sua execução, referem-se à interação entre artistas e
público (incluindo juízes)  e descrevem as contribuições  de muitas  partes
interessadas.  Ele  discute  a  maioria  das  questões  mencionadas acima que
afetam o desempenho - personalidade, competência e interação do grupo,
práticas e  sugestões improvisatórias,  emoção e  intersubjetividade,  groove
(arrastamento,  levada  da  música)  e  recepção  -  mas  não  qualidades
individualistas de musicalidade, talento e superdotação. Existem três tipos
principais  de  pesquisa  em performatividade:  aquela  em que  os  próprios
artistas  acreditam  ou  escrevem  sobre  suas  performances;  aquilo  que  os
estudiosos da música - a maioria dos quais são ex-artistas atuais ou atuais -
escrevem  ou  dizem  sobre  as  performances  de  outros;  e  a  de  artistas
performáticos que escrevem sobre seu trabalho. Apesar de seus diferentes
tipos  de  resultados,  variando  de  apresentações  ao  vivo  e  gravadas
documentadas  a  descobertas  de  pesquisas  publicadas,  os  três  grupos
compartilham muitos pontos em comum metodológicos. O primeiro pólo de
atividade  envolve  a  'análise  do  artista'  de  músicas  selecionadas  e  sua
interpretação  em  sessões  práticas  que  culminam  em  apresentações  e
gravações  anotadas.  O  segundo  envolve  a  "análise  de  estudiosos"  de
problemas de pesquisa designados, como a estrutura e o estilo da música
que culmina nos resultados publicados. E o terceiro combina os outros dois.
As  metodologias  parcialmente  diferentes  e  seus  resultados  de  pesquisa
parcialmente diferentes são complementares.” 232  (tradução nossa)

232  “(…) the actual choices of music presented at performance events; the attributes of particular performing groups; 
the groups' effects on their audiences and vice versa; and the contributions of all the stakeholders to the artistic and 



156

Como  uma  pesquisa  de  acontecimentos  culturais  e  artísticos  comportam  uma  forte

influência das Etnografias, destaco a noção de insider research, citada por Hodkinson (2005), em

suas pesquisa no campo da Etnografia/Etnomusicologia e Estudos Culturais, particularmente nos

Study of Youth Cultures (Estudos das Culturas Jovens), o autor toma como objeto/tema a Cultura

Gótica  no Rock. Hodkinson considera  complexa  a presença  do pesquisador  na cena – que usa

ferramentas  como  entrevistas  e  a  observação  para  descrição  e  análise  para  suas  reflexões,

principalmente nos estudos sobre identidade (não é o caso, mas creio que a observação deve ser

ponderada quando partimos para um caminho de empirismo, com descrição e análise dos objetos).

Se por um lado o insider research está numa situação de privilégio, por outro lado o autor alerta que

pode haver o perigo de esses “pesquisadores privilegiados” não conseguirem se “desconectar das

ideologias de grupo ou que, como resultado de um senso de lealdade, eles comecem a assumir o

papel que Bennett chama de ‘porta-voz subcultural’, ao invés do analista crítico”.233 O autor acredita

que isso pode resultar numa falha de um começo (da pesquisa) se tornar um fim em si mesma:

“(…)  falha  em  reconhecer  ou  suficientemente  "desfazer"  elementos  da
cultura que os insiders tendem a dar como certo ou na imposição excessiva
de  pontos  de  vista  e  experiências  existentes  no  curso  de  verificação  e
interpretação de dados de maneira mais geral. Em outras palavras, em vez
de ser considerado um recurso adicional valioso, existe o perigo de que a
experiência  interna  possa  começar  a  se  tornar  "um  fim  em  si  mesma"
(Bennett 2002) e, como tal, um passivo. a posição do pesquisador interno
pode oferecer  benefícios  potenciais  significativos  em termos de questões
práticas, como acesso e relacionamento, ao mesmo tempo em que constitui
um recurso adicional que pode ser utilizado para aprimorar a qualidade dos
eventuais  entendimentos  produzidos.  Fundamentalmente,  no  entanto,  a
obtenção  de  tais  benefícios  é  pelo  menos  tão  dependente  do  elemento
'pesquisador'  dessa  identidade  dupla  quanto  o  elemento  'insider'.  Os
pesquisadores  internos,  portanto,  devem  utilizar  uma  abordagem  de
pesquisa  cuidadosa  e  reflexiva  para  garantir  que  quaisquer  benefícios
potenciais de sua proximidade inicial sejam alcançados sem o surgimento de

financial success of a performance. (…) Comments on its execution, refers to interaction between performers and 
audience (including judges), and describes the contributions of the many stakeholders. It discusses most of the 
above-mentioned issues that impact on performance — persona, competence and group interaction, improvisatory 
practices and cueing, emotion and intersubjectivity, entrainment, and reception—but not individualistic qualities of 
musicality, talent, and giftedness. There are three main types of performativity research: that which performers 
themselves believe or write about their performances; that which music scholars— most of whom are former or 
current performers — write or say about others' performances; and that of performer-scholars who write about their 
work. Despite their different kinds of outcomes, ranging from documented live and recorded performances to 
published research findings, the three groups share much methodological common ground. The first pole of activity
involves the ‘performer's analysis’ of select pieces of music and interpretations of them in practice sessions that 
culminate in performances and annotated recordings. The second involves ‘scholar's analysis’ of designated 
research problems such as the music's structure and style that culminates in published outcomes. And the third 
combines the other two. The partly different methodologies and their partly different research outcomes are 
complementary.”

233 “to disconnect themselves from group ideologies or that, as a result of a sense of loyalty, they begin to take on the 
role of what Bennett terms ‘subcultural spokesperson’, rather than that of critical analyst.”
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dificuldades  significativas.  Finalmente,  como  todos  os  etnógrafos,
pesquisadores privilegiados devem tentar discutir sua posição e as maneiras
pelas quais isso pode ter afetado sua pesquisa.”234 (tradução do autor)

Por último, ainda buscando anotações sobre metodologias em arte/música e cultura digital,

gostaria  de  recuperar  algumas  idéias  de  Monteiro,  Viana  e  Nunes  (2019),  sobre  abordagens

metodológicas em pesquisa sobre cenas e gêneros musicais, onde eles pretendem discutir “a relação

entre pesquisadores e seus sujeitos/objetos empíricos no âmbito das pesquisas sobre cenas e gêneros

musicais, a partir das diferentes abordagens metodológicas utilizadas pelos autores”, que busco usar

como  referência,  na  tentativa  por  uma  matriz  em  métodos  digitais.  Os  autores  apontam  4

abordagens  em  suas  pesquisas  sobre  cena  e  gênero  musicais:  1)  pesquisa  insider,  2)  método

etnográfico, 3) método netnográfico e 4) método biográfico. Gostaria de destacar aqui o método

netnográfico pois se aproxima do meu foco de pesquisa.

Os  autores  chamam   atenção  para  o  fato  de  que  anteriormente  a  definição  do  termo

netnografia  estava mais  associada  “aos  procedimentos  descritivos  de culturas  online (…) e seu

significado hoje não se limita a uma simples transposição metodológica para o ciberespaço”, tendo

em vista que incorporam estudos de “práticas e interações, num conjunto entre atores e ambiente

social, cuja observação das características não seria sustentada pelo correspondente apenas à uma

versão online de uma metodologia oriunda do offline”. Eles recorrem a  Kozinets (2010) e Amaral

(2010) para  reafirmar  que  “as  experiências  sociais  online são significativamente  diferentes  das

experiências sociais face a face, e a experiência de estudá-las etnograficamente é significativamente

diferente” (KOZINETS, 2010). Para  Monteiro, Viana e Nunes:

O  método  netnográfico  possui  características  e  acepções  distintas  da
abordagem  etnográfica,  e  emerge  da  necessidade  de  qualificar  as
observações  feitas  no ambiente mediado por  computador,  e não somente
através  dele.   O  debate  sobre  as  terminologias  desse  método é  extenso.
Amaral (2010) aponta que a partir da transposição do método etnográfico
para o ambiente  online,  nos anos 1990, a reconfiguração de algumas das

234(…) failure to recognise or sufficiently to ‘unpick’ elements of culture that insiders tend to take for 
granted, or in the excessive imposition of existing viewpoints and experiences in the course of verifying 
and interpreting data more generally. In other words, rather than being regarded as a valuable additional 
resource, there is a danger that insider experience may start to become ‘an end in itself’ (Bennett 2002), 
and, as such, a liability. the position of insider researcher may offer significant potential benefits in terms
of practical issues such as access and rapport, at the same time as constituting an additional resource that 
may be utilised to enhance the quality of the eventual understandings produced. Crucially, however, the 
securing of such benefits is at least as dependent upon the ‘researcher’ element of this dual identity as the
‘insider’ element. Insider researchers, then, must utilise a careful, reflexive research approach to ensure 
that any potential benefits of their initial proximity are realised without the emergence of significant 
difficulties. Finally, like all ethnographers, insider researchers should attempt to discuss their position 
and the ways it may have affected their research.
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principais  características  da  etnografia  havia  produzido  “transformações
diretas no fazer etnográfico”, o que indicaria a necessidade de uma nova
nomenclatura.  O  principal  defensor  dessa  posição  é  Robert  Kozinets,
responsável pela divulgação da netnografia a partir do final da década de
1990,  com  seus  primeiros  trabalhos  que  discutiam  o  método,  seus
questionamentos  e  suas  aplicações.  (MONTEIRO,  VIANA  e  NUNES,
2019)

No  geral,  o  texto  traz  algumas  discussões  de  ordem  conceitual,  mas  fica  a  dever

apontamentos  que  indiquem  os  procedimentos,  “características  e  acepções  distintas  da  abordagem

etnográfica” em comparação a etnografia, já que a netnografia é “uma forma especializada de etnografia

adaptada às contingências específicas  dos mundos sociais  de hoje mediados por computadores”

(KOZINETS, 2010, Apud Monteiro, Viana e Nunes). Os autores defendem ainda que a netnografia

“vem sendo utilizada  em associação a  diversas  outras propostas  metodológicas  como forma de

complementar  as  abordagens  de  pesquisas  de  maneira  híbrida”.  Por   outro  lado,  esses  autores

afirmam que:

O  conjunto  de  procedimentos  descritos  como  netnografia  aparece  com
diversas  outras  nomenclaturas,  como  por  exemplo,  etnografia  online,
etnografia digital, etnografia virtual, etnografia da internet, webnografia, e
até  mesmo  ciberantropologia,  mas  todas  elas  parecem  tratar  da  mesma
questão:  quanto  desses  procedimentos  fazem  referência  àqueles
provenientes  do  offline,  e  quanto  esses  mesmos  procedimentos  são
transformados  por  sua  ambientação  online.  (MONTEIRO,  VIANA  e
NUNES, 2019)

Então, talvez possamos recuperar alguns desse procedimentos descritos originalmente na

etnografia  e  buscar  sua  aplicabilidade  nas  experiências  de  performance  streaming  de  música.

Embora a etnografia foque em grupos sociais, em diálogos com a Antropologia e Sociologia, seu

método de investigação comporta uma flexibilidade de técnicas e recursos metodológicos. López

(1999), que elaborou um um curto e preciso texto sobre o tema - O método etnográfico como um

paradigma científico e sua aplicação na pesquisa – afirma que  ele é um estilo de investigação

alternativa  para  descrever,  explicar  e  interpretar  fenômenos  sociais  que  tem lugar  no  contexto

social. “O enfoque etnográfico intenta descrever a totalidade de um fenômeno (grupo social, aulas,

festas populares, etc.) em profundidade e em seu âmbito natural, compreende-lo desde o ponto de

vista dos que estão implicados nele.”

López sistematiza o que ela chama de características que configuram a natureza do método,

dividindo as mesmas em 6 itens:
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a)  Caráter  holístico  -  descrever  os  fenômeno de  maneira  global  em seu
contexto  natural,  aceitando  o  cenário  que  encontre  e  a  totalidade  como
elementos básicos. b) Condição naturalista - o etnógrafo estuda as pessoas
em seu habitat natural. Observa, ouve, fala, anota as histórias de vida. c) Usa
a via indutiva - se apoia nas evidenciais para suas conceituações e teorias, na
empatia e habilidade geral da investigador para estudar a outras culturas. d)
Caráter fenomenológico - os significados se estudam desde o ponto de vista
dos agentes sociais. e) Os dados aparecem contextualizados - as observações
situam-se dentro de uma perspectiva mais ampla. Livre de juízo de valor - o
etnógrafo evita emitir juízos de valor sobre as observações. (LÓPEZ, 1999)

Em  linhas  gerais  essas  características  do  método  trazem  uma  liberdade  para  que  o

investigador, a partir de um olhar sensível participante, consiga refletir sobre seu objeto, sem uma

rigidez de técnicas.  É nesse sentido que López continua  a  listar  elementos  da conformação do

método,  antes  de  explicitar  as  técnicas  propriamente  ditas.  Ela  fala  agora  dos  elementos  que

caracterizam  a investigação etnográfica, destacando que é necessário ter: 

Um acesso ao cenário inicialmente exploratório e aberto às contingências do
problema  de  investigação;  Uma  intensa  implicação  do  investigador  no
contexto social que estuda como observador e participante; O emprego da
variedade de métodos e  técnicas  qualitativos,  sendo o mais  freqüentes  a
observação  participante,  a  entrevista  e  a  análise  documental,  levar  um
registro  cuidadoso  do  que  acontece  e  anotar  toda  a  classe  de  evidência
documenta;  Uma  tentativa  explícita  dos  acontecimentos  em  termos
(palavras) significativos; Um marco interpretativo que ressalte importante
papel  do contexto;  e  Uma elaboração dos resultados da investigação em
forma descritiva. (LÓPEZ, 1999)

A autora,  descrevendo  os  caminhos  da  técnicas  da  etnografia,  fala  que  na  investigação

etnográfica deve-se considerar 7 áreas e 4 fases de investigação: 

1) O foco - finalidade do estudo e as questões que aborda. 2) O modelo de
investigação  usado  e  as  razões  justificativa  de  sua  escolha.  3)  Os
participantes ou sujeito de estudo, o cenário, o contexto investigado. 4) A
experiência  do  investigador  e  seu  papel  no  estudo.  5)  As  estratégias  da
coleta de dados. 6) As técnicas empregadas na análise dos dados  e 7) As
descobertas  do  estudo:  interpretações  e  aplicações.  (…)  Fases  da
Investigação Etnográfica: (…) 1a fase - se apresentam as questões relativas
à investigação e marco teórico preliminar, selecionando um grupo para o
estudo. 2a fase - se aborda o acesso ao cenário, a escolha dos informantes
chaves, o início das entrevistas e as técnicas de coleta de dados e de registro.
3a fase  -  a coleta de dados.  4a  fase -  análise  e interpretação dos dados.
(LÓPEZ, 1999)
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O texto de  López comenta ainda sobre as dificuldades da pesquisa para o investigador e

elenca algumas sugestões235,  porém é na eleição das “técnicas  e estratégias  metodológicas” que

podemos visualizar uma aplicabilidade no ambiente telemático.  Lopez reforça que a “etnografia

como modalidade  de  investigação  usa  múltiplos  métodos  e  estratégias  (..)  e  supõe  uma ampla

combinação de técnicas  e recursos metodológicos”,  aliado ao uso de ferramentas  de tecnologia

(como   máquinas  fotográfica,  filmadoras,  computadores,  gravadores  de  áudio  etc).  “Todas  as

ferramentas do etnógrafo são extensões do instrumento humano, ajuda a memória e visão”, justifica.

López  cria  uma  lista  de  técnicas  e  estratégias  metodológicas  as  quais  podem ser  pensadas  (e

adaptadas) para ambientes online, quando falamos de uma netnografia:

1)  Observação  participante  sistemática,  direta.  O  investigador  etnógrafo
combina observação com a participação. 2) A entrevista - formal-informal,
dirigida  ou  não  dirigida  =  livre,  se  obtém  informação  participante.  3)
Documentos  -  materiais  escritos  ou  impressos.  4)  Documentos  oficiais  -
incluem registros, horários, atos de reuniões, programações, planejamentos
e  anotações,  relatórios,  registros  pessoais,  manuais,  jornais,  revistas,
levantamento  fotográfico,  gravações,  arquivos,  cartas  oficiais,  livros,
promoções festivas, anúncios, roteiros, fichas, vídeo, documentais, folclore,
acessório,  música  e  seus  instrumentos,  indumentária,  fatos  de  imprensa
falada, escrita, televisiva. 5) Documentos pessoais - diário, escrita criativa,
apontamentos,  cadernos,  cartas,  notas  pessoais,  relato  autobiográfico.  6)
Registro  de  dados  -  contemplando  categorias  e  critérios  registrando  os
“insights” em relação ao observado. 7) Questionário - aberto ou fechado -
não são muito comuns nas investigações etnográficas. Tem utilidade como
médio de coletar informações mais amplas (de amostras) das que podem ser
obtidas pe- las entrevistas. (LÓPEZ, 1999)

Com essa anotações, desde as buscas dos métodos digitais,  big data, comunicação  online,

formas de análise artísticas etc., aliadas a essas experiências de arte contaminada (contaminada por

hibridização  entre narrativas  antes  separadas,  contaminadas  por  tecnologias  de  toda  ordem,

contaminadas por se distribuirem em redes telemáticas) entram como desafio - e alívio – por se

235“algumas observações sobre estudos etnográficos: a) Ser descritivo quando toma as notas de campo. b) Reunir 
grande variedade de informação procedente de diferentes perspectivas. c) Armar (triangular) e efetuar validações 
cruzadas recolhendo diferentes tipos de dados, através de observações, entrevistas, documentos, arquivos, 
fotografias, etc. d) Usar citações e relatos literais na linguagem empregada pelos participantes. e) Selecionar com 
cuidado as informações chaves tendo em conta que suas perspectivas são limitadas. f) Ser consciente das diferentes 
etapas do trabalho de campo: - Ganhar a confiança e procurar o Rapport na fase de acesso - lembrar que o 
observador também esta sendo observado. - Estar alerta e disciplinado durante a fase rotineira, intermediária na 
coleta de dados. - Centralizar-se na elaboração de uma síntese útil na medida que se chega perto do fim do trabalho 
de campo. - Ser disciplinado e consciente durante as notas de campo em todas as fases da investigação. 
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apresentarem como um corpo flexível e adaptável aos objetos - aos espetáculos/performances - em

ambientes hipermidiáticos. 

Aqui, busco, então, sistematizar alguns itens das observações e abordagens metodológicas

acima,  já  tentando  uma  aplicabilidade,  num primeiro  momento,  nos  7  exemplos  elencando  no

capítulo anterior; e, num segundo momento, descartando alguns elementos não aplicáveis no grupo

de objetos.  Minha idéia  é tentar  – nessa aurora de espetáculos/performances  musicais  – pensar

numa estrutura que possa (me) servir (ou sugerir-se) como uma matriz analítica dessas experiências.

Gostaria de destacar  que esse panorama de pensamentos e métodos por onde busquei me

inspirar estão muitos definidos por alguns objetos específicos, como os cibermídia e seus diversos

formatos, ou apontam caminhos muito abertos sem um modelo que possa ser aplicado ao campo

dessas experiências de música ao vivo em ambientes de redes telemáticas. Mesmo as metodologias

em arte não trazem uma estrutura aplicável a esse campo das experiências estéticas hipermidiáticas.

Há limitações dessas metodologias nessa busca que traço por uma proposta que instrumentalize

minhas análises para as experiências de narrativas artísticas da música e do audiovisual em tempo

real,  capaz  de  destacar  o  remoto,  as  novas  formas  de  presença  e  o  imaterial  como  elementos

importantes nessas experiências.

Para uma melhor visualização, usarei como ferramenta gráficos/tabelas,  tags e comentários

subsequentes, na busca de similaridades, convergências, potencializações e descontinuidades entre

os objetos  que selecionei,  como forma de criar  um panorama de suas características  técnicas  e

estéticas.
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CAPÍTULO  5  –  ANALISANDO  AS  TABELAS:  CONVERGÊNCIAS,  DIVERGÊNCIAS,

POTENCIALIZAÇÕES E RUPTURAS

O show do Future Sound  Of London se diferencia  das performances dos Djs no projeto

Boiler  Room,  mesmo  ambos  se  apoiando  na  tecnologia  do  streaming  e  executando  música

eletrônica. Por outro lado, essa mesma performance do FSOL tem elementos similares ao show do

Kraftwerk e do astronauta Gerst. Enquanto o Boiler Room traz elementos similares aos do projeto

Kexp, por exemplo. O que queremos pontuar é que há similaridades e rupturas a partir do uso da

mesma tecnologia – o streaming -, apontando diferentes proposições estéticas de shows em tempo

real e telemático.

Neste  capítulo,  minha  intenção  é  ter  um  mapa  técnico,  uma  espécie  de  panorama  dos

elementos mais presentes nas diferentes experiências selecionadas como objetos.

Apresento esses mapeamentos que tabelam dados organizadas por espetáculo, plataforma ou

performance,  na  intenção  de  elencar  e  destacar  os  elementos  estruturantes  e/ou  processuais

principais de cada objeto, e poder espelhar esses elementos de maneira comparativa, com o intuito

de  pensar  convergências,  divergências,  potencializações  e  rupturas  entre  esses

modelos/procedimentos  de  live  streaming.  São  descrições,  anotações  e  reflexões  inspiradas  nas

metodologias  apresentadas  no  capítulo  anterior,  como  um  exercício  pessoal  de  análise  inicial

metodológica  de  espetáculos  e  performances num cenário  complexo,  disruptivo  de  fenômenos

estéticos hiperlocalizados, ainda em configurações de formatos.

5.1 – Tabelas individuais

5.1.1 - KEXP

ELEMENTOS/EXPERIÊNCIAS Kexp (1972/2014)

Meio principal

Plataforma específica

Rádio de Frequência Modulada e 

Internet/Plataforma web própria/Youtube

Plataforma cruzada (cross-plataform) Plataforma cruzada, associando rádio aos shows streaming em
site próprio e em canais expandidos (Youtube)

Customização de Conteúdos Não há indexação detalhada por gênero musical à escolha do
internauta  (na  plataforma),  apenas  um  menu  principal  que
separa  os  mais  vistos,  os  últimos  lives,  numa  perspectiva
organizativa e não no provável gosto/escolha do internauta. 

Hipertextualidade,  Multimidialidade Presente em sua plataforma, como estrutura comum da própria
hipermídia

Interação,  Interatividade Apenas comentários (interação) sem alteração ou proposição
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de conteúdos do internauta

Memória Banco de dados na própria plataforma (noticias, podcasts) e no
Youtube (das performances realizadas)

Atualização (Episodial, Contínua e  Multitemporais) Multitemporal:  desde  inserção  (contínua)  de  notícias  e
conteúdos  multimídias  a  performances  em  tempo  real
(episodial)

Alcance
(global, nacional, local, múltiplo)

Embora a rádio tenha alcance local (Seattle) o uso da internet
abre o acesso aos conteúdos de forma global. Múltiplo.

Titularidade (pública, privada) Define-se com perfil de ONG, sem fins lucrativos. Pública

Autoria (individual, coletiva) Coletiva, envolvendo organizadores, promoters e artistas

Distribuição e consumo Web, mobiles, sem apps

Público (local, online, múltiplo) Local, para eventos de bairro (como atividades de formação) e
global, quando transmitidos (shows)

Finalidade econômica Definem-se como ONG ou grupo comunitário,  portanto sem
fins lucrativos

O KEXP é uma experiência complexa de música streaming desde sua sua origem  enquanto

rádio universitária que se expandiu em direção à construção de sua plataforma comunitária online.

Focada em música indie, independente, iniciou programação ao vivo com performances de músicos/

bandas locais,  no estúdio de rádio,  que,  ao serem filmadas  e  exibidas  online, tornam-se shows

audiovisuais,  atravessando fluxos  de  ondas  hertzianas  para  fluxos  de  bits  e  bytes.  É  o  melhor

exemplo, a meu ver, de uma prática em plataforma cruzada (cross-plataform), envolvendo rádio de

frequência modulada, plataforma web própria, canal comercial no Youtube, informes noticiosos e

variados conteúdos multimídias, além dos projetos comunitários, de apoiadores, de público-usuário

e dos artistas. Os shows em live streaming são, de fato, aquilo que torna-se o centro do projeto e

mobilizadores  dos  conteúdos.  É  claro  que  com  a  pandemia  houve  uma  reconfiguração  da

programação (com shows isolados e caseiros) mas a estrutura de sua programação está baseada em

shows  ao  vivo  de  curta  duração,  principalmente,  dos  grupos  musicais  e  de  performances

individuais, além de atualização de conteúdos dos 3 tipos (Episodial, Contínua e Multitemporais).

Seu alcance é múltiplo e envolve interesses geolocais (da comunidade de Seattle)  a eventos de

repercussão nacional e global, nacional – ou seja, múltiplo. Funciona ainda como ORG com foco

educativo.

Pensando nas experiências musicais, defino o KEXP como uma Multiplataforma alive e on

demand, plataforma cruzada e atualização multitemporal e ações sócio-educativas e comunitárias. 
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5.1.2 – Boiler Room

ELEMENTOS/EXPERIÊNCIAS Boiler Room  (2010)

Meio principal

Plataforma específica

Internet/Plataforma própria

Plataforma cruzada (cross-plataform) Canal  e  streaming  nas  redes  sociais,  com  destaque  para
Youtube (onde conta com canal dedicado) e Instagram

Customização de Conteúdos Há alguma indexação por gênero musical e outros conteúdos
agrupados, sem  escolha e adaptação própria do internauta (há
um menu e uma indexação preestabelecida). 

Hipertextualidade,  Multimidialidade Presente em sua plataforma, como estrutura comum da própria
hipermídia

Interação,  Interatividade Apenas comentários (interação) sem alteração de conteúdos por
parte do internauta

Memória Banco de dados na própria plataforma (notícias, podcasts) e no
Youtube (das performances realizadas)

Atualização (Episodial, Contínua e  Multitemporais) Multitemporal:  desde  inserção  (contínua)  de  notícias  e
conteúdos  multimídias  a  performances  em  tempo  real
(episodial)

Alcance
(global, nacional, local, múltiplo)

Basicamente pensando para streaming, esses shows podem ter
ou  não  platéias  locais.  O  público  (dançarinos,  já  que  se
configura com pista de dança) variam tamanho (de pequenos
grupos  de  30  pessoas  a  5  mil,  em grandes  eventos  locais).
Múltiplo.

Titularidade (pública, privada) Privada, comercial, com financiamentos de marcas e cobrança
de ingressos para os shows locais.

Autoria (individual, coletiva) Apesar  do  foco  comercial,  há  uma  estrutura  coletiva  na
organização do projeto

Distribuição e consumo Web, mobiles, sem apps

Público (local, online, múltiplo) Múltiplo, mas focadamente global (já que o  principal é online
e não local)

Finalidade econômica Grupo  com  fins  lucrativos,  com  foco  na  música  eletrônica
principalmente e cultura do dj. Pode incorporar marcas/grifes
que inclusive  nomeiam projetos  (com a  Budweise:“Discover
What’s  Brewing”;  com  a  Ballantine’s:  Boiler  Room  True
Music,...)

O Boiler Room surge como uma festa remota baseada em performances de DJ, executada

para uma pista de dança igualmente remota, para pessoas em suas casas. Sua plataforma, assim

como o  Youtube,  de  onde  o  projeto  faz  streaming  on  demand  e  alive,  é,  principalmente,  um

concentrador das festas e performances de música eletrônica. Há foco comercial no projeto com

apoio visível de grandes marcas, notadamente de bebidas, algumas assinando projetos itinerantes.

Djs famosos ou emergentes são a base da programação, que amplia sua curadoria e inclui também

bandas em live pa. Destaco o fato de que as performances de DJ sempre se remeteram a uma pista
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de dança lotada e próxima do DJ, na busca de uma “vibe” que daria um clima de envolvimento à

festa. Pensar em DJs remotos para uma pista remota poderia parecer inaceitável,  mas o projeto

ganhou força e hoje é o mais forte do mercado de apresentação ao vivo de música eletrônica. O

Boiler  Room igualmente  traz  o elemento  de cruzamento  de plataformas,  fazendo  uso de redes

sociais  virtuais  para  expansão  de  marketing-mídia  da  divulgação  das  performances.  Pouca

indexação por gênero musical, onde o usuário não pode customizar.

Defino o Boiler Room como uma Pista de Dança  online alive e on demand em plataforma

cruzada e atualização multitemporal, com foco comercial e sem apelo sócio-educativo comunitário. 

Também na pandemia, o Boiler Room desenvolveu projetos de apoio à sua comunidade de

artistas.

5.1. 3 – FSOL

ELEMENTOS/EXPERIÊNCIAS FSOL 

Meio principal

Plataforma específica

CD, Vinil, Videoclipes, DVD, site, show streaming

Plataforma cruzada (cross-plataform) Youtube,  Deezer,  Spotfy,  Google  Play  Music,  TuneIn,
Kboing, Facebook...

Customização de Conteúdos Apenas, em seu site, indexação de conteúdos

Hipertextualidade,  Multimidialidade Presente em sua plataforma, como estrutura comum da própria
hipermídia

Interação,  Interatividade Apenas  comentários  nas  redes  sociais  (interação)  sem
alteração de conteúdos por parte do internauta

Memória Banco de dados no próprio site

Atualização (Episodial, Contínua e  Multitemporais) Pouca  atualização.  Normalmente  quando de  lançamentos  de
produtos e  agenda (de shows). O site do projeto ganhou perfil
de online store (loja virtual)

Alcance
(global, nacional, local, múltiplo)

Raros  shows  locais,  o  FSOL  tem  enorme  platéia  que  se
desloca até um palco para assisti-los projetados no telão, com
os músicos  transmitindo suas  músicas  desde  seu  estúdio  de
som, em outra cidade.
Sua produção principal no entanto, é via suportes físicos (dvd,
cd,  vinil),  com  raros  shows  locais-globais,  nem  sempre
transmitidos globalmente em tempo real. 

Titularidade (pública, privada) Privado. Banda/Duo.

Autoria (individual, coletiva) Duo

Distribuição e consumo Os principais  suportes  de  distribuição  são CD, DVDs,  LPs.
Álbuns  completos  são  postados  por  fãs  no  youtube,  sem
autorização. O canal oficial do grupo no Vevo está desativado.

Público (local, online, múltiplo) Múltiplo. Local (mesmo com show via streaming, em palco no
telão)  e  online,  pelas  postagens  online não  autorizadas  de
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shows de discos.

Finalidade econômica Comercial.

O duo Future Sound of London (FSOL) é um dos exemplos marcantes quando penso em

performance/espetáculo  de  live  streaming,  por  alguns  motivos.  É  uma  experiência  pioneira  de

performance  remota  para  grandes  públicos,  conectando,  via  banda  larga  ainda  em  fase

experimental, três ambientes: o da  produção e difusão (os artistas em seu estúdio de som caseiro); o

de consumo/fruição coletiva e geolocalizada no festival (a platéia (assistindo performance projetada

em telão em palco em tempo real) e o consumo/fruição remota e individualizada em arquivos  on

demand. A euforia da platéia no festival (um dos vídeos relata cerca de mais de 8 mil pessoas

presentes)  é  impressionante,  ao  responder  com gritos  e  aplausos  às  aparições  das  imagens  dos

artistas  remotos.  Registre-se que o FSOL produz som experimental  eletrônico  (ambient  techno,

ambient music, idm, além de alguns breaks beats experimentais), gêneros musicais da e-music para

uma audição, e não exatamente focados para pistas de dança. Embora pioneiros na cultura da e-

music  em shows remotos  para  festivais,  o  FSOL toma  como suportes  de  distribuição  de  suas

músicas os CDs, DVDs, LPs (disponibilizados à venda em seu site oficial). São os fãs que postam

conteúdos  de  vídeo  no  Youtube,  por  exemplo,  já  que  o  canal  oficial  do  grupo  no  Vevo  está

desativado. Seu cruzamento de plataforma é mínimo, elegendo seu site oficial  com quase única

referência e concentração de produtos. "In 2 Minds Of the Electronic Brain” aconteceu em maio de

2009236.

Defino o FSOL como Duo/Banda de Performance de Live PA Multimídia, em live streaming

de banda larga.

5.1.4 – KRAFTWERK+ALEXANDER GERST

ELEMENTOS/EXPERIÊNCIAS Kraftwerk+Alexander Gerst 
(show 2018/Alemanha)

Meio principal

Plataforma específica

Internet/Youtube

(aqui  me refiro  ao show específico  da Banda Kraftwerk  e a
performance, desde o espaço sideral, do astronauta Alexander
Gerst  

Plataforma cruzada (cross-plataform) Apenas Youtube

Customização de Conteúdos Não se aplica

Hipertextualidade,  Multimidialidade Não se aplica

236https://www.youtube.com/watch?v=Tc3cHWxrxuA
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Interação,  Interatividade Apenas comentários de fãs no Youtube

Memória Banco de dados do Youtube

Atualização (Episodial, Contínua e  Multitemporais) Episodial

Alcance
(global, nacional, local, múltiplo)

Múltiplo.  Local  por  se  tratar  de  um show de  Kraftwerk  em
Stuttgart (com platéia e palco), onde aconteceu o streaming do
astronauta, e global pelo live na redes sociais (com registro no
Youtube)

Titularidade (pública, privada) Privada

Autoria (individual, coletiva) Coletiva

Distribuição e consumo Via mobiles e em tempo real, durante o show

Público (local, online, múltiplo) Local e online. Múltiplo

Finalidade econômica Comercial  (show),  porém  a  circulação  do  vídeo  com  a
performance  do  astronauta  em  show  da  banda,  amplamente
circulado  em  redes  sociais,  não  pode  ser  controlada
comercialmente.

Jazz Open Festival, em Stuttgart, Alemanha, 2018. O destaque aqui vai para um episódio -

Good evening, Kraftwerk/Guten Abend Kraftwerk, guten Abend Stuttgart - durante o show da banda

Kraftwerk.  O  show  prossegue  normalmente  até  que  um  telão  projeta,  ao  vivo,  a  imagem  do

flutuante astronauta Alexander Gerst, da ESA, dentro da estação espacial.  Gerst se aproxima da

câmera e levanta sobre seu rosto um tablet (flutuante,  girando), onde dá para se ver uma interface

de aplicativo sonoro. Gerst, vestindo uma camiseta branca, onde tem estampado o rosto de George

Jetson (do desenho animado futurista Os Jetsons, de 1962-1987),  abaixa o tablet  e executa um

trecho inicial da música Wild Signals, de John Williams, da trilha sonora do clássico filme de ficção

científica Contatos imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg (1977/78). A platéia vibra! Eis

o Kraftwerk, um banda tida como vanguarda pelo seu prototechno, sintético, digital, futurista; um

astronauta direto do espaço sideral (em live streaming), tocando uma música que faz referências a

um filme ficcional sobre um futuro contato com os extra terrestres. Sob ele, no palco, os 4 artistas

do Kraftwerk  observam o telão.  Gerst  está em plano americano237.  Sempre sorridente,  saúda o

público, saúda o Kraftwerk, saúda a cidade.  Gerst começa a tocar, em conjunto com a banda, a

música Spacelab,  do álbum The Man Machine (1978).  O astronauta e banda tocam juntos por

aproximados 5 minutos. Gerst acena um adeus. Logo após, imagens do espaço sideral preenchem o

telão.

Há  muitas  referências  de  repertório  cultural  nessa  breve  aparição  do  astronauta  em  live

streaming musical remota. Documentado e exibido pela ESA, em seu canal do Youtube, o episódio

cria camadas de acontecimentos, sobrepostos no mesmo tempo e em diferentes espaços. A começar

pela  aparição  das  interfaces.  Impossível  pensar  essa  experiência  sem  reconhecer  as  funções

237No enquadramento em cinema, refere-se à imagem do ator em plano aberto, de tronco para cima de seu corpo.
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preponderantes do dos atores não-humanos. As interfaces, por exemplo, amplia e complexifica, a

depender da profundidade, de onde saem/acontecem as performances e as fruições. Como usuário

do Youtube,   acessando o conteúdo ao vivo e, porém, gravado, sou tocado pela experiência de

contatar a interface do Youtube, onde posso comentar,  pausar, replicar em diversos suportes de

exibição. Eis a primeira interface que me leva a ver aqui que seriam presenças  (como corpo etéreo):

a  presença  do  público,  que  passa  a  ser  também um espetáculo  à  parte,  a  banda  Kraftwerk,  o

astronauta, o telão e o tablet, a nave/estação. Caso estivesse em meio ao público, no  Jazz Open

Festival,  teria  uma  redução  de  interface  (o  Youtube),  ganharia  com  o  presencial  um

aprofundamento  das  sensações  em minha  fruição  e  me juntaria  ao  Kraftwerk,  que  passa  a  ser

platéia, igualmente quando olha o espetáculo no telão (quando Gerst passa a ser o ator humano

principal cercado de seus atores maquínicos). É, a meu ver, um episódio complexo que conjuga a

noção de espetáculo de Cena Fantasma, de Requena, ampliando-a para uma esfera além-hipermídia.

Uma Cena Fantasma Hiperespacial, numa alusão ao espaço remoto conectado – ainda a Internet –

porém além, também, das geolocalidades dos acontecimentos musicais deste planeta Terra.

Presenças, interfaces, performance intra performance, acontecimentos em camadas, públicos

remotos e locais, atores humanos e não humanos, colocam em instabilidade a idéia de espetáculo

forjado na tríade dura palco, plateia e artistas.

É difícil enquadrar essa experiência – possível de acontecer em outros momentos enquanto

formato já testado. Amplia as formas de fruição e da noção de presença,  a partir das camadas de

acesso (interfaces). Sobre fruição, aqui, trago o pensamento de Ranke e Magalhães (2011, p. 50)

que afirma  “entender  o  ato  de  fruir,  a  fruição,  como um processo  no  qual  estão  pressupostos

diferentes graus de intensidade na experimentação do prazer, processo este que demanda também

determinadas formas de atuação do sujeito fruidor, além de pressupor certa durabilidade.”

Ela se aproxima da experiência remota do FSOL, como  Performance de Live PA Multimídia

em live streaming, de múltiplas interfaces.

5.1.5 – RE:COMBRO+PING.FM

ELEMENTOS/EXPERIÊNCIAS Re:Combo + Ping.FM (PauseAndPlay, 2004)

Meio principal

Plataforma específica

Internet, via peer-to-peer238, conectando músicos em interação
de Weimar (Alemanha) 
e Recife (Brasil) , com exibição de vídeoprojeção em tempo
real  no  Centro  Cultural  Brasil  Alemanha,  com presença  de
público.

238Peer-to-peer ou P2P refere-se a uma conexão de internet ponto-a-ponto de transferencia de arquivos em geral, ou 
comunicação de áudio ou audiovisual, como o Skype ou os MSNs.
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Plataforma cruzada (cross-plataform) Não

Customização de Conteúdos Não se aplica

Hipertextualidade,  Multimidialidade Não  se  aplicaPresente  em  sua  plataforma,  como  estrutura
comum da própria hipermídia

Interação,  Interatividade Nesse  caso,  há  uma  real  interatividade,  onde os  dois  polos
(emissão/recepção) invertem papéis na produção de conteúdos
(música, imagens).

Memória Não se aplica

Atualização (Episodial, Contínua e  Multitemporais) Episodial

Alcance
(global, nacional, local, múltiplo)

Múltiplo (local  nas  duas  cidades  e  global,  com acesso  pela
internet)

Titularidade (pública, privada) Apesar  de  estarem  duas  entidades  atuando  (PingFM  e
Re:Combo)  há  uma  forte  presença  de  arte  colaborativa  e
aberta, sem intuito privado

Autoria (individual, coletiva) Coletiva

Distribuição e consumo Web

Público (local, online, múltiplo) Local e online. Múltiplo.
Chama a  atenção  o fato  de  que  os  músicos de  uma cidade
passam também a ser o público dos outros músicos na outra
cidade, e vice-versa

Finalidade econômica Sem fins lucrativos.

RE:COMBRO+PING.FM  é  a  fusão  de  dois  projetos  para  criar  o  acontecimento

PauseAndPlay (2004), que consistiu reunir músicos remotos em dois países (Weimar/Alemanha e

Recife/Brasil), para, em atividade streaming e ao vivo, produzirem um som conjugado de banda. O

recurso usado foi a banda larga de internet (e não plataformas de redes sociais). Esse acontecimento

se  distingue  pois  se  configura  com  arte  telemática,  na  medida  em  que  a  rede  é  uma  base

fundamental  no processo criativo,  não sendo usada apenas  como difusora.  Essa difusão sonora

vinda dos músicos da Alemanha é, de fato, o som a ser acompanhado pelos músicos do Brasil e

vice-versa, Num processo de construção em tempo real da arte sonora coletiva. 

Há aí uma articulação grande de tecnologias que viabilizem os fluxos de envio/retorno de

áudio, envolvendo teste para uma melhor correção de sincronicidade, já a rede digital também gera

delay (atraso de som), um elemento complicador para execução musical com acompanhamento em

dois  polos.  A polaridade  dupla  dessa  produção  sonora  gera  audição  e  fruição  duplas  entre  os

próprios artistas: os músicos de uma cidade passam também a ser o público dos outros músicos, da

outra cidade, gerando ainda dois públicos geolocais (nos dois países) e remotos (online). No Brasil,

a experiência foi projetada telão, em tempo real, no Centro Cultural Brasil Alemanha.
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Entendo  essa  experiência  como  Performance  de  Arte  Telemática  Sonora,  pois  a  rede

telemática  aí,  além  de  sua  função  de  intermediação  é  estrutura  inclusiva  no  aparato  sonoro,

compondo-se como elemento do processo criativo.

5.1.6 – CHEWTV-PRAGATECNO

ELEMENTOS/EXPERIÊNCIAS ChewTV +Pragatecno (2018)

Meio principal

Plataforma específica

Internet
Web/Plataforma própria

Plataforma cruzada (cross-plataform) Não

Customização de Conteúdos Não

Hipertextualidade,  Multimidialidade Presente em sua plataforma, como estrutura comum da própria
hipermídia

Interação,  Interatividade Apenas comentários

Memória A ChewTv mantinha provisoriamente o arquivo do live. Com
o  fim  da  Plataforma,  os  arquivos  foram  deletados  ou
transferidos  pelos  usuários  para  outras  Plataformas  de
arquivamento.

Atualização (Episodial, Contínua e  Multitemporais) Episodial

Alcance
(global, nacional, local, múltiplo)

Global

Titularidade (pública, privada) Pública

Autoria (individual, coletiva) Individual

Distribuição e consumo Web

Público (local, online, múltiplo) online, on demand

Finalidade econômica Sem fins lucrativos.

(comentários conjugados abaixo)

5.1.7 – @MENASNOTA

ELEMENTOS/EXPERIÊNCIAS @menasnota
(Aurata;  may  hd  +  junix11;   Infusão-João  Milet

Meirelles)

Meio principal

Plataforma específica

App (Instagram)

Plataforma cruzada (cross-plataform) Não

Customização de Conteúdos Não

Hipertextualidade,  Multimidialidade Não se aplica
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Interação,  Interatividade Apenas comentários

Memória

Atualização (Episodial, Contínua e  Multitemporais) Episodial

Alcance
(global, nacional, local, múltiplo)

Global.

Titularidade (pública, privada) Pública

Autoria (individual, coletiva) Duo/Coletiva/Individual
As performances tiveram conformações diferentes feitas por 2
duos separados e por um único artista. 

Distribuição e consumo App

Público (local, online, múltiplo) online

Finalidade econômica Sem fins lucrativos

Tanto os projetos de duo e solo de live streamings do @menasnota no Instagram quanto os djs

sets  do Pragatecno no ChewTv trazem um formato  que se expandiu pelo uso popular  de  lives

durante a pandemia, principalmente via Instagram, além do Facebook e Youtube. Não utilizarem

ferramentas e plataformas digitais externas como o OBS Studio, e sim os serviços de transmissão

das próprias redes sociais virtuais, minimiza a produção e concentra o difusão no próprio serviço de

transmissão dessas RSVs - através de APPs em smartphones e tablets. A recepção também acontece

no próprio APP. A natureza dessas experiências se dá pela improvisação dos live pa dos duos e solo

e pela livre seleção e execução do repertório em tempo real dos DJs. Embora a circulação seja

global, o caráter episodial e único de cada show anula ou reduz as demais possibilidades, como uso

de plataforma cruzada (cross-plataform),  customização  de conteúdos  etc,  sendo possível  o  não

arquivamento dos episódios. Do ponto de vista da infraestrutura, entrar ao vivo é  clicar um botão e

apontar a câmera do celular via App para uma performance de em média 1 hora de duração.

Entendo essa experiência como Performance Sonora de live streaming, via app de RSV.

5.2 – Tabela comparativa

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)
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Meio principal

Plataforma
específica

Rádio  de
Frequencia
Modulada
e
Internet/Plat
aforma  web
própria/Yout
ube

Internet/
Plataforma
própria

CD,  Vinil,
Videoclipes,
DVD,  site,
show
streaming

Internet/
Youtube

(aqui me refiro
ao  show
específico  da
Banda
Kraftwerk  e  a
performance,
desde o espaço
sideral,  do
astronauta
Alexander
Gerst  

Internet,  via
peer-to-
peer239,
conectando
músicos  em
interação  de
Weimar
(Alemanha) 
e  Recife
(Brasil) , com
exibição  de
vídeoprojeção
em tempo real
no  Centro
Cultural
Brasil
Alemanha,
com  presença
de público.

Internet
Web/
Plataforma
própria

App

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Plataforma
cruzada (cross-
plataform)

Plataforma
cruzada,
associando
rádio  aos
shows
streaming
em  site
próprio e em
canais
expandidos
(Youtube)

Canal  e
streaming  nas
redes  sociais,
com  destaque
para  Youtube
(onde  conta
com  canal
dedicado)  e
Instagram

Youtube,
Deezer,
Spotfy,
Google  Play
Music,
TuneIn,
Kboing,
Facebook...

Apenas
Youtube

Não Não Não

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Customização

Conteúdos

Não  há
indexação
por  gênero
musical  à
escolha  do
internauta),
apenas  um
menu
principal que
separa  os
mais  vistos,
os  últimos
lives,  numa
perspectiva

Há  alguma
indexação  por
gênero
musical  e
outros
conteúdos
agrupados,
sem  escolha e
adaptação
própria  do
internauta  (há
um  menu  e
uma
indexação

Apenas,  em
seu  site,
indexação  de
conteúdos

Não se aplica Não se aplica Não Não

239Peer-to-peer ou P2P refere-se a uma conexão de internet ponto-a-ponto (pessoa-pessoa, máquina-máquina) de 
transferencia de arquivos em geral, ou comunicação de áudio ou audiovisual, sem a necessidade de um computador 
intermediando entre as pontas, como o Skype ou MSNs.
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organizativa
e  não  no
provável
gosto/escolh
a  do
internauta

preestabelecid
a)

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Hipertextualid

ade,

Multimidialida

de

Presente  em
sua
plataforma,
como
estrutura
comum  da
própria
hipermídia

Presente  em
sua
plataforma,
como estrutura
comum  da
própria
hipermídia

Presente  em
sua
plataforma,
como estrutura
comum  da
própria
hipermídia

Não se aplica Não  se
aplicaPresente
em  sua
plataforma,
como
estrutura
comum  da
própria
hipermídia

Presente  em
sua
plataforma,
como estrutura
comum  da
própria
hipermídia

Não se aplica

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Interação,
Interatividade

Apenas
comentários
(interação)
sem
alteração  ou
proposição
de conteúdos
do internauta

Apenas
comentários
(interação)
sem  alteração
de  conteúdos
por  parte  do
internauta

Apenas
comentários
nas  redes
sociais
(interação)
sem  alteração
de  conteúdos
por  parte  do
internauta

Apenas
comentários de
fãs no Youtube

Nesse  caso,
há  uma  real
interatividade,
onde  os  dois
polos
(emissão/rece
pção)
invertem
papéis  na
produção  de
conteúdos
(música,
imagens).

Apenas
comentários

Apenas
comentários

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Memória Banco  de
dados  na
própria
plataforma
(noticias,
podcasts)  e
no  Youtube
(das
performance
s realizadas)

Banco  de
dados  na
própria
plataforma
(noticias,
podcasts) e no
Youtube  (das
performances
realizadas)

Banco  de
dados  no
próprio site

Banco  de
dados  do
Youtube

Nãose aplica A  ChewTv
mantinha
provisoriament
e o arquivo do
live.  Com  o
fim  da
Plataforma,  os
arquivos
foram
deletados  ou
transferidos
pelos  usuários
para  outras
Plataformas de
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arquivamento.
ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Atualização

Episodial,
Contínua  e
Multitemporai
s

Multitempor
al:  desde
inserção
(contínua)
de notícias e
conteúdos
multimídias
a
performance
s  em  tempo
tempo  real
(episodial)

Multitemporal
:  desde
inserção
(contínua)  de
notícias  e
conteúdos
multimídias  a
performances
em  tempo
tempo  real
(episodial)

Pouca
atualização.
Normalmente
quando  de
lançamentos
de  produtos  e
agenda  (de
shows).  O site
do  projeto
ganhou  perfil
de online store
(loja virtual)

Episodial Episodial Episodial Episodial

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Alcance
(global,
nacional, local,
múltiplo)

Embora  a
rádio  tenha
alcance local
(Seattle)  o
uso  da
internet  abre
o acesso aos
conteúdos de
forma
global.
Múltiplo.

Basicamente
pensando  para
streaming,
esses  shows
podem  ter  ou
não  platéias
locais.  O
público
(dançarinos, já
q se configura
com  pista  de
dança)  variam
tamanho  (de
pequenos
grupos  de  30
pessoas  a  5
mil,  em
grandes
eventos
locais).
Múltiplo.

Raros  shows
locais, o FSOL
tem  enorme
platéia  que  se
desloca até um
palco  para
assisti-los
projetados  no
telão,  com  os
músicos
transmitindo
suas  músicas
desde  seu
estúdio  de
som, em outra
cidade.
Sua  produção
principal  no
entanto,  é  via
suportes
físicos  (dvd,
cd, vinil), com
raros  shows
locais-globais,
nem  sempre
transmitidos
globalmente
em tempo real.

Múltiplo.
Local  por  se
tratar  de  um
show  de
Kraftwerk  em
Stuttgart  (com
platéia  e
palco),  onde
aconteceu  o
streaming  do
astronauta,  e
global  pelo
live  na  redes
sociais  (com
registro  no
Youtube)

Múltiplo
(local  nas
duas cidades e
global,  com
acesso  pela
internet)

Global Global

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Titularidade Define-se Privada, Privado. Privada Apesar  dePública Pública
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(pública,
privada)

com  perfil
de  ONG,
sem  fins
lucrativos.
Pública

comercial,
com
financiamento
s  de  marcas  e
cobrança  de
ingressos  para
os  shows
locais.

Banda/Duo. estarem  duas
entidades
atuando
(PingFM  e
Re:Combo)
há  uma  forte
presença  de
arte
colaborativa e
aberta,  sem
intuito
privado

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Autoria
(individual,
coletiva)

Coletiva,
envolvendo
organizadore
s,  promoters
e artistas

Apesar  do
foco
comercial,  há
uma  estrutura
coletiva  na
organização
do projeto

Duo Coletiva Coletiva Individual Duo/Coletiva/
Individual.
As
performances
tiveram
conformações
diferentes  feitas
por  duos  e  por
um  único
artista. 

ELEMENTOS
/
EXPERIÊNCI
AS

Kexp Boiler Room FSOL  (show
ISDN)

Kraftwerk+Al
exander Gerst
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAndPl
ay)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;   may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Distribuição  e
consumo

Web,
mobiles,
sem apps

Web,  mobiles,
sem apps

Os  principais
suportes  de
distribuição
são  CD,
DVDs,  LPs.
Álbuns
completos  são
postados  por
fãs  no
youtube,  sem
autorização.  O
canal  oficial
do  grupo  no
Vevo  está
desativado.

Via  mobiles  e
em tempo real,
durante o show

Web Web App

ELEMENTO
S/
EXPERIÊNC
IAS

Kexp Boiler Room FSOL (show
ISDN)

Kraftwerk+
Alexander
Gerst 
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAnd
Play)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;  may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Público (local,
online,
múltiplo)

Local,  para
eventos  de
bairro
(como

Múltiplo,
mas
focadamente
global  (já

Múltiplo.
Local
(mesmo  com
show  via

Local  e
online.
Múltiplo

Local  e
online.
Múltiplo.
Chama

online,  on
demand

online
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atividades
de
formação)
e  global,
quando
transmitido
s (shows)

que  o
principal  é
online e  não
local)

streaming,
em  palco  no
telão)  e
online,  pelas
postagens
online não
autorizadas
de  shows  de
discos.

atenção  para
o fato de que
os  músicos
de  uma
cidade
passam
também  a
ser o público
dos  outros
músicos  na
outra cidade,
e vice-versa

ELEMENTO
S/
EXPERIÊNC
IAS

Kexp Boiler Room FSOL (show
ISDN)

Kraftwerk+
Alexander
Gerst 
(show/
Alemanha)

Re:Combo
+Ping.FM
(PauseAnd
Play)

ChewTV
+Pragatecno

@menasnota
(Aurata;  may
hd  +  junix11;
Infusão  (João
Milet
Meirelles)

Finalidade

econômica

Definem-se
como ONG
ou  grupo
comunitári
o,  portanto
sem  fins
lucrativos

Grupo  com
fins
lucrativos,
com foco  na
música
eletrônica
principalmen
te  e  cultura
do  dj.  Pode
incorporar
marcas/grifes
que inclusive
nomeiam
projetos
(com  a
Budweise:
“Discover
What’s
Brewing”;
com  a
Ballantine’s:
Boiler  Room
True
Music,...)

Comercial. Comercial
(show),
porém  a
circulação  do
vídeo  com  a
performance
do  astronauta
em  show  da
banda,
amplamente
circulado  em
redes  sociais,
não  pode  ser
controlada
comercialme
nte.

Sem  fins
lucrativos.

Sem  fins
lucrativos.

Sem  fins
lucrativos.

De maneira  geral,  estamos falando de experiências  de música distribuídas,  que vão desde

padrões  de  áudio  apenas,  como Deezer  e  Spotify,  a  performances  multimídias,  como o  Future

Sound  Of  London,  passando  por  outros  formato  que  estão  mais  associados  a  um  padrão

broadcasting televisivo, como o shows de Gilberto Gil, onde o streaming era um o fluxo semelhante

a um show ao vivo na TV; assim como a atuação de Tereza Cristina, que traz, mesmo de maneira

mais  informal  e  com  produção  reduzida,  uma  estrutura  de  programa  multitema  televisivo  ou

radiofônico, com convidados e entrevistas variadas, e música (normalmente cantada à capela).
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5.3 - Diversas implicações do streaming

O  KEXP  traz  shows  e  performances  alive  e  on  demand  em  sua  multiplataforma,  com

atualização multitemporal e ações sócio-educativas e comunitárias. O Boiler Room remete à idéia

de Pista de Dança  online alive e on demand em plataforma cruzada e atualização multitemporal,

com  foco  comercial/patrocinadores.  O  duo  FSOL  –  apresenta  sua  Performance  de  Live  PA

Multimídia, em live streaming de banda larga, não recorrendo às redes sociais para transmissão. O

episódio do Kraftwerk + astronauta Gerst cria uma situação de Performance de Live PA Multimídia

em  live streaming de múltiplas interfaces e camadas de acontecimentos e presenças. Ping FM e

Re:Combo articulam a experimentação pioneira brasileira PauseAndPlay como uma Performance

de Arte Telemática Sonora. O estúdio @menasnota cria uma agenda de performances sonoras de

Live PAs em live streaming, via app de RSV. O coletivo Pragatecno, através da ChewTv, testa sua

Performance Sonora Djing em live streaming, via app de RSV. 

5.4 – Interações e interatividades

No  geral  essas  performances  aproveitam  pouco  os  elementos  da  interação/interatividade,

apesar de ser essa uma forte característica desde a “web 3.0”. Há pouca interferência – em alguns

exemplos,  nenhuma  –  do  público  consumidor  sobre  os  conteúdos,  a  não  ser  em  comentários

normalmente elogiosos dos fãs. 

Interação Kexp

Apenas
comentário
s
(interação)
sem
alteração
ou
proposição
de
conteúdos
do
internauta

Boiler Room

Apenas
comentários
(interação)
sem
alteração  de
conteúdos
por  parte  do
internauta

FSOL

Apenas
comentários
nas  redes
sociais
(interação)
sem alteração
de  conteúdos
por  parte  do
internauta

Kraftwerk+A
lexander
Gerst 

Apenas
comentários
de  fãs  no
Youtube

Re:Combo
+Ping.FM

Nesse  caso,
há  uma  real
interatividad
e,  onde  os
dois  polos
(emissão/rec
epção)
invertem
papéis  na
produção  de
conteúdos
(música,
imagens).

ChewTV
+Pragatecno

Apenas
comentários

@menasnota

Apenas
comentários

Destaco, no entanto,  que programas que incorporam entrevistas  e convidados (como o de

Teresa Cristina) ou mediação (como webinars, palestras) o público passa a ter voz mais ativa com

perguntas no chat, sob solicitação do entrevistador/mediador/apresentador.



178

Ao pensar  a  performance audiovisual  ao vivo como aquilo que “designa um conjunto  de

práticas contemporâneas efêmeras que tomam forma nas limitações de um tempo e de um espaço

definidos.” Mas vejo que essa conceituação nos traz um escopo muito aberto, onde (quase) tudo

pode se aplicar, quando pensamos em manifestações e narrativas artísticas centradas no corpo de

atores humanos e até não humanos. Como artista-pesquisadora Carvalho (2012, p. 232) se instiga a

pensar sobre a fruição na performance: “(…)  como é que o efémero, em termos de ligação entre os

participantes/audiência, acontece.” 

Ela  recorta  o  que  chama  de  3  condições  “específicas  à  performance:  que  aconteça  num

momento (um designado período de tempo), pela presença dos atores (performers e audiência) e

que traduza um processo baseado na interdisciplinaridade.” Fala ainda de 2 dinâmicas que ligam os

atores: “experiência (artistas) e fruição (audiência).” (Idem, p. 232). 

Mais adiante,  Carvalho oferece alguns exemplos  do que para ela  seria  essa “performance

audiovisual ao vivo”, buscando identificar elementos em comum:

“(…) comuns a cada uma das práticas que constam desse conjunto num
sentido contemporâneo e histórico, são elas (mas não exclusivamente): Live
Cinema, VJ/DJ, Expanded Cinema e Visual Music. Como tal, performance
audiovisual ao vivo, é um conjunto de práticas artísticas interdisciplinares
com  pontos  de  cruzamento  comuns;  é  um  conjunto  de  práticas
performativas,  contextualizado  como  pertencendo  a  um  outro  conjunto,
mais abrangente, que também compreende as práticas de expressão corporal
ou  de  ação,  que  implicam  a  presença  de  um  ou  mais  artistas  e  de
espectadores; é um conjunto que recorre das características que definem um
evento  ao  vivo,  pois  embora  muitas  vezes  existam  bases  de  dados  e
possivelmente uma pauta de composição, tal como um concerto de música,
cada apresentação é um momento impossível de repetir; por último, é um
conjunto  de  práticas  que  são  essencialmente  constituídas  por  estímulos
sensoriais áudio e visual.” (CARVALHO, 2012, p. 233)

Talvez com esses exemplos - Live Cinema, VJ/DJ, Expanded Cinema e Visual Music - ela

tenha fechado mais o escopo da categoria “performance audiovisual ao vivo” na medida em que as

experiências  elencadas  são  permeadas  e/ou  mediadas  pelas  tecnologias,  enquanto  estrutura  do

processo criativo. Sinto falta aí do elemento telemático para ampliar e aprofundar. Os exemplos

trazidos por mim, acima, pressupõem o pré-requisito de rede telemática, já que dizem respeito aos

campos da hipermídia e internet, e não só de tecnologias off line.

As tabelas acima me ajudaram a visualizar em que medida essas experiências se conectam em

suas  características  e  quais  dessas  características  se  sobressaem  em  algumas  e  elejo  como

experiências radicais que trazem rupturas além da transmissão os shows e performances do FSOL, o
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episódio  do  astronauta  durante  a  apresentação  e  o  Re:Combo  em  Pernambuco/Alemanha,  por

comporem o streaming como parte estruturante do acontecimento.



180

À GUISA DE UMA CONCLUSÃO

Ao recuperar  diferentes  possibilidades  sobre o uso do termo espetáculo,  pudemos refletir

sobre a compreensão  mais tradicional do termo, como algo que vem associado àquilo que prende a

atenção e o olhar, envolvendo desde um acontecimento não-artístico ou num espaço determinado

para ser ocupado pela plateia e artistas no palco. Mesmo que  esse palco e platéia possam se alterar

de  lugares  e  funções,  no  caso  dos  espetáculos  de  rua,  na  cenas  carnavalescas,  como  apontou

Requena.  Entendi  que  esses  lugares  de  separação  iniciam-se  como  estruturas  mais  duras,  já

imutáveis, com os palcos italianos, que redesenham os lugares de distribuição/posicionamento para

as platéias  (platéia  frontal,  camarotes  laterais,  platéia  de fundo etc),  privilegiando o espaço dos

atores/palco,  onde  se  daria,  exclusivamente,  a  narrativa.  Requena  estrutura  essas  diferentes

experiências em Cena Carnavalesca, Circense, Italiana e Fantasma, que estruturam, sob a ótica das

artes cênicas, os diversos tipos de espetáculos. As idéias de Debord também são aproveitadas nesta

pesquisa para um pensamento que associa o termo ao conceito de espetacularização, permeado por

uma abordagem das indústrias culturais e política.

Mas é a Cena Fantasma pensada por Requena que deflagra em mim o desejo de pensar na

produção do espetáculo em rede remotas. A Cena Fantasma é um pensamento avançado pois traz 3

novas características para o conceito de espetáculo. Reconfigura espaços estabelecidos pelos palcos

italianos (Cena Italiana), redistribuindo os lugares de plateia e atores; apresenta as tecnologias como

atores não-humanos do processo criativo; e, por última, reelabora a idéia de corpo, na medida em

que elege as formas de tecnologias de projeção (cinema, vídeo, instalações) como produtores de

novas  realidades  e  novas  corporalidades,  o  que,  para  mim,  remete  à  noção de  presença,  como

derivado  imagético  maquínico  de  um  outro  corpo,  necessariamente  não-físico  e  até,  e

principalmente, como representação imagética.

Posto  isso,  assumo agora  a  ideia  de  que  o  espetáculo  pode  ser  produzido em ambientes

alterados, a partir dos tipos de platéia, narrativas e atores humanos e não humanos, e que a idéia de

corpo/corporalidade se amplia até a noção de presença, a partir de suportes tecnológicos.

Requena, no entanto, não expandiu suas tipologias para um categoria que envolvesse as redes

remotas,  telemáticas.  E  era  o  que  nos  chamava  a  atenção  dadas  as  emergentes  manifestações

culturais e artísticas diversificadas acontecendo no campo da hipermídia e da Internet como um

todo.  A  pandemia  no  mundo  acentuou,  de  forma  abrupta  e  intensa,  a  proliferação  dessas

performances remotas através de lives streamings pessoais e individuais à formatos produzidos por

grupos e corporações, tanto no campo dos relatos caseiros e pessoas, passando pela música, mostras

de filmes, aulas e seminários acadêmicos remotos a shows de grande porte com grandes nomes,
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exibindo caminhos de experimentos diversos no campo do audiovisual. Com isso, estabeleceu-se

um tipo de expressão artística – que me interessava mais – em estado de emergência e conformação.

Embora minha pesquisa tenha se complexificado por essa intensidade, creio que ela trouxe também

elementos de comprovação de que estamos de fato vivenciando o surgimento de um modelo, de

uma categoria de cena espetacular e performática, expandida pela telemática e internet. Uma cena

pautada em interfaces, hibridações narrativas disruptivas com novas formas de consumo/fruição.

Com o capítulo A Transmissão Contínua, quis  buscar uma espécie de arqueologia dessas

experiências  e  marcar  que  elas  estão  pautadas  desde  a  década  de  1990,  antes  da  criação  de

plataformas de streaming de música, ainda. Para mim, embora descritiva, essa parte da pesquisa foi

importante pois, além de conhecer o vasto mundo dessas experiências já em acontecimento, me

surpreendi com os mais de 40 serviços que pude descrever, quando se falava principalmente de

quatro plataformas mais conhecidas (como Youtube, Spotify, Deezer, Vimeo). Não destaquei as

plataformas  acadêmicas  por  países  (a  RNP,  no  Brasil,  por  exemplo,  que  utiliza  ferramenta  de

streaming) nem busquei as plataformas locais dos países, com aplicações mais restritas, pois meu

foco se atinha ao áudio/música e ao audiovisual. Com essa busca pude identificar que a idéia de “ao

vivo” mediado por tecnologias pode ser referenciado no surgimento da telefonia,  com o italiano

Antonio Meucci, que, como citei no referido capítulo, já em 1860, em Nova York, teria criado o seu

"telégrafo falante" (cerca de 17 anos antes das invenções atribuída a Graham Bell). Na sequência

temos as onda radiofônicas (no início da década de 1890) e mais adiante a televisão (década de

1950) que traz essa conjunção de imagem e áudio para “ao vivo”. As redes telemáticas, em especial

a  Internet  comercial  (1985,  no  EUA;  1995,  no  Brasil),  trazem  o  aprofundamento  do  uso  do

streaming em duas direções, os lives e os serviços on demand. Marco o ano de 1995 como especial

por trazer dois episódios de streaming ao vivo via internet: o jogo de beisebol entre Seattle Mariners

e New York Yankees; e o show musical  no Paramount Theather (Seattle/EUA). Gilberto Gil, um

ano depois, canta Pela Internet via tecnologia de streaming (Embratel/Rio de Janeiro). O esporte e a

música, como expressões de paixões massivas, podem ser pensadas como inauguradores do  live

streaming audiovisual  na  Internet,  antes  mesmo  de  existirem  as  plataformas  desses  serviços.

Destaco  ainda  as  performances  multimídia  remotas  (também via  banda  larga  de  servidores  de

internet) do duo Future Sound Of London (FSOL), desde o álbum/show ISDN (1994/1995), onde o

duo fez transmissões  via  rádio.  Destaco  seu show ao vivo  streaming para "In 2 Minds Of the

Electronic Brain”, em maio de 2009.

É ainda nesse cenário, onde foram se instalando plataformas comerciais de  streaming, que

pude indexá-las por tipos de serviços: as dedicadas ao áudio, as de audiovisual, as de audiovisual

pertencentes às majors e as plataformas e softwares apenas de transmissão (serviços).
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A partir  daí  elejo  alguns  exemplos  que  já  se  apontam como experiências  com caminhos

próprios para seguir numa reflexão sobre as diferentes possibilidades das práticas mais atuais do

que pretendo eleger como uma categoria emergente de espetáculo e performance remota. Para isso,

busco criar alguma referências de análise, me deixando contaminar por várias e diversificadas áreas,

como  netnografia,  métodos  digitais,  comunicação  digital,  metodologias  de  pesquisa  em

performance e artes. Entendo que essas novas experiências de fato trazem uma ruptura que com

modelos anteriores e que necessitam de aberturas de técnicas, metodologias e análise para a criação,

futura,  de  um método  flexível  para  acompanhar  esse  novos  modelos  em formação.  Usei  esse

mapeamento de metodologias, já existentes, para um momento de inspiração e leitura  sobres as

características  desses  espetáculos  e  performances  em  suas  similaridades,  convergências,

potencializações  e  descontinuações.  Um  técnica  simples,  de  estruturação  de  tabelas,  me  deu

visibilidade a um desenho mental para rever cada uma desses objetos.

De uma forma geral,  organizo  um pensamento  que busca estruturar  esses  acontecimentos

estéticos remotos em três grandes blocos:

Streaming de Arquivamento/On demand de Áudio: 

Esse   como  um  campo  de  memória  ou  como  banco  de  dados  de  áudio  carregados  nas

plataformas para serem utilizados sem temporalidade definida.

Streaming de Arquivamento/On demand de Audiovisual: 

Um  outro  campo  de   banco  de  dados  de  vídeo  carregados  nas  plataformas  para  serem

utilizados também sem temporalidade definida.

Live Streaming de Audiovisual:

Veiculação  de  várias  experiências  estéticas  em tempo  real  (espetáculos  e  performances),

consumidas e com fruição em temporalidade definida. Neste último caso, os  lives podem sofrer

arquivamento – como já é uma opcão em plataformas online,  para serem utilizados on demand sem

temporalidade definida.

O tema, que associa música e hipermídia, traz inúmeras possibilidades de investigação. Esta

pesquisa  apresentou  alguns  desafios.  Destacamos  dois  que  implicaram  mais  diretamente  nas

escolhas da pesquisa. O primeiro foi a seleção dos objetos para estudos de caso que poderiam ser

investigados como nova categorização de espetáculo, para tentar retomar, a partir de uma análise, à

pergunta inicial  da tese:  em que medida os espetáculos e as performances contemporâneos em

redes telemáticas se constituem em numa nova categoria de experiência artística e quais são seus

elementos distintivos em relação aos processos já estabelecidos?  Quais seriam, então, esses novos

formatos,  seus  elementos  constitutivos  e  prováveis  parâmetros  para uma investigação sobre os

mesmos? Esta segunda pergunta tornou-se um novo desafio, pois exigia uma ferramenta de análise,
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um recurso metodológico que comportasse pensar essas experiências em seus campos tecnológico e

estético.  

Recuperando a tipologia de Cena Fantasma de Requena, o  Live Streaming de Audiovisual

poderia ser pensada como um complexo que alimenta uma Cena Fantasma Expandida, uma Cena

Fantasma Ubíqua, uma Cena Fantasma Telemática, ou ainda uma Cena Fantasma Hipermidiática.

Uma categoria em emergência que talvez neste momento não tenhamos uma nomenclatura exata

para  contemplar  todas  as  suas  derivações,  mas  que  possamos  entendê-la  como  espetáculos  e

performances que trazem a ubiquidade e se apresenta como disruptiva na (re)construção de outros

palcos, platéias, difusão, consumos e fruições distribuídos.

Reconheçamos, por fim, os limites desta pesquisa. Não aprofundamos alguns campos, como o

da tecnopolítica, ou das discussões sobre narrativas e linguagens, sobre o modelo de negócios, pois

seriam,  estes,  novos  direcionamentos  para  a  investigação.  Esta  se  encontra  no  campo  do

mapeamento das experiências iniciais que estão fundamentando esse novo campo do espetáculo e

na busca de ferramentas de análise das mesmas. 

A pesquisa buscou contribuir com a associação de cultura, arte (especialmente a música) e

tecnologias. Tecnologias são elementos estruturantes e reestruturantes que impactam na vida e são

capazes  de conformar  novos produtos,  novos mercados,  novas  experiências  no campo cultural.

Podemos dizer que o surgimento do streaming, enquanto tecnologia, impactou e reestruturou vários

aspectos da cultura.

Estas  experiências  também  exibem  a  potência  disponível  para  os  indivíduos,  que,  ao  se

apropriarem dessas ferramentas, podem exercer sua experiência de proponente autônomo (ou mais

autônomo), ao se conectar com os ideais de uma cultura livre, onde as tecnologias passam a ser

instrumentos também de intervenção e transformação da cultura, inclusive da música, espalhada e

consumida no mundo como nunca vimos antes.

Entendo  esta  pesquisa  sobre  espetáculos  hipermidiáticos,  performances  artísticas

hiperlocalizadas como uma colaboração inicial para futuras investigações neste campo tão rico e

complexo das experiências streamings em música ao vivo.
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CARVALHO,  Márcia.  A  paleta  tecno-poética  audiovisual  de  Peter  Greenaway. Revista

FAMECOS Porto Alegre, v. 20, n. 2, pp. 296-309, maio/ago. 2013

COLLING,  Leandro.  Mais  definições  em  Trânsito  -  Teoria  Queer. Disponível  em

www.cult.ufba.br/maisdefinicoes/TEORIAQUEER.pdf. Acesso em 10 de janeiro, de 2020.

COHEN, Renato. Performance como linguagem: criação de um tempo-espaço de experimentação.

São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.

CORTEZA,  Flávia  Celeira.  O corpo  na  sociedade  do  espetáculo. I  Encontro  de  Pesquisa  em

Comunicação na Amazônia. Universidade Federal do Pará – EPCA, 2017.

COUTO, Edvaldo Souza. Danillo Barata: as fronteiras tecnológicas do corpo-imagem. In: Cultura

Visual, n. 12, outubro/2009, Salvador: EDUFBA.

DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

FABIÃO,  Eleonora.  Corpo  Cênico,  Estado  Cênico.  Revista  Contrapontos,  V.10,  N3.  2010,

disponível em https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rc/issue/view/159.  Acesso em  janeiro de

2019.

FECHINE,  Yvana.  Televisão  e  presença:  uma abordagem semiótica  da transmissão direta  em

gêneros informativos. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2008.



186
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___________ O que é o virtual?. São Paulo: Editora 34, 1996.

LIMA,  Tatiana  Rodrigues.  O  balanço  do  bit:  mediações  da  música  na  era  digital. Tese  de
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socialidade,  comunicação  em  redes  telemáticas  e  cultura  do  dj.  Dissertação  (mestrado)  -

Universidade  Federal  da  Bahia,  Faculdade  de  Comunicação.  Orientador:  Prof.  Dr.  André  Luiz

Martins Lemos. Salvador: Sistema de Bibliotecas – UFBA, 2003

STERNE, Jonathan.  The mp3 as cultural artifact inNew Media & Society.  2006. Disponível em

http://sterneworks.org/mp3.pdf. Acesso em 07 de dezembro de 2018.

STRAW,  Will.  Music  and  Material  Culture. 2012.  Disponivel  em

https://www.academia.edu/4636577/Music_and_Material_Culture.  Acesso  em  10  de  agosto  de

2015.

STRAW,  Will.  Sobre  a  noção  de  cena In:  Pragatecno  —  uma  outra  cena  da  mesma.

SACRAMENTO,  Adriana  Prates  &  de  SOUZA,  Cláudio  Manoel  Duarte  (org.).  Salvador:

DaMãeJoana Casa Editorial, 2015.

TONEZZI, José; SCHULZE, Guilherme. Cena, Tecnologia e Inovação: desafios para a formação e

a  pesquisa  em  artes  do  espetáculo.  2015.  Disponível  em

http://periodicos.ufpb.br/index.php/moringa/article/viewFile/9983/5463. Acessado em 20/03/2016

VENTURINI, T., BOUNEGRU, L., GRAY, J., & ROGERS, R. (2018). A Reality Check(-list) for

Digital  Methods. New  Media  &  Society,  (no  prelo),  146144481876923.

http://doi.org/10.1177/1461444818769236.  Disponível  em:  https://ssrn.com/abstract=3168664.

Acesso em 30 de janeiro de 2019.

VITTADINI,  Nicoletta.  Comunicar  con los  Nuevos  Media  In:  Bettetini,  Gianfranco;  Colombo,

Fausto. Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación. Paidós. Barcelona: 1995.
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SÁ,  Simone  Pereira.  Espaços  urbanos  e  platéias  virtuais:  o  YouTube  e  as  transmissões  de

espetáculos  ao  vivo. Disponível  em

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/13135, em 23 de maio de 2015.

SHAVIRO, Steven. O corpo cinemático. Tradução Anna Fagundes. São Paulo: Paulus, 2015. 

STAM, Robert  e SHOHAT, Ella.  Teoria do cinema e espectatorialidade na era dos “pós” In:

ZIELINSKI, Siegfried. Arqueologia da Mídia – em busca do tempo remote das técnicas do ver e do

ouvir. São Paulo: Ed. Annablume, 2006.

TAYLOR,  Diana.  O  arquivo  e  o  repertório:  performance  e  memória  cultural  nas  Américas.

Tradução de Eliana Lourenço de Lima Reis. Belo Horizonte : Editora UFMG, 2013



194

ZUMTHOR,  Paul.  Performance,  recepção,  leitura.  Tradução  de  Jerusa  Pires  Ferreira  e  Suely

Fenerich. São Paulo: Cosacnaify Portátil 27, 2014.

Links dos Vídeos:

- Future Sound Of London:

https://www.youtube.com/watch?v=Tc3cHWxrxuA 

https://www.fsoldigital.com 

- Kexp: 

https://www.kexp.org

https://www.youtube.com/user/kexpradio 

- Kraftwerk + astronauta Gerst

https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E

- Boiler Room:

https://boilerroom.tv 

https://www.youtube.com/user/brtvofficial

https://www.youtube.com/user/brtvofficial
https://boilerroom.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E
https://www.youtube.com/user/kexpradio
https://www.kexp.org/
https://www.fsoldigital.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Tc3cHWxrxuA


195

APÊNDICE

Perguntas_entrevista/usuários

Entrevistas_Boiler Room e Kexp

Entrevistas ChewTV/HD Mabuse

Entrevistas Instagram

Entrevista Paula Goes (party online)



196

ENTREVISTA/perguntas sobre musica live em plataformas (produzidas em 2019)

Car@. Super bom dia!

Eis uma entrevista informal sobre música em ambiente audiovisual.

A ideia é coletar algumas impressões sobre o uso de algumas plataformas on line de música ao vivo 

(streaming, transmissão contínua).

Destaco duas: Kexp e Boiler Room. Mas acrescento também uma experiencia de live do Kraftwerk,

com a participação de um astronauta, em pleno espaço sideral :)

De antemão, já estou muito agradecido por sua colaboração.

Peço que devolva esse anexo respondido pelo mesmo e-mail (meu): claudiomanoel@gmail.com

Valeu!

CM

- - - - - - - - - - - - 

Se possível se identifique pelas iniciais de seu nome.

Nome:

Profissão:

Cidade em que vive: 

As plataformas são:

Boiler Room: https://boilerroom.tv

Kexp: https://www.kexp.org

- Voce conhecia essas plataformas? De que forma você descobriu as mesmas, se sim?

- Quais os generos musicais que você reconhece e/ou se interessa nessas plataformas (quais deles 

em  quais plataformas?)

- Algum gênero musical você não conhecia?

- Qual dessas plataformas lhe interessa mais e por quê?

- Normalmente consome os lives durante o “ao vivo” mesmo ou posteriormente, via download/on 

demand?

https://www.kexp.org/
https://boilerroom.tv/
mailto:claudiomanoel@gmail.com


197

- Você usa algum serviço de informação (mailing, redes sociais...) para saber quando acontecerão os

lives de seus artistas preferidos na música?

- Ver o show ao vivo, em tempo real,  difere de ve-lo depois (on demand, donwload) – por quê?

- Quais são as formas de interação que você identifica nessas plataformas? Você interage durante os

shows (comentários etc)?

- No ano passado (julho, 2018), durante o  Jazz Open Festival em Stuttgart (Alemanha), o 

Kraftwerk  contou com uma participaçã do astronauta  Alexander Gerst, direto do espaço sideral, na

estação do ISA, tocando junto com o grupo. O que lhe chama atenção nessa experiencia?

Kraftwerk live: https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E 

- Há algum outro serviço de música ao vivo que você frequenta ou conhece na área do audiovisual? 

Se sim, pode descrevê-lo?

- Alguma outra observação?

Obrigado! :)

https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E


198

ENTREVISTAS/artistas e pesquisadores sobre Boiler Room, Kexp, Kraftwerk

APS

Nome: APS

Profissão: Estudante

Cidade em que vive: Salvador

As plataformas são:

Boiler Room: https://boilerroom.tv

Kexp:https://www.kexp.org

- Voce conhecia essas plataformas? De que forma você descobriu as mesmas, se sim?

Apenas o Boiler room. Não lembro como descobri.

- Quais os generos musicais que você reconhece e/ou se interessa nessas plataformas (quais deles 

em quais plataformas?)

Boiler Room: Música Eletrônica 

- Algum gênero musical você não conhecia?

Não

- Qual dessas plataformas lhe interessa mais e por quê?

Boiler room - por causa da musica eletrônica

-Normalmente consome os lives durante o “ao vivo” mesmo ou posteriormente, via download/on 

demand?

Nunca vejo ao vivo. Aliás, de forma geral, vejo poucos "lives". Assisto apenas quando sinto alguma

curiosidade específica (EX: para decidir se quero ir a um club ver um DJ procuro se ele/ela fez 

algum boiler room para ver como é a sua performance)

- Você usa algum serviço de informação (mailing, redes sociais...) para saber quando acontecerão os

lives de seus artistas preferidos na música?

Não

-Ver o show ao vivo, em tempo real, difere de ve-lo depois (on demand, donwload) – por quê?

https://www.kexp.org/
https://boilerroom.tv/
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Acredito que sim pois é possível interagir em tempo real com as outras pessoas (talvez até mesmo 

com x artista) que também estão assistindo naquele momento.

- Quais são as formas de interação que você identifica nessas plataformas? Você interage durante 

os/ shows (comentários etc)?

Identifico os comentários como forma de interação. Não interajo porque não costumo assistir "ao 

vivo"

- No ano passado (julho, 2018), durante o Jazz Open Festival em Stuttgart (Alemanha), o Kraftwerk

contou com umaparticipaçãdo astronauta Alexander Gerst, direto do espaço sideral, na estação do 

ISA, tocando junto com o grupo. O que lhe chamaatenção nessa experiencia?

Kraftwerk live: https://www.youtube.com/

Viagens espaciais sempre foram consideradas como algo "do futuro". A ideia de futuro inclui quase 

sempre inclui as viagens espaciais e ações humanas em outros planetas. O som do Kraftwerk 

sempre foi considerado futurista, embora eles (que eu lembre) nunca tenham abordado as viagens 

espaciais ou a vida em outros universos. Para o kraftwerk o futuro sempre foi "agora" e acho que 

com essa interação eles mostram que a exploração do espaço é algo real, que existe em nosso 

tempo. Talvez agora eles comecem a abordar o tema em suas músicas.

-Há algum outro serviço de música ao vivo que você frequenta ou conhece na área do audiovisual? 

Se sim, pode descrevê-lo?to

Não frequento

- Alguma outra observação?

Por causa dessas perguntas passei a conhecer outras plataformas e a pensar sobre o assunto 

Obrigado! :)

AUGUSTO GOES

Nome:Augusto Goes

Profissão: Musico

Cidade em que vive:Gent (Gante) Bélgica

_ - - - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E
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As plataformas são:

Boiler Room: https://boilerroom.tv

Kexp:https://www.kexp.org

– Voce conhecia essas plataformas? De que forma você descobriu as mesmas, se sim?

– Conhecia apenas a KEXP. Descobri há bastante tempo pelo canal Youtube buscando live

performances de grupos alternativos.

– Quais os generos musicais que você reconhece e/ou se interessa nessas plataformas (quais

deles em quais plataformas?)

– Sobretudo a House

– Algum gênero musical você não conhecia?

– Nao conhecia Grime

– Qual dessas plataformas lhe interessa mais e por quê?

– A Boiler Room acabou me interessando mais, tem muita coisa electronica.

-Normalmenteconsome os lives durante o “ao vivo” mesmoou posteriormente, via download/on

demand?

– Posteriormente, na maioria das vezes. Se penso que vale a pena ter o material, faço o

download pra eventualmente ouvir em zonas sem acesso à rede ou no carro com um usb

stick no autoradio.

– Você usa algum serviço de informação (mailing, redes sociais...) para saber quando

Acontecerão os lives de seus artistas preferidos na música?

As notificaçoes do YouTube são minha principal fonte de alerta. Ja para saber o que

acontece aqui na cidade consulto o portal “Uit in”, uma agenda cultural completissima do

que acontece na regiao. No caso aqui de minha cidade o Uit in Gent, mas é uma

plataforma que abrange toda a regiao flamenga da Bélgica e praticamente quase toda
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cidade tem sua agenda. https://www.uitinvlaanderen.be/

-Ver o show ao vivo, em tempo real, difere de ve-lo depois (on demand, donwload) – por

quê?

Tenho a sensaçao que sim, difere. So em pensar que aquilo esta' acontecendo naquele

momento e você também faz parte daquela audiencia, é incrivel.

– Quais são as formas de interação que você identifica nessas plataformas? Você interage

durante os shows (comentários etc)?

Nao gosto de interagir, não comento.

– No ano passado (julho, 2018), durante o Jazz Open Festival em Stuttgart (Alemanha), o

Kraftwerk contou com umaparticipaçãdo astronauta Alexander Gerst, direto do espaço

sideral, na estação do ISA, tocando junto com o grupo. O que lhe chamaatenção nessa

experiencia?

– O que acho incrivel disso tudo é que os caras apesar de serem pioneiros na cena

electronica, ainda continuam inovando. Nao é sempre que há um cara no espaço com

habilidades musicais e disposto a este tipo de interaçao. Foi bem interessante.

Kraftwerk live: https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E

-Há algum outro serviço de música ao vivo que você frequenta ou conhece na área do audiovisual?

Se sim, pode descrevê-lo?

Não

- Alguma outra observação?

GILBERTO MONTE

Gilberto Monte (maestro, músico, produtor musical, Salvador e São Paulo)

- Voce conhecia essas plataformas? De que forma você descobriu as mesmas, se sim?

Conhecia a KEXP, mas nao a BOILER... Uso muito a NPR 
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- Quais os generos musicais que você reconhece e/ou se interessa nessas plataformas (quais deles 

em quais plataformas?)

Rock, funk, eletrônica, folk, experimental, instrumental, jazz

- Algum gênero musical você não conhecia?

Não

- Qual dessas plataformas lhe interessa mais e por quê?

KEXP e NPR, repertório, curadoria e qualidade do áudio. A Boiler estou explorando agora e 

gostando muito, principalmente da qualidade do video, curadoria diferente das outras duas.

-Normalmente consome os lives durante o “ao vivo” mesmo ou posteriormente, via download/on 

demand?

Geralmente consumo após o "ao vivo", via on demand. Questões de agenda e diferença de fuso...

- Você usa algum serviço de informação (mailing, redes sociais...) para saber quando acontecerãoos 

lives de seus artistas preferidos na música?

Redes sociais, principalmente Instagram.

-Ver o show ao vivo, em tempo real, difere de ve-lo depois (on demand, donwload) – por quê?

Para mim não há diferença.

- Quais são as formas de interação que você identifica nessas plataformas? Você interage durante os

shows (comentários etc)?

Com shows não costumo interagir nas plataformas pois não constumo ver "ao vivo", mas no 

formato Live no instagram costumo interagir.

- No ano passado (julho, 2018), durante o Jazz Open Festival em Stuttgart (Alemanha), o Kraftwerk

contou com umaparticipaçãdo astronauta Alexander Gerst, direto do espaço sideral, na estação do 

ISA, tocando junto com o grupo. O que lhe chamaatenção nessa experiencia?

Kraftwerk live: https://www.youtube.com/

Me pergunto se foi REALMENTE em tempo real, isso não fácil no mesmo planeta, quanto mais do 

espaço. Tendo sido real... a única coisa me chama a atenção é a tecnologia de transmissão e sua 

eficiência, como poética não me diz nada.

https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E
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-Há algum outro serviço de música ao vivo que você frequenta ou conhece na área do audiovisual? 

Se sim, pode descrevê-lo?

Uso muito a NPR e canais específicos de artistas no Youtube. Um que acho bacana é o da 

Pomplamoose que tem a proposta de sempre gravar ao vivo em studio e postar os videos em seu 

canal no youtube, possuem uma base de fãs via Patreon para financiar seu trabalho.

- Alguma outra observação?

Gostaria de saber como o artista é remunerado por essas plataformas de Stremming de vídeo? Se 

são remunerados, ou não... Se ficam apenas como um repositório da plataforma e cedem os 

direitos...

A economia do streaming tem sido quase sempre frágil com relação aos artistas.

Abs!

DJ MÔPA

Nome: Marcos Sandes, Dj e Fotógrafo (Salvador)

As plataformas são:

Boiler Room: https://boilerroom.tv

Kexp:https://www.kexp.org

- Voce conhecia essas plataformas? De que forma você descobriu as mesmas, se sim?

Conheci o Boiller Room a alguns anos atrás por acaso quando procurava na internet vídeos de Dj 

Set em vinil, apartir daí comecei a procurar e saber mais sobre o mesmo. O Kexp é novidade pra 

mim.

- Quais os generos musicais que você reconhece e/ou se interessa nessas plataformas (quais deles 

em quais plataformas?)

House, música brasileira, disco-funk-soul no Boiller Room

- Algum gênero musical você não conhecia?

Por enquanto não.

- Qual dessas plataformas lhe interessa mais e por quê?

https://www.kexp.org/
https://boilerroom.tv/
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Como ainda não conheço o Kexp, meu interesso pelo Boiller Room por conta de Djs que ainda não 

conhecia no gênero que pesquiso dos quais tem me surpreendido com uma ótima pesquisa musical, 

além do clima e som utilizado, coisas que gosto bastante e para saber o que anda sendo utilizado em

termos de som pelo mundo afora.-

Normalmente consome os lives durante o “ao vivo” mesmo ou posteriormente, via download/on 

demand?

Quando tem ao vivo tento assistir, caso contrário salvo em playlist para poder assistir depois.

- Você usa algum serviço de informação (mailing, redes sociais...) para saber quando acontecerão os

lives de seus artistas preferidos na música?

Não.

-Ver o show ao vivo, em tempo real, difere de vê-lo depois (on demand, donwload) – por quê?

Sim, ao vivo a vibe é outra,  acredito que o Dj não se preocupe com a gravação (no caso da internet)

e fique mais livre pra fazer um set, além de poder vê-lo de perto, seus gestos, técnicas e a energia 

que é totalmente diferente.

- Quais são as formas de interação que você identifica nessas plataformas? Você interage durante os

shows (comentários etc)?

Nunca interagi nos lives, assisto e depois comento se achar necessário, tento aproveitar a música no 

momento.

- No ano passado (julho, 2018), durante o Jazz Open Festival em Stuttgart (Alemanha), o Kraftwerk

contou com uma participação do astronauta Alexander Gerst, direto do espaço sideral, na estação do

ISA, tocando junto com o grupo. O que lhe chama atenção nessa experiencia?

Kraftwerk live: https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E

Me chama a atenção da evolução da tecnologia e como ela pode ajudar quando usada de forma 

inteligente e correta.

-Há algum outro serviço de música ao vivo que você frequenta ou conhece na área do audiovisual? 

Se sim, pode descrevê-lo?

Sim, Chew Tv, com ótimos sets de Djs.

- Alguma outra observação?

Não.

https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E
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Obrigado! :)

NADJA VLADI

Nadja Vladi, doutora, pesquisadora em Música e Comunicação (UFRB)

Salvador

- Voce conhecia essas plataformas? De que forma você descobriu as mesmas, se sim?

Conheci através de amigos e durante uma pesquisa de doutorado.

- Quais os generos musicais que você reconhece e/ou se interessa nessas plataformas (quais deles 

em quais plataformas?)

indie rock.

- Algum gênero musical você não conhecia?

Provavelmente muitos.

- Qual dessas plataformas lhe interessa mais e por quê?

Na verdade, a Kexp me interessou apenas por conta da pesquisa.

-Normalmenteconsome os lives durante o “ao vivo” mesmoou posteriormente, via download/on 

demand?

Não.

- Você usa algum serviço de informação (mailing, redes sociais...) para saber quando acontecerãoos 

lives de seus artistas preferidos na música?

não.

-Ver o show ao vivo, em tempo real, difere de ve-lo depois (on demand, donwload) – por quê?

Só vejo os shows depois e, quase sempre, para análise de pesquisa. Mas acredito que são 

experiências diferentes.

- Quais são as formas de interação que você identifica nessas plataformas? Você interage durante os

shows (comentários etc)?

Não.
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- No ano passado (julho, 2018), durante o Jazz Open Festival em Stuttgart (Alemanha), o Kraftwerk

contou com umap articipação do astronauta Alexander Gerst, direto do espaço sideral, na estação do

ISA, tocando junto com o grupo. O que lhe chamaatenção nessa experiencia?

A conexão cada fez maior na qual vivemos.

Kraftwerk live: https://www.youtube.com/

-Há algum outro serviço de música ao vivo que você frequenta ou conhece na área do audiovisual? 

Se sim, pode descrevê-lo?

Não. Uso apenas o spotify para ouvir música em streamming e podcasts.

- Alguma outra observação?

Acho as plataformas uma interessante forma de relação entre humanos e não-humanos e me 

interessa a forma como borra ainda mais as fronteiras entre local e global.

TATIANA LIMA

Nome: Tatiana Rodrigues Lima, doutora, pesquisadora em Música e Comunicação (UFRB)

1 - Você conhecia essas plataformas? De que forma você descobriu as mesmas, se sim?

Não

2 - Quais os gêneros musicais que você reconhece e/ou se interessa nessas plataformas (quais deles 

em quais plataformas?)

Na Boiler Room reconheço: Acid, afrobeats, ambient, dancehall, disco, drum&bass, dub, hip-hop, 

house, jazz, jugle, rap, reggae, rock, soul, techno.

A Kexp tem vários gêneros ligados ao pop, ao rock e vários artistas que eu já conhecia. É mais 

difícil enumerar os gêneros que gosto ou que me interessam de lá, porque são muitos. Tem muita 

coisa sobre The Clash, uma das minhas bandas de rock preferidas.

3 - Algum gênero musical você não conhecia?

Vários gêneros da Boiler Room, porque não sou expert em música eletrônica, que é o forte de lá. 

Puxando lá no menu a opção “genres”, todos os que não foram citados na resposta 2 são 

desconhecidos para mim. 

Na Kexp, ao navegar por Listen -> DJs encontrei alguns gêneros que não reconheço também. 

https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E
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4 - Qual dessas plataformas lhe interessa mais e por quê?

Como sou de uma geração da música analógica, com uma formação musical ligada ao rock, à 

música brasileira, ao reggae – ou seja ao formato canção - e posteriormente a gêneros da black 

music e ao jazz e música instrumental, houve maior identificação com a Kexp. 

Por outro lado, se precisar pesquisar / ouvir mais música eletrônica, a Boiler Room me pareceu uma

boa fonte, inclusive por causa das opções de filmes e documentários curtos e pela forma como os 

gêneros são acessados no menu (também achei que a BR tem uma boa navegabilidade neste 

quesito).

5 -Normalmente consome os lives durante o “ao vivo” mesmo ou posteriormente, via download/on 

demand?

Não consumo lives com frequência, um pouco por falta de tempo e um pouco por falta de empenho.

Tenho de fazer esse dever de casa, porque me parece um modo interessante de consumo de música 

atualmente. Eventualmente acompanho lives de artistas que sigo nas redes sociais, quando ocorre de

eu entrar na rede e alguém estar transmitindo. Principalmente quando a transmissão é da própria 

produção do artista, porque tem mais qualidade. 

6 - Você usa algum serviço de informação (mailing, redes sociais...) para saber quando acontecerão 

os lives de seus artistas preferidos na música?

Não uso serviços de informações específicos sobre lives. Vejo lives de artistas que sigo nas redes 

sociais, quando coincide de eu estar online no momento em que as lives estão ocorrendo. 

Raramente me agendo para ver um live, mas isso ocorre de vez em quando e não me informo sobre 

elas por redes específicas. Também acompanho transmissões ao vivo de shows feitas via celular por

amigos, pelas redes sociais. Costumo transmitir também ao vivo quando estou na plateia, mas 

procuro fazer transmissões curtas, porque sei que a qualidade da imagem e do som do celular de 

alguém da plateia é bem aquém do que ocorre no local.

7 -Ver o show ao vivo, em tempo real, difere de vê-lo depois (on demand, download) – por quê?

Difere muito! O ao vivo pelas redes telemáticas nos coloca em sincronia com a apresentação e isso 

cria uma espécie de “aura” (citando o conceito de Walter Benjamin), porque ver acontecer enquanto

acontece é uma situação que torna cada apresentação uma experiência única. Mesmo que o show vá

se repetir na noite seguinte com o mesmo roteiro, haverá distinções entre as duas apresentações. 

Durante a live há sempre a expectativa sobre “o que vem a seguir?, será que algo dará errado?, 

haverá alguma fala/manifestação ideológica? Haverá alguma mudança no arranjo?...” Quando 
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reconheço a introdução de uma música,  sei que a conheço, mas não sei como ela será 

performatizada  ao vivo, sob aquelas condições técnicas, naquele ambiente acústico. No caso da 

transmissão de um show com plateia há também a interferência do clima dos ouvintes, a interação 

palco público produzindo situações únicas. Um registro gravado de um show (mesmo que tenha 

sido transmitido ao vivo antes) não tem essa espécie de aura, porque a gravação será sempre a 

mesma, reprodutível. O mesmo improviso que soa mágico quando vemos em tempo real - que nos 

dá a sensação de ter um privilégio ao flagrar a criação – torna-se, quando gravado, o documento de 

um improviso que já ocorreu, um registro de um momento de criação que não foi realizado em 

estúdio (com as técnicas do estúdio) e sim em outras condições. Parafraseando Roland Barthes é a 

sensação do “isso foi” da fotografia, que é diferente do “isso sendo” da live. Talvez seja possível 

comparar também com o grau de diferença, para quem gosta de futebol, de acompanhar uma partida

ao vivo pelo rádio ou TV, ver o resultado sendo decidido, ou ver o VT de um jogo, porque o 

resultado já está decidido. Uma gradação de menor para maior intensidade da experiência musical 

do ouvinte para mim seria assim: audição de gravação em estúdio (ou ao vivo editada); audição de 

gravação bootleg (pelo caráter não planejado do registro); audição da transmissão em tempo real de 

um show ou de uma performance ao vivo num outro ambiente (como um estúdio) via redes 

telemáticas, rádio ou TV – no caso das redes telemáticas, quando é possível ao performer ver 

mensagens e reações do público, a intensidade é maior; audição de show ou de outro tipo de 

performance musical presencialmente, partilhando o mesmo tempo e espaço em que ocorre, 

sentindo a vibração das ondas hertzianas fisicamente, sentindo a temperatura do local, o clima...  e 

interagindo enquanto plateia.

8 - Quais são as formas de interação que você identifica nessas plataformas? Você interage durante 

os shows (comentários etc)?

As vezes coloco alguma figurina (emoji), mas reajo pouco, porque geralmente esta reação não é 

vista pelo performer e sim pelos outros usuários da plataforma. Reagi mais nos lives de Haddad e 

Manuela, durante a campanha presidencial passada, porque havia uma “guerra” de likes e dislikes 

nas redes sociais. Nos lives que vejo nunca há conflitos, por isso apenas assisto.

9 - No ano passado (julho, 2018), durante o Jazz Open Festival em Stuttgart (Alemanha), o 

Kraftwerk contou com uma participaçãdo astronauta Alexander Gerst, direto do espaço sideral, na 

estação do ISA, tocando junto com o grupo. O que lhe chama atenção nessa experiência?

Primeiro chamou atenção o fato de que a produção do Kraftwerk teve um trabalho danado para 

conseguir uma agenda na rotina do astronauta e preparar tudo para a entrada ao vivo no show. Dá 
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para perceber que a banda e o astronauta combinaram antes como seria a performance. Fiquei 

imaginando quantas horas de ensaio, se houve um roteiro em linhas gerais ou um roteiro detalhado, 

porque a performance de Gerst ocorre sem problemas, embora ele não seja um artista habituado a 

lidar com palco e interagir com a plateia. Pensei também na adrenalina do pessoal que ficou no 

backstage para que o link funcionasse e a entrada ocorresse na hora certa. Trata-se de uma live no 

mínimo bastante incomum. Estas foram as primeiras impressões porque vi a gravação dessa entrada

ao vivo, não estava lá, infelizmente.

Depois imaginei como seria minha experiência se eu estivesse entre uma daquelas pessoas da 

plateia. Acho que seria uma emoção imensa, uma sensação de que a humanidade obteve um 

domínio de tempo-espaço de uma maneira impressionante. Gerst ali na minha frente, partilhando o 

mesmo tempo, e simultaneamente a (sei lá) anos-luz de distância espacialmente. Acho que ficaria 

eufórica, otimista por pertencer à raça humana – e olhe que muitas vezes me envergonho da 

humanidade. Mas é difícil imaginar o que sentiu qualquer das testemunhas que comprou ingresso e 

foi ao show. É uma experiência de simultaneidade de tempo e muita distância no espaço a partir da 

empiria e não da teoria.

Pensei também que essa participação de Gerst é supercoerente com a proposta estética do 

Kraftwerk. Não consigo imaginar que a entrada ao vivo de um astronauta do espaço combinasse 

mais com outra banda. O Kraftwerk é “a banda” que tem a ver com esse tipo de performance, pelo 

menos entre as que conheço. Não se trata de pirotecnia pop, mas de uma performance que se 

justifica esteticamente pelo o tipo de som da banda e todo o seu papel de vanguarda para a música 

(Para a música. Não apenas para a música eletrônica). 

Kraftwerk live: https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E

10 -Há algum outro serviço de música ao vivo que você frequenta ou conhece na área do 

audiovisual? Se sim, pode descrevê-lo?

Não. Acompanho algumas transmissões ao vivo de shows feitas pela TVE, em casa, ou pela rádio 

educadora, quando estou no carro (não sei se vale...). Sempre prefiro ver ao vivo do que gravações.

https://www.youtube.com/watch?v=rCQEzgtWv-E
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ENTREVISTAS/HD Mabuse, Dj Môpa (Chew Tv)

HD Mabuse (PlayandPause)

Meu primeiro contato com Sebastian Seidel foi por e-mail, uma mensagem vinda de um estudante 

da Bauhaus-Weimar, que queria ter contato com o Mangue Bit, entender o que tinha acontecido na 

cidade nesse período, e que encontrou apoio da universidade para vir durante alguns meses para o 

Recife.

O período foi o inicio dos anos 2000, a conexão instituicional se fez com o Centro Cultural Brasil-

Alemanha (CCBA), que recebia com grande generosidade e conectava os estudantes de fora aos 

estudantes locais, encontrando inclusive moradias que promoviam essa imersão no Recife, 

notadamente, no caso de Sebastian, no bairro priaieiro e popular de Brasília Teimosa.

Depois de várias horas de entrevistas, passeios pela cidade, descobertas germânicas dos nossos self-

services, expectativas do carnaval, houve o convite para participar de um evento, uma exposição 

que contaria com um experimento de uma jam-session telemática. Imediatamente topamos, e se deu

de um modo semelhante à qualquer das outras performances do Re:combo: de forma coletiva, 

completamente improvisada e numa pegada definida por Hermano Vianna como: "aquela música 

com momentos maravilhosos e a constante expectativa que vai dar errado". Do lado de Sebastian, 

otimo planejamento de equipamentos, em termos de software de performance, o Ableton Live ("o 

melhor de todos" nas palavras de um jovem alemão com um bairrismo digno de um recifense :) ) O 

ententimento da música se dava apenas pelo som, nenhuma forma de comunicação entre os dois 

grupos nem os dois públicos (limitações de conectividade da época) mas em vários momentos não 

se percebia a distância.

PlayPause foi antes de mais nada um fruto de uma visão utópica, típica dos anos 2000, de um 

mundo ligado pelas redes e pelos corpos, numa visão de uma Internacional da expressão musical, de

código aberto, pública, de composição telemática e performance em rede (mesmo que na época com

uma considerável latência :) )

h.d.mabuse / http://cesar.school

http://www.instagram.com/

+55 -81 99999.5303

Entrevista Chew TV -  Dj Môpa

- O que lhe motiva a fazer live de djing?

http://www.instagram.com/cesarschool/
http://cesar.school/
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Mostrar um pouco do meu trabalho e a possibilidade de atingir um público que ainda não me 

conhece ou de pessoas que não podem ir por algum motivo a lugares onde costumo tocar 

presencialmente.

- Qual a duração de seu live e o tipo de música que toca?

Pode variar entre 40min, 2hrs ou mais, tenho preferência por sets mais longos quando é possível, 

assim acabo contando um pouco da história através das músicas e estilo que gosto. Toco de música 

brasileira, disco-funk-soul a sets de House Music.

- Qual(is) a(s) plataforma (s) que usa? Por que? (se mais de uma comente a diferentes entre elas)

Até hoje só usei a Chew Tv, uma plataforma simples e que me atende ao que me proponho.

- Quais as tecnologias que você usa? São ideais? Quais seriam as melhores tecnologias para um 

bom streaming de djing?

Faço uso de um par de toca-discos e mixer Rotary, que pare mim são ideais e me atende já que 

trabalho com vinil, única coisa que gostaria era ter uma estrutura física melhor, como uma sala 

apropriada por exemplo, uma maneira de ter uma resolução de vídeo mairo nas transmissões e uma 

banda larga melhor para não ter atraso ou travamento nos vídeos.

- Consegue identificar que público atinge durante o live? De que forma vc divulga, 

antecipadamente, o seu evento?

Não exatamente, acredito que alguns jovens na faixa de 22 a 45, talvez mais, sei de amigos ou 

conhecidos mais próximos comentarem sobre o set, eu procuro divulgar por redes sociais como 

Facebook e Instagram, de preferência com pelo menos 15 dias de antecedência.
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ENTREVISTAS/artistas Lives Instagram

Nome

Nome do grupo/banda ou nome da performance/live

Principais Equipamento usados

ENTREVISTA:

- O que lhe motiva a fazer live streaming?

- Consegue identificar que público atinge durante o live?

- De que forma vc divulga esse tipo de evento?

- Qual a diferença (emocional) entre de fazer um show ao vivo com plateia local e pela 

internet?

- Esses dois formatos alteram o show (seleção de musica, forma de improviso, 

equipamento?) em que aspecto?

(podem me mandar uma biografia curta e algum link?)

AURATA

Em seg, 22 de jul de 2019 às 12:02, Cláudio Manoel Duarte <claudiomanoel@gmail.com> 

escreveu:

reentrevista

1.como vc se preparou para o live?

2.qual diferença de ser live via internet e ao vivo com publico presencial?

1.quando recebemos o convite de heitor, nos focamos em preparar um set que sintetizasse a ideia de

imersão e atmosfera que propomos em nossas apresentações ao vivo, de forma a manter sua 

potência. a ideia do livestream era maravilhosa, mas imprevisível, por não sabermos exatamente 

como nossa música soaria nos celulares/dispositivos de quem estivesse assistindo. então, mais do 

que nunca, nos mantivemos atentos antes e durante

no que se trata de volume, camadas de som e frequências, para que funcionasse tanto pra quem 

estivesse acompanhando, quanto pra gente, em estúdio.

2.foi uma experiência curiosa. foi nosso primeiro live para a internet e é um tanto esquisito, pois a 

ausência de um público físico fez com que pudéssemos imergir como quando ensaiamos, numa 

outra zona de permissão/experimentação. mas ao mesmo tempo,

mailto:claudiomanoel@gmail.com
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ainda que não exista um corpo físico indiretamente influenciando em nossa performance, estávamos

sendo monitorados, as pessoas interagiam pela plataforma, ainda que não estivéssemos 

acompanhando todo o tempo. acho que a maior diferença é essa, a ausência da materialidade do 

público. o som se altera por reverberar nos corpos, assim como se altera em nossa solitude em 

estúdio.. tanto o som quanto nossa reação a ele. sinto que a ideia de um livestream, ainda que fria no

que se trata de calor humano, possibilitou a propagação da atmosfera intimista que propomos, em 

toda sua força e fragilidade, também.

MAY HD + JUNIX 11

Nomes artísticos individual - may hd / junix 11

Nome da performance/live - 'may hd + junix 11 ao vivo no Menas Nota'

Equipamento usados - may usou pickups portáteis com efeitos e vinis preparados \ junix usou 

guitarra, pedais e Sp4004

Links para bios:

http://www.junix11.com/  

http://www.andreamay.com.br/ 

https://hd11soundart.blogspot.  

Respostas

- O que lhe motiva a fazer live streaming?

May: A acessibilidade que aproxima o público mesmo estando distante, viabilizando e ampliando 

uma rede de interesses artísticos/ culturais.

Junix: O 'fazer' é o que motiva, mas o live streaming é um formato que nos coloca no mundo de 

uma certa forma e, se for bem divulgado e acessado pode-se atingir outros "planetas”.

- Por que o Instagram, qdo existem outras plataformas dedicadas ao streaming?

May: No caso deste live específico, a plataforma já veio definida pelo Estúdio Menas Nota que nos 

convidou.

Junix: Além do que, o instagram é muito prático para o formato.

- Consegue identificar que público atinge durante o live?

May: Creio que amigos, curiosos, pessoas que acompanham o projeto.

- De que forma vc divulga esse tipo de evento?

May : Compartilhamos os cards do Menas Nota, que também utilizou do mecanismo página de 

evento no Facebook, além de distribuir nas listas de whatsapp.

https://hd11soundart.blogspot.com/
http://www.andreamay.com.br/
http://www.junix11.com/
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- Qual a diferença (emocional) de fazer um show ao vivo com plateia local e pela internet?

May: Embora mais tranquilo é mais frio, perde-se um pouco a noção de que estamos sendo 

assistidos e, tecnicamente, não sabemos se está sendo interessante para o expectador pois 

geralmente ficamos sem referencial se a câmera está captando bem o áudio ou a imagem por 

questões como conexão, etc. 

Junix: Sim, são duas situações… pela internet é mais suave, mas a relação com a criação não muda, 

o comprometimento é o mesmo e isso traz uma certa conexão entre o estado emocional de ambas.

- Esses dois formatos alteram o show (seleção de musica, forma de improviso, equipamento?) em 

que aspecto?

May: Costumo manter o mesmo setup para ambos, sobre o improviso é algo que não temos como 

prever, pois é da vibe do momento.

Junix: Os formatos alteram. Em cada apresentação construímos algo novo. Na improvisação não 

temos músicas prontas, temos idéias que já foram experimentadas que podem reaparecer de maneira

alterada, diferente, nunca do mesmo jeito, então não temos uma seleção de músicas.  Os 

instrumentos podem mudar e, a forma de tocar também, que pode receber influência do espaço, do 

ambiente. 

JOAO MILLET MIERELES

- O que lhe motiva a fazer live streaming?

O acesso que pode ter para as pessoas.

- Consegue identificar que público atinge durante o live

Percebo muitas vezes que o streaming faz parte de uma operação na internet que se não for muito 

bem divulgada (isso inclui também toda a parte de bots, direcionamento de público virtual por ia 

etc...), a live pode ter menos gente do que uma pequena apresentação local. Embora tenha a 

potência de ter muito mais público do que numa situação real. O público por consequência, começa 

dos mais íntimos dentro do próprio espaço virtual - uma localidade em relação às conexões diretas 

do seguidores nas mídias, o que significa que são conexões de interesse direto com o canal. Algo 

que diferencia é a localidade geográfica do público, que é ampla. Quando o público cresce em 

número, mais pessoas fora do núcleo direto de seguidores e amigos começam a ter acesso. Aí pode 

ser um público muito numeroso e que em sua maioria terá a conexão de interesse virtual ligada ao 

canal.

- De que forma vc divulga esse tipo de evento?



215

Nas próprias mídias sociais.

- Qual a diferença (emocional) entre de fazer um show ao vivo com plateia local e pela internet?

Vejo as duas situações com a emoção de pessoas estarem assistindo aquilo. Mesmo assim, é bem 

diferente. Tocar no estúdio para streaming é uma mistura de gravação, ensaio e show. No contexto 

do Menasnota, era mais para uma gravação/show, por que era um evento do estúdio. Com um certo 

rigor. Já numa situação mais caseira, seria muito mais como uma sensação de ensaio aberto.

- Esses dois formatos alteram o show (seleção de musica, forma de improviso, equipamento?) em 

que aspecto?

No caso do Infusão, sempre é diferente. Sempre levo em consideração todo o contexto (se é um 

festival, numa casa de show, num evento de arte e se leva um conceito etc). Isso naturalmente tem o

mesmo efeito pelo fato de ser um streaming. As composições do Infusão são muito flexíveis no 

sentido de forma e intenção para cada contexto. A improvisação é parte inseparável do projeto. No 

caso do Menasnotas pude experimentar muitas coisas novas e me deixei mais livre em relação a 

forma geral do show. Dei mais espaço para beats e elementos percussivos, mas com muito ruído :)

João Milet Meirelles

+55 71 988071111

www.joaommeirelles.com

Nome: Paula Goes

idade: 44

origem: Salvador (Bahia)

residência Londres, desde 2002

profissão: Tradutora

Como essas festas funcionam? Num período de 1 semana, quantas festas você foi a que festas?

Eu participo mais como co-organizadora das festas do grupo "I'm stuck at home but still want to 

have fun" e bem pouco como participante de outras coisas que estão acontecendo. Para as festas, a 

gente simplesmente escolhe um tema (a primeira foi Madonna Hour no dia 21 de março, com acho 

que 50 participantes), cria um evento no Facebook com o link do Zoom e faz também livestreaming

pelo Facebook. Aí é só "abrir" a sala na hora e tocar a playlist, interagir com as pessoas pelo áudio 

ou chat, e pronto! A nossa primeira "Stuck at Home Party" foi na sexta seguinte, com duas salas: 

uma para djs e dancefloor, e outra para interação com os participantes e games, como competições 

https://www.facebook.com/groups/783940375464197/permalink/788113245046910/
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de fantasia. Tivemos 600 participantes, com pico de 200 ao mesmo tempo. Em uma semana, devo 

ter ido a umas cinco festas e vários outros eventos, como pub quiz, música ao vivo, "pubs". 

Algumas coisas acontecem ao mesmo tempo, então quando estou disposta, fico pulando de uma 

coisa para a outra. Acho legal poder ir a festas em vários países diferentes sem sair da minha sala de

estar! O grupo foi criado por amigos que fazem parte da comunidade Burning Man em Londres, 

então segue muito da "burner culture". Nossa ideia é criar uma comunidade com um espírito 

positivo, onde as pessoas continuem a se sentir conectadas em tempos de isolamento forçado. 

Queremos que elas aprendam juntas como manter o ânimo, estimulem a própria criatividade e 

continuem buscando maneiras de se divertir, mesmo que confinadas. 

Nesses tempos de confinamento o que é para vc ir a uma festa on line?  Você se diverte, mesmo só 

e isolada? De que forma?

É mais divertido do que eu esperava. Confesso que no início achei que não iria curtir tanto pois não 

gosto muito de aparecer na frente de câmeras, mas bastou a Madonna Hour para mudar de ideia. 

Embora durem bem pouco, entre 40 minutos e umas duas horas, não deixam de ser um exercício 

físico e ajudam a fazer a energia circular pelo corpo. Como também "vou" com meus amigos 

próximos, que começaram o grupo, fica bem mais divertido, pois são pessoas que conheço do 

mundo real e com quem já fui a muitas festas de verdade. É muito bom ver todo mundo vestindo as 

roupas coloridas com que saímos novamente, dá um misto de alegria pelo encontro virtual e tristeza

pelo momento que estamos passando. Ainda não me sinto isolada, pois moro sozinha e não 

costumava sair de casa tanto assim antes. Na verdade, já passei mais de uma semana no inverno 

sem sair de casa em tempos normais, então "isolamento" é a minha rotina. Acho, porém, que na 

próxima semana a realidade vai bater com mais força, e quando estivermos na primavera e verão 

ficar em casa vai ser insuportável.

Obrigada!
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ANEXOS

Plataformas de áudio para música streaming

Plataformas de audiovisual streaming

Plataformas Play Go para streaming de audiovisual

Plataformas live streaming

Live streaming durante a pandemia da Covid-19

Live streamings derrubados

Ilustrações e Objetos
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Plataformas de áudio para música streaming
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Plataformas de audiovisual streaming



222



223



224



225



226



227



228



229

Plataformas Play Go para streaming de audiovisual
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Plataformas live streaming
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Live streaming durante a pandemia da Covid-19
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Live streamings derrubados
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Ilustrações e Objetos

Roberto Landell, brasileiro, prioneiro nas transmissão de áudio a distancia e criador do Anematófono, 
equipamento para transmissão de ondas Hertzianas (rádio).
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Hadfield tornou-se mais conhecido ao tocar e cantar Space Oddity, de David Bowie, direto do espaço, 
porém vê-se claramente um vídeo pós-editado, com linguagem de videoclipe. Em 2013, em órbita, fazendo 
show ao vivo, o astronauta Chris Hadfield acompanhou a banda Barenaked Ladies na canção Is Somebody 
Singing.

O astronauta Alexander Gerst ao vivo, do espaço sidereal, para show do grupo Kraftwerk, em 20 julho de 
2018, na Alemanha.
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Macklemore e Ryan Lewis no show Can't Hold Us (em live performance on KEXP, em 2011) é recorde de 
publico do Kexp, com próximos a 45 milhões visualizações https://www.youtube.com/watch?
v=bgjwAZ9TR3U

“Está tudo pronto para acontecer no dia 13 de agosto, e a honra de tocar o primeiro DJ no espaço será 
para o astronauta da ESA Luca Parmitano, que partirá da Terra para a missão de 20 de julho. O 
BigCityBeats e o DJ alemão Le Shuuk colocaram Parmitano em um curso intensivo de DJ e produção para 
prepará-lo para o set, que será transmitido ao vivo via satélite para os participantes do WORLD CLUB 
DOME Cruise Edition do BigCityBeats - um cruzeiro de luxo que será levando 3.000 foliões em partes do 
mar Mediterrâne”. https://www.facebook.com/pg/djleshuuk/about/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/djleshuuk/about/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=bgjwAZ9TR3U
https://www.youtube.com/watch?v=bgjwAZ9TR3U
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Um dos pioneiros da e-music, dj Carl Cox (Reino Unido), em djset no Boiler Room para público presencial 
geolocalizado reduzido, porém com ampla visualização via internet - em torno de 42 milhões de pessoas.
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O duo FSOL - Future Sound Of London – em performance remota desde seus estúdio, em transmissão 
audiovisual em banda larga, para público em outrro espaço (Festival Electronic Brain)

Hatsune Miku, artista holográfica vocalise japonesa, em performance com público ao vivo no concerto 
World is Mine. Acompanhando a vocalise, sua banda com músicos “reais”. 
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Falecido em 2009, o pop star reaparece na mídia, após sua morte, como holograma, cantando e dançando, 
acompanhado por bailarinos virtuais (em vídeo) e reais, em coregrafia ao vivo. A experiência acontece na 
solenidade de premiação do Billboard Music Awards, transmitida para o mundo num domingo, em 18 de 
maio de 2014. Cantou "Slave to the Rhythm” (do álbum póstumo "Xscape"). 
https://www.youtube.com/watch?v=jDRTghGZ7XU 

https://www.youtube.com/watch?v=jDRTghGZ7XU
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De: Beatport <reply@beatport-em.com>
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