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Os melhores clipes made in Brazil
“Minha Alma” e “Ela Disse Adeus” foram os vídeos mais votados em enquete promovida pelo Segundo Caderno

“Minha Alma”: violência, tumulto e revolta nas ruas do Rio com a música de O Rappa “Made in Japan”: diretor fotografou uma pista de aeroporto para criar o clipe do Pato Fu

“Segue o Seco”: fotografia caprichada garante o terceiro lugar para Marisa Monte “Ela Disse Adeus”: atuação surpreendente dos três Paralamas e clima de cinema mudo

CARLOS CORRÊA

Ela Disse Adeus, dos Paralamas do Su-
cesso, e Minha Alma (A Paz que Eu não
Quero), de O Rappa, são os melhores cli-
pes brasileiros de todos os tempos, na opi-
nião de jornalistas, músicos e diretores ou-
vidos em uma enquete promovida pelo Se-
gundo Caderno de Zero Hora.

Cada uma das 26 pessoas que formaram
o júri poderia citar até cinco clipes entre
os seus preferidos.

Os dois clipes mais votados têm estilos
bem diferentes. Ela Disse Adeus (1998) re-
cria com bom humor a estética do cinema
mudo. Minha Alma (A Paz que Eu não
Quero) (2000) retrata a violência nas ruas
do Rio de uma forma quase documental.

Os clipes guardam algumas semelhanças.
Ambos têm a assinatura de Breno Silveira. Em
Ela Disse Adeus, ele divide a função com An-
drucha Waddington e Toni Vanzollini e em Mi-
nha Alma, com Kátia Lund. 

Outro ponto comum entre os dois foi o su-
cesso no Video Music Brasil (VMB), da MTV,
a premiação mais importante do país no gêne-
ro: Ela Disse Adeus levou para casa cinco tro-
féus em 1998, Minha Alma ganhou seis na edi-
ção de 2000.

Paralamas do Sucesso foi
a banda mais lembrada

Entre os vídeos indicados apareceram tanto
trabalhos recentes, como Mandrake e os Cuba-
nos, do Skank, lançado em 1999, quanto pro-
duções mais antigas, como o já clássico Você
não Soube me Amar, da Blitz, que estourou nas
paradas em 1982. Entre as bandas com mais
clipes lembrados, a mais citada é o Paralamas
do Sucesso, com seis vídeos (Ela Disse Adeus,
Busca Vida, La Bella Luna, Loirinha Bombril,
Trac Trac e A Novidade), seguido de perto pe-
los mineiros do Pato Fu e pela cantora carioca
Fernanda Abreu, ambos com cinco cada um.  

Percebe-se nesses artistas um cuidado maior
na hora de produzir os clipes. Para realizar Ma-
de in Japan, do Pato Fu, por exemplo, o diretor
Jarbas Agnelli foi a aeroportos fotografar a
pista para recriar digitalmente a mesma textura.

Outro detalhe essencial para os músicos que
associam suas imagens a bons clipes: prazer no
que fazem.

– O processo de gravação é realmente cansa-
tivo. Mas eu gosto muito de fazer clipes, assim
como gosto de ver clipes – afirma John, guitar-
rista do Pato Fu.

– Para a gente não é apenas mais um mate-
rial de divulgação. É a nossa chance de passar
ao público mais uma mensagem – explica o
guitarrista d’O Rappa, Xandão.

O canal norte-americano VH1 realizou em
maio uma pesquisa que escolheu os cem me-
lhores clipes de todos os tempos e consagrou
Thriller (1982), de Michael Jackson, e Like a
Prayer (1989), de Madonna, como os grandes
vitoriosos. A relação completa pode ser confe-
rida no site http://www.vh1.com/insi-
devh1/shows/100greatestlist/100videos10.jhtml.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ZH

◆ “Minha Alma (A Paz que Eu não
Quero)”, O Rappa – 11 votos

◆ “Ela Disse Adeus”, Paralamas do
Sucesso – 11 votos

◆ “Segue o Seco”, Marisa Monte –
9 votos

◆ “Made in Japan”, Pato Fu – 7 votos

◆ “Mandrake e os Cubanos”,
Skank – 4 votos

◆ “Ex-Quadrilha da Fumaça”,
Planet Hemp – 4 votos

◆“Perfeição”, Legião Urbana – 4 votos

◆ “Diário de um Detento”,
Racionais – 3 votos

◆ “Manguetown”, Chico Science e
a Nação Zumbi – 3 votos

◆“Ratamahata”, Sepultura – 3 votos

OS 10 MELHORES

◆ Alexandre Fetter (Radislista/Pop Rock)
◆ Astrid Fontenelle (Jornalista e apresentadora/TV
Bandeirantes)
◆ Bruno Fortunato (Saxofonista/Kid Abelha) 
◆ Carlinhos (Vocalista/Bidê ou Balde)
◆ Clóvis Dias Costa (Radialista e apresentador/Canal
20)
◆ Eduardo Nasi (Editor/Revista Atlântida)
◆ Éverton Cunha (Radialista/Atlântida)
◆ Fernanda Takai (Vocalista/Pato Fu)
◆ Fred (Baterista/Raimundos)
◆ Gabriel Moojen (Jornalista e apresentador/RBS TV)
◆ Giba Assis Brasil (Diretor)
◆ José Flávio Júnior (Editor/Revista Showbizz)
◆ Kátia Suman (Radialista/FM Cultura e  Pop Rock)

◆ Lorena Calábria (Jornalista e
apresentadora/Multishow)
◆ Mano Changes (Vocalista/Comunidade Nin-Jitsu)
◆ Marcelo Ferla (Editor/Revista Uma)
◆ Marcelo Lobato (Tecladista/Rappa)
◆ Marcelo Tas (Jornalista e apresentador/ Rede
Cultura e Uol)
◆ Marcos Mion (Apresentador/MTV)
◆ Mary Mezzari (Radialista/Ipanema)
◆ Mauren Motta (Jornalista e apresentadora/RBS TV)
◆ Rafael (Vocalista/Acústicos & Valvulados)
◆ Serginho Moah (Vocalista/Papas da Língua)
◆ Thedy Corrêa (Vocalista/Nenhum de Nós)
◆ Toni Vanzollini (Diretor)
◆ Vítor Hugo (Radialista/Ipanema)

QUEM VOTOU
PARALAMAS EM CLIMA DE CINEMA MUDO

Voltar no tempo em termos de estilo e recriar a lingua-
gem do cinema mudo. Essa era a idéia do trio Andrucha
Waddington (diretor de Eu Tu Eles), Breno Silveira e To-
ni Vanzollini para a realização do clipe de Ela Disse
Adeus, dos Paralamas do Sucesso. Para reproduzir o vi-
sual de filmes como Em Busca do Ouro (clássico de
Charles Chaplin de 1925), os diretores repetiram as técni-
cas utilizadas nos anos 10 e 20. Nas gravações, a câmera
ficava sempre fixa, e a própria lente usada era igual à da
época. Houve ainda o cuidado de registrar tudo em pelí-
cula para depois, na pós-produção, sujar o filme arra-
nhando-o manualmente. Para Fernanda Torres (na foto

abaixo, com Herbert), e os três integrantes da banda,
Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro, que faziam as
vezes de atores, foram pedidas atuações exageradas. O
resultado agradou de imediato.

– A atuação dos Paralamas nos surpreendeu. Mesmo já
tendo trabalhado com eles antes, não pensei que fossem
se sair tão bem – diz Breno Silveira, acrescentando que,
na previsão inicial, os membros do grupo sequer atua-
riam no vídeo. 

O sucesso de crítica veio em seguida, com a vitória, em
1998, de Melhor do Ano, Pop, Direção, Direção de Arte
e Fotografia) no VMB, da MTV.

Confira os cinco votos
de cada um dos jurados
na coluna de Roger
Lerina no ClicNessa

www.clicrbs.com.br

A VIOLÊNCIA PELOS OLHOS DE UMA CRIANÇA
– Ele deveria ganhar um Oscar pelo trabalho que fez.
Assim Breno Silveira, que, em parceria com Kátia

Lund, dirigiu o clipe de Minha Alma (A Paz que Eu não
Quero), de O Rappa, define o atuação do menino Ra-
mon, cinco anos, no vídeo da banda. Gigante, como tam-
bém é conhecido o garoto, funciona como uma espécie
de olho do público diante da violência. Perdido, assiste
perplexo a um quebra-quebra que se inicia após a execu-
ção de um menino de rua. Ramon, assim como os de-
mais garotos do clipe, faz parte de um grupo de teatro do
Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, o Nós do Morro.

Os garotos interpretaram, na ficção, cenas muito próxi-
mas da realidade que vivem. Durante as gravações, mui-
tas pessoas que passavam pela rua acreditavam que o tu-
multo estava realmente acontecendo.

– Quando entrou o carro da polícia, teve gente que saiu
correndo – lembra o guitarrista Xandão.

Minha Alma chegou a ter duas versões. Além da mais
conhecida, em preto-e-branco, outra colorida foi feita e
colocada em votação na MTV para que o público deci-
disse qual a melhor. Venceu a versão em preto-e-branco,
“mais jornalística”, segundo Silveira.

Se em 1990, quando entrou no
ar a MTV brasileira, a produção
nacional de clipes era escassa, 10
anos depois o quadro mudou bas-
tante. Ainda que em termos tecno-
lógicos os vídeos brasileiros per-
cam para as produções internacio-
nais, a criatividade dos diretores,
roteiristas e artistas tem alcançado
bons resultados e colocado vários
trabalhos no topo das paradas do
Brasil.

– Clipes como Minha Alma não
devem em nada para a média dos
clipes estrangeiros, passam lá sem
susto e podem até causar alguma
admiração – afirma o jornalista
Daniel Benevides, que trabalhou
durante 10 anos na MTV.

Entre os fatores destacados para
uma maior produção nacional estão
a entrada da MTV e a criação de
premiações como o VMB e o Prê-

mio Multishow de Música Brasilei-
ra. Com o surgimento de um veícu-
lo que priorizava clipes, os artistas
brasileiros perceberam que ali esta-
va um novo e atraente meio de di-
vulgação do trabalho.

– Hoje em dia as próprias grava-
doras se mobilizam em torno dos
clipes – afirma o músico e jornalis-
ta Kid Vinil.

Tanta preocupação e dinheiro
em jogo também acabam por uni-
formizar alguns trabalhos. Na dú-
vida se o clipe vai emplacar, al-
guns diretores estão optando por
um formato padrão e pouco criati-
vo, mas com retorno de audiência
garantido.

– Hoje, a tendência do clipe é fi-
car parecido com peças publicitá-
rias. Só que elas não podem ser
consideradas obras de arte. Os cli-
pes podem – afirma Benevides.

A ameaça da padronização


