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RESUMO: 
Neste artigo propõe-se estudar a questão da tradução/adaptação intersemiótica entre música e 
vídeo, tendo como objeto de estudo o videoclipe Sutilmente, da banda mineira Skank. Neste 
processo, discute-se a existência ou não da fidelidade na adaptação do gênero de partida para 
o gênero de chegada, assim como outra possível forma de relação entre adaptação no que diz 

respeito a estes gêneros que são a música e o vídeo. Baseado nessas premissas é que se dá a 
analise da adaptação no videoclipe Sutilmente. Na maioria dos estudos sobre adaptação, 
pouco se fala de como ela se dá entre os gêneros música e vídeo. Sendo assim, este artigo visa 
trazer uma contribuição nesta área. Além disso, leva-se em conta a relevância do audiovisual 
atualmente, uma vez que o vídeo tem se tornado bastante popular, principalmente nas redes 
sociais. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Adaptação1. Videoclipe 2. Tradução intersemiótica 3. Transmutação 

4. Fidelidade 5.  

 
SUMMARY: 
In this article we propose to study the question of translation or intersemiotic adaptation 
between music and video. Our object of study is the music video Sutilmente of the band 
Skank, from Minas Gerais, Brazil. In this process we discuss the existence or not of fidelity in 
the adaptation of the genre of departure to the genre of arrival. We also discuss other possible 
forms of relation of adaptation with respect to these genres, namely music and video. The 
analysis of the adaptation in the video clip Sutilmente is given based on these premises. In 
most studies about adaptation little is said about how it occurs between the genres of music 
and video. Therefore, this article aims to make a contribution to this area. In addition, the 
importance of audiovisual today is taken into account, since video has become quite popular, 
especially in social networks. 
 
KEYWORDS:  Adaptation1. Videoclipe 2. Intersemiotic translation 3. Transmutation 4. 
Faithfulness 5. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

Este artigo trabalha em cima da concepção da adaptação como transmutação ou tradução 

intersemiótica, ou seja, transformação de um formato ou gênero em outro. Este conceito será 

empregado no videoclipe, no qual será analisado como se dá o processo de adaptação da 

música para o vídeo. 

Na maioria dos estudos sobre adaptação pouco se fala de como ela se dá entre os gêneros música 

e vídeo. Sendo assim, este artigo visa trazer uma contribuição nesta área. A relevância do 

audiovisual atualmente tem sido inegável, uma vez que o vídeo tem se tornado bastante 

popular, principalmente nas redes sociais. A visualização de videoclipes em plataformas como 

youtube não é algo que possa ser ignorado. Para se ter uma ideia do grande número que ela 

alcança, um dos clipes originais mais visualizados na plataforma até o dia 24 de março de 

2017 foi Todo Dia, da cantora drag queen Pablo Vittar, segundo o site Rolling Stones3 , na 

qual obteve 8,7 milhões de visualizações. 

Para fins de estudo de adaptação, neste artigo, será analisado o videoclipe Sutilmente4, da 

banda Skank, na qual a direção é de Conrado Almada e a música foi composta por Nando 

Reis e Samuel Rosa (Skank).  

Porém, antes desta análise, será contextualizado o videoclipe e suas tendências e serão 

revisados alguns conceitos sobre adaptação, no qual se discute as questões da existência da 

fidelidade durante o processo de adaptação e um outro conceito para se pensar a adaptação 

entre dois gêneros, que se daria através do dialogismo intertextual. 

 

2- TENDÊNCIAS DO VIDEOCLIPE  

 

Na visão de Arlindo Machado (2000) o videoclipe pode ser resumido como um “formato 

enxuto e concentrado, de curta duração, de custos relativamente modestos se comparado com 

os de um filme ou de um programa de televisão, e com um amplo potencial de distribuição”. 

                                                           
3 http://rollingstone.uol.com.br/noticia/pabllo-vittar-e-drag-queen-com-mais-visualizacoes-em-clipe-original-no-
youtube/ acessado em 06/08/2017 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=v3SQTOZO36E acessado em 04/08/2017 
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(MACHADO, 2000, pág. 173). Para o autor, alguns artistas, cineastas, diretores, entre outros 

que produzem videoclipes, vêm contribuindo para a redefinição de seu formato através de 

atitudes transgressivas e inovadoras. Ele cita as principais tendências estilísticas que o 

videoclipe vem adquirindo como, por exemplo, a utilização de animação, a não inserção da 

imagem dos intérpretes da banda no videoclipe, o uso de estratégias que quebram a regra do 

“bem fazer” herdadas da publicidade e do cinema comercial para deixar os videoclipes 

parecidos com home videos ou home movies e a tendência à descontinuidade. 

Machado (1995) chama atenção para o fato de que a estrutura do videoclipe não é narrativa, 

como muitos acham ao assistirem clipes famosos como Thiller5, interpretado por Michael 

Jakson e dirigido por John Landis. Esse videoclipe foge inteiramente à regra, pois, além da 

duração demasiadamente longa, são inseridos trechos de diálogos sem música. O videoclipe 

dispensa o “suporte narrativo e o seu público já está preparado para aceitar imagens sem 

nenhum significado imediato, sem qualquer denotação direta, sem referência alguma no 

sentido fotográfico do termo, desde que o seu movimento seja harmônico com o da música.” 

(Machado, 1995, p. 170) 

 

3- ADPTAÇÃO E LIBERDADE 

 

3.1- DIFERENÇAS DO CONCEITO DE FIDELIDADE  

 

 Jakobson (1985) distingue três maneiras de interpretar/traduzir um signo verbal. A primeira 

delas é a tradução intralingual, na qual um signo verbal é traduzido por outros signos da 

mesma língua. A segunda seria a tradução interlingual, onde os signos verbais são 

interpretados por meio de outra língua. Por fim, a tradução intersemiótica ou transmutação. 

Nela, os signos verbais são interpretados por meios de sistemas de signos não-verbais. 

É na tradução intersemiótica que a adaptação é mais conhecida, uma vez que um gênero é 

transformado em outro, como, por exemplo, um romance em filme, ou no caso do nosso 

estudo neste artigo, uma música em vídeo. 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA 
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O deslocamento de sentido e a ambivalência na forma como são concebidas as noções de 

fidelidade, liberdade e desvio na abordagem entre a relação de adaptação e tradução são 

buscados por Amorim (2005) ao comparar as teorias de Johnson (1984) e Bastin (1990; 1993) 

sobre o assunto.  

Johnson acredita que um certo grau de fidelidade é requerido na tradução e na adaptação, mas 

a concepção de fidelidade é distinta em ambos. Enquanto que na tradução o conteúdo se dá 

pela fidelidade tanto na forma como no conteúdo, na adaptação ele se daria somente pelo 

conteúdo. Sendo assim, a adaptação teria um grau de criatividade maior que a tradução, mas 

haveria uma perda maior de informações em relação ao original. Além disso, a adaptação é 

mais flexível, permitindo um espaço maior para modificações, acréscimos e subtrações, em 

muitos casos. 

O processo criativo na adaptação se dá, segundo Johnson, “na condensação das passagens 

mais relevantes da narrativa, a expansão ou focalização de aspectos específicos, a rejeição ou 

edição de redundâncias, entre outros” (Amorim apud Johnson, 2005). 

Amorim (2005) observa que em Bastim a adaptação tem a função de reexprimir e possibilitar 

o equilíbrio comunicativo. Para o teórico, a noção de sentido é de grande importância tanto 

para adaptação quanto para a tradução, se estabelecendo como fator de coesão do texto e 

sendo considerado critério de fidelidade para revisores e professores.  Para Bastim, a intenção 

de comunicação, por meio do texto, produz um efeito no leitor. 

O desvio em relação ao texto-fonte promovido na adaptação, para Bastim, não é uma perda, 

mas um ganho. Ele não significa um abandono à fidelidade, mas uma forma de chegar a este. 

Bastim encontra dificuldade ao utilizar o desvio como critério para distinguir adaptação e 

tradução, por isso, em outros artigos dele, ele abandona o conceito. 

A mudança de gênero é uma das condições que Bastim acredita levar à adaptação. Para ele, é 

uma condição para a modificação global do texto e nem sempre é facultativa e, mesmo 

operando modificações consideráveis ao texto de partida, elas são justificadas pela 

obrigatoriedade de se manter o equilíbrio comunicativo, não sendo considerado um ato de 

liberdade, ao contrário do que acredita Johnson (1984). A adequação global, para Bastim, leva 

em conta o propósito do autor, seja ele objetivo ou subjetivo. 

Por fim, na comparação de Amorim (2005), no que se refere à fidelidade, Johnson e Bastin 

possuem concepções diferentes.  
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No discurso de Bastim (1990), porém, a “fidelidade” não está menos relacionada à 
adaptação e sequer se afigura como parâmetro de diferenciação, pois adaptar é um 
procedimento que, nos termos do teórico, assegura a “fidelidade” à “intenção 
comunicativa” do texto original, quando a  tradução apenas causaria um 
desequilíbrio de comunicação. Em contrapartida, a noção de “liberdade”, que em 
Johnson (1984) fundamenta o exercício da adaptação, não chega a ser empregada no 
texto de Bastim (1990). A adaptação é entendida por esse teórico como um recurso 
obrigatório, não facultativo, embora considerado um desvio. O conflito que reside 
em suas colocações traduz-se na incerteza quanto à posição que deveria ou não 
ocupar o conceito de desvio: por um lado, o desvio distingue a adaptação da 
tradução, já que aquela convergiria para si desvios “consideráveis” em relação ao 
original. Por outro lado, o desvio aproximaria a adaptação da tradução (daí afirmar 
que “a adaptação não tem outras funções e objetivos que não sejam os mesmos da 
tradução”, na medida em que garantiria a fidelidade ao mesmo tempo, pois essa não 
evitaria o “desequilíbrio de comunicação”. (AMORIM, 2005, p. 98/99) 

 

Embora Amorim relacione Johnson e Bastim para tentar explicar as diferenças entre tradução 

e adaptação, o que não é foco deste artigo, a ideia de fidelidade contida nesta análise, dá 

embasamento para a reflexão da adaptação entre música e vídeo e será levada em conta ao 

analisar o videoclipe proposto neste texto. 

 

3.2- ADAPTAÇÃO E TRANSGRESSÃO 

 

Amorim ao citar Basnnett-MCGuire, discute como a adaptação é vista, de acordo com os 

contextos que ela está inserida e, baseado na leitura de Basnnet- MCGuire, a adaptação é vista 

como transgressão. No entanto, se uma história for recontada e publicada explicitamente 

como adaptação, a noção de transgressão é amenizada ou suprimida, segundo Amorim. Só de 

aparecer o termo adaptação em uma obra legitima a leitura da obra original, orientada para um 

determinado público. 

Amorim caracteriza uma tradução como “adaptação” associando-se ao termo a noção de 

transgressão, violação. No entanto, há contextos em que a adaptação deixará de violar certos 

limites ao detonar, explicitamente, a modificação do texto original com objetivos definidos. 

 

3.3- IMPOSSIBILIDADE DA FIDELIDADE 
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Hattnher (2013) acredita que a fidelidade é impossível pela presença de mediações nas 

adaptações e pela instabilidade dos significados. 

 

Mas parece-me evidente que a noção de “fidelidade” como um parâmetro em 
estudos de adaptação não se sustenta, conforme comentei em outro lugar 
(HATTNHER, 2010). Na verdade, nossas reflexões deveriam se voltar para os 
esforços de mostrar claramente (em especial ao público não acadêmico) que, embora 
exista o desejo de fidelidade, ela é impossível, não só diante da presença inevitável 
de mediações de todos os tipos na constituição das adaptações, mas devido à 
instabilidade dos significados produzidos em quaisquer textos por meio de múltiplas 
interpretações. (Hattnher 2013, p. 37) 

 

 

Robert Stam (2000 p. apud AMORIM p.21, 2013) acredita que ao se utilizar o critério de 

fidelidade, não se leva em conta as diferenças entre os meios.  

Aceitar a fidelidade como uma categoria crítica seria, portanto, essencializar a 
relação entre as duas mídias, assumindo que o romance – ou quaisquer outras formas 
de obras de partida – contém uma espécie de espírito que deveria ser captado pela 
adaptação, independentemente de suas especificidades.  

 

Para Stam, é necessário compreender que ao invés de subordinar a adaptação à obra de 

partida, deve-se entendê-la como uma nova obra na qual é dotada de suas próprias 

especificidades e criação. Ele vê o texto de chegada como parcial, pessoal e conjectural. Stam 

propõe entendermos o processo de adaptação como uma forma de dialogismo intertextual, 

sugerindo que todas as formas de texto são, na verdade, intersecções de outras faces textuais. 

“Sendo assim, as adaptações devem ser encaradas não como cópias, mas como 

transmutações ou hipertextos, derivados de um texto de partida – ou vários – com ou sem 

origem especificada na intricada rede dialógica de sentidos.” (Stam, 2000) 

 

4- ANÁLISE DO VIDEOCLIPE 

 

A música Sutilmente pertence ao álbum Estandarte (Sony Music/ 2008), do grupo Skank e foi 

composta por Samuel Rosa e Nando Reis.  

O clipe teve a direção do mineiro Conrado Almada e recebeu o prêmio da categoria 

videoclipe do ano no Vídeo Music Brasil (VMB) em 2009. São 4 minutos de plano sequencia, 
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na qual os integrantes da banda ficam pendurados na parede (figura 1), enquanto 

bailarinos/performes fazem coreografias/performances no chão. 

 

 

 

Figura 1 

  

As gravações aconteceram em Belo Horizonte, no Ginásio do Mineirinho. Foram duas 

semanas de preparação. Os integrantes da banda ficaram 1h30 fixados na parede.  A estrutura 

utilizada foi de oito toneladas e 12 metros de altura. Ao todo foram 18 horas de ensaio e 

filmagem, três dias de montagem de cenário e noventa e cinco pessoas envolvidas na 

produção6. 

Sutilmente é classificada, em sites de letras e acordes7, como Rock ou Pop Rock. 

Abaixo, segue a letra da música. 

Sutilmente 

E quando eu estiver triste 

                                                           
6 Informações retiradas do making of da produção do clipe acessada em 
https://www.youtube.com/watch?v=tW_Yugy6gZ0 
7  No site https://www.vagalume.com.br/skank/sutilmente.html está classificado na parte de Rock, no site 
https://www.cifraclub.com.br/skank/sutilmente/letra/ como pop rock .  



8 

 

Simplesmente me abrace  

Quando eu estiver louco  

Subitamente se afaste 

Quando eu estiver fogo  

Suavemente se encaixe 

E quando eu estiver triste  

Simplesmente me abrace  

E quando eu estiver louco 

 Subitamente se afaste 

 E quando eu estiver bobo 

 Sutilmente disfarce 

 Mas quando eu estiver morto 

 Suplico que não me mate, não 

 Dentro de ti, dentro de ti 

 Mesmo que o mundo acabe, enfim 

 Dentro de tudo que cabe em ti 

 

Utilizando-se a ideia de Stam de texto de partida e texto de chegada e considerando a música 

(dando ênfase à letra para fins de estudo neste artigo) como ponto de partida e o vídeo como 

ponto de chegada, é que será feita a análise de Sutilmente. 

Observa-se que pelo fato de a música está contida no clipe, ao mesmo tempo em que ela é o 

ponto de partida é também parte do ponto de chegada. Pensando desta maneira, não haveria a 

“perda de informação” na qual Johnson (1984) acredita quando diz que a adaptação tem um 

grau de criatividade maior que a tradução e, em relação ao original, perderia informação. 

Lembrando que Johnson acredita que na adaptação há uma fidelidade ao conteúdo. 
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Tem que se levar em consideração que música, como gênero, contém melodia, letra, arranjos, 

ritmo, entre outros elementos, e tem como fundamento aguçar o sentido da audição. Já o 

vídeo é composto por imagem e som (no caso do videoclipe, a música), e, em sua produção, 

há de se preocupar com a iluminação do ambiente, enquadramento da câmera, entre outros 

fatores. O vídeo, em sua maioria, é produzido para ser visto e escutado. Essas diferenças de 

produção destes gêneros podem ser exemplos de quando Stam diz que adotar um critério de 

fidelidade é ignorar a diferença entre os meios que se distinguem até mesmo em seus 

processos de produção.  

A maneira como o dialogismo intertextual, proposto por Stam- ou seja, intersecções de outras 

faces textuais, transmutação ou hipertexto- se daria no vídeo em relação à letra da música é 

percebida em três momentos. O primeiro seria a presença da própria banda no videoclipe 

tocando a música que, obviamente, está no videoclipe. A segunda seria os movimentos dos 

bailarinos interpretando, em parte do vídeo, o que a letra cantada pelo vocalista manifesta 

(figura 2). Por exemplo, quando o vocalista Samuel Rosa canta o trecho “E quando eu estiver 

triste, simplesmente me abrace”, o bailarino de roupa laranjada encolhe o corpo, fazendo 

menção à tristeza e o bailarino de roupa amarela o abraça. 

 

  

Figura 2 

O clipe não é narrativo e, sendo assim, atesta a tendência na qual vimos no início do texto, 

com a observação de Machado (2000), da descontinuidade. Ela se dá no sentido de não haver 

uma história com início, meio e fim. Isto difere, tecnicamente falando, do vídeo ter uma 
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continuidade em sua gravação, por ele ser em plano sequencia, ou seja, um plano que registra 

a ação de uma sequência inteira, sem cortes.8 

Como a letra da música também não é narrativa, como, por exemplo, Eduardo e Mônica e 

Faroeste Caboclo (ambos da banda Legião Urbana) são, verifica-se um diálogo entre a música 

e o vídeo, em Sutilmente. Esta seria a terceira forma no qual há o dialogismo intertextual. 

 A ideia de pendurar os integrantes da banda na parede para as filmagens do videoclipe seria 

uma atitude inovadora e transgressora, tendo e vista quando Machado observa que artista, 

diretores e cineastas contribuem para a redefinição do formato de videoclipe. No entanto, a 

tendência estilística de não inserção dos intérpretes da banda no videoclipe, na qual Machado 

relata, neste caso, não se concretiza. 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em se tratando de adaptação no viodeoclipe, tendo-se como gênero de partida a música e de 

chegada o vídeo, esta relação fica confusa, já que o primeiro está contido no segundo, pois a 

música está incluída inteiramente no vídeo. Deste modo, não há perda de informação entre 

esta adaptação, se formos retomar a ideia de Johnson. 

O que há, tendo-se como base a ideia de Robert Stam (2000) de dialogismo intertextual, é 

uma complementação de ideia de uma obra, que seria o vídeo- dotado de seu próprio conceito 

e técnicas de produção- ao que letra da música expressa, lembrando que está letra faz parte do 

vídeo.  

No videoclipe Sutilmente foi percebido que a adaptação se deu de três maneiras: 1) com o 

aparecimento dos integrantes da banda no vídeo, interpretando a música; 2) através dos 

bailarinos coreografando parte da letra na voz do vocalista da banda; 3) o caráter não 

narrativo da letra da música e das imagens do vídeo. 
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