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RESUMO

Investiga-se as condições de aplicação da Teoria dos Sistemas de Nicklas Luhmann na 
análise de vídeos musicais da web. Como resultado, sugere-se uma proposta de análise 
dispersa em três processos de observação: distinguir o Sistema Musical no meio 
audiovisual; observar a observação da Música em audiovisuais; e observar os novos 
métodos de composição musical decorrentes das novas estéticas e técnicas propiciadas 
pelos vídeos para web. Espera-se assim evidenciar como as teorias do audiovisual e do 
videoclipe não são suficientes para compreender tal fenômeno, pois torna-se necessário 
compreender a Música como um Sistema estruturante mais do que mero objeto na trilha 
sonora.
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Com a popularização de softwares de edição de vídeo, como o iMovie e o 

Windows Movie Maker, do acesso à banda larga, e de sites repositórios de vídeos, em 

especial o YouTube, um novo cenário se desenvolveu para o audiovisual e para a 

ciência. Novo porque, mais ou menos desde 2005, a web ficou repleta de vídeos 

musicais com propostas bem diferentes do que até então se fazia para cinema, televisão, 

e até mesmo para a vídeo arte. Boa parte delas, devido às limitações técnicas e 

orçamentarias dos usuários, são reciclagens, mixagens, remixagens e dublagens de 

outros vídeos. Uma parcela relevante destes vêm apresentando músicas de maneiras 

bem singulares. É o caso da série de vídeos Shreds3 do finlandês Santeri Ojala, que 

substitui o áudio de solos de guitarristas famosos por uma performance abaixo do 

medíocre, mimetizando os movimentos de mão e palhetada dos músicos que aparecem 

na trilha visual. É também o caso dos remixes de reportagens de pessoas bêbadas ou 

com algum jeito diferente de falar, convertidos em música na edição (fracionamento e 

rearranjo de tempos de duração do vídeo) de suas falas para que se sincronizem com um 

ritmo de funk carioca ou de hip hop4. E ainda o da série de vídeos Auto-Tune the News5, 

1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XI Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Mestrando em Comunição e Informação – UFRGS. Bolsista CNPq.
3 Disponível em: <http://www.stsanders.com/www/pages/videos.php>. Acesso em: 14 jul. 2011.
4 Dois casos dessa ordem são o brasileiro Mc Jeremias <http://www.youtube.com/watch?v=XBm375riwkY> e o 
estadunidense Bed Intruder Song <http://www.youtube.com/watch?v=hMtZfW2z9dw>. Acessados em: 14 jul. 2011.
5 Disponível em: <http://www.barelypolitical.com/autotune>. Acesso em: 14 jul. 2011.
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em que a voz de apresentadores de jornais televisivos são sintetizadas com um afinador 

digital, modelizador de melodias, fazendo com que cantem uma música. São vídeos 

musicais sem dúvida, mas podemos considerá-los videoclipes? Este artigo pretende 

mostrar que a diferença essencial destes vídeos para o que até então se entendia como 

videoclipe é que há uma pré-idealização que pensa a música dentro de um audiovisual 

desde o início, da necessidade de que tudo que se ouve também possa ser visto. E 

mesmo que deixem claro que a canção foi pensada antes da gravação do vídeo, ela só 

pôde ser ouvida após sua construção, realizada pela edição audiovisual. O que está na 

trilha sonora foi constituído em conjunto à trilha visual, e não anteriormente, como 

ocorre em um videoclipe. Ela nasce do audiovisual, só foi possível porque o audiovisual 

se comportou de um modo nunca antes feito pelos videoclipes, onde normalmente a 

música utilizada provém de um disco lançado anteriormente.

Portanto, se tentarmos os analisar a partir do que entendemos por videoclipe, não 

teremos êxito ou pouco será descoberto de novo. Isto ocorre porque tanto a indústria 

quanto a ciência tende a compreender a música nos videoclipes como ambientadora de 

uma história que se desenvolve com mais força no visual do que no sonoro, ou se 

relacionando de igual para igual com o visual (e ocupando somente a trilha sonora). Os 

dois modos, no entanto, acabam por complexificar muito a linguagem audiovisual, mas 

pouco a musical. É como se as canções entrassem no jogo do audiovisual. Na web, 

encontramos vídeos que invertem essa lógica. Neles, são as estruturas, códigos e 

tendências da música que coordenarão os sentidos a serem produzidos pelo audiovisual, 

e este é quem passa a ser o pano de fundo, o ambiente que a música vai regulamentar 

para emergir. A Música passa a agir não só no áudio, mas no audiovisual como um todo. 

Não nos interessa aqui discutir e analisar canções ou sons que resultam dessa 

montagem, mas sim como a Música atravessa todos os processos – criação, produção, 

edição, sincronização etc.

Um modo de produção de música na web que evidencia isso muito bem é o de 

sincronização de vídeos. O blog Vinikento6 promete que ao se executar em simultâneo 

(em duas abas do navegador) o vídeo Army of the pharaohs - Battle cry7 e Fatties at the  

grocery store rant8, se ouvirá um rap. O primeiro, apenas com uma imagem estática do 

grupo Army of the pharaos na trilha visual, conta na trilha sonora com a versão 

6 Disponivel em: <http://vinikento.tumblr.com/post/767947227/how-to-make-a-rap-song>. Acesso em: 14 jul. 2011.
7 O video sugerido pelo blog Vinikento foi retirado do ar, mas logo apareceu outro da mesma música, disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=3dHi2xIuXx4>. Acesso em: 14 jul. 2011.. 
8 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=65ea873fF2Y>. Acesso em: 14 jul. 2011.
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instrumental da música Battle Cry, típico sampler utilizado de fundo para um MC9 

cantar por cima. O segundo é apenas um rapaz segurando a câmera com a mão e 

enquadrando a si, reclamando de um problema que teve em um mercado, sem medir as 

palavras. A sincronização dos vídeos funciona porque o jeito de falar dele se assemelha 

com o de um rapper. E aí a música só surge da intervenção do espectador, que vê 

também dois vídeos em simultâneo: sincronização de vídeos pela emergência de uma 

música potencial.

Quando assisti esta sincronização pela segunda vez, senti a necessidade de 

esperar alguns segundos para rodar o vídeo Fatties..., para que pudesse ouvir os 

primeiros segundos de Battle Cry fazendo as vezes de introdução, o que me deu a 

sensação de estar compondo, criando algo novo. Mas, tomando como ponto de visa o 

que este artigo irá propor, entenderemos que essa ideia de introdução não pode ter sido 

por mim inventada10, como que por um sujeito que dá forma a um objeto. Ela surge de 

uma aparente necessidade de apresentar o tema, que transcende este Rap, transcende 

todos os Raps, faz parte no mínimo de toda a música popular. A Música é que pediu que 

eu fizesse. E não falo da música que esta mixagem faz emergir, mas a Música (que 

distingo aqui com maiúscula) como sistema, exatamente como na Teoria dos Sistemas 

de Nicklas Luhmann.

Embora o autor pense em sistemas sociais, a teoria se estende para outros 

âmbitos, e assim podemos entender também a Música como um sistema. Basta, a partir 

da observação do mundo, distinguir o que é Música (Sistema) àquilo que não é (meio). 

Encontramos uma Música que contém estruturas, normas, operações, que está em 

movimento, modificado-se incessantemente, evoluindo e adaptando-se ao meio.

Esse meio pode ser o Mundo, mas essa é uma opção de observação vaga demais. 

Se limitarmos a observação ao audiovisual, fica mais simples fazer uma distinção.

O meio audiovisual pode provocar irritações na Música. Algumas dessas 

irritações podem ser trabalhadas internamente pelo sistema e então ser por ele 

apropriadas, o que aumenta a sua complexidade. Mas essa apropriação não é passiva. Os 

sistemas sempre se apropriam das perturbações nos seus próprios termos, se organizam 

por conta própria, num processo chamado autopoiesis. O sistema não evolui em 
9 MC é abreviação Mestre de Cerimônia, mas é empregado aos vocalistas de rap e hip hop, que inicialmente, nos 
bailes de DJs, faziam este papel (incentivando o público a dançar e gritar, por exemplo, “everybody sayin' hay, ho!”), 
mas foram progressivamente criando rimas em cima das mixagens.
10 Um dos comentários melhor avaliado no vídeo Army Of The Pharaohs - Battle Cry (Instrumental) BEST  
QUALITY! publicado por gabrieluft <http://www.youtube.com/user/Gabrieluft> em junho de 2011 diz o seguinte: 
“Look for Fatties at the grocery � store rant. Wait it get 0:11 and press play. BEST MUSIC EVAR THUMBS UP”. Este 
comentário teve 24 votos positivos, sinal que outras pessoas passaram pela mesma experiência.
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conjunto com o meio; pelo contrário, o meio evolui por conta própria enquanto o 

sistema se adapta como for mais adequado para si. Por isso, ele “é no entanto aberto a 

esse mesmo meio, não em termos essenciais mas acidentais” (ILHARCO, 2003, p. 153).

Se pensarmos agora no processo composicional como meio, deixando de lado o 

audiovisual por um momento, isso quer dizer que não teríamos livre acesso a elementos 

sonoros para produzir música. Os sons estão por aí, livres, mas musicalizá-los, adequá-

los ao sistema musical implica em fazê-lo de acordo com o que a Música como sistema 

permite. É nesse sentido que um sistema é fechado: só pode se auto-produzir a partir de 

suas próprias estruturas. E o espectro de sons e sequências de sons já apropriados pela 

Música é enorme, tanto que inclui sons desafinados, fora do ritmo, permite até que se 

fale ao invés de se cantar, como é o caso do Fatties at the grocery store rant. Sistemas 

de alta complexidade estrutural como a Música “combinam em seu interior seleções 

estruturais que só podem obter por si mesmos, para que disponha de um repertório 

maior para a ação” (LUHMANN, 2009, p. 116).

Esses exemplos em até algum momento da história não eram considerados 

musicais. Mas eles irritaram tanto a Música que acabaram por ela sendo apropriados. 

Fica muito difícil, portanto, incluir nela um elemento extra-musical, pois que quase tudo 

(senão tudo) que é sonoro vem sendo considerado musical, o que aumentou a 

complexidade da música propriamente dita. 

Na maior parte do tempo que pensamos ser criativos, quem realmente está 

pensando é a Música. Isso ocorre toda a vez que nos sentimos obrigados a fazer uma 

introdução para determinada música, de que ela tenha um refrão ou coisa do tipo. É 

porque não temos tanta liberdade quanto pensamos, e sim somente dentro do sistema 

fechado da Música. Nela podemos agir livremente escolhendo traços reconhecidamente 

musicais para produzir uma música nova. Mas dificilmente haverá uma renovação da 

Música. Não somos nós, não é o mundo que escolhe quais sons podem virar Música, ela 

própria o faz para se manter viva, expandindo-se: “seleciona acontecimentos (reduz a 

complexidade externa) para aumentar sua própria complexidade [...]” (MARCONDES 

FILHO, 2004, p. 428).

A relação de seleção entre o sistema musical e o meio propõe um jogo. De um 

lado, a Música apresenta seus recursos até então disponíveis: ritornelo, semifusa, escala 

pentatônica, solo de pandeiro, grito, o que for que ela até hoje diz ser possível ser 

reconhecido como musical. Do outro lado estão os compositores: pode ser Chopin ou o 

internauta que sincroniza vídeos. Uns estudam o jogo da Música e a acompanham. 
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Outros a enfrentam, caso de John Cage e sua peça 4'33'', música constituída somente da 

potência da Música11; caso também do Funk Carioca, que ignora as regras de afinação e 

o sistema tonal na canção popular; os exemplos seriam intermináveis, mas todos 

periféricos. Quando eles são aceitos, quando por fim a Música por irritação apropria-se 

deles, a Música se expande, mas por uma seleção feita por ela mesma, através de um 

acoplamento estrutural ao meio, que

seriam as pequenas frestas que o sistema abre para observar o 
ambiente externo hostil [.. .]. Esses acontecimentos são 
moderadamente apropriados como “irritações” no interior do sistema e 
geram fórmulas para descarregá-las, torná-las inócuas, aumentando a 
complexidade do próprio sistema. Isto o torna, opostamente, mais 
frágil diante das investidas externas. (MARCONDES FILHO, 2004, p. 
430)

Os vídeos da web se configuram como espaços privilegiados para esse 

acoplamento, pelo seu caráter inovador e liberto dos esquemas mercadológicos. Nesses 

vídeos a Música vem encontrando resistências, se obrigando a realizar acoplamento 

estrutural. A situação se opõe ao pensamento então vigente na televisão e no cinema, 

que já venho comentando ao longo do trabalho, mas que não custa ressaltar, nos quais a 

música aparece como ambientadora, como pano de fundo, ou como nos videoclipes, em 

que tendencialmente o visual se produz a partir de uma música preconcebida, 

idealisticamente trilha sonora. Nesses espaços este era o modo de pensar tanto pela 

produção quanto pela análise.

Um dos vídeos mais assistidos do YouTube é o clipe Telephone, de Lady Gaga, 

em parceria com Beyoncé12. Em 14 de julho de 2011, dezesseis meses depois de seu 

lançamento, contava com mais de 115 milhões de exibições. Ainda que um fenômeno 

muito maior na web do que na televisão, é um videoclipe que propõe uma experiência 

muito mais imagética, narrativa, nos moldes cinematográficos, publicitários e de vídeo 

games, do que verter para uma musicalidade audiovisual.

No recorte dos vídeos para web que apresentamos no primeiro parágrafo, a 

Música emerge de qualquer fluxo. Ela pode até mesmo se manifestar visualmente, 

porque também a composição visual é pensada pelas vias das estruturas musicais em 

suas durações, movimentos, emoldurações e intensidades.

11 Datada de 1952, a peça, que dura exatamente o tempo proposto em seu título, deve ser executada pelo seu intérprete 
sem que ele produza qualquer som com seu instrumento, rompendo assim com a distinção sujeito/objeto, uma vez 
que os ruídos produzidos pelo público passam a fazer parte da paisagem sonora da composição.
12 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=EVBsypHzF3U&feature=av2e>. Acesso em: 14. jul 2011.
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Isso não quer dizer que essa musicalidade não existia antes em outros 

audiovisuais. Mas foram esses vídeos que evidenciaram o processo. Fica a pergunta: 

como a ciência deve observar tal manifestação, se a proposta difere do que até então se 

vinha fazendo? Talvez se faça necessário entender melhor a própria observação.

Quando falamos em observar, defrontamo-nos com uma primeira 
diferenciação: observar/observador. Observar é a operação, enquanto 
observador é um sistema que utiliza as operações da observação de 
maneira recursiva, como sequências para obter uma diferença em 
relação ao meio. (LUHMANN, 2009, p. 154)

Em Luhmann, a operação de observar se dá em dois momentos: distinguir e 

designar. A distinção mais comum na análise do audiovisual é a de separar para um lado 

o áudio (trilha sonora) e para outro o vídeo (trilha visual). Não podemos designar os 

dois ao mesmo tempo, a não ser um num primeiro momento e outro numa segunda 

operação de observação, o que não é de forma alguma um equívoco epistemológico, 

mas uma limitação do nosso pensamento, que se comunica através da produção de 

textos lineares.

Essa leitura normalmente confunde a trilha sonora com a música, e, por 

conseguinte, compreende a trilha visual como um campo onde a Música não se 

manifesta (o visual no máximo mimetiza a música através de elementos sinestéticos ou 

correlatos como o ritmo). De fato, historicamente o cinema e a tevê sempre usaram 

músicas como pano de fundo, mas não é assim que a Música se evidencia nos vídeos da 

web que estamos aqui tratando. Neles, ela se apresenta em todos os fluxos e elementos 

audiovisuais. Essa não é uma manifestação sonora, mas potencial. Não reconhecemos 

essa ordem de manifestação por hábito, isolando-a da trilha sonora, ou entendendo a 

musicalidade das imagens visuais se influenciando pela música muito mais do que 

sofrendo influência.

Luhmann designa o observador também como um sistema, capaz de observar a 

si próprio, o que ele denomina auto-observação, ou a outros sistemas, hetero-

observação. Quando observamos a Música ou o audiovisual, não o fazemos a partir tão 

somente de nossa consciência, mas através de um sistema que faz hetero-observação. 

Fazemos parte deste sistema. A consciência observa por si, é claro, mas sempre como 

parte de um sistema (nesse caso, o sistema científico) que é quem propõe o que deve ser 

observado. O sistema, que deveria ser objeto de estudo do sujeito, vai-se 

autonomizando. Esse ponto de vista acompanha a metafísica, na dissolução da diferença 
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entre sujeito e objeto, “mas ela mesma deve ser desconstruída na medida em que se vê 

que também os objetos podem ser sujeitos, isto é, observações realmente operantes, 

observações que observam o observador” (MARCONDES FILHO, 2004, p. 438). Não 

só o homem pode ser aquele que observa, mas agora qualquer sistema é apto a observar 

tanto a outros sistemas (inclusive a nós, homens) quanto a si próprios.

Então é preciso considerar também o fato de que a Música se auto-observa 

durante seus processos. “[...] é o próprio sistema se cuidando, aparando as diferenças, 

reproduzindo-se, mantendo-se vivo. Não há nenhuma interferência humana aí. A 

observação é um modo específico de operação que se apóia na diferenciação” (idem, p. 

431-2). Por isso que a Música é que se faz no homem, porque ela também é capaz de 

fazer hetero-observação e causar irritabilidade ao compositor, pois para este, que 

também é um sistema, a Música é meio. Várias leituras do que seja sistema ou meio 

podem ser feitas, como se pode ver, dependendo do ponto de vista do observador. Não é 

possível assimilar tudo, apenas escolher um lugar privilegiado para observar. É o que 

Luhmann chama de ponto cego, “um ponto de invisibilidade, que garante a unidade da 

diferença, não importando qual seja a distinção, uma vez que a unidade da diferença não 

é observável” (2009, p. 160). O ponto de vista que escolhemos sempre irá gerar um 

ponto cego, tanto do olho que não pode ver a si como de alguns pontos do observado 

que tornam-se invisíveis. A perspectiva artificialis nos ensinou como isto funciona nas 

artes visuais, e a partir desse exemplo podemos compreender todo o tipo de observação, 

inclusive científica. Ao estudarmos o audiovisual também teremos que adotar um ponto 

de vista que irá gera.r um ponto cego. 

A proposta de Luhmann é que a observação opere uma distinção entre sistema e 

meio. E a distinção entre áudio e vídeo não faz esta operação, pois ambos fazem parte 

do meio do audiovisual. O caminho que aqui se propõe seria o de pensá-lo como meio e 

a Música como sistema inserida nele. Aí conseguimos encontrá-la não só se 

manifestando como música na trilha sonora, mas no todo do audiovisual. Para avançar 

nisso, vamos tratar agora sobre os Sistemas: como eles funcionam, e como a Música 

pode ser entendida como tal.

Uma das características fundamentais do sistema é sua instabilidade. Ele não 

pode ser estático, senão não poderia ser considerado autopoiético, por isso cada 

operação que ele realiza o modifica. “Essas operações precisam adequar-se ao 

movimento anterior (memória) e dirigem-se a um sentido interno do sistema, à sua 

expectativa. A operação aferra-se ao passado, projeta-se para o futuro servindo-se dessa 
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memória, que é seletiva” (MARCONDES FILHO, 2004, p. 431). Essas operações 

surgem de uma instabilidade no sistema, provocado, por exemplo, por uma irritação que 

o meio produziu, e tratam de tentar restabelecer a ordem no sistema. O resultado dessa 

operação pode ser o da apropriação ou expulsão do elemento que irritou o sistema. 

É preciso voltar novamente a atenção ao processo composicional como meio, 

para facilitar o entendimento da Teoria: como uma irritação ao sistema, a música 4'33'' 

de Cage surge como uma música desprovida de ritmo, melodia e harmonia. Até então 

estes elementos eram considerados imprescindíveis para que se produzisse música. 

Então a Música operou sob a peça e se apropriou dela em seus termos: enquanto na 

utopia de Cage os sons não significariam nada, seriam apenas sons (1991), pura 

possibilidade, a Música o sintetizou como quatro minutos e trinta e três segundos de 

silêncio. Ora, a peça não é dotada de silêncio, impossível de existir para o ser humano, 

cujo coração e sistema nervoso não para de produzir sons. Mas para a Música, todos os 

sons que ocorrem durante sua execução são extra-musicais, sons estes que para ela são 

ruído ou silêncio (ou deveriam se silenciar). Houve uma apropriação da peça, mas nos 

termos da Música: “As irritações remetem às estruturas e só são aceitas se tiverem que 

ver com as expectativas do sistema: é a partir destas que configura-se uma perturbação e 

faz com que a autopoiese reaja, identificando-a ou recusando-a [...]” (MARCONDES 

FILHO, 2004, p. 428).

4'33'' pode ter sido importante para compreender melhor a Música, mexeu com 

seus elementos, mas não abalou suas estruturas. É que são exatamente as estruturas que 

dão condição para que a autopoiesis possa ocorrer:

[...] o mínimo que se pode pensar é que uma estrutura não se constrói 
à imagem de uma coisa composta de elementos que possam ser 
reunidos. A especificidade das estruturas reside, antes, no fato de que 
elas constituem um processo de repetição, no sentido de que uma 
estrutura simula situações que entende como repetição. (LUHMANN, 
2009, p. 117)

Nesse cenário, voltamos à história da necessidade que canções populares têm de 

re-apresentar o tema, de ter refrões. Estas são necessidades que se repetem, portanto, 

estruturais em relação à canção. A obra de Cage, em oposição, é feita de pura 

possibilidade, cada execução sua resulta em sons diferentes. Não há como a Música 

atualizar suas estruturas em elemento algum de 4'33'', porque ela não repete nada que já 

fosse antes musical.
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Mas a diferença também é fundamental para a Teoria dos Sistemas. Se, por um 

lado, a repetição é o processo que sedimenta as estruturas, a diferença é o que as 

instabilizam e modificam sua forma, fazem-na crescer, as mantém viva. “Assim, a 

Teoria dos Sistemas não começa sua fundamentação com uma unidade, ou com uma 

cosmologia que represente essa unidade, ou ainda com a categoria de ser, mas sim com 

a diferença” (LUHMANN, 2009, p. 81). Eis o seu pressuposto teórico. Parte-se disso 

para encontrar o sistema, que deve ser “a diferença resultante da diferença entre sistema 

e meio. O conceito de sistema aparece, na definição, duplicado no conceito de 

diferença” (idem).

Em seguida, o autor aproxima o conceito de diferença com o de informação. 

Como vimos, o meio é diferente do sistema, por isso capaz de irritá-lo. Essa irritação 

aos poucos se transforma em informação para o sistema, que “atualiza as estruturas”, 

segundo Marcondes Filho (2004, p. 428). Então, diz Luhmann a partir da obra de 

Bateson, a informação seria capaz de

mudar o próprio estado do sistema; tão somente pelo fato de ocorrer, 
transforma [...]. Posteriormente, já não importa, então, a aceitação ou 
a rejeição, nem a imediata reação à informação. O fundamental é que 
a informação tenha realizado uma diferença: a difference that makes a 
difference. (2009, p. 83)

Não é a irritação que é capaz de mudar o estado do sistema. Certamente ela 

produz um incômodo, mas somente quando ela é domesticada, convertida em 

informação, é capaz de mudanças. Do contrário, o sistema expulsa o elemento que o 

está irritando. “A informação como tal é o que exatamente antecede e sucede a irritação, 

e ela só é obtida no contexto de um sistema” (LUHMANN, 2009, p. 300). E assim, de 

uma diferença em direção à outra, o sistema se modifica incessantemente. 

Nos extremos do sistema, marginais ao meio, essa movimentação está 

ocorrendo. É exatamente aí que 4'33'' se inscreve, provocando fortes irritações à 

Música. Neste limiar também estão os vídeos para web mencionados no início do texto. 

Eles estão apresentando para a Música a possibilidade de ela se manifestar como uma 

audiovisualidade. Este é um espaço de guerra, de embate, de jogo. Eis onde ocorre a 

autopoiesis, “determinação do estado posterior do sistema, a partir da limitação anterior 

à qual a operação chegou” (LUHMANN, 2009, p. 112).

No epicentro do sistema Musical encontram-se suas estruturas. Contam com as 

que mencionamos ao longo do texto, os elementos que se repetem nas músicas: 
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introdução, verso, refrão, solo, coda, modos gregos, escala temperada, padrões de 

afinação. Novas estruturas também ali se encontram, se sedimentando, num processo de 

auto-organização, que “significa construção de estruturas próprias dentro do sistema. 

Como os sistemas estão enclausurados em sua operação, eles não podem conter 

estruturas. Eles mesmos devem construí-las [...]” (LUHMANN, 2009, p. 112). 

Mas o que coordena todos esses movimentos? Se estamos entendendo os 

sistemas como organismos complexos, podemos pensar nos seus elementos 

constituintes como células que fazem a manutenção das estruturas. Essa manutenção só 

pode ser de ordem comunicativa, pois uma deve passar informação para outra ou para 

várias, de modo que se sedimente uma estrutura ou que se expulse um elemento que 

irrita o sistema. Para Maturana, “a linguagem não pode ser entendida como transmissão 

de algo, mas sim como uma supercoordenação da coordenação dos organismos” 

(LUHMANN, 2009, p. 294). A partir dessa proposição, Luhmann desenvolve a sua ideia 

de comunicação. Para ele, a comunicação só surge da síntese de três diferentes seleções, 

indissociáveis umas das outras: da seleção da informação, do ato de comunicar e do ato 

de entender ou não entender as duas primeiras. “Portanto, a comunicação acontece 

exclusivamente no momento em que se compreende a diferença entre informação e ato 

de comunicar” (idem, p. 297). Este entendimento da comunicação propõe que ela seja 

muito mais do que mera transmissão de informação, especialmente porque conta 

também como parte do processo o seu entendimento. Este terceiro passo tem a opção de 

refutar ou se apropriar da ideia, nos moldes da autopoiesis. A comunicação, portanto, é 

central para o entendimento da Teoria dos Sistemas, que enfatiza

a verdadeira emergência da comunicação. Não há propriamente 
transmissão de alguma coisa; mas sim uma redundância criada no 
sentido de que a comunicação inventa a sua própria memória, que 
pode ser evocada por diferentes pessoas, e de diferentes maneiras. 
(LUHMANN, 2009, p. 299)

Ela seria um sistema que se apropria exclusivamente de elementos de outros 

sistemas para configurar sua memória, enquanto, simultaneamente, permite a 

autopoiesis dos sistemas nos quais opera. É a comunicação que informa as estruturas 

dos sistemas, e é pela comunicação que os sistemas refutam irritações.

Para nós, ocidentais, onde a Música expressa-se mais propriamente é no campo 

do tonalismo, sistema que normatiza praticamente toda música que ouvimos na tevê e 

no rádio, que “abrange o arco histórico que vai do desenvolvimento da polifonia 
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medieval ao atonalismo [...], e tem seu momento forte entre Bach e Wagner (ou 

Mahler), do barroco ao romantismo tardio, passando pelo estilo clássico” (WISNIK, 

1999, p. 9-10). Embora no meio erudito já venha se fazendo músicas a partir de outros 

sistemas como o serialismo há quase um século, para boa parte das pessoas o Sistema 

Música se confunde com o Sistema Tonal –  por isso diz-se que nascemos com o ouvido 

tonal. Isso não é uma habilidade desenvolvida por necessidade evolutiva, como saber 

correr ou caçar, mas uma habilidade estética que se desenvolveu passivamente, 

enquanto a música tonal se fazia em nós. Essa habilidade permite que reconheçamos 

quando uma música esteja fora desse padrão. Isso é possível porque o Sistema da 

Música está em comunicação com nossa consciência. Observamos a música em questão 

sob os olhos da Música, mas julgamos em nossos termos: só o que nos parece tonal é 

considerado musical. É uma dupla observação, carregada de entendimentos e 

desentendimentos. “Esse é o sentido que Luhmann dá à comunicação: a capacidade de 

sistemas observarem e de se observar sua observação. É nessa dupla operação que os 

sistemas vivem e sobrevivem” (MARCONDES FILHO, 2004, p. 432-3).

Finalmente, agora é possível pensar numa comunicação, ou também numa dupla 

operação de observação entre a Música e o audiovisual. Como foi mencionado no início 

do texto, historicamente, as aplicações musicais em audiovisuais sempre ocorreram nos 

termos do audiovisual. Até mesmo nos videoclipes, que são entendidos como o que há 

de mais musical no meio audiovisual! Acontece que eles sempre foram produzidos a 

partir de uma música preconcebida, e montados de modo a produzir uma experiência 

muito mais visual, cinematográfica, do que musical, expandindo o sistema audiovisual 

somente nos seus aspectos visuais. Em raros momentos a Música sofreu irritação por 

um videoclipe. Por isso a discussão, quando se trata de arte, estética ou linguagem 

sempre foi voltada aos aspectos visuais do videoclipe. Em termos musicais, não há 

acontecimento propriamente, e não há nada de comunicacional, pois “Para a Teoria dos 

Sistemas, a função da comunicação reside em tornar provável o altamente improvável 

[...]” (LUHMANN, 2009, p. 306). No videoclipe, tudo que é musical é provável. A 

Música transmite e o audiovisual recebe passivamente, sem ser irritado. É um comum 

acordo, não uma comunicação. Não há, para a Música, um novo estado.

É isso que os vídeos para web mencionados no início do capítulo evidenciam. 

Naquele mix entre Fatties at the grocery store rant e Battle Cry, o que importa é a 

música que emerge do cruzamento de seus fluxos, e que só existe nessa simultaneidade, 
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nesse processo. E mesmo nesse terreno surgem introdução, refrões, enfim, as repetições 

das estruturas da Música.

A improbabilidade é ainda maior em Auto-Tune the News, porque a música nasce 

de matérias antes não-musicais. Segundo o site Know Your Meme13, a empresa de 

software Antares Audio Technologies desenvolveu em 1997 o Auto-Tune, que processa 

automaticamente a afinação de qualquer onda sonora. Inicialmente utilizado em 

estúdios profissionais para corrigir os deslizes dos cantores modernos, a cantora Cher o 

utilizaria um ano depois para seu single Believe, em que ela usou o software para forçar 

este efeito, evidenciando-o como uma “sujeira” sonora. Com a popularização do 

software, usuários do YouTube passaram a aplicar o efeito para melodizar todo tipo de 

áudio, e publicá-los em vídeo no site.

O grupo que produz Auto-Tune the News, por sua vez, extrai as falas de âncoras 

de TV e outras “cabeças falantes”, tratando de assuntos sérios como aquecimento 

global, e os auto-tunam para que façam parte de uma música por eles composta, 

elaborando discursos sem-sentido pelo cruzamento de matérias jornalísticas que não 

possuem relação alguma. Provavelmente em oposição às más notícias que tinham de ser 

veiculadas durante a crise estadunidense, o slogan do grupo diz Everything sounds 

better auto-tuned. 

De novo, os compositores acabam por elaborar introduções, repetições de falas 

para criar refrões, e tudo o mais que a Música é capaz de forçar. Se as coisas soam 

melhor afinadas, é porque elas tendem para o epicentro estrutural da Música, para uma 

zona de conforto, o “museu” da Música. 

A imposição do Sistema Musical em Auto-Tune the News é tal que em todos os 

episódios as falas extraídas dos notíciários, mesmo auto-tunadas, precisam de 

acompanhamento instrumental. Essa limitação criativa é justamente o que potencializa a 

série: a Música, ao observar o audiovisual, o força a fazer acoplamento estrutural.

O processo de edição não é simples: de cada plano audiovisual retirado do 

noticiário, o áudio das falas precisa ser separado e tratado em software de produção 

musical, onde passam pelo tratamento de melodização (auto-tune) e sincronização com 

a trilha instrumental. Em seguida, esse áudio é importado para um software de edição 

não-linear de vídeo, onde cada plano visual referente a cada fala é então 

ressincronizado. Todas essas operações sem dúvida marcam um novo estágio do 

processo composicional musical, que se funde com outro processo de composição, 

13 Disponível em: <http://knowyourmeme.com/memes/auto-tune>. Acesso em 14 jul. 2011.
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audiovisual, numa intensidade de sincronias nunca antes atingida, pois ao contrário da 

ópera ou da trilha sonora no cinema, não dá para compor a música antes do audiovisual. 

Cada interferência na estrutura da música influenciará no resultado das imagens visuais.

Como cada fala é picotada para ser sincronizada à música, e sua respectiva 

imagem precisa estar dela acompanhada, o que temos é a emergência de uma música 

bem desenhada e fluida, acompanhada por imagens desconexas umas das outras, não 

por uma opção estética como ocorria nos anos 1980 e 1990 nos videoclipes, mas por 

consequência de uma montagem que quer dar a ver uma música. O visual, as imagens 

picotadas, ao contrário da música, tende para a periferia da Música, onde ocorrem os 

embates para aceitar ou refutar elementos irritantes ao Sistema. São imagens 

potencialmente dotadas de musicalidade.

É uma virada de jogo, via uma observação de segunda ordem: os compositores 

(aqueles do sistema “processo composicional” que vinham sendo exemplificados em 

paralelo) observam o audiovisual e procuram momentos do telejornal que seriam mais 

interessantes de serem auto-tunados, enquanto que a Música observa a observação dos 

compositores, exigindo que suas estruturas sejam aplicadas no material.

Então essa é a proposta de análise que emerge deste artigo, dispersada em três 

processos de observação: distinguir o Sistema Musical no meio audiovisual; observar a 

observação da Música em audiovisuais; e observar os novos métodos de composição 

musical decorrentes das novas estéticas e técnicas propiciadas pelos vídeos para web.

Tem uma frase do filósofo brasileiro Gerd Bornheim que é a chave de tudo o que 

vem se desenhando neste capítulo: “Pode-se dizer que, de certo modo, não é o 

compositor que faz a música; muito mais, a música se faz através do compositor” 

(BORNHEIM, 2001, p. 143). Essa proposição é a chave para formular qualquer 

problema de pesquisa que queira dar conta dos processos criativos em música, e 

também legitima o uso da Teoria dos Sistemas de Luhmann no entendimento da Música 

tanto no processo composicional como nos audiovisuais musicais. É mais do que tempo 

de, talvez não romper, mas ao menos ignorar a distinção sujeito/objeto, pois que todas 

as nossas ações de observação sempre são observadas pelos sistemas.
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