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RESUMO 
 
Este artigo traça um paralelo entre a imagem da banda Ratos de Porão e os videoclipes 
do grupo. Compreende-se o videoclipe como um produto midiático cuja principal 
função é a construção de uma imagem representada do artista ou banda. Dessa forma, o 
artigo discute o papel ficcional dentro do videoclipe e faz um quadro comparativo entre 
as produções audiovisuais do Ratos de Porão e a carreira da banda.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O videoclipe é uma das formas de produção audiovisual mais peculiares da 

contemporaneidade. O presente artigo traça um paralelo entre a imagem da banda Ratos 

de Porão com videoclipes produzidos pelo grupo em momentos específicos da carreira. 

Estes, apesar de separados cronologicamente e diferenciados semanticamente de forma 

significativa, possuem os mesmos propósitos: a construção de uma imagem 

representada, ficcionalizada.  

 Qualquer produto fruto de interesses comunicacionais e artísticos é passível de 

intenções plurais. No entanto, esse artigo assume a perspectiva de Peeters (2004) ao 

considerar que a mais notável função do videoclipe é a construção da imagem pública 

da celebridade: 

 
O principal propósito dos vídeos musicais foi definido como a criação 
de uma estrela, uma mistura de familiaridade humana e glamour 
divino. Com o propósito de alcançar o objetivo do estrelado, equipes 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 5 – Rádio, TV e Internet do XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Sudeste, realizado de 19 a 21 de junho de 2015. 
2 Mestrando do curso de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, email: 
lucio@luciocarvalho.com 
3 Orientador do trabalho, professor do curso de pós-graduação stricto sensu da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, email: marcio.serelle@gmail.com 
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de produção possuem uma ampla gama de dispositivos 
cinematográficos à sua disposição4. (PEETERS, 2004) 

 
  Como imagem pública ficcional, considera-se aquela exterioridade imagética 

construída, ao longo da carreira, pela banda Ratos de Porão. Com mais de 20 anos de 

carreira, o grupo destaca-se por suas diferentes fases, formações e polêmicas, sendo 

uma das bandas de rock brasileiras com maior projeção internacional. A sua imagem 

pública deve ser tomada como um acordo tácito entre quem produz e quem “consome” 

o material ficcional (ECO, 2011), ambos devendo crer em sua verossimilhança. Dessa 

maneira, todos os excessos, ícones e clichês do punk, expressos nos videoclipes da 

banda, passam a ser, na perspectiva do fã, ligados à ideologia “genuína” e ao lifestyle de 

seus integrantes. 

   Nessa perspectiva, pequenos “pedaços” de entrevistas, polêmicas, músicas e 

representações juntam-se, formando a imagem da banda perante os fãs. Mesmo repleta 

de representações – como é o caso dos videoclipes – essa imagem é cativada com ares 

realistas. As pessoas possuem sede por realidade (BROOKS, 2005), uma realidade que 

vai além daquela experimentada em seu cotidiano, algo que podemos “ver e exibir para 

inspeção, compreendimento"5 (Brooks, 2005, p.1). A necessidade da verossimilhança e 

os anseios das pessoas, fazem com que as ficções devam, dessa forma, “[...] mentir em 

ordem para dizer a verdade: elas devem escorçar, sumarizar, colocar em perspectiva, dar 

uma ilusão de completude a partir dos fragmentos” (Brooks, 2005, p. 6). Nesse sentido, 

cada um dos videoclipes é compreendido como um fragmento, uma peça do “mosaico” 

que representa a imagem da banda. Além disso, o videoclipe é uma ferramenta 

promocional poderosa: tanto na consolidação dessa imagem quanto nas estratégias 

complementares de vendas de discos e demais produtos: 
 

Videoclipes musicais devem ser contextualizados dentro de um quadro 
explicativo de performance pop, em termos de seu papel 
essencialmente promocional dentro de uma indústria multidiscursiva 
[...] A performance pop não é, portanto, uma mercadoria em si, mas 
um complemento essencial para o negócio de vendas de camisetas, 
gravações, fitas e discos compactos. O surgimento de videoclipes 
promocionais devem ser entendidos à luz desta verdade: que a 

                                                
4 The main purpose of music videos has been defined to be the creation of a star, a mixture or human familiarity and 
divine glamour and in order to achieve the desired star effect, production teams have a whole range of filmic devices 
at their disposal. (PEETERS, 2004) 
5 We thirst for reality that we can see, hold up to inspection, understand. (Brooks, 2005, pg.1) 
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performance pop sempre teve um grande papel na parte promocional6. 
(GOODWIN, 1992, p. 27-28) 
  

 Entende-se que o Ratos de Porão precisa ser “vendido” ao público. Os músicos 

desejam que sua produção seja disseminada e, tendo a carreira musical como profissão, 

almejam retorno financeiro. Acompanhando produções audiovisuais separadas 

cronologicamente, pode-se compreender as diferentes formas como a banda constrói a 

sua imagem perante o público em momentos diversos de sua trajetória. Os videoclipes 

escolhidos para análise são: “Diet Paranoia” (1993), “Problemão” (2003) e “Covardia 

de Plantão” (2006), canções gravadas por diferentes integrantes, em diferentes discos e 

refletem diferentes posturas públicas da banda.  

 

CONTEXTO GERAL DO SURGIMENTO DA BANDA 

 

 Para melhor compreender as propostas dos videoclipes da banda Ratos de Porão, 

é importante considerar, nas produções, as influências da cultura punk (tribo urbana por 

meio da qual a banda surgiu e para a qual direcionou grande parte da sua produção 

musical). De acordo com McNeil e McGain (2004), o início daquilo que viria a se 

tornar a cultura punk surgiu com a banda The Velvet Underground, formada em 1964, 

no Estados Unidos. O vocalista e fundador do grupo, Lou Reed, compunha letras, agia e 

se vestia de forma a chocar um público relativamente conservador. Por influência do 

Velvet Underground, surgiram as bandas MC-5 (que incorporou velocidade e energia 

nas músicas) e The Stooges (na qual o vocalista, Iggy Pop, promovia performances 

escatológicas e violentas).  

 
A performance de Iggy estava além de ser apenas sexual. Geri Miller, 
a superstar de Andy Warhol, estava sentada numa cadeira no que 
poderia ser vagamente descrito como a primeira fila, o Iggy foi até ela, 
pôs sua mão no rosto dela, agarrou bem firme e aí puxou-a pelo rosto 
através do chão, com ela se sacudindo na cadeira de metal dobrável. O 
que Iggy estava fazendo com ela não era sexual, era simplesmente 
brutal (CHILDERS in MCNEIL e MCGAIN, p. 93, 2004) 

 

                                                
6 Music video clips must be contextualizes within a framework that explains the role of pop performances in terms of 
their essentially promotional role within a multidiscursive industry [...] Pop performance is therefore not only a 
commodity in itself but also an essential adjunct to the business of selling T-shirts, records, tapes and compact discs. 
The emergence of promotional music videos must be understood in light of this fact: that pop performance has 
always had a largely promotional role (GOODWIN, 1992, p. 27-28) 
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 No final da década de 70, outros grupos musicais, como Ramones, The Clash e 

Sex Pistols consolidaram não apenas a musicalidade característica como o estilo de vida 

ligado a esse gênero. Dessa forma, o punk surge como uma música direta, rápida e 

agressiva, produzida por jovens insatisfeitos7 com crise financeira de 1973 e com a toda 

produção cultural da época. Eram adolescentes de subúrbios, exluídos da sociedade, que 

possuíam vontade de compor, tocar intrumentos, escrever e consumir aquela cultura 

emergente. Queriam se impor, serem ouvidos: 

 
Numa sociedade como a em que vivemos, marcada por contradições 
de diversas ordens, é natural que sejam criados, por parte daqueles que 
se vêem excluídos, meios de fazer circular sua voz, ocultada pelas 
normas sociais vigentes, ainda que em esferas restritas. Nesse jogo de 
forças, surgem formas de expressão marginais, que (sobre)vivem e se 
nutrem da difícil negociação entre o (re)conhecimento de um fazer e a 
negação ou indiferença desse mesmo fazer pela sociedade. Assim, 
para adequar-se ao propósito estabelecido, que seja, demarcar um 
território para a sua atuação e consequentemente difusão de suas 
ideias, e para afirmar a legitimidade do posicionamento assumido, 
qual seja o de insurgir-se contra a estrutura cultural dominante, que 
lhe subtrai os direitos, o “excluído”, numa atitude de recusa às formas 
convencionalmente aceitas, investe em gêneros, dispositivos que 
apontam, logo de saída, a sua condição marginal, de independente 
(ZAVAM, 2006, p. 9) 
 

 No Brasil, o punk começou tornar-se popular na cidade de São Paulo, em 

meados de 1978. Os primeiros reflexos da crise de 1973 começavam a ser sentidos pela 

parcela mais jovem da população, que encontrava dificuldades de se estabelecer 

economicamente, encontrar espaços para diversão e uma forma de identidade própria. 

Abramo (1994), salienta que "esses garotos são, na sua grande maioria, de famílias de 

trabalhadores de baixa renda, moradores dos subúrbios e periferias. Em geral, trabalham 

em ocupações desqualificadas ou estão na busca de emprego [...]" (ABRAMO, 1994, p. 

92). Os punks se orgulham em mostrar que estão ligados à exclusão e negatividade, 

"fazem questão de afirmar que são do subúrbio, que estão por baixo, que estão nas 

camadas intestinas da sociedade, nos níveis inferiores de todas as escalas hierárquicas"  

(ABRAMO, 1994, p. 101). 

 Surge, nesse contexto, em 1980, a banda Ratos de Porão. Formada por João 

Carlos Esteves (guitarrista), Roberto Massetti (baterista) e Jarbas Alves (baixista), o 

conjunto uniu-se por meio de uma forte influência do punk. Em 1983, após duas 

                                                
7 The frustrations, desires, fears, and resentments of puberty provide much of the energy and many of the concerns of 
rock and roll (GROSSBERG, 1997, p. 32) 
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mudanças de formação, João Francisco Benedan (João Gordo) – que viria a se tornar a 

personificação do Ratos de Porão – assumiu a função de vocalista. A banda tornou-se 

conhecida no cenário punk paulistano por tocar de forma mais rápida e agressiva que os 

demais conjuntos locais8.  

 Após uma série de apresentações, para promover a popularização do nome da 

banda, o Ratos de Porão seguiu uma série de orientações da gravadora. Uma das 

medidas adotadas foi incentivar a produção de um videoclipe9. Peculiaridades próprias 

do formato, como a "curta duração, [..] custos relativamente modestos se comparados 

com os de um filme ou de um programa de televisão, e [...] amplo potencial de 

distribuição" (MACHADO, 2001, p. 173), faziam do videoclipe uma boa alternativa 

para os propósitos da banda no momento. A primeira música escolhida para divulgação 

foi Diet Paranoia (1993). 

 

ANÁLISE DOS VIDEOCLIPES 

 

 A primeira produção analisada, "Diet Paranoia" (1993), aborda em sua letra as 

dificuldades e preconceitos sofridos por uma pessoa obesa. A ligação da música com o 

vocalista – João Gordo – torna-se evidente e é acentuada pela sua participação 

marcante10 como protagonista do videoclipe. No filme, João Gordo é mostrado com um 

nariz de palhaço, uma menção direta à letra da música11, enquanto dubla com efeito 

narrativo12. Os cortes rápidos13, luzes constrastantes e cores frias sugerem um ambiente 

pequeno e alternativo, como se de fato estivesse ocorrendo uma performance musical 

real para um público que dança, pula e se agita rapidamente. É evidente a intenção do 

diretor de mostrar que, naquele ambiente, prevalece a energia, a agitação punk quase 

ritualística, a coletividade, a sensação de "pertencimento14" àquele grupo em seu 

                                                
8 Informações retiradas do documentário “Guidable: a verdadeira história do Ratos de Porão”. 
9 [...] the repeatability of promotional clips is much greater than for broadcast TV programs. Successful music videos 
also circulate on an international scale that is generally unhindered by language barriers (English being the 
international language of pop lyrics, which are in any case less important, in the video age, than they ever  were) 
(GOODWIN, 1992, p. 41-42) 
10 É importante salientar, nesse ponto, que a figura do músico sempre aparece na mídia ligada à irreverência e 
sarcasmo, desde suas entrevistas na adolescência para telejornais, como suas participações em programas de auditório 
e demais atrações televisivas. 
11 Hey, you, fat clown. Don't you think it's time to lose some pounds?  
12 [...] pouquíssimos clipes são narrativos, nos sentidos literário e cinematográfico mais habituais. O que se vê com 
maior frequência nos clipes é algo assim como um efeito de narração, ou um simulacro de ficção [...] (MACHADO, 
2001, p. 180) 
13 Cada tomada possui, em média, 2,7 segundos. 
14 Rock and roll provides strategies of survival and pleasure for its fans, with the ways in which rock and roll is 
empowered by and empowers particular audiences in particular contexts. [...] Rather rock and roll inscribes and 
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momento de catarse. Nesse sentido, Austerliz (2006), ressalta a apreciação musical 

intrinsecamente ligada à experiência visual de se assistir, visualmente, a produção 

performática do som – o que explica, na produção de videoclipes, as imagens 

comumente utilizadas das próprias bandas tocando de maneira performática ou virtuosa.  

 Outras cenas, mostram comidas gordurosas em um ambiente periférico, sendo 

devoradas de forma voraz e rude pelos integrantes da banda. O único a não participar do 

"banquete" é João Gordo, que dubla a letra com efeito narrativo, onipresente em todas 

as cenas. Ele é o único membro do Ratos de Porão que olha diretamente para a câmera, 

que “conhece” a sua presença. Paralelamente, pequenos insights de uma história fictícia 

ao longo do videoclipe, mostram, em preto e branco, tentativas diversas de João Gordo 

destruir uma corrente que tranca uma geladeira. Ao final do filme, o vocalista consegue 

concluir sua missão e o vocalista sofre uma “overdose” de comida.  

 São facilmente percebidas diversas falhas técnicas na execução desse videoclipe. 

O ambiente do show mostrado no clipe está repleto de pessoas obesas, mas a 

visualização desse detalhe é comprometida em função da iluminaçãoe dos planos de 

enquadramento fechados. As imagens filmadas – talvez por consequência das próprias 

limitações, dificuldades técnicas e custos da época – são de qualidade duvidosa, assim 

como os efeitos visuais aplicados na pós-produção. Isso faz com que o videoclipe da 

música "Diet Paranoia" possua características ligadas ao "do it yourself15", ao mesmo 

tempo que procura alcançar uma distribuição satisfatória dentro de um padrão 

mercantilista. Esses elementos de transição – do underground para o pop – refletem, 

portanto, não apenas o próprio momento de transição sonora e de formação da banda, 

como um interesse comercial emergente16. 

 Comparado com "Diet Paranoia", o segundo videoclipe analisado – 

"Problemão" (2003) – mostra uma nítida evolução em termos técnicos de produção. 

Parte dessa melhoria na qualidade do videoclipe pode ser creditada ao início das 

atividades de João Gordo na MTV Brasil, em 1996. Contratado como apresentador e 

Vídeo Jockey (VJ) da emissora, o músico teve contato intermitente com princípios da 

produção audiovisual e televisiva, à frente de vários programas televisivos.  

                                                                                                                                          
cathects a boundary within social reality marked only by its otherness, its existence outside of the affective 
possibilities of the ruling culture (the hegemony) (GROSSBERG, 1997, p. 31) 
15 Um dos lemas utilizados pelo punk para encorajar a produção cultural independente dos meios disponíveis. 
16 […]many of the institutional practices of production, marketing, and distribution, as well as patterns of gendered 
and racial comsuption, reinforce and reproduce hegemonic structures of difference and opression (GROSSBERG, 
1997, p. 43) 
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A opção pela utilização de animação foi apropriada para o momento que a banda 

passava. Mais uma vez, o grupo havia mudado de formação e contava com a presença 

do baixista Fralda (Christian Wilson) desde 1999. João Gordo havia sofrido um derrame 

pleural no ano 2000, era viciado em cocaína e em heroína17. Além disso, pesava mais de 

200 quilos – fato que contribuiu, cerca de um ano depois, para que sofresse problemas 

cardíacos e fosse submetido a uma cirurgia bariátrica. Sem condições de participar do 

videoclipe, a animação de Marco Pavão foi uma boa alternativa.  

 O videoclipe é inspirado na estética soviética, tanto na utilização das cores (o 

vermelho vivo, o amarelo desbotado e o ciano com tonalidades vintage), como nas 

formas quadradas com traços fortes e, até mesmo, na tipologia utilizada na mensagem 

inicial – que apresenta um pequeno discurso libertário de descontentamento. Os 

personagens principais são trabalhadores tratados como produtos em série que se 

sujeitam a mecanizar partes de seus corpos, perdidas em acidentes de trabalho, de forma 

a aumentar o ritmo fabril de produção e agradar um ganancioso e desumano "patrão". A 

bíblia, o ambiente industrial e as perrengues sofridas mostram homens regidos por 

instituições que os exploram e degradam. 

 Em meio à um ambiente tão opressor, surge a imagem do Ratos de Porão, 

tocando sua música de protesto de uma forma pouco usual. Motoserras, martelos e 

outras ferramentas de trabalhos manuais substituem membros do corpo, em um nível de 

surrealismo comum em animações: 

 
Uma tendência forte atualmente é a utilização de animação no lugar 
de imagens naturalistas obtidas por câmeras. Toda espécie de 
animação tem sido experimentada nos videoclipes, em geral para a 
obtenção de resultados de inspiração abstrata ou surrealista […] 
(MACHADO, 2001, p. 176) 

 
 Os músicos aparecem como "frutos" daquele sistema de produção. São, 

orgulhosamente, proletários18 que perderam partes de seus corpos durante suas 

atividades laborais. No entanto, ao invés de utilizarem seus "novos" corpos como 

ferramentas de um sistema industrial de produção capitalista, subvertem a ordem e se 

apropriam de suas novas habilidades para tocar sua música de protesto. São, portanto, 

colocados na figura de "heróis", detentores poderes sobre-humanos, figuras que se 

rebelaram contra o sistema depois de sofrer mazelas e retaliações. Os cortes rápidos 

                                                
17 Informações retiradas do documentário “Guidable: a verdadeira história do Ratos de Porão”. 
18 [...] punk's cultural significance was derived not from its articulation of unemployment but from its exploration of 
the aesthetics of proletarian play (FRITH apud GROSSBERG, 1997, p. 51) 
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(cada plano possui, em média, 1,5 segundo de duração) combinam com as batidas 

contínuas da música e conferem um ritmo acelerado. Igualmente acelerado é o 

ritmo do terceiro clipe analisado, "Covardia de Plantão" (2006). Com uma média de 1,3 

segundo de duração em cada tomada, o filme, dirigido por Fernando Rick (da produtora 

Black Vomit), conta a história de um sujeito sendo agredido, sem nenhum motivo 

aparente, por diferentes grupos (punks, skinheads, torcidas organizadas, etc.). As cenas, 

repletas de sangue, ossos quebrados, vômito, urina e atos violência são intercaladas com 

flashs de uma performance da banda em um local fechado, pequeno, repleto de 

pichações, sem público. 

 O conteúdo extremo, com cenas de gore e splatter, faz com que a possível 

veiculação da obra em canais abertos seja questionada. No entanto, sabe-se que essa 

transgressão imagética nos videoclipes é recorrente em bandas com musicalidade 

alternativa: 

  
Naturalmente, atitudes transgressivas e inovadoras dentro do clipe 
estão em geral associadas à música de bandas que também adotam 
uma postura independente ou desconfiada em relação aos ditames das 
indústrias fonográfica e televisual […] ou que abertamente 
incorporem distorções, ruídos dissonantes e sonoridades pouco 
suportáveis a ouvidos tradicionais […] (MACHADO, 2001, p. 178) 

 

 No clipe, prevalecem cores frias: tanto nas cenas de performance da banda como 

na história encenada. As tomadas de pancadaria, facadas, fraturas, entre outras, seguem 

as situações abordadas na letra da música – violentas e sem motivos. Observa-se que, 

mesmo que o vídeo mostre certa ousadia em seu conteúdo, a iluminação, os cortes, o 

enquadramento, a produção e até mesmo os efeitos visuais (sangue esguinchando, ossos 

saindo para fora do braço em fratura exposta, etc.) possuem cuidados detalhados em seu 

modo de fazer. São, contudo, cenas que “permanece próximo ao realismo como 

chocante, que transgride os limites do aceitável e do representável19 (Brooks, 2005, p. 

8)”. As roupas da banda, ao contrário de "Diet Paranoia", não mais são rudes e toscas, 

mas sim limpas e novas ("cuidadosamente" displicentes). Os músicos não olham para a 

câmera, sendo este papel delegado apenas a João Gordo – que mantém sua imagem 

como líder e ícone do grupo. 

                                                
19 Realism as the ugly stands close to realism as the shocking, that which trangresses the bounds of the acceptable and 
the representable. (Brooks, 2005, p. 8) 
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 Dentro das divisões efetuadas por Gow (1992)20, tanto os videoclipes de "Diet 

Paranoia" como "Problemão" e "Covardia de Plantão" encaixam-se no conceito de 

"Enhanced Performance". Presente em videoclipes dos mais diversos gêneros musicais, 

tanto no underground como no mainstream, a "Enhanced Performance" é uma 

"fórmula" que possui uma estrutura recorrente na história do videoclipe, ainda que 

possa apresentar algumas variáveis. Desse modo, percebe-se que a produção de 

videoclipes do Ratos de Porão, apesar de conter imagens, mensagens e roteiros que 

privilegiem uma imagem subversiva da banda, se utiliza de esquemas e propósitos 

tradicionais em sua produção e distribuição. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Ao analisar os videoclipes de "Diet Paranoia", "Problemão" e "Covardia de 

Plantão", uma das principais características que se ressalta é a diferença entre estilos de 

direção. Os diretores trouxeram, naturalmente, suas experiências com produções 

anteriores e souberam incorporar esses elementos na proposta de cada obra21. As 

diferentes fases, formações e vivências da banda em momentos distintos de sua carreira 

também contribuíram para que as produções transmitissem ideias e conceitos diversos, 

uma vez que os próprios músicos influenciaram ativamente na construção de seus 

clipes. 

 Em "Diet Paranoia", o Ratos de Porão é colocado como um conjunto musical 

rude, tocando para um público socialmente excluído. A produção "defeituosa", a textura 

do filme e até mesmo os erros de produção denunciam uma banda com vontade de 

produzir, não se importando com a falta de orçamento ou com a privação de 

ferramentas. Isso está diretamente ligado à  uma das máximas do punk, o "faça você 

mesmo". 

 O videoclipe de "Problemão" mostra uma banda evoluída em termos de recursos. 

A melhoria na qualidade de produção é notável, assim como a própria sonoridade da 

banda mudou. No entanto, toda a estética, o enredo, assim como o conteúdo da letra – 

                                                
20 As seis diferentes categorias de Gow (1992) são: "Anti-Performance Piece", "Pseudo-Reflexive Performances", 
"Performance Documentary", "Special Effects Extarvaganza", "Song and Dance Number" e "Enhanced 
Performance". 
21 Os paralelos temáticos e formais identificados entre as obras videográfica e cinematográfica de cada realizador 
evidencia também como tais projetos foram considerados pelos próprios profissionais como possíveis exercícios de 
cunho autoral, no que foram acompanhados por uma crescente percepção externa – público, críticos e instituições – 
de seu status como autores (BARRETO, 2007, p. 64) 
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que faz questão de se reafirmar, por meio do uso de legendas – constroem a imagem de 

que os princípios anarquistas do Ratos de Porão continuam os mesmos. 

 A terceira produção analisada, "Covardia de Plantão", divulga a imagem de 

músicos radicais, porém saudáveis. Isso, graças às cenas com excesso de estética 

splatter e gore intercaladas com planos da banda promovendo sua performance, 

enérgica, porém "domesticada"22. Os trejeitos rudes da década de 1990 dão espaço à 

uma nova imagem, de banda plena e estabilizada. O lado outsider está na musicalidade 

pesada ligada às cenas incomuns de violência explícita, não mais no abuso de drogas e 

completo desleixo corporal. 

 Mesmo com tantas diferenças, alguns paralelos comuns podem ser detectados 

nos três videoclipes. A performance da banda, assim como a presença visual dos 

músicos são elementos de destaque. João Gordo é colocado sempre como líder e 

representante do grupo, aliando características de sua pessoa pública (como o sarcasmo 

e bom humor) ao nome da banda. Os cortes rápidos coincidem com o compasso das 

canções, sendo que a velocidade de cortes aumenta a cada videoclipe, assim como as 

músicas do Ratos de Porão ficam progressivamente mais rápidas. 

 Outro traço paralelo comum é a utilização do videoclipe como ferramenta para 

potencializar a parte comercial da banda, seja na venda de shows como na de discos e 

demais artigos. Nesse contexto, ainda que a mensagem das músicas e a imagem da 

banda transite em um ambiente anárquico, reconhece-se que é, simultaneamente, 

movida por interesses comerciais. A banda, assim como o próprio rock, em geral, 

perderam a função, com o passar dos anos, de ser uma música de protesto23. Nesse 

contexto, o videoclipe é uma obra de ficção com o propósito de divulgar a imagem da 

banda e fomentar aspectos comerciais. Por isso mesmo, age de forma representativa 

sem deixar, entretanto, de mostrar certos aspectos de representação da realidade24 social 

e emotiva: 
 

A relação opositiva entre ficção e realidade retiraria da discussão 
sobre o fictício no texto uma dimensão importante, pois, 
evidentemente, há no texto ficcional muita realidade que não só deve 

                                                
22 Roupas novas e limpas, cabelos cortados, aparência madura. 
23 […]rock and roll no longer generally serves the affective functions I have described. For the younger generations, 
as well as for many of the baby boomers, it has become background music that, even as leisure, can provide no 
challenge to the dominant organization of desire. For those who seek and reaffirm its affective power, the boundary 
has been relocated (GROSSBERG, 1997, p. 63) 
24 [...] a ficção sempre ocorre em virtude de seu uso pragmático. Por conseguinte, também a realidade representada no 
texto não deve ser tomada como tal; ela é referencia de algo que ela não é, mesmo se este algo se torna representável 
por ela. (ISER, 2002, p. 973) 
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ser identificável como realidade social, mas que também pode ser de 
ordem sentimental e emocional. (ISER, 2002, p. 958) 

  

 O Ratos de Porão é, dessa forma, ao mesmo tempo, pop e undergound. João 

Gordo é a antropomorfização do grupo, não na forma de uma pessoa, mas sim de um 

personagem, representado por si mesmo. Ele é João Francisco Benedan, e, ao mesmo 

tempo, é aquilo mais próximo do que o personagem João Gordo poderia ser25. Esse 

personagem, tratado com a mesma seriedade com a qual uma pessoa o seria, evoca algo 

vivo, capaz de despertar sentimentos (ECO, 2011). E essa imagem é delicadamente 

trabalhada, de forma evolutiva, nos videoclipes da banda. O Ratos de Porão é, hoje, 

anarquicamente comercial. É uma ficção levada a sério. É uma representação fidedigna 

do destino de quatro jovens suburbanos que vivem a vida sendo rebeldes e indo contra o 

sistema – de forma sistematicamente moderada.  
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