
Cabe uma penteadeira. Seis minutos, dezenas de pessoas e mais de três milhões de views da Banda
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VER A BANDA
PASSAR

3 mi
VISUALIZAÇÕES no YouTu-
be: foi quanto, até a sexta-feira
da semana passada, o clipe de
“Oração” já tinha sido visto

Você já viu esse filme – ou me-
lhor, esse clipe. Alguém grava
um vídeo de uma música, sem
muita pretensão e, por algum
motivo inesperado, começa a
ser visto diversas vezes por mi-
lhares de pessoas e, em pouquís-
simo tempo, vira uma modinha,
e depois uma febre, e depois um
fenômeno. Foi assim com o Can-
sei de Ser Sexy, com a Lily Allen,

com Mallu Magalhães e com Re-
becca Black. Uma história que,
para quem vive na internet, não
parecia mais ser surpresa.

Até que aparece alguém com
um gravador descendo uma esca-
da, cantarolando uma música
que é só um refrão e encontra-se
com um músico, mais outro mú-
sico até que chega a uma sala
cheia de gente feliz e sorridente
repetindo o mesmo trecho, num
mantra coletivo, por seis minu-
tos de vídeo no YouTube.

A Banda Mais Bonita da Cida-
de começou a aparecer na sema-
na retrasada e em pouquíssimo
tempo – menos de uma semana –
já atingia o seu primeiro milhão
de views no site de vídeos. Nin-
guém entendeu nada. Quem é es-
sa banda? De onde ela vem? É ar-
mação? É viral de alguma marca?
É uma comunidade hippie? É um

exercício de cinema?
Não era nada disso. Com três

anos de existência, a banda de
Curitiba não é uma trupe de tea-
tro com dezenas de integrantes,
mas apenas seis amigos que reu-
niram outros tantos para filmar
um clipe que, como afirmariam
logo após acusações online, foi
inspirado na versão que o site
francês La Blogothèque fez para
a música “Nantes”, da banda

americana Beirut.
“Oração”, o clipe em questão,

até o fechamento desta edição,
na sexta passada, já havia atingi-
do três milhões de views no site
– e se desdobrado de forma viral
tanto na briga de novos fãs con-
tra novos desafetos quanto em
remixes, mashups, paródias e to-
do o tipo de gracinhas típicas a
um fenômeno desta categoria.

Em comum com os outros ar-

tistas citados no início do texto –
e talvez um dos motivos do su-
cesso do clipe da Banda Mais Bo-
nita da Cidade – há o fato de que
eles não parecem ser “artistas”,
no sentido mercadológico. Não
há direção de arte, plano de mar-
keting, modelo de negócios, efei-
tos especiais nem superprodu-
ções, o que torna a identificação
com o público mais instantânea
– e menos artificial.

A diferença é a velocidade. O
que aconteceu durante meses
com o Cansei de Ser Sexy e Mallu
Magalhães, está atropelando os
dias dos curitibanos. Resta saber
se daqui a um mês lembraremos
deles. O Ecad certamente sim.
Afinal, o escritório de arrecada-
ção de direitos autorais tem um
belo problema diante de si: quan-
to eles devem aos curitibanos por
esse tanto de view no YouTube.
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