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RESUMO 

 

Essa pesquisa visa identificar e analisar os elementos visuais que constituem a estética dos 

videoclipes de música eletrônica do produtor e Dj Zedd. Para isso, contextualizou-se e 

definiu-se o videoclipe e a música eletrônica, além de seus subgêneros. A partir do 

conhecimento do trabalho do artista, foi possível verificar os elementos visuais presentes em 

seus videoclipes e, assim, enquadrá-los nas categorias estéticas da literatura especializada. 

Concluiu-se então, que apesar de existirem peculiaridades em cada um dos vídeos, não foi 

possível identificar uma nova categoria de videoclipes de música eletrônica mainstream. 

Palavras-chave: linguagem; estética; videoclipe; música eletrônica; underground; 

mainstream; Zedd. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to identify and examine the visual elements that constitute the aesthetics of 

music videos for electronic music Dj and producer Zedd. For that, it was contextualized and 

defined the music video and the eletronic music, as well as its subgenres. From the knowledge 

of the artist’s work, it was possível to identify the visual elements presente in his music 

videos an then fit the minto the aesthetics categories os especialized literature. It was 

concluded that although there are peculiarities in each of the videos, it was not possible to 

identify a new class os mainstream eletronic music videos. 

Keywords: language; aesthetics; music video; eletronic music; underground; mainstream; 

Zedd. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os anos 80 foram marcados por inovações na indústria musical tanto no âmbito 

cultural quanto tecnológico que foram aos poucos possibilitando experimentações para os 

artistas da época. Neste contexto, surgiram as duas temáticas de pesquisa do presente 

trabalho, a música eletrônica e o videoclipe. Além disso, foi nessa época que surgiu a MTV 

ou Music Television, um canal totalmente dedicado a videoclipes em sua programação, 

voltado para o público jovem, que trazia as novidade neste universo. 

O videoclipe é caracterizado pela sua forma híbrida, é definido de diferentes maneiras 

de acordo com autores que estudam o mesmo. Entre essas definições, destaca-se a 

possibilidade do videoclipe ser uma ferramenta publicitária, usada por músicos, bandas e 

gravadoras para divulgarem seus trabalhos. Além disso, ele também pode ser considerado 

uma forma de entretenimento por estar inserido na grade de programação das emissoras de 

televisão e, mais recentemente, em sites de vídeos na internet. Outra forma de definí-lo é 

como um bem de consumo ao comprar um álbum visual, por exemplo, que contenha diversos 

videoclipes de um ou mais artistas. Por fim, ele também pode ser considerado uma obra 

artística se levarmos em consideração a mistura de linguagens presentes como a música, 

cinema e televisão, o que o aproxima da videoarte (TREVISAN, 2011). 

No videoclipe, a música se junta com as imagens e origina um novo sentido. Essas 

imagens geralmente são gravações editadas em sincronia com o som. Sendo assim, para esta 

pesquisa, nos referimos ao videoclipe como uma ferramenta publicitária, com o intuito de 

promover álbuns e singles1, divulgando o trabalho de um artista, dotado de uma estética 

particular que propõe uma forma diferenciada de experiência audiovisual, unindo imagens e 

música.  

Contudo, muito mais do que promover álbuns ou singles, os videoclipes acabam 

influenciando o público a partir de seus elementos visuais que envolvem os fãs. A estética 

vista nas produções aproxima o espectador da personalidade do artista, colocando em 

evidência como ele se comporta, as roupas que ele veste, lugares que frequenta e produtos que 

consome. Se o videoclipe surgiu com intuito de mostrar o artista performando sua música no 

palco ou em outras situações do cotidiano, como é visto nos seus antecessores, hoje ele aponta 
                                                
1 Single: “Nos mercados americano, japonês e europeu, sobretudo, há uma tradição do lançamento de CDs-
single, que seriam álbuns com versões de uma canção que está sendo executada nos circuitos da música popular 
massiva. De maneira geral, esses singles contam com, além da canção propriamente dita, versões editadas ou 
remixadas da mesma música. Para “movimentar” o mercado de singles, alguns produtores colocam canções 
inéditas ou “sobras” de estúdios” nos CDs, que em média, não ultrapassam o número de cinco faixas” 
(SOARES, 2005, p.8). 
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tendências de todo o universo que o artista influencia, em termos de cultura e comportamento 

de fãs, além de divulgar o seu trabalho. 

Nesse sentido, Pedroso (et. al., 2006) afirma que na indústria musical, o videoclipe é 

uma exposição da música que, por sua vez, é um produto a ser consumido. Para a autora, há 

uma relação entre a apreciação estética da música e a forma de oferece-la ao consumidor, pois 

os videoclipes são um apelo ao consumo que produz efeito sobre o público. Dessa forma, ela 

afirma ainda que a narrativa expressa os significados presentes na música a partir dos 

elementos visuais e, assim, as mensagens publicitárias codificadas nos signos expressos 

alcançam um nível de penetração maior. Segundo Pedroso (et. al., 2006, p. 4) 

 
As mensagens divulgam tendências não só musicais, mas de consumo de uma 
imensa variedade de produtos, os quais, expropriados de seu valor original, 
adquirem pseudo-valores para serem consumidos como objetos que compõem o 
estilo rocker. As campanhas de mercado de massas da indústria fonográfica fizeram 
da referencia visual um lugar-comum. Como uma forma de promoção, o vídeo de 
música apela para a familiaridade dos fãs com as correntes culturais que amarram o 
artista musical à TV, ao rádio, à imprensa, à indústria fonográfica, aos tabloides de 
fofocas, aos posters e à moda. O vídeo de música é capitalizado em vista de 
desenvolvimentos culturais para sistematicamente unir imagens a sons, construindo 
dessa forma sob códigos visuais já conhecidos (PEDROSO, et. al., 2006, p.4). 

 

Sendo assim, afirma-se que neste trabalho entende-se a linguagem como os elementos 

constituintes que podem ser usados como recursos, como o enquadramento e a montagem, e a 

estética como esses elementos são apropriados, organizados e apresentados ao espectador. 

A música eletrônica é apreciada por grande parte dos jovens, em todas as partes do 

mundo e se caracteriza por sons digitais, com ou sem voz, que estimulam os ouvintes de 

acordo com as “batidas da música”. Assim como o videoclipe, conforme Maurício (2010), o 

gênero musical passou a ter mais visibilidade nos anos 80, dando sequência a cultura dançante 

da discomusic2. São as batidas, chamadas de bpm (beats per minute3) que diferenciam as 

vertentes desse gênero, que serão melhor abordadas posteriormente neste trabalho, 

atualmente, podemos contudo, perceber a existência de duas principais correntes da música 

eletrônica que, segundo Andrade (2011), se enquadram em duas classificações: a 

underground4, também conhecida como música eletrônica de pista, é aquela que toca em 

                                                
2 Discomusic: movimento de música dançante nos anos 70 (ANDRADE, 2011). 
3 Tradução: batidas por minuto. “Unidades relacionadas à marcação dos tempos do compasso” (DOURADO 
apud MOREIRA, 2009, p.32) 
4 Underground: vertente da música eletrônica oposta ao mainstream, não possui um caráter comercial e utiliza 
formas alternativas de divulgação, “tem uma abordagem mais alternativa e conceitual, cujas produções não são 
difundidas pelos meios de comunicação como televisão e radio” (ANDRADE, 2011, p.44). 
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clubes específicos do gênero, como o Warung Beach Club5 e a D-edge6 e; a mainstream7, que 

possui um apelo comercial, ou seja, vendável e é produzida para fazer parte de álbuns de Djs, 

além de tocar em rádios e casas noturnas mais ecléticas. 

Neste contexto, é importante definir qual é o papel do Dj e do produtor musical. O 

primeiro é aquele que faz a mixagem de músicas, selecionando-as para uma performance 

diante de um público, enquanto o segundo é aquele que produz essas músicas. Muitas vezes, o 

mesmo artista é Dj e produtor. Nesse sentido, Vazquez (2011, p.27) afirma que 

 
O DJ tem a interação direta com o público e cria durante sua performance. O 
produtor possui duas maneiras de criação: quando produz sozinho em seu 
computador, ou quando compõe na pista, utilizando suas músicas (já criadas em 
estúdio) e reconstituindo-as na pista de dança, mixando os elementos, reorganizando 
as estruturas, recombinando e tocando ao vivo. A música que o produtor faz em seu 
computador é denominada de track (ou faixa). Quando o produtor reúne suas tracks 
e faz um set com suas músicas, tocando-as ao vivo, cria um live set. Ainda há outra 
forma de criação que é feita pelo DJ: o DJ set: quando as músicas tocadas na festa 
são de outros produtores, o DJ mixa-as, recria para pista, pode haver uma outra 
música sua durante a performance, no entanto, a maioria das músicas são de outros 
produtores (VAZQUEZ, 2011, p.27). 

 

Para esta pesquisa, nos referimos a música eletrônica pop como aquela que se 

classifica como mainstream e, geralmente, caracteriza-se por ser uma produção de um Dj em 

parceria com outro cantor da música pop. 

Dessa forma, pode-se dizer que a música eletrônica pop, assim como muitos artistas 

pop, utiliza o videoclipe como forma de divulgação, sendo esta a temática da pesquisa. Para 

isso, apresenta-se o trabalho do Dj e produtor musical Anton Zaslavski ou Zedd, como é 

conhecido mundialmente, jovem artista alemão de 22 anos que lançou o seu primeiro álbum 

de faixas inéditas em 2012, chamado “Clarity”8, pela gravadora Interscope (www.zedd.net, 

acesso em: 7 de setembro de 2014). 

 

 
Figura 1: Identidade visual do Zedd. Fonte: www.zedd.net 

                                                
5 Warung Beach Club: clube de música eletrônica underground localizado na praia Brava de Itajaí, no litoral 
catarinense. Site: http://www.warungclub.com.br. Acesso em: 15 de junho de 2014. 
6 D-edge: clube de música eletrônica underground localizado na cidade de São Paulo. Site: http://www.d-
edge.com.br. Acesso em: 15 de junho de 2014. 
7 Mainstream: vertente da música eletrônica oposta ao underground, utiliza mídias tradicionais e, conforme 
Andrade (2011, p.44), possui um “cunho mais comercial”, divulgando as produções dos artistas (Djs e 
produtores) como produto de consumo. 
8 Álbum “Clarity” Deluxe Edition no iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/clarity-deluxe-
edition/id696510086. Acesso em: 15 de junho de 2014. 
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Figura 2: Capa do álbum "Clarity" Deluxe Edition. Fonte: www.zedd.net 

 

 Nele, há participações de outros artistas em determinadas músicas. Foram lançados 

três singles do álbum “Clarity”: “Spectrum”9 com a participação do artista pop e músico 

americano Matthew Koma10, “Clarity”11 com a participação da cantora pop e compositora 

inglesa Foxes12 e, “Stay The Night”13 com a participação da vocalista da banda Paramore14, a 

cantora americana Hayley Williams. Para todos eles foram gravados videoclipes com a 

participação do próprio Zedd e dos artistas convidados. Além disso, ele lançou seu último 

single “Find You”15 em 2014, após encerrar a divulgação do álbum “Clarity”. A faixa inédita 

possui participações de Matthew Koma, citado anteriormente, e da cantora pop sueca Miriam 

Bryant16 e, também foi gravado um videoclipe para sua divulgação. Zedd produz músicas que 

se classificam como eletronic dance music17, que por sua vez, pode ser classificada como 

música eletrônica mainstream, pois tocam nas rádios de diferentes países e possuem um apelo 

comercial. 

Além de seus próprios singles e álbum, Zedd também se consagrou por produzir 

músicas de outros artistas bastantes conhecidos na indústria musical, como o cantor Justin 

                                                
9 Single “Spectrum” no iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/spectrum-feat.-matthew-
koma/id565825194?i=565825197. Acesso em: 15 de junho de 2014. 
10 Matthew Koma no iTunes: https://itunes.apple.com/us/artist/matthew-koma/id449191736. Acesso em: 25 de 
agosto de 2014. 
11 Single “Clarity” no iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/clarity-feat.-foxes/id565825194?i=565825199. 
Acesso em: 15 de junho de 2014. 
12 Foxes no iTunes: https://itunes.apple.com/us/artist/foxes/id476901652?ign-mpt=uo%3D4. Acesso em: 25 de 
agosto de 2014. 
13 Single “Stay The Night” no iTunes: https://itunes.apple.com/br/album/stay-night-feat.-hayley-
williams/id716457569. Acesso em: 15 de junho de 2014. 
14 Paramore no iTunes: https://itunes.apple.com/us/artist/paramore/id75950796?ign-mpt=uo%3D4. Acesso em: 
25 de agosto de 2014. 
15 Single “Find You” no iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/find-you-feat.-matthew-koma/id805144937. 
Acesso em: 15 de junho de 2014. 
16 Miriam Bryant no iTunes: https://itunes.apple.com/us/artist/miriam-bryant/id511269246?ign-mpt=uo%3D4. 
Acesso em: 25 de agosto de 2014. 
17 Tradução: música eletrônica dançante. 
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Bieber na música “Beauty and a Beat”18 (featuring Nicki Minaj) e a cantora Lady Gaga na 

música “G.U.Y.”19 e, foi o responsável por remixes oficiais de músicas dos grupos Black 

Eyed Peas e Sweedish House Mafia e, do Dj e produtor Skrillex. Recentemente, o Dj e 

produtor participou do single “Break Free”20 da cantora pop e americana Ariana Grande. 

Tendo em vista que, o videoclipe e a música eletrônica surgiram na mesma época, em 

meados dos anos 80 e, apesar de fazer mais de 30 anos desde então, ainda surgem novos 

artistas desse estilo na indústria musical e o videoclipe ainda é uma forma de divulgação 

utilizada por eles. 

Assim, após uma breve contextualização do videoclipe e, definirmos a música 

eletrônica pop, apresentando o Dj e produtor musical Zedd é possível delimitar o tema desta 

pesquisa. Nesse sentido, delimita-se a utilização do videoclipe como forma de divulgação do 

Dj e produtor musical Zedd na sua música eletrônica pop e a estética presente na sua 

videografia. 

Sendo assim, será estudado o surgimento do videoclipe e da música eletrônica, desde 

os seus antecessores, até se tornarem o que são atualmente. Além disso, serão observados os 

videoclipes dos singles do artista escolhido, em termos dos elementos visuais que formam sua 

estética. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo geral identificar e analisar os 

elementos visuais que constituem a estética dos videoclipes de música eletrônica do produtor 

e Dj alemão Zedd. 

Acredita-se que, após a contextualização do videoclipe e definições de sua linguagem e 

estética, além da contextualização da música eletrônica e definição de suas vertentes, será possível 

observar e analisar os videoclipes como forma de divulgação do trabalho musical de Zedd. 

Através da observação da estética nos videoclipes dos singles do artista escolhido, questiona-se 

quais os elementos visuais presentes nos videoclipes de música eletrônica pop do Dj e produtor 

musical Zedd? 

Por fim, propõem-se configurar esses videoclipes dentro de categorias estéticas existentes 

na literatura especializada, podendo ainda, identificar uma possível categoria estética de 

videoclipes da música eletrônica pop, a partir da observação dos videoclipes do referido Dj. 

                                                
18 Single de “Beauty and a Beat” (featuring Nicki Minaj) no álbum “Believe” no iTunes: 
https://itunes.apple.com/us/album/believe/id534398884. Acesso em: 15 de junho de 2014. 
19 Single de “G.U.Y.” no álbum “Artpop” no iTunes: https://itunes.apple.com/br/album/artpop/id687737873. 
Acesso em: 15 de junho de 2014. 
20 Single de “Break Free” (featuring Zedd) no álbum “My Everything” no iTunes: 
https://itunes.apple.com/us/album/break-free-feat.-zedd/id894102325?i=894102341&ign-mpt=uo%3D2. Acesso 
em: 26 de agosto de 2014. 



17 
 

A relevância desta pesquisa se dá, primeiramente, pela noção de que o videoclipe é um 

campo fértil para a pesquisa de divulgação dos artistas da indústria musical e vem sendo cada 

vez mais explorado pela música eletrônica pop. Neste sentido, do ponto de vista teórico, esse 

trabalho é importante para atualizar os estudos de videoclipe do estilo musical escolhido, a 

música eletrônica pop e, dessa forma, contribuir para o ponto de vista prático em possíveis 

produções dos artistas desse nicho. É importante ressaltar a relação do videoclipe com a 

comunicação social e a publicidade e propaganda, por ser uma ferramenta publicitária de 

divulgação de artistas da indústria musical. 

Nesse contexto, se torna interessante conhecer os elementos visuais apresentados nos 

videoclipes de música eletrônica pop, um estilo musical que possui um caráter comercial e 

vendável dentro da cena eletrônica já que o formato é importante para o reconhecimento e 

divulgação do trabalho do artista deste estilo musical. 

Além disso, esta pesquisa é importante para o campo acadêmico, pois traz um viés 

atual do videoclipe de música eletrônica pop e devido à escassez de estudos que relacionam a 

estética apresentada nos videoclipes do estilo musical. Nesse sentido, acredita-se que estudar 

a estética videoclíptica na música eletrônica pop, presente nos videoclipes do Dj e produtor 

alemão Zedd, acrescentará de forma positiva ao campo da pesquisa, trazendo novos 

conhecimentos para o meio acadêmico e para o mercado de trabalho. 

Justifica-se a escolha do artista Zedd, Dj e produtor alemão de música eletrônica pop, 

como objeto de estudo desta pesquisa devido sua recente aparição e consagração na cena 

eletrônica. É importante mencionar que o artista possui somente um álbum com quatro 

singles, esses com participações especiais de diferentes cantores, e seus videoclipes. Apesar 

disso, seu trabalho é bastante conhecido na Europa, Estados Unidos e América Latina, tendo 

já participado de grandes festivais como o Tomorrowland21, Coachella22 e Lollapaoloza23, 

respectivamente, o que o torna um objeto de estudo que reúne características das tendências 

mais atuais da videomúsica dentro de sua vertente musical e mercadológica. Em agosto de 

2014, o artista foi premiado no VMA (Video Music Awards), evento americano do canal 

MTV destinado ao videoclipe, na categoria “MTV Clubland24 Award”. 

 
                                                
21 Tomorrowland: festival de música que acontece na Bélgica. Site: http://www.tomorrowland.com. Acesso em: 
13 de junho de 2014. 
22 Coachella: festival de música que acontece nos Estados Unidos. Site: http://www.coachella.com. Acesso em: 
13 de junho de 2014. 
23 Lollapalooza: festival de música que acontece no Brasil e no Chile. Site: http://lollapalooza.com. Acesso em: 
14 de junho de 2014. 
24 Clubland: programa da MTV que passa videoclipes de música eletrônica durante a madrugada. Site: 
http://www.mtv.com/shows/clubland/series. Acesso em: 10 de setembro de 2014. 



18 
 

 
Figura 3: Identidade visual do festival Tomorrowland. Fonte: www.tomorrowland.com 

 

 
Figura 4: Identidade visual do festival Coachella. Fonte: www.coachella.com 

 

 
Figura 5: Identidade visual do festival Lollapalooza. Fonte: www.lollapaloozabr.com 

 

 
Figura 6: Identidade visual do VMA 2014. Fonte: www.mtv.com 

 

Além da afinidade do autor da pesquisa com o trabalho musical do artista, também 

possui grande apreço com o formato videoclipe pois, desde a década de 90, acompanhou 

diferentes músicos estreando suas produções na televisão, em emissoras como a MTV Brasil25 

e Multishow26 e, se consagrando ao receberem prêmios. Hoje, o autor já é mais familiarizado 

com o gênero e, ainda acompanha as novidades referentes ao mesmo em sites online, criados 

especialmente para a indústria musical, como o Vevo27 e, no canal de TV fechada VH128 

(Video Hits One). 

Sendo assim, o trabalho se apresenta dividido e quatro capítulos. No primeiro, 

denominado “Videoclipe”, serão abordados dois assuntos principais. Primeiramente, a 

                                                
25 MTV Brasil: emissora de televisão brasileira. Site: www.mtv.com.br. Acesso em: 26 de agosto de 2014. 
26 Multishow: emissora de televisão brasileira. Site: www.multishow.globo.com. Acesso em: 26 de agosto de 
2014. 
27 Vevo: http://www.vevo.com. Acesso em: 25 de agosto de 2014. 
28 VH1: emissora de televisão brasileira. Site: http://vh1brasil.uol.com.br. Acesso em: 26 de agosto de 2014. 
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contextualização desse formato a partir de autores, levando em consideração desde os seus 

antecessores até a sua consolidação com o surgimento do canal MTV. Além disso, será 

abordada a situação atual do videoclipe, a partir do surgimento da internet e de novas 

plataformas como tablets e smartphones. Posteriormente, será definida a linguagem do 

videoclipe, além dos elementos visuais que compõem a sua estética. 

O segundo capítulo da pesquisa será dedicado à música eletrônica, traçando a sua 

trajetória, identificando suas vertentes e definindo cada uma delas. Também serão abordados 

os diferentes papeis do Dj e do produtor de música eletrônica, além de definir o que são 

underground e mainstream na cena, de forma mais aprofundada. Assim, será apresentado o 

objeto de estudo deste trabalho: o artista Zedd e sua videografia. 

Já, no terceiro capítulo, será definida a metodologia a ser aplicada nesta pesquisa. 

Dessa forma, após a investigação que levará aos resultados, serão apresentadas as descrições e 

análises dos videoclipes no quarto capítulo. Por fim, o autor chegará às suas interpretações e 

apontamentos nas considerações finais deste trabalho, que fazem parte do último capítulo. 
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2 VIDEOCLIPE: DOS ANTECESSORES À MTV 
 

Ao falarmos de videoclipe, devemos levar em consideração os antecedentes que deram 

origem ao mesmo. Ele surgiu de diferentes características do cinema e da televisão unidos 

pelas possibilidades do videotape. Conforme Trevisan (2011) o formato audiovisual 

videoclipe apareceu com a TV e se tornou um artefato inserido na cultura de consumo da 

música, tanto é que, atualmente, muitos cantores/bandas são conhecidos primeiro pelos seus 

videoclipes e depois passam a tocar nas rádios. Nesse sentido, Lipovetsky (1989, p.212) 

observa que 

 
O videoclipe musical não faz senão encarar a ponto extremo dessa cultura expressa, 
não se trata mais de evocar um universo irreal ou de ilustrar um texto musical; trata-
se, antes, de superexcitar o desfile de imagens, mudar por mudar cada vez mais 
depressa com mais e mais imprevisibilidade e combinações arbitrárias e 
extravagantes: agora se está no índice de IPM (idéias por minuto) e na sedução que 
provoca, não há mais do que uma acumulação díspare e precipitada de impactos 
sensoriais desenhando um surrealismo in em techinocolor. O clip representa a 
expressão última da criação publicitária e de seu culto da superfície: a forma moda 
conquistou a imagem e o tempo midiático; a força de batida rítmica põe fim ao 
universo da profundidade e ao devaneio acordado; não resta senão uma estimulação 
pura, sem memória, uma recepção moda (LIPOVETSKY, 1989, p.212). 

 

Para compreender o videoclipe, é necessário definir a sinestesia, uma sensação 

provocada nos espectadores que junta os sentidos da visão e audição. Nesse sentido, Goodwin 

(apud Carvalho, 2005, p.7) afirma que a sinestesia “é o processo intrapessoal, por meio do 

qual as impressões sensoriais são conduzidas de um sentido para outro”. No sentido mais 

geral, a sinestesia se dá quando um único estímulo produz suas sensações de naturezas 

diferentes. A música e a imagem se complementam, formando uma nova linguagem, a 

audiovisual. Para Leote (2003, p.7), “a sinestesia, como se sabe é a capacidade que os seres 

tem de inferir uma percepção através de informação de ordem sensorial diversa ou múltipla”. 

Dessa forma, no videoclipe a música está relacionada com a imagem e o espectador passa a 

visualizar, de certa forma, aquilo que está ouvindo. 

Uma das primeiras experiências em unir imagem e música em sincronia surgiu na 

década de 40, no desenho animado Fantasia, criado por Oskar Fischinger para Walt Disney. 

Conforme Soares (2012, p.21) “foi na década de 40 que o cineasta alemão Oskar Fischinger 

desenhou a sequência de abertura de Fantasia, da Disney, um filme que viria construir uma 

relação profundamente sinestésica entre música e imagem no desenho animado”. A abertura 

de Fantasia, nomeada Toccata and Fugue, apresenta uma orquestra em um cenário repleto de 

cores e sombras, além de imagens abstratas em movimento que estão em sintonia com a 
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música. Nesse sentido, Trevisan (2011) afirma que Fantasia contribuiu para a construção de 

uma estética futura, a do videoclipe, concebendo uma animação experimental na época, que 

buscou complementar as informações musicais das peças escolhidas com imagens. Para a 

autora, era a primeira vez que o tema principal eram imagens aplicadas sobre a música e 

sincronizadas na montagem de um filme. 

 

 
Figura 7: Frame de “Fantasia”. Fonte: Youtube 

 

Ainda, na década de 40, surgiu o Panoram Sound, outro antecedente do videoclipe, 

um aparelho com uma pequena tela posicionada no lugar da janela onde aparecia o carrossel 

de discos e exibiam filmes curtos, denominados soundies, com números musicais e imagens 

de performance dos intérpretes, a maioria de jazz e blues de artistas de romances e 

comediantes famosos da época. A máquina funcionava como as jukeboxes, presentes em 

bares, restaurantes e casas noturnas (TREVISAN, 2011). 

 Na década de 50, surgiram os Snaders, pequenos números musicais de artistas que 

serviam para completar espaços vazios na programação televisiva. Conforme Trevisan (2011, 

p.81) “nomeados em função de seu principal diretor, George Snader, os Snaders eram 

performances musicais, filmadas em 35mm, vendidas em blocos para completar as lacunas 

nas grades de programação da TV”. 

 Ainda na mesma década, o cantor Elvis Presley, conhecido como o rei do rock, atuou 

em filmes hollywoodianos onde, além de ser um personagem, fazia performances ou números 

musicais que eram inseridos na narrativa. Segundo Trevisan (2011, p.9) “se nos remetermos 

aos anos 50, quando o rock’n’roll começava a revolucionar a cultura jovem, Elvis Presley 

aparecia em seus filmes fazendo performances de suas canções”. Conforme Corrêa (2011), 

Elvis estrelou vários musicais como Love Me Tender (1956), Loving You (1956), Jailhouse 
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Rock (1957), King Creole (1958) e outros. Além disso, o autor afirma que, no final da década 

de 50, foi lançado o programa “6’5 Special” na rede de televisão BBC, na Inglaterra que 

mostrava exclusivamente apresentações musicais, sendo assim, outro antecessor do 

videoclipe. Dessa forma, com o passar dos anos, surgiram novas possibilidades de mostrar aos 

espectadores os artistas performando suas músicas. Independente de onde esses vídeos eram 

mostrados, chamavam atenção dos espectadores como uma forma de entretenimento. Eles 

estavam presentes tanto em programas de televisão, como em lugares frequentados pelos 

jovens, e que acabam por “acostumar” o público a visualizar a música. 

 

 
Figura 8: Frame de "Jailhouse Rock". Fonte: Internet 

 

 Na década de 60, surge na França um aparelho nomeado scopitone, que pode-se dizer, 

foi uma evolução do Panoram Sound. Ele possuía um projetor de cinema 16mm acoplado que 

projetava imagens em preto e branco enquanto a música tocava (CORRÊA, 2011). Entretanto, 

Trevisan (2011) afirma que os scopitones eram mecanismos semelhantes aos dos soundies, 

porém mais evoluídos tecnicamente, pois a tela era maior, apesar do aparelho ser menor e 

mais leves, e os filmes eram mais coloridos, gravados em formato 16mm. 

 

 
Figura 9: Scopitone. Fonte: Internet 
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 Essas produções se tornam cada vez mais populares, abrindo espaço para mais 

investimentos por parte de gravadoras e artistas, surge então, a ideia de fazer um filme inteiro 

dedicado à musica pelos Beatles, artistas em ascensão na década de 60. Nele, a banda 

apresenta suas canções da época, além de atuarem em uma narrativa fílmica. Segundo 

Trevisan (2011), em 1964 o público teve o primeiro contato com o que seria a linguagem do 

videoclipe no cinema, quando o diretor de comerciais britânicos Richard Lestes dirigiu A 

Hard Day’s Night para os Beatles. Eles foram revolucionários em seus longas de poucos 

diálogos e histórias inusitadas com sequências musicais desconexas da trama. Nesse contexto, 

pode-se observar o direcionamento das produções cinematográficas de artistas da música, 

para a divulgação publicitária de seus álbuns. 

 

 
Figura 10: Frame de "A Hard Day's Night". Fonte: Internet 

 

É também, na década de 60 que aparece a chamada a videoarte, a partir de inovações 

tecnológicas como a invenção do videotape, que possibilitou o registro de imagens da 

televisão. Conforme Trevisan (2011), a videoarte surgiu como uma nova forma de expressão 

artística, com seus princípios de denúncia do uso comercial dos meios de comunicação de 

massa e a utilização do vídeo enquanto técnica dentro dos parâmetros artísticos. Nesse 

sentido, Machado (2010) afirma que a videoarte explora recursos próprios, como o feedback 

de vídeo29, o chroma key30, a colorização, a deformação e metamorfose das figuras, etc. Dessa 

forma, sobre contribuição estética da videoarte para o videoclipe, Barreto (apud Trevisan, 

2011, p.97) afirma que 

 

 

                                                
29 Feedback de video: “efeito que se obtém quando se aponta a câmera para o monitor que exibe a imagem 
captada” (MACHADO, 2010, p.81). 
30 Chroma key: “incrustação de imagens umas dentro das outras” (MACHADO, 2010, p.81). 
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A influência do vídeo e do vídeo-arte sobre a estética de videoclipe foi, enfim, 
observada mais precisamente no que diz respeito à manipulação das imagens e, por 
conseqüência, na (não) linearidade narrativa. A mescla de imagens de diferentes 
origens exibidas ao mesmo tempo, recortes e colagens, cores alteradas, 
transformações de formas humanas ou inanimadas, o dinamismo nos quadros e as 
diferenças de velocidade proporcionadas por recursos de captação e edição 
permitem criar novos sentidos e significados. Esta concepção explorada pela vídeo-
arte é herdada pelos videoclipes (BARRETO apud TREVISAN, 2011, p.97). 
 

 No final da década de 60 e início da 70 surgiram os filmes promocionais, 

denominados promos, que eram vídeos de performances de artistas veiculados em programas 

de televisão. Conforme Trevisan (2011), outros vídeos também eram filmados pelos selos dos 

artistas na mesma época das promos, para serem expostos em lojas de discos, encontros de 

marketing ou conferências de músicos. Destaca-se nessa época, o filme documentário sobre 

Bob Dylan “Don’t Look Back”, onde está inserido um clipe que contribuiu com a linguagem 

do videoclipe e influenciou outros artistas em suas produções. Nele, o artista está em uma rua 

em Nova Iorque, segurando cartazes sincronizados com a letra da música. 

 

 
Figura 11: Frame de "Don't Look Back". Fonte: Youtube 

 

Em meados dos anos 60 e 70, surge outra forma cinematográfica que algumas bandas 

como Pink Floyd utilizaram, denominada Ópera Rock. Nessa produção, existia uma 

linearidade na narrativa e o filme era intercalado com canções que davam sentido umas as 

outras. 

Na década de 70, ocorreu a produção de outro filme considerado antecedente do 

videoclipe, o Live at Pompeii conforme Soares (2012), foi a filmagem de um concerto ao vivo 

que posteriormente seria comercializado, da banda Pink Floyd. Nele, os artistas estão em um 

palco apresentando suas músicas e foi proporcionado ao público experimentar uma nova 

sensação, pois os espectadores iam até o cinema para a assistí-lo. É importante mencionar que 
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a finalidade deste show era de ser apresentado somente através da grande tela e, durante a 

filmagem, não houve nenhum público presente. 

 

 
Figura 12: Frame de “Live at Pompeii”. Fonte: Youtube 

 

 Na década de 80, destaca-se o filme The Wall, também considerado uma Ópera Rock e 

produzido pela banda Pink Floyd. Segundo Trevisan (2011), o filme The Wall é considerado 

por muitos como um grande videoclipe. Ele mistura cenas reais com animações surreais e é 

uma sequência de minifilmes que juntos contam uma história mas, se vistos separadamente, 

possuem seu próprio significado. 

 

 
Figura 13: Frame do filme "The Wall". Fonte: Internet 

 

Contudo, conforme Trevisan (2011), o termo videoclipe só foi empregado ao 

audiovisual musical a partir dos anos 80 e tornou-se uma forte ferramenta de divulgação dos 

artistas. Ele ocupava cada vez mais espaço na televisão. Neste contexto, profissionais da TV 

tiveram a ideia de criar um canal voltado somente para a exibição de videoclipes: A MTV. 

Sua origem se deu no início dos anos 80, a partir da Nickelodeon, um canal infantil da TV 

fechada. Devido o grande número de jovens que assistiam à televisão e a falta de programas 
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voltados para essa faixa etária, criou-se a Music Television, um canal diferente do que era 

visto até então. 

 

 
Figura 14: Identidade visual da MTV. Fonte: Internet 

 

Neste contexto, uma das primeiras pesquisadoras do formato videoclipe, a americana 

Kaplan (1987) afirma que a MTV é um canal comercial 24 horas no ar, sem parar, dedicado a 

apresentar videoclipes de rock. Dessa forma, entende-se que a MTV surgiu com o intuito de 

ser um canal dedicado a transmitir videoclipes, durante toda a sua programação, 

caracterizando-se pelo seu aspecto totalmente comercial, de forma que o seu próprio conteúdo 

(o videoclipe) é um formato utilizado pelos músicos e gravadoras para divulgar o seu 

trabalho. Além disso, entre as transmissões dos videoclipes, os anunciantes completavam a 

programação com seus comerciais. Atualmente, a MTV permanece com a sua programação 

mundial, embora não possua mais o mesmo caráter de reproduzir somente videoclipes, vinte e 

quatro horas por dia. 

 Com o crescimento do número de videoclipes e a aclamação da audiência, a MTV 

criou uma premiação voltada para eles, dividida em categorias como “Melhor Direção”, 

“Melhor Direção de Arte”, “Melhor Fotografia”, “Clipe do Ano”. Segundo Trevisan (2011), o 

VMA (Video Music Awards) surgiu como um versão do Grammy Awards, que premiava 

músicas e artistas. A premiação foi criada para exaltar os vídeos produzidos e buscava 

prestigiar tanto os artistas, os vídeos e seus criadores, como produtores, diretores, fotógrafos e 

equipes de efeitos especiais. Atualmente, é um dos eventos mais comentados do mercado da 

música. 

 Os videoclipes foram vistos como novidade, uma experimentação de linguagens e 

tecnologia, durante os anos 80. Neste período, na MTV, eram transmitidos mais videoclipes e 

alguns programas de entretenimento direcionados à música. Quando o videoclipe perdeu esse 

caráter de novidade, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a MTV apostou nas vinhetas 

mais estendidas que reforçavam sua identidade visual mutável. Elas eram vinhetas criativas, 

surreais, nonsense e geravam expectativa e surpresa, roubando um pouco da audiência dos 
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clipes. A partir da consolidação da MTV em outros países e a definição de sua identidade, o 

videoclipe passa por uma reinvenção durante os anos 90. Nesta década, segundo Corrêa 

(2011), a MTV chega ao Brasil e é inaugurada com o clipe Garota de Ipanema em uma 

versão remix de Marina Lima. A emissora se distancia de ser uma televisão musical e abre 

espaços para novos formatos como programas de auditório, debates, entrevistas, reality 

shows. Atualmente, o canal permanece no ar no país, apesar de ter dado lugar a outros 

formatos de programas, ainda que voltados para o público jovem. 

 Neste contexto, conforme Trevisan (2011), apesar do videoclipe sofrer essa decaída, 

ele se reinventa, assumindo novamente o posto de representação da música pop. Nesse 

sentido, Corrêa (2011) explica essa reinvenção ao afirmar que o acesso a textos, fotos, vídeos 

e videoclipes tornou-se amplo com o advento das práticas da cibercultura. Dessa forma, as 

pessoas passaram a ter acessos a videoclipes em seus computadores, tablets, smart phones, 

além dos canais de televisão. 

 Sendo assim, cada vez mais surgem novas ideias nas produções para atrair a atenção 

do público. Um exemplo disso foi em 2013 quando foi lançado um videoclipe interativo para 

a música “Like a Rolling Stone” do cantor Bob Dylan em um site próprio31. As imagens 

fazem referência à um aparelho de TV e o espectador pode escolher qual canal quer assistir no 

determinado momento, cada um com artistas dublando a canção em diferentes situações. 

Dentre elas têm-se cenas de uma partida de tênis, desenho animado, noticiário e, até mesmo, o 

próprio cantor durante uma apresentação. 

 

 
Figura 15: Frame do videoclipe de "Like a Rolling Stone". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética, o vídeo interativo de “Like a Rolling Stone” apresenta diferentes 

planos enquadrados que acompanham a letra da música, desde os mais abertos até os mais 

fechados. Em alguns momentos, utilizam-se efeitos especiais como as animações que dão 

nome aos supostos canais. 
                                                
31 Disponível em: http://video.bobdylan.com/desktop.html. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
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 Na mesma época, em 2013, ocorreu o lançamento de um videoclipe de 24 horas de 

duração do cantor Pharrel Williams para o seu single “Happy”, também em um site próprio32, 

onde o espectador pode interagir ao escolher quais cenas quer assistir enquanto ouve a 

música. Além disso, o vídeo33 também foi disponibilizado na página do artista no Youtube, 

em uma versão reduzida que mostra o cantor e os demais artistas dançando e dublando a 

canção em situações cotidianas, como durante o trabalho, caminhando na rua, na igreja, entre 

outros. 

 

 
Figura 16: Frame do videoclipe de "Happy". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética apresentada no vídeo de “Happy”, observa-se a predominância de 

imagens gravadas em cenas externas, enquadradas em planos abertos e fechados que estão 

relacionados com a letra da música. 

 Por fim, têm-se o exemplo da cantora Beyoncé que em 2013 lançou um álbum visual 

no iTunes, intitulado “Beyoncé”34, onde todas as faixas possuem videoclipes. Ao se explicar, 

a artista postou um vídeo35 em sua página no Youtube, onde ela afirma que vê a música e 

queria que as pessoas tivessem a experiência de ouvirem as canções e assistirem as histórias 

que estavam em sua cabeça. Dentre os singles, está “Partition”36, cujo videoclipe mostra uma 

narrativa onde ela contracena com seu marido, o rapper Jay Z, além de dançar e dublar a 

música. 

 

                                                
32 Disponível em: http://24hoursofhappy.com. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
33 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
34 Álbum visual “Beyoncé” no iTunes: https://itunes.apple.com/br/album/beyonce/id780330041. Acesso em: 17 
de novembro de 2014. 
35 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=x-xY-MwDzlE. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
36 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pZ12_E5R3qc&list=UU9zX2xZIJ4cnwRsgBpHGvMg. 
Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
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Figura 17: Frame do videoclipe de “Partition”. Fonte: Youtube 

 

 A estética de “Partition” é composta por imagens gravadas em cenas internas e 

externas, enquadradas em planos abertos e fechados que estão relacionados com a música e, 

com cortes que seguem o ritmo da canção entre elas. Como efeitos especiais, destacam-se as 

projeções utilizadas durante a performance. 

 Entretanto, atualmente é possível destacar na TV por assinatura um canal que possuí 

as mesmas características da MTV nos anos 80: o VH1 (Video Hits One) com uma 

programação que transmite videoclipes 24 horas por dia. Por outro lado, na internet, o Vevo é 

um site especializado em videoclipe, onde os artistas possuem suas páginas e lançam suas 

produções. É possível acessar o conteúdo do site em diferentes plataformas como tablets, 

smartphones e smart tv, além de computadores.  

2.1 A LINGUAGEM DO VIDEOCLIPE: UMA APROPRIAÇÃO ESTÉTICA 
 

O videoclipe surgiu a partir da música, do artista e de influências do cinema e da 

televisão. A partir daí, é impossível não identificar elementos cinematográficos, tais como 

planos e enquadramentos, presentes na estética do videoclipe. Segundo Soares (2005) o 

videoclipe utiliza suportes fílmicos ou videográficos, com elementos visuais condicionantes 

de ordem artística, como a direção de arte, a decoração de set, o uso de aparatos de fotografia, 

o figurino e a maquiagem. Além disso, utiliza as estratégias de pós-produção como 

interferências gráficas, uso de filtros e elementos plásticos, corte e montagem, sendo esses 

últimos os principais que diferem o videoclipe dos demais gêneros.  

Sabe-se que linguagem são os elementos organizados e configurados, que resultam na 

estética, aquilo que é visto. Em termos de estética videoclíptica, Trevisan (2011, p.9) afirma 

que 
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Ao unir a experimentação visual ao reino da música pop, a videomusica proporciona 
uma diferente concepção estética de consumo das produções musicais. Mostra-se 
como um amalgama de possibilidades audiovisuais, que mescla elementos das 
linguagens do cinema, TV e propaganda, além da música, é claro, aliados as 
possibilidades técnicas do vídeo e computação gráfica em plena expansão no 
momento (TREVISAN, 2011, p.9). 

 

 Entretanto, com o tempo, o videoclipe passou a ter uma estética própria, adquirindo 

suas próprias características ao se comunicar com o espectador. A estética diferenciada do 

videoclipe criou novos padrões na produção audiovisual. Contudo, ela diz que seus elementos 

não possuem nada de novo e é o rearranjo deles que faz o videoclipe ser uma outra forma de 

assimilação do ponto de vista estético, fazendo um “mix” com a música, televisão, cinema, 

publicidade, etc. 

 É possível também vermos que as apropriações da linguagem audiovisual 

desenvolvida no videoclipe são incorporadas no cinema. Dessa forma, o videoclipe assume 

um papel de inovação estética fundamental influenciando o cinema e tornando-se uma 

referencia para além do marketing da música (PEDROSO, et. al., 2006).  

Os videoclipes apresentam o que os artistas querem mostrar ao público para vender 

sua música e imagem, a partir da estética adotada. Além disso, podem estar associados ao 

contexto literal da música. Sendo assim, Machado (2009) considera três grandes grupos de 

realizadores de videoclipes. O primeiro é aquele que faz o clipe promocional, o mais 

primitivo de todos, ou seja, uma mera ilustração de uma canção que já existe. O segundo é 

aquele que compreende os realizadores oriundos do cinema ou do vídeo experimental aliados 

a compositores e intérpretes mais ousados, que transformaram esse formato de televisão num 

campo vasto e aberto para a reinvenção do audiovisual. O terceiro grupo são os músicos que 

encaram o videoclipe como uma forma plena e auto-suficiente e, além de darem conta de toda 

a tarefa da composição e interpretação de suas peças musicais, definem a concepção visual de 

seus videoclipes. São músicos dotados também de talento para o audiovisual.  

Conforme Leote (2003), o público do videoclipe é composto em sua grande maioria 

por jovens, que são os mais influenciados por esse gênero e definem gosto musical como 

estilo de vida. É a partir de gostos dos jovens que eles se inserem em grupos de pessoas com 

gostos semelhantes. Assim, muito mais do que simplesmente vender o trabalho musical dos 

artistas, o videoclipe acaba influenciando o comportamento desses jovens. Nesse sentido, para 

Dancyger (2003), o videoclipe captura o público jovem que procura por um estímulo visual 

rápido e evocativo, apresentado como pano de fundo para a apresentação aural de uma música 

simples ou uma série de músicas. 
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 O ritmo da música não é o único presente nos videoclipes. As imagens em constante 

movimento formam um ritmo próprio. Segundo Soares (2007, p.2) 

 
O videoclipe pode ser caracterizado por uma noção de ritmo. O ritmo das imagens. 
Em alguns momentos, o que vai destacar no videoclipe não é especificamente sua 
natureza fotográfica (imagética), mas sim, uma relação de grafismo visual e rítmico 
(SOARES, 2007, p.2). 

 

 Nesse sentido, o autor afirma ainda que esse ritmo das imagens é caracterizado por 

uma desarmonia de elementos visuais e cortes rápidos. Para ele, é como se as diferentes 

imagens, de pouca duração, dançassem com o ritmo da música e estivessem em sintonia com 

as batidas ouvidas pelo espectador/ouvinte, provocando ou não uma sinestesia.  

 Ao falar de ritmo no videoclipe, Carvalho (2005) afirma que é um dos componentes 

estruturadores, lugar preferencial de manifestação dos afetos. Segundo a autora, essa 

dimensão afetiva da estruturação videográfica manifesta-se na narratividade, ou seja, no ritmo 

que é dado também pela configuração visual que segue o corte na batida e lança mão de 

outros efeitos ou recursos. Dessa maneira, ela afirma que o videoclipe apresenta uma 

narratividade específica da relação tensiva entre vídeo e música, gestada por uma solicitação 

da indústria fonográfica e aceita pelo repertório do espectador que tem as convenções da 

música pop e seu universo, entre outras codificações. A autora ainda cita Goodwin (1992) ao 

afirmar que 

 
Ao relacionar os elementos constituintes da música (tempo, ritmo, arranjo, 
desenvolvimento harmônico, espaço acústico e letra) com a movimentação de 
câmeras, edição e pós-produção de imagens, Goodwin apontou que o videoclipe tem 
sim uma narratividade, a qual nem sempre é respaldada pela “clássica sequência 
ruptura-ação-resolução”, mas pela identidade com o universo da música pop e do 
rock (GOODWIN apud CARVALHO, 2005, p.12). 

 

Segundo Trevisan (2011), a montagem acelerada, a câmera lenta, a exibição do 

negativo, a sobreposição, a sobreimpressão, as trucagens visuais, o corte descontínuo, o ritmo 

frenético, a abstração visual, entre outros, fazem parte da linguagem vista nos videoclipes 

atuais. Conforme a autora, estes são elementos já presentes no cinema e na televisão, que são 

explorados e rearranjados a partir das possibilidades tecnológicas, gerando novas formas de se 

trabalhar o conteúdo das imagens. 

 Entretanto, para Leote (2003), a linguagem do videoclipe se constrói a partir de uma 

combinação de códigos que vêm do visual e do acústico. A autora afirma que durante a 

percepção, não há como isolar-se esses códigos, pois juntos competem a representação do 
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audiovisual. Segundo ela, é nessa junção que surge o signo novo chamado signo audiovisual, 

com uma dimensão de linguagem híbrida, construída a partir de códigos ou signos diversos. 

 Nesse sentido, Dancyger (2003) comenta sobre o estilo MTV, que considera como 

uma nova forma visual de contar histórias. Para o autor, sua fórmula definida como parte 

narrativa, parte atmosfera, som intenso e imagem rica, possui um apelo marcante na nova 

geração de realizadores de filme e vídeo que a experiência visual é a televisão. Ele ainda 

afirma que a obliteração do sentido convencional de tempo e espaço é fundamental para esse 

estilo. Conforme Dancyger (2003), as escolhas de montagem que ajudam a realizar essa 

obliteração tempo e espaço são: usar muitos close-ups37 em vez de planos abertos38 para 

retirar o contexto e credibilidade à sequência; enfatizar o primeiro plano sobre o fundo do 

quadro usando teleobjetiva para não distorcer o personagem e retirar o contexto visual; 

adicionar a direção de arte e escolhas de iluminação que distanciam do realismo; e por fim, 

ele afirma que 

 
Tudo quando combinado com superdimensionado close-up e a imagem de primeiro 
plano, mina o contexto. Adiciona-se o uso, onde é possível, do jump-cut39 e do 
excesso de ritmo e teremos um repertório da mecânica de montagem com a 
obliteração de tempo e espaço (DANCYGER, 2003, p.197). 

 

 No formato videoclipe, a narração não é obrigatória e o clipe pode contar a história da 

música, introduzir novos conceitos relacionados à letra, ou ainda ser contrário à ela. Também 

há a opção da performance de músicos, como nos primórdios do videoclipe. A pós-produção 

dispões de vários recursos de computação gráfica a disposição do audiovisual. Durante ela, a 

transição entre uma tomada e outra varia de corte seco que dá agilidade à fusão que sobrepõe 

as imagens. A edição depende do resultado esperado pelo diretor (CORRÊA, 2008). 

 Sendo assim, pode-se afirmar que, apesar de ser oriundo do cinema, da música e da 

televisão, desde o seu surgimento, o videoclipe se consagrou e criou uma linguagem e uma 

estética próprias. Nesse sentido, despertou o interesse de estudiosos em aprofundar-se no 

formato e investigar as suas particularidades. Na literatura especializada, é importante 

destacar alguns autores como Kaplan (1987), Goodwin (1992), Carlsson (1999), Trevisan 

(2011) e Soares (2012) que, a partir de suas inquietações acerca do formato, classificaram a 

estética dos videoclipes conforme os seus estudos ao longo dos anos. Tais autores são 

considerados os mais relevantes para o objetivo deste trabalho. 
                                                
37 Close-ups: plano fechado que enquadra somente o rosto de uma personagem. 
38 Planos abertos: situam o espectador em relação à ambientalização no audiovisual, são eles: Grande Plano 
Geral (GPG), Plano Geral (PG), Plano Conjunto (PC) e Plano Americano (PA).  
39 Jump-cut: junção de dois planos descontínuos (DANCYGER, 2003). 
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 Pioneira em pesquisas relacionadas à estética videoclíptica, Kaplan (1987) identificou 

e explorou ideologias na MTV que são transmitidas aos adolescentes. Neste sentido, a autora 

distinguiu cinco tipos de videoclipes dominantes apresentados na grade de programação da 

emissora, a maioria deles com uma narrativa enfatizada no amor, denominados: romântico, 

socialmente consciente, niilista, clássico e, pós-moderno. 

 Conforme a autora, o videoclipe romântico possui uma narrativa em que o amor é 

retratado com perdas e conquistas, e é caracterizado pela nostalgia, qualidade de anseio e 

sentimentalismo. Kaplan (1987) exemplifica “We Belong”40 de Pat Benatar’s como 

videoclipe romântico, entre outros citados pela autora, ao afirmar que “ocasionalmente, o 

vídeo romântico mostra a celebração de uma união do amor41” (KAPLAN, 1987, p.59).  

 

 
Figura 18: Frame do videoclipe de "We Belong". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética apresentada em “We Belong”, percebe-se que o videoclipe apresenta 

imagens de cenas internas e externas, onde há um predomínio de closes nos planos de 

enquadramento, sendo que esses seguem o ritmo da música, assim como os movimentos de 

câmera utilizados. Além disso, nota-se o uso de efeitos especiais nas transições entre as cenas. 

 Para contextualizar os tipos propostos por Kaplan na atualidade, traz-se alguns 

videoclipes do Dj David Guetta. Dessa forma, é possível enquadrar o vídeo de “Lovers On 

The Sun”42 de 2014, em romântico, pois ele retrata a história de como um casal se conhece e 

acaba conquistando um ao outro. 

 

                                                
40 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=qxZInIyOBXk. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
41 Occasionally, the romantic video shows celebration of a love union (KAPLAN, 1987, p.59). 
42 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BPiW0tkWfeg. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
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Figura 19: Frame do videoclipe de "Lover On The Sun". Fonte: Youtube 

 

 A estética de “Lovers On The Sun” é composta por imagens gravadas em cenas 

externas, com efeitos de transição nos cortes entre elas, e enquadradas em planos variados, 

dos mais abertos aos mais fechados. Além disso, destacam-se os efeitos especiais de animação 

usados ao longo da trama que fazem referência à histórias em quadrinho. 

 Sendo assim, Kaplan (1987) afirma que o videoclipe socialmente consciente apresenta 

elementos variados, onde há uma luta por autonomia e o amor problemático. Entre os 

exemplos citados pela autora, está o video de “Authority Song”43 de John Cougar, “onde o 

protagonista é vitimizado por todos os representantes de autoridade social44” (KAPLAN, 

1987, p/59). 

 

 
Figura 20: Frame do videoclipe de "Authority Song". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética apresentada em “Authority Song”, percebe-se que o videoclipe 

possui imagens gravadas somente em cenas internas, onde há o uso tanto de planos abertos 

como de planos fechados45 que seguem o ritmo da música no enquadramento, além de 

ângulos de câmera diferenciados em certos momentos. Nota-se também, a utilização de 

animações como efeitos especiais no vídeo. 

                                                
43 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=wsEwK69LXjQ. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
44 Where the protagonist is victimized by all representatives of social authority (KAPLAN, 1987, p.59). 
45 Planos fechados: mostram a ação ao espectador, além de aspectos mais emotivos. São eles: Plano Médio (PM), 
Primeiro Plano (PP), Close e Plano Detalhe (PD). 
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 Ao contextualizar o videoclipe socialmente consciente nos dias atuais, enquadra-se 

“Turn Me On”46 de 2012, onde observa-se uma narrativa em que o Dj é inserido como 

personagem e constrói uma mulher-robô, interpretada pela cantora Nicki Minaj, que sai em 

busca de sua autonomia. 

 

 
Figura 21: Frame do videoclipe de "Turn Me On". Fonte: Youtube 

 

 Esteticamente, “Turn Me On” é composto de imagens gravadas em cenas internas e 

externas, com poucos efeitos de transição nos cortes entre elas, e enquadradas em planos que 

se relacionam diretamente com a letra música durante a dublagem da artista. Destacam-se os 

efeitos especiais usados nas animações dos personagens. 

 Segundo a autora, o videoclipe niilista, por sua vez, caracteriza-se pela antinarrativa e 

o estilo de performance, e na maioria das vezes mostra imagens de shows ao vivo. Ela afirma 

que nesta classificação, mostra-se o amor focado na dor da separação e, encontram-se o 

voyeurismo, sadismo, masoquismo, homoerotismo e androgenia, além de também ser visto 

como anárquico e violento. Entre os exemplos citados pela autora, está o “Infatuation”47 de 

Rod Stewart, em que “o protagonista fotografa a mulher desejada constantemente, remetendo 

ao voyeurismo48” (KAPLAN, 1987, p.62). 

 

 
Figura 22: Frame do videoclipe de "Infatuation". Fonte: Youtube 

                                                
46 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YVw7eJ0vGfM. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
47 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2VaazQfxGso. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
48 The Stewart video deliberately foregrounds the voyeurism in imaging the protagonist constantly 
photographing the desired woman (KAPLAN, 1987, p.62). 
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 Quanto a estética apresentada em “Infatuation”, percebe-se imagens gravadas em 

cenas internas e externas, onde predominam-se planos fechados que seguem o ritmo da 

música no enquadramento. 

 Enquadra-se como niilista, em um contexto mais atual, o videoclipe de “I Can Only 

Imagine”49 de 2012, do Dj David Guetta com a participação de Chris Brown e Lil Wayne. 

Nele, observa-se o estilo de performance proposto por Kaplan (1967), além da ausência de 

uma narrativa. 

 

 
Figura 23: Frame do videoclipe de "I Can Only Imagine". Fonte: Youtube 

 

 Entretanto, em relação à estética, “I Can Only Imagine” apresenta diversos elementos 

marcantes. O vídeo é composto por imagens gravadas em cenas internas, com cortes que 

seguem o ritmo da música entre elas, e o uso de efeitos especiais durante toda a performance, 

sendo eles animações, transições, efeitos de cores e luzes, 3D, entre outros. Além disso, 

observa-se ângulos de câmera diferenciados enquadrados. 

 Para Kaplan (1987), o videoclipe clássico, assim como o romântico, possui uma 

narrativa, onde o amor é retratado pelo olhar masculino e a mulher é representada como 

objeto de desejo em situações voyeuristas e fetichistas. Por outro lado, segundo a autora, 

também é considerado clássico o videoclipe que deriva de gêneros dos filmes 

hollywoodianos, como o horror, suspense e ficção científica, como é visto em “Owner of a 

Lonely Heart”50 de Yes, citado por ela, que retrata a tradição gangster. 

 

                                                
49 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TSNerxNwWtU. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
50 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=lsx3nGoKIN8. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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Figura 24: Frame do videoclipe de "Owner of a Lonely Heart". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética apresentada em “Owner of a Lonely Heart”, percebe-se a 

predominância planos abertos que, juntamente com os movimentos de câmera, seguem o 

ritmo da música no enquadramento das imagens, gravadas em cenas internas e externas. 

 Em um contexto mais atual, é possível enquadrar em videoclipe clássico “Titanium”51 

de 2011, do Dj David Guetta com participação da cantora Sia. No vídeo, observa-se uma 

derivação do gênero de ficção científica, conforme proposto por Kaplan (1987), ao mostrar 

um menino com poderes sobrenaturais. 

 

 
Figura 25: Frame do videoclipe de "Titanium". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a sua estética, “Titanium” apresenta imagens gravadas em cenas internas e 

externas, enquadradas em planos abertos e fechados que não possuem relação direta com a 

letra da música e, com cortes que seguem o ritmo dela em sua maioria. 

 Por fim, ela afirma que o videoclipe pós-moderno possui a estética relacionada ao 

tema das imagens e suas narrativas mostradas nos videoclipes e é caracterizada pela paródia, 

ambiguidade e imagens não-lineares. Para exemplificar, um dos videoclipes citados pela 

autora é o “Radio Ga Ga”52 do Queen, que segundo ela, mostra imagens do Nazismo e da 

Alemanha em 1939 em seu conteúdo. 

 

                                                
51 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JRfuAukYTKg. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
52 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=azdwsXLmrHE. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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Figura 26: Frame do videoclipe de "Radio Ga Ga". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética apresentada em “Radio Ga Ga”, percebe-se tanto imagens de arquivo 

como imagens gravadas em cenas internas e externas, enquadradas em planos abertos e 

fechados que, assim como os movimentos de câmera e o corte entre elas, seguem o ritmo da 

música. Nota-se também, a utilização de bastantes efeitos especiais como animações de 

objetos, transições e efeitos físicos de fumaça. 

 Aqui, é possível enquadrar, em um contexto mais atual, a produção mais recente do Dj 

David Guetta, “Dangerous”53 de 2014, com a participação do cantor Sam Martin. O vídeo faz 

uma paródia às corridas de Fórmula 1 durante a narrativa visual, conforme proposto por 

Kaplan (1987). 

 

 
Figura 27: Frame do videoclipe de "Dangerous". Fonte: Youtube 

 

 A estética de “Dangerous” é composta por imagens gravadas em cenas internas e 

externas, além de imagens de arquivos mostradas quando o personagem está assistindo TV 

dentro da trama. Observa-se o uso de efeitos especiais em transições e, animações que dão um 

caráter televisivo à história, em determinados momentos. 

 Ao estudar a estrutura do video musical, Goodwin (1992) aborda em sua obra as 

lógicas da estrutura visual e destaca a possibilidade da visualização da letra da música, da 

melodia e da performance em ilustrar, amplificar ou contradizer o significado da música no 

                                                
53 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EVr__5Addjw. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
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videoclipe. Sendo assim, ele classifica a relação entre música e imagem, no sentido em como 

a letra da música é visualizada, e identifica três tipos: ilustração, amplificação e disjunção. 

 Assim como na classificação de Kaplan (1987), percebe-se a presença de uma 

narrativa em todos os tipos de Goodwin (1992), embora que apresentada de formas diferentes. 

Conforme o autor, nos videoclipes identificados como “ilustração”, há a possibilidade da letra 

da canção ser contada como uma história durante a narrativa visual, ou ainda, a que envolve o 

esforço de significar um “humor”. Nesse sentido, Goodwin (1992, p.87) afirma que a “dança 

também é ilustrativa em casos onde o(a) cantor(a) nos diz que está se sentindo 

sensual/romântico e seus movimentos tentam mostrar isso54”. Para complementar, ele explica 

outra situação parecida com a dança, onde 

 
um esquema similar (ao qual é prevalente no rap e hip hop) ocorre quando as 
palavras nos falam que a música vai nos fazer sentir, ou querer dançar (muitas vezes 
isso também é uma metáfora sexual), e a representação da música nos mostra o 
efeito que ela é suposta a ter55 (GOODWIN, 1992, p.87). 

 

 O autor conclui que, com esses tipos de variações de narrativas identificadas como 

ilustração, a maioria dos videoclipes ocupam essa categoria e, dentre os videoclipes que ele 

traz para exemplificar, está o “Day In Day Out”56 de David Bowie que “usa a letra da música 

e constrói uma clássica e realista mini narrativa em volta dela57” (GOODWIN, 1992, p.87). 

 

 
Figura 28: Frame do videoclipe de  "Day In Day Out". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a sua estética, “Day In Day Out” apresenta imagens gravadas em cenas 

internas e externas, com efeitos de transição nos cortes entre elas que, por sua vez, seguem o 
                                                
54 Dance is often illustrative in this way, where a singer tell us he or she is feeling sexy/romantic, and the 
dancing attemps to visualize this (GOODWIN, 1992, p.87). 
55 A similar device (wich is prevalent in rap and hip-hop) occurs when the words tell us that the music is going 
to make us feel, or want to dance (often this i salso a sexual metaphor), and the enactment of the song show us 
the effect the music is supposed to have (GOODWIN, 1992, p.87). 
56 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=zl9BLmwFi0U. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
57 David Bowie’s DAY IN, DAY OUT takes the song lyrics and constructs a classic realist mininarrative around 
them (GOODWIN, 1992, p.87). 
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ritmo da música, assim como os planos abertos e fechados enquadrados. Em um contexto 

mais atual, traz-se alguns videoclipes do Dj Avicii para exemplificar a classificação de 

Goodwin. Em ilustração, é possível enquadrar “Levels”58, de 2012, que mostra uma narrativa 

onde o personagem está em mais um dia de trabalho quando de repente começa a dançar, o 

que faz referência à letra da música. 

 

 
Figura 29: Frame do videoclipe de "Levels". Fonte: Youtube 

 

 A estética apresentada em “Levels” possui imagens gravadas em cenas internas e 

externas com transições nos cortes entre elas, que seguem o ritmo da música assim como os 

movimentos de câmera utilizados no enquadramento dos planos, abertos em sua maioria. 

Além disso, há a utilização de animações nos efeitos especiais. 

 Entretanto, ao ser identificado no tipo “amplificação”, ele afirma que ocorre quando as 

imagens no videoclipe adicionam novos significados a partir da letra da canção, porém não 

conflitam com a mesma. Ao se referir a essa categoria, Goodwin (1992, p.87) afirma que 

“para alguns críticos é a característica de um “bom” video59”. Dessa forma, para exemplificar 

seu segundo tipo, dentre os videoclipes citados pelo autor, têm-se o “Hot For Teacher”60 de 

Van Halen’s, que segundo ele possui uma que adiciona outra realidade em relação a letra da 

música. 

 

 
Figura 30: Frame de "Hot For Teacher". Fonte: Youtube 

                                                
58 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=_ovdm2yX4MA. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
59 This for some critics, is the mark of a “good” video (GOODWIN, 1992, p.87). 
60 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=tmsXZaFEBME. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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 A estética apresentada em “Hot For Teacher” apresenta imagens de cenas internas e 

externas com efeitos de transição entre elas e, enquadradas em ângulos de câmera normais e 

diferenciados onde os planos estão relacionados com a letra da música. Além disso, os cortes 

e movimentos de câmera não seguem o ritmo da canção, em sua maioria. 

 Em um contexto mais atual, é possível enquadrar o videoclipe “Addicted to you”61 de 

2014 do Dj Avicii no tipo amplificação. A música possui uma letra em que uma pessoa está, 

de certa forma, se declarando a outra ao afirmar que não poderia viver sem ela. Isso é 

retratado no videoclipe de forma ampliada durante a narrativa, onde adiciona-se novos 

significados. 

 

 
Figura 31: Frame do videoclipe de "Addicted to You". Fonte: Youtube 

 Percebe-se em “Addicted to You”, imagens gravadas em cenas internas e externas 

com transições nos cortes entre elas que, por sua vez, seguem o ritmo da música. Utilizam-se 

também, efeitos especiais físicos, como o sangue e a explosão. 

 Por fim, no tipo “disjunção” o autor afirma não existir nenhuma relação entre a letra e 

a música com as imagens, podendo ser intencional ou não. Nesta categoria, ele aponta a 

possibilidade das imagens não serem sustentadas na letra da música, sendo assim considerada 

pelo autor uma estratégia não usual, vista em situações em que conforme ele, são feitos 

pedidos de reivindicações acerca de um assunto através do videoclipe. Para exemplificar, 

Goodwin (1992) afirma que em “Never Let Me Down”, de 1987 do Depeche Mode a conexão 

entre as palavras e as imagens “é extremamente oblíqua e serve para sugerir que a banda (e 

seus fãs) são “sérios” (GOODWIN, 1992, p.88). 

 

                                                
61 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Qc9c12q3mrc. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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Figura 32: Frame do videoclipe de "Never Let Me Down Again". Fonte: Youtube 

  

 Quanto a estética apresentada em “Never Let Me Down Again”, há imagens gravadas 

em cenas internas e externas e em certos momentos, enquanto o artista dubla a canção, o 

plano está relacionado com a letra da música. 

 Por outro lado, Goodwin (1992) ainda coloca a possibilidade da narrativa visual 

contradizer a letra da música, como ele exemplifica em “Man In The Mirror”62, de 1988 do 

cantor Michael Jackson ao afirmar que “a música nos implora a começar a mudança social 

com nós mesmos – “o homem no espelho” – em um familiar e individualista apelo que sugere 

que não podemos mudar o mundo ao menos que comecemos por nós mesmos63” 

(GOODWIN, 1992, p.88). 

 

 
Figura 33: Frame do videoclipe de "Man In The Mirror". Fonte: Youtube 

 

 A estética apresentada em “Man In The Mirror” é composta por imagens de cenas de 

arquivo com efeitos de transições nos cortes entre elas que, por sua vez, seguem o ritmo da 

música em certos momentos. 

 Dentre os videoclipes da atualidade, é possível enquadrar “I Could Be The One”64, de 

2013 do Dj Avicii no tipo disjunção. Nele, uma mulher frustrada com sua vida revolta-se e 

                                                
62 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
63 Michael Jackson’s MAN IN THE MIRROR is an example of the latter. The song implores us to begin social 
change with ourselves – “the man in the mirror” – in a familiar individualistic appeal that suggests we cannot 
change the world unless we begin with ourselves (GOODWIN, 1992, p.88). 
64 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=bek1y2uiQGA. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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decide largar seu emprego, enquanto a letra, indica que uma pessoa está conversando com 

outra um tempo após terem acabado uma relação entre elas. 

 

 
Figura 34: Frame do videoclipe de “I Could Be The One”. Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética, “I Could Be The One” apresenta imagens gravadas em cenas 

internas e externas com efeitos de transição nos cortes entre elas que, por sua vez, seguem o 

ritmo da música assim. Nota-se também a utilização de efeitos especiais físicos, como objetos 

sendo quebrados, vômito de um personagem e fogo.  

 Por sua vez, Carlsson (1999) divide os videoclipes em dois grupos: clipe de 

performance, quando a maior parte das imagens é o artista dublando ou dançando e; clipe 

conceitual, quando as imagens mostram algo a mais, com ambições artísticas. Sendo assim, o 

autor aponta três formas de classificar o videoclipe conforme seu conteúdo visual: clipe de 

performance, clipe de narrativa e clipe de arte. 

 Segundo o autor, no clipe de performance predominam-se imagens do artista dublando 

a canção em diferentes lugares e situações, como no próprio estúdio de gravação ou até 

mesmo caminhando na rua – diferente do videoclipe niilista de Kaplan (1987) que, apesar de 

possuir um estilo de performance, em algumas situações apresenta imagens de shows ao vivo, 

conforme a autora. Neste sentido, ele afirma que a performance pode envolver tanto a 

dublagem da música, como a dança e o manuseio dos instrumentos. Para exemplificar essa 

classificação, Carlsson (1999) também cita o cantor Michael Jackson, cujo videoclipes 

apresentam performances tanto da música, como da dança, como é possível visualizar em 

“The Way You Make Me Feel”65 de 1987. 

 

                                                
65 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=HzZ_urpj4As. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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Figura 35: Frame do videoclipe de "The Way You Make Me Feel". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a sua estética, “The Way You Make Me Feel” apresenta imagens gravadas em 

cenas externas enquadradas em planos abertos e fechados que seguem o ritmo da música, em 

sua maioria. Além disso, nota-se o uso de efeito especial físico nos jatos de água durante as 

cenas finais.  

 Para a classificação do autor, utilizam-se alguns videoclipes do Dj Skrillex como 

exemplos. Em clipe de performance, é possível enquadrar o vídeo de “Rock N Roll (Will 

Take You to the Mountain)”66, de 2011, em que o artista aparece se apresentando em 

diferentes lugares. 

 

 
Figura 36: Frame do videoclipe de “Rock N Roll (Will Take You to the Mountain)”. Fonte: Youtube 

 

 A estética apresentada em “Rock N Roll (Will Take You to the Mountain)” é 

composta de imagens gravadas em cenas internas e externas com efeitos de transição nos 

cortes entre elas que, por sua vez, seguem o ritmo da música. Percebe-se também, a utilização 

de bastantes ângulos de câmera diferenciados no enquadramento. 

 Na segunda classificação, o autor identifica o clipe de narrativa, de forma mais geral 

se comparada aos seus antecessores, onde é possível visualizar um pequeno filme com um 

fundo musical, conforme o mesmo. Além disso, ele afirma que a história se caracteriza por ser 

fácil de ser seguida e não há imagens em que o artista dubla a canção. Carlsson (1999) ainda 
                                                
66 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=eOofWzI3flA. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 



45 
 

coloca que um clipe de narrativa não possui a música sincronizada com o cantor cantando 

como ele exemplifica em “I’m On Fire”67, de 1986 de Bruce Springsteen. 

 

 
Figura 37: Frame do videoclipe de "I'm On Fire". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética, “I’m On Fire” apresenta imagens gravadas em cenas internas e 

externas com efeitos de transição nos cortes entre elas, onde predominam-se planos fechados 

no enquadramento. 

 Também é possível enquadrar em clipe de narrativa, o “Bangarang”68 de 2012 do Dj 

Skrillex com participação de Sirah, onde não é possível ver nenhum dos artistas, apenas uma 

história contada a partir de imagens com um fundo musical. 

 

 
Figura 38: Frame do videoclipe de "Bangarang". Fonte: Youtube 

 

 A estética apresentada em “Bangarang” é composta de imagens gravadas em cenas 

internas e externas com cortes que seguem o ritmo da música e, ainda, efeitos especiais físicos 

como explosões. 

 Em sua última classificação, clipe de arte, o autor sugere não existir nenhuma 

narrativa visual ou dublagem do artista, apenas o que ele chama de arte pura. Entretanto, 

Carlsson (1999) não exemplifica nenhum videoclipe que apresenta esta situação e, da mesma 

forma, não foi possível enquadrar aqui nenhum vídeo do Dj Skrillex. O que mais chega perto 

de ser considerado um clipe de arte é o de “Summit” (feat. Ellie Goulding), pois nele 
                                                
67 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=lrpXArn3hII. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
68 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=YJVmu6yttiw. Acesso em: 27 de outubro de 2014.  
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predominam-se imagens com diferentes elementos, onde há um destaque para as cores e a 

fotografia utilizada, e que não possuem uma narrativa. Porém, em um determinado momento 

aparece o artista durante uma performance, descartando assim, enquadrá-lo na última 

classificação do autor. 

 

 
Figura 39: Frame do videoclipe de "Summit". Fonte: Youtube 

 

 A estética de “Summit” é composta de imagens gravadas em cenas internas e externas, 

com efeitos de transição nos cortes entre elas que, por sua vez, seguem o ritmo da música. 

Além disso, observa-se a predominância de planos fechados enquadrados, como closes e 

planos detalhes. 

 Trevisan (2011) classifica os videoclipes em três tipos dominantes, a partir da 

presença da imagem do artista: o artista em evidência, a história em evidência e o conceito em 

evidência. Para a autora, os videoclipes classificados na tipologia artista em evidência 

ilustram uma performance do artista em diferentes cenários, onde ele está ou não dublando a 

música e, há uma ausência de narrativa – assim como no clipe de performance de Carlsson 

(1999). Neste sentido, ela afirma que 

 
No primeiro tipo, chamado de ‘artista em evidência’, o interprete é mostrado em 
quadros performáticos, seja em ambientes musicais como palcos ou estúdios, ou em 
ambiente não musicais, como em locações diversas e cenários diferenciados. A 
principal característica é que o foco do clipe é a imagem do artista dublando a 
canção, que aparece na maior parte do vídeo (TREVISAN, 2011, p.234). 

 

 Ao exemplificar o primeiro de seu tipos dominantes, dentre os videoclipes citados pela 

autora, encontra-se o de “Every Breath You Take”69, de 1984 do The Police ao qual 

 

 

                                                
69 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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O vídeo mostra os integrantes da banda tocando instrumentos, em uma espécie de 
palco com fundo escuro, mesclando tais cenas com closes do cantor Sting, dublando 
a canção. Além disso, aparecem inserções de objetos e de outras imagens da banda, 
fazendo montagens em uma mesma cena, ou em fusões com outras tomadas. 
(TREVISAN, 2011, p.151). 

 

 
Figura 40: Frame do videoclipe de "Every Breath You Take". Fonte: Youtube 

 

 Para exemplificar os tipos dominantes de Trevisan (2011), traz-se alguns videoclipes 

do Dj Calvin Harris como exemplos. Entretanto, não foi possível identificar na videografia do 

artista nenhum vídeo que pudesse se enquadrar em artista em evidência. Nesse sentido, o mais 

próximo desse tipo que o artista possui é “Summer”70, de 2014, onde ele aparece dublando a 

música em imagens mescladas à uma narrativa. 

 

 
Figura 41: Frame do videoclipe de "Summer". Fonte: Youtube 

 

 A estética do video se destaca pelos movimentos de câmera, como tilt e travelling, 

utilizados durante as imagens gravadas em cenas externas, e com cortes que não seguem o 

ritmo da música entre elas. 

 Por outro lado, nos videoclipes classificados no tipo “a história em evidência” 

Trevisan (2011) observa uma narrativa a partir da existência de uma história ou situações que 

sinalizam uma trama, que conforme ela não necessariamente ilustra a canção, onde o artista 

aparece como narrador, personagem ou de forma desconexa ao aparecer em inserções fora do 

contexto da trama – diferente do clipe de narrativa de Carlsson (1999), como visto 

                                                
70 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ebXbLfLACGM. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
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anteriormente, em que não há imagens do artista dublando a canção. Para exemplificar seu 

segundo tipo dominante, dentre os videoclipes citados pela autora, está o de “Tonight 

Tonight”71, de 1996 da banda Smashing Pumpkins, ao qual 

 
As imagens nada têm relação com a letra da canção, sendo predominante um gênero 
surreal/ficcional, uma narrativa que segue sem relação alguma com a música, em 
que o artista é inserido em situações de performance dentro do cenário do 
videoclipe, porém, fora da história da canção (TREVISAN, 2011, p.184). 

 

 
Figura 42: Frame do videoclipe de "Tonight Tonight". Fonte: Youtube 

 

 A estética apresentada em “Tonight Tonight” é composta de imagens gravadas em 

cenas internas onde predomina-se o uso de efeitos especiais como desenhos animados e 

físicos como fumaças. 

 Também é possível enquadrar neste tipo, o videoclipe de “I Need Your Love”72, de 

2013 do Dj Calvin Harris com participação da cantora Ellie Goulding. Nele, as imagens 

possuem pouca relação com a letra e os artistas são personagens que fazem parte da narrativa. 

 

 
Figura 43: Frame do videoclipe de "I Need Your Love". Fonte: Youtube 

 

                                                
71 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=NOG3eus4ZSo. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
72 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=AtKZKl7Bgu0. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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 Quanto a estética, “I Need Your Love” apresenta imagens gravadas de cenas internas e 

externas com efeitos de transição nos cortes entre elas, enquadradas em ângulos de câmera 

normais e diferenciados. 

 Por fim, no seu último tipo dominante “o conceito em evidência”, a autora classifica 

os videoclipes que possuem uma ênfase em recursos estilísticos associados aos artistas ou em 

efeitos especiais – semelhante à “arte pura” identificada por Carlsson (1999) no clipe de arte. 

Neste sentido, ela afirma que 

 
Mesmo assim, em certos trechos os artistas aparecem dublando a canção (ou 
tocando instrumentos). A diferença dos outros tipos reside na evidência em recursos 
e elementos estéticos, que acabam se sobressaindo em relação à imagem do artista, 
modificando o foco do videoclipe (TREVISAN, 2011, p.235). 

 

 Para exemplificar seu último tipo dominante, dentre os videoclipes citados pela autora, 

encontra-se o de “Vogue”73, de 1990 da cantora Madonna que segundo ela 

 
Nota-se também uma grande preocupação com a plástica da imagem, demonstrada 
pelo recurso do preto e branco bem como pelos planos utilizados e pela produção de 
arte que envolve não só a cenografia, mas principalmente a imagem da artista. É por 
esta razão, ainda que boa parte do clipe seja constituído pela performance da artista, 
ele se aloca no tipo conceitual (TREVISAN, 2011, p.219). 

 

 
Figura 44: Frame do videoclipe de "Vogue". Fonte: Youtube 

 

 Dentre os videoclipes da atualidade, enquadra-se no tipo conceito em evidência 

“Ready For The Weekend”74, de 2009 do Dj Calvin Harris. Nele, apesar do artista estar 

dublando a canção, os recursos estilísticos e efeitos especiais associados a ele acabam se 

sobressaindo. 

 

                                                
73 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=GuJQSAiODqI. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
74 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=XO4msvIA7cw. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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Figura 45: Frame do videoclipe de "Ready For The Weekend". Fonte: Youtube 

 

 A estética apresentada em “Ready For The Weekend” é composta de imagens 

gravadas em cenas internas e externas, mescladas com animações e transições nos cortes entre 

elas, sendo que, os efeitos especiais são o foco do videoclipe. 

 Além de seus três tipos dominantes, Trevisan (2011) caracteriza alguns videoclipes 

como atípicos por não se encaixarem em nenhuma de suas categorias. Conforme a autora, eles 

“podem trazer muitas características da estética de videoclipe, todavia, suas peculiaridades 

diferenciadas acabam enfatizadas, ao compará-los aos tipos dominantes encontrados em nossa 

categorização tipológica” (TREVISAN, 2011, p.265). Dessa maneira, ela aponta quatro 

videoclipes atípicos. Primeiramente, é citado “Nothing Compares 2U”75, de 1990 da cantora 

Sinead O’Connor, devido 

 
a forte tendência à rejeição das regras de enquadramento e montagem clássicas do 
cinema e televisão, bem como a pouca duração das imagens na tela e um efeito 
rítmico na montagem, presentes na estética da videomusica, podemos dizer que este 
videoclipe se diferencia dos tipos dominantes. (...) Seu gênero realista, com poucos 
cortes, ângulos e planos tradicionais, fusões demoradas e closes longos, vão de 
encontro à principais características observadas nos videoclipes (TREVISAN, 2011, 
p.258). 

 

 
Figura 46: Frame do videoclipe de “Nothing Compares 2U”. Fonte: Youtube 

 

                                                
75 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=iUiTQvT0W_0. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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 O segundo videoclipe que a autora cita por não seguir os padrões estéticos de seus 

tipos dominantes é “Praise You”76, de 1999 do Dj Fat Boy Slim. Ela afirma que 

 
Além de não mostrar o artista no vídeo, o que já contraria a maior parte das 
produções na MTV, o clipe tenta parecer uma produção caseira, feita com 
dispositivos de captação precários e montagem sem nexo. Não só rejeitando os 
padrões estéticos tradicionais da produção audiovisual, mas uma total 
despreocupação com a qualidade das imagens (TREVISAN, 2011, p.261).  

 

 
Figura 47: Frame do videoclipe de "Praise You". Fonte: Youtube 

 

 Também de Fat Boy Slim, o terceiro exemplo de videoclipe atípico citado pela autora 

é “Weapon Of Choice”77, de 2001 que além de não possuir história ou narrativa 

 
Também não notamos qualquer conexão com a letra, ou mesmo com o título da 
canção, tampouco podemos dizer que as imagens transmitam o clima ou sentimento 
da música. Além da ausência da figura do artista, que o diferencia dos demais é a 
utilização de planos sequência, ou seja o registro de toda uma ação contínua através 
de um único plano (sem cortes), utilizado no cinema, mas não observado nos 
videoclipes analisados (TREVISAN, 2011, p.263). 

 

 
Figura 48: Frame do videoclipe de "Weapon Of Choice". Fonte: Youtube 

 

 Por fim, Trevisan (2011, p. 265) cita o videoclipe “Single Ladies”78, de 2009 da 

cantora Beyoncé, e afirma que 

                                                
76 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Ex1qzIggZnA. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
77 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=oF5cBoAV5Ys. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
78 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=4m1EFMoRFvY. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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Poderíamos pensar que, tecnicamente, o exemplar não mostra tanta novidade, 
todavia, um videoclipe constituído exclusivamente por uma apresentação 
coreografada, em um cenário vazio não foi observado em nenhum dos vídeos 
analisados. Isso faz deste um exemplo diferenciado, ainda que se trate de uma 
performance (TREVISAN, 2011, p.265). 

 

 
Figura 49: Frame do videoclipe de "Single Ladies". Fonte: Youtube 

 

 Assim como no exemplo anterior, no videoclipe “The Girls”79 de 2007 do Dj Calvin 

Harris, o artista está dublando a canção em um cenário vazio enquanto um grupo de mulheres 

dançam uma coreografia em volta dele, sendo possível então classifica-lo como videoclipe 

atípico. 

 

 
Figura 50: Frame do videoclipe de "The Girls". Fonte: Youtube 

 

 A estética apresentada em “The Girls” é composta de imagens gravadas em cenas 

internas em os cortes entre elas seguem o ritmo da música, assim como os planos 

enquadrados. 

 Soares (2012), por sua vez, caracteriza o videoclipe ao propor peculiaridades a partir 

de três concepções: o hibridismo, a transtemporalidade e o neobarroco. A ideia hibridismo no 

gênero televisual pós-moderno, como já citado anteriormente, dá-se pelo fato de que “agrega 

conceitos que regem a teoria do cinema, abordagens da própria natureza televisiva e ecos da 

retórica publicitária” e assim, proclama o que ele chama de estética da homenagem 

(SOARES, 2012, p.48). 
                                                
79 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=DwZVZ5qZnoA. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 



53 
 

 Apesar do autor não mencionar nenhum videoclipe como exemplo nesta situação, 

utilizam-se alguns videoclipes de música eletrônica para caracterizar as suas peculiaridades. 

Sendo assim, enquadra-se “Save The World”80 de 2011, do grupo Swedish House Mafia em 

hibridismo. Nele, é possível visualizar conceitos que regem a teoria do cinema, conforme 

Soares (2012), durante a narrativa visual criada para a música, que mostra bandidos sendo 

atacados por cachorros. 

 

 
Figura 51: Frame do videoclipe de "Save The World". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética, “Save The World” é composta de imagens gravadas em cenas 

internas e externas, de lenta duração, enquadradas em planos predominantemente fechados 

que não possuem uma relação direta com a letra da música. 

 A segunda concepção do autor, transtemporalidade, é de que as imagens nos 

videoclipes mesclam diferentes épocas que promovem uma inserção de referências. Para isto, 

ele explica que anula-se a hierarquia do passado sobre o presente e afirma que 

 
O presente é uma articulação entre como este passado é visto e como o passado 
gostaria de ser visto. A transtemporalidade tem a função de se articular às formas 
narrativas presentes no videoclipe, propondo a junção do antigo não só como 
reverência, mas sobretudo, como negociação do passado com o presente. A 
transtemporalidade pode ser percebida em clipes que achatam a aparente distância 
entre os conceitos que regem a criação deste gênero audiovisual (SOARES, 2012, 
p.50). 

 

 Ainda na concepção de transtemporalidade, Soares (2012) aponta a possibilidade do 

deslocamento e da convivência de tradições na contemporaneidade que, de certa forma, 

encontram uma nova forma de serem representadas e renovam seus preceitos simbólicos. O 

autor exemplifica a transtemporalidade com o videoclipe de “Amor I Love You”81, de 2000 

da cantora Marisa Monte, onde ela “vive uma história de época, com figurino e direção de 
                                                
80 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BXpdmKELE1k. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
81 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Fs_X8RtvTMg. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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arte “históricos”, propondo uma negociação com o passado através do conceito de requinte, 

classicismo e glamour (SOARES, 2012, p.50). 

 

 
Figura 52: Frame do videoclipe de "Amor I Love You". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética, “Amor I Love You” apresenta imagens gravadas de cenas internas e 

externas com transições nos cortes entre elas e, enquadradas em planos variados, desde os 

mais abertos até os mais fechados. 

 Em transtemporalidade, é possível enquadrar o videoclipe de “Hey Brother”82, de 

2013 do Dj Avicii. Nele, a trama mostra imagens que mesclam diferentes épocas, conforme 

Soares (2012), ao retratar as lembranças da infância do personagem, interpretado pelo artista, 

com o seu irmão que foi para a guerra. 

 

 
Figura 53: Frame do videoclipe de "Hey Brother". Fonte: Youtube 

 

 A estética de “Hey Brother” é composta por cenas de arquivo e imagens gravadas em 

cenas internas e externas, de lenta duração, e com efeitos de transição nos cortes entre elas 

que, por sua vez, não seguem o ritmo da música. 

                                                
82 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6Cp6mKbRTQY. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
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 Por fim, a concepção neobarroca83 do autor dá-se pelo fato do videoclipe, segundo ele, 

mesclar formas artísticas e experiências cotidianas unidas ao êxtase da superficialidade, ou 

seja, “uma dinâmica das fissuras do desejo pela completude, quando tudo que o clipe pode 

oferecer é o incompleto, o corte, o rasgo” (SOARES, 2012, p.52). 

 Para exemplificar, têm-se o videoclipe de “Acceptable in the 80’s”84, de 2009 do Dj 

Calvin Harris, que mostra exatamente o que o autor propõe diante da concepção neobarroca. 

 

 
Figura 54: Frame do videoclipe de "Acceptable in the 80's". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a sua estética, “Acceptable in the 80’s” apresenta imagens gravadas em cenas 

internas, com cortes que seguem o rimo da música entre elas, e enquadradas 

predominantemente em planos fechados. Destacam-se as cores vibrantes utilizadas no vídeo, 

além dos efeitos especiais de multiplicação dos planos em determinados momentos. 

 Além de suas concepções acerca do gênero, o autor criou o conceito de “imagem 

afetiva” para, conforme ele, categorizar novas manifestações no audiovisual no âmbito do 

videoclipe. Neste sentido, ele faz uma abordagem sobre a utilização de vídeos pessoais, 

caracterizados por mostrarem a vida de um indivíduo ou grupo social, e vídeos de família, aos 

quais o indivíduo interagem com o meio familiar. Sendo assim, Soares (2012) define a 

imagem pessoal/familiar como aquela que não dialoga com o público, onde registra-se um 

acontecimento privado com a finalidade de eternizá-lo e regatá-lo. Neste sentido, o autor 

define os retratos e as imagens situacionais como marcas que identificam essas imagens. 

Além disso, ele afirma que 

 

                                                
83 Neobarroco: “encontra-se na procura de formas – e na sua valorização – , em que assistimos à perda da 
integridade, da globalidade, da sistematicidade ordenada em troca da instabilidade, da polidimensionalidade, da 
mutabilidade. É por isso que uma teoria científica que diz respeito a fenômenos de flutuação e turbulência, e um 
filme que concerne a mutantes de ficção científica são aparentados: porque cada âmbito fala de uma orientação 
comum do gosto. Não se descobriu a ordem do caos, não só por não se poder fazê-lo, como, e principalmente, 
porque interessa pouco” (CALABRESE apud SOARES, 2012, p.52). 
84 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dOV5WXISM24. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
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Marcas estéticas também levantam questões sobre a natureza das imagens 
familiares. A imagem “tosca” sobretudo na sua composição, com pontos 
“estourados” ou sem apresentar a precisão que pode ser oferecida pela fotometragem 
pode evocar o amadorismo peculiar nos eventos privados. O despojamento cênico e 
a ausência de precisão na luminosidade também são indícios de uma natureza 
imagética que traga à tona o conceito de lembrança (SOARES, 2012, p.112). 

 

 Sendo assim, o autor conclui que a imagem pessoal/familiar deve possuir um certo 

amadorismo para se auto-afirmar, o que leva a mídia a utilizar imagens imprecisas e sem teor 

profissional para transmitirem autenticidade, e isso se vê em alguns videoclipes. 

 Para exemplificar a imagem afetiva, têm-se o videoclipe de “Don’t You Worry 

Child”85, de 2012 do grupo Swedish House Mafia com participação de John Martin, que 

retrata diferentes performances dos artistas. 

 

 
Figura 55: Frame do videoclipe de "Don't You Worry Child". Fonte: Youtube 

 

 A estética do videoclipe é composta por cenas de arquivo mescladas com imagens 

gravadas em cenas predominantemente externas, sendo elas amadoras e profissionais, e cortes 

que seguem o ritmo da música entre elas, em sua maioria. 

 Dessa forma, conclui-se que há uma relação entre as categorizações dos autores 

conforme suas características e peculiaridades citadas. É possível afirmar que, ao longo dos 

anos, eles se complementaram ao reafirmar seus antecessores e acrescentar seu viés sobre o 

assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1y6smkh6c-0. Acesso em: 17 de novembro de 2014. 
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3 MÚSICA ELETRÔNICA 
 

 Ao falar de música eletrônica pop, deve-se levar em consideração a sua trajetória até 

chegar ao que é tocado nas rádios mundiais hoje em dia. Sua origem deu-se pela música 

eletrônica, que por sua vez, originou-se através da música eletroacústica. Conforme Baldelli 

(2004, p.4) “a música eletroacústica é vista como precursora da música eletrônica produzida 

por Djs hoje em dia”. Entretanto, Maurício (2010, p.2) afirma que 

 
Os primeiros indícios de uma ME surgiram na década de 1940, através de sons 
registrados por microfones e, em seguida reprocessados através de recursos 
eletrônicos, movimento que foi denominado Música Concreta (Músique Concréte), 
surgido na França. Outro movimento, o Elektronische Musik (Música Eletrônica) ou 
“Música Pura”, iniciado na Alemanha por volta de 1950, onde os sons eram 
sintetizados ou construídos com a utilização exclusiva dos aparelhos eletrônicos, 
constituiu também um marco dessa evolução (MAURÍCIO, 2010, p.2). 

 

 Nesse sentido, Mazieri (2008) afirma que pelo fato de ser um movimento 

contracultural e buscar um horizonte livre e dissociado de temporalidade, é difícil definir 

exatamente como e onde surgiu a música eletrônica. 

 A Discomusic deu início aos estilos musicais que antecederam a música eletrônica 

pop. Durante os anos 70, nos Estados Unidos, esse estilo caracterizava as músicas ouvidas nos 

clubes americanos, onde era cada vez maior o público que se reunia para dançar, mantendo 

assim, o processo de incorporação das sonoridades eletrônicas (ANDRADE, 2011). Nesse 

sentido, conforme Arango (2005, p.109) “apesar da precariedade das vendas, na era do disco 

consolidaram-se novas técnicas de manipulação sonora, novas sonoridades e novas escutas. O 

disco foi a primeira expressão da música eletrônica”. 

 Contudo, foi na década de 1980, após o fim da era disco, que surgiu o movimento que 

originou o gênero musical estudado. Nele, juntou-se a música com computadores e 

sintetizadores, formando novos ritmos e originando as vertentes que se diferenciam conforme 

suas batidas (bpm): house, techno, drum n’bass, psy e trance. Nesse sentido, Maurício (2010, 

p.3) afirma que 

 
Em 1980, a ME ganha mais visibilidade com o surgimento do seu estilo mais 
conhecido, o house, de Chicago, nos EUA, associando pela primeira vez a música 
com uma cena eletrônica. É a partir daí que o gênero começa de fato a se difundir 
definitivamente na cultura pop (MAURÍCIO, 2010, p.3). 

 

 Surge então, em Chicago, também nos Estados Unidos, a house music que, segundo 

Mazieri (2008) é uma evolução da discomusic. O autor também afirma que esse estilo era 
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caracterizado por uma música eletrônica com batidas mais leves, de 120 a 135 bpm, além de 

vocais e instrumentos de outras músicas na sua composição. Nesse sentido, Andrade (2011, 

p.46) afirma que 

 
No house, assim como em toda a música voltada para a dança, a ênfase está no ritmo 
e não na melodia. Desse modo, a própria utilização da voz, ritmicamente trabalhada, 
se constitui mais um elemento que contribui para o propósito da dança (ANDRADE, 
2011, p.46).  

 

 É possível afirmar então, que a house music surgiu como um estilo dedicado à dança, 

onde o público estava voltando para os clubes para se divertirem. Nesse sentido, Souza (2009, 

p.32) contextualiza ao afirmar que “foi o dj Frankie Knuckles quem iniciou as bases para essa 

nova música, no clube gay e negro Warehouse, que terminou dando nome ao estilo (the 

house’s music, a música da house)”. Contudo, conforme Azevedo (2006) nos dias atuais, a 

house é considerada a vertente preferida da elite e classe média alta, devido seu som que 

possui características mais universal e diversificada, além de também já ter sido associada ao 

público GLS. Além disso, Mazieri (2008, p.7) afirma que “atualmente existem muitas sub-

vertentes do house, tais como: Funky-House, Tech-House, Disco-House, Progressive-House, 

Electro-House, Acid House, Soulful House, Neo-Jazz-House, entre outros”. Ao explicar um 

deles, o autor afirma que a Acid House 

 
É a mistura de elementos do house com o som pesado e graves fundos do 
sintetizador Roland TB-303. Esse estilo era exclusivamente um fenômeno de 
Chicago, mas rapidamente os singles cruzaram o Atlântico e o Acid House assumiu 
o controle nas festas em Londres em 1987. A partir daí, o acid house ficou 
conhecida e saiu para o popular em meados de 1988 (MAZIERI, 2008, p.9). 

 

 Entretanto, a house music não foi a única a surgir nessa época, após o fim da era disco. 

Ainda nos anos 80, conforme Arango (2005, p.130), enquanto a house music surgia em 

Chicago, a techno surgia em Detroit, com uma batida que varia de 120 a 150 bpm, formando 

“um círculo de produtores de música eletrônica para dançar”. Nesse sentido, o autor afirma 

que 

 
O techno distingue-se dos outros gêneros de música eletrônica por captar, consciente 
ou inconscientemente, reflexões sobre o futuro e a tecnologia. Por isso, ele incorpora 
decididamente a sonoridade dos sintetizadores. Diferentemente do house, o techno 
não permite distinguir partes sobrepostas (beat e voz) (ARANGO, 2005, p.130). 
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 Com o passar dos anos, surge o drum n’bass, que se caracteriza por possuir uma batida 

a partir de 165 bpm. Nesse sentido, Mazieri (2008, p.9) afirma que  

 
Também abreviado como D&B, DNB, ou simplesmente DB, é um estilo de música 
eletrônica que originou-se a partir do jungle. Surgiu na metade dos anos 90 na 
Inglaterra. O gênero é caracterizado por batidas rápidas, próximas a 170 BPM 
(MAZIERI, 2008, p.9). 

 

 Entretanto, ao falar sobre o drum n’bass, Maurício (2010, p.4) afirma que “é o estilo 

que surgiu dos ritmos negros por excelência, uma mistura de jazz e música experimental”. No 

contexto nacional, o estilo adere mais na periferia urbana, conforme Azevedo (2006). 

 Outro importante estilo de música eletrônica a ser citado é o Psy trance. Conforme 

Mazieri (2008) é uma das mais famosas vertentes e foi desenvolvido em Israel, no fim dos 

anos 80 e é caracterizado por possuir uma batida rápida entre 135 e 165 bpm. Nesse sentido, 

segundo o autor, a  Psy trance se diferencia do techno por possuir “um alcance de frequência 

um pouco mais alto, além de sons graves” (MAZIERI, 2008, p.8). Ao caracterizá-lo, o autor 

ainda afirma que “é bastante psicodélico, tendo como característica principal a ideia de transe 

em que o ouvinte entra embalado pelas linhas de sintetizador repetidas ao longo das batidas da 

música” (MAZIERI, 2008, p.8). 

 É importante destacar também, que no Psy trance é possível encontrar sub-vertentes. 

Mazieri (2008) aposta as três principais: Full On, Progressive e Dark. Conforme o autor, a 

primeira 

 
É a vertente mais pesada e rápida do Psy Trance. Seus baixos são corridos com 
muitas variações de tons, sintetizadores ao extremo e por uma grande oscilação entre 
momentos de euforia total e melodias bem trabalhadas, geralmente construídas entre 
142 e 150 bpms. É sem dúvida um som que tem um apelo dançante. É extrovertido e 
convidativo à expressão corporal da dança. Seus elementos vão entrando, cada um 
em seu tempo, até que a música enche, e então explode (MAZIERI, 2008, p.8). 

 

 Por outro lado, ao caracterizar a Progressive, Mazieri (2008) afirma que por ser 

construída entre 130 e 140 bpm, com os sintetizadores mais sutis, é considerada a vertente 

mais lenta do Psy Trance e possui seu som mais constante, retilíneo e crescente, sendo assim, 

aceito para relaxar o corpo e a mente. Por fim, o autor caracteriza o Dark ao concluir que 

 
A celebração psicodélica precisa tanto dos momentos de euforia que o Full On 
proporciona no auge da festa, assim como do som barulhento e sinistro do Dark, 
além dos insights meditativos do Progressive, após a energia ser trabalhada. Tudo no 
seu tempo e com harmonia (MAZIERI, 2008, p.9). 
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 Ainda sobre as vertentes da música eletrônica, é importante apontar o trance, estilo 

que, conforme Andrade (2011), teve origem na Inglaterra nos anos 90 e possui as batidas 

entre 130 e 160 bpm. Nesse sentido, Azevedo (2006, p.18) afirma que o trance foi derivado a 

partir de uma combinação do techno e da house music e “recebeu esse nome pelas repetitivas 

e opiáceas batidas, e as vibrantes melodias nas quais presumidamente colocam seus ouvintes 

em um estado de transe”. Ao caracterizá-lo, o autor coloca ainda que “o trance primeiramente 

foi o som que mais trouxe adeptos. Por se tratar em sua maioria, de um som psicodélico, 

animado e de muita ação” (AZEVEDO, 2006, p.18). Sobre o estilo atualmente, é possível 

afirmar que 

 
O trance continua sendo um estilo muito popular no mundo todo. No top 100 da 
DJMag, uma das revistas mais conceituadas do mundo no ramo, o artista que 
chegou ao topo mais vezes é um representante do gênero, o holandês Armin van 
Buuren. O DJ conquistou o primeiro lugar da lista cinco vezes. Outros grandes 
nomes também se destacaram no gênero como Tiesto (que hoje é da turma do 
electro house), Paul van Dyk, Protoculture, entre outros (MONTEIRO; 
ROMARIZ86, 2012, online). 

 

 Atualmente, a música eletrônica continua em expansão, originando novos estilos ao 

redor do mundo. Entre alguns dos mais recentes, está o Dubstep e o Trap. Segundo Pimentel 

(2014, online) o primeiro surgiu em Londres e “é marcado por uso intenso de sub-graves, 

composição inconstante, criação de texturas melancólicas e temas geralmente obscuros”. 

Sobre o Trap, o autor afirma que “geralmente tocado à 140bpm, o estilo surgiu no começo 

dos anos 2000 e à partir de 2012 tem sido bastante incorporado ao hip-hop. Seu ápice veio 

com o viral “Harlem Shake”, do produtor Baauer” (PIMENTEL87, 2014, online). 

 Assim, com o passar dos anos, a partir da expansão da música eletrônica para a 

Europa, surgem as famosas festas rave na Inglaterra, durante os anos 90. Nesse sentido, 

Arango (2005, p.130) afirma que 

 
O grande sucesso da música de Chicago em terras britânicas deu lugar ao 
movimento rave, que se configurou ao redor da discoteca The Hacienda, em 
Manchester, e se cristalizou no festival Summer of Love, realizado em 1988. A 
cultura rave disseminou-se no Reino Unido, depois nos Estados Unidos e, 
posteriormente, em todo o restante do mundo. Durante os anos 1990, a cultura rave 
estabeleceu-se como o principal público da música eletrônica (ARANGO, 2005, 
p.130). 

 

                                                
86 Disponível em: http://omelete.uol.com.br/musica/especial-o-mundo-da-musica-eletronica-parte-
iii/#.VGceHIfhw90. Acesso em: 26 de outubro de 2014. 
87 Disponível em: http://www.obaoba.com.br/brasil/magazine/be-ba-da-musica-eletronica. Acesso em: 26 de 
outubro de 2014. 
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 O autor ainda afirma que o público da música eletrônica constituiu o movimento rave, 

que aos poucos se espalhou pelo mundo, “estabelecendo um circuito global de música de 

dança com uma dinâmica de consumo independente” (ARANGO, 2005, p.168). 

 Neste aspecto, ao contextualizar a música eletrônica, Maurício (2010), afirma que ela 

nasce a partir de fatores intra e extra-estéticos, de forma que justifica-se o intra-estético pelo 

fato do som eletrônico ser obtido através de aparelhos eletrônicos e sons sintetizados e, o 

extra-estético, justifica-se pelo fato de que “a tecnologia influenciou a mudança comum a 

todas as outras expressões artísticas contemporâneas e caminhou juntamente com grandes 

revoluções culturais e sociais para a co-evolução da forma, dos gostos e consumo que envolve 

a música eletrônica” (MAURÍCIO, 2010, p,7). Nesse sentido, a autor ainda afirma que 

 
Assim, intra-esteticamente, a ME nasce a partir de conceitos advindos de outros 
movimentos musicais e culturais como a Dance Music, o Pop, o Rock, Jazz, Rap, 
dos ritmos tribais africanos, de sons indianos, da experimentação da música erudita, 
da própria tecnologia como meio de fruição e difusão do gênero. Os fatores extra-
estéticos que influenciaram o surgimento da música eletrônica e de uma “cena” 
estariam elencados nas várias revoluções culturais que aconteceram justamente com 
o desenvolvimento urbano e tecnológico (MAURICIO, 2010, p.5). 

 

 Nesse contexto, Arango (2005) define a música eletrônica como um fenômeno musical 

que apresenta-se, atualmente, como uma das maiores expressões musicais contemporâneas, 

reunindo públicos diferentes. Ele afirma que “a música eletrônica concentra-se na 

profissionalização do exercício híbrido entre fazer e escutar, cristalizado no trabalho do dj” 

(ARANGO, 2005, p.122). O autor ainda afirma que, assim como outros gêneros, a música 

eletrônica surgiu da interação do homem com os recursos sonoros disponíveis. 

 Sendo assim, Andrade (2011, p.47) afirma que “a música eletrônica se trata de um 

gênero híbrido, ou seja, gerado pelas mesclas ou fusões de elementos, ou de outros gêneros 

musicais, distintos”. Entretanto, em termos de sentidos humanos, Silva (2010, p.20) afirma 

que  

 
A música eletrônica trabalha diretamente com os sentidos humanos, para conseguir 
atingir características ela utiliza diversos recursos como forma de modificar as ondas 
sonoras. (...) Outra função destes elementos é proporcionar uma expansão de 
sentidos, levar os ouvintes a uma quase experiência tridimensional. (...) Com uma 
tentativa de ultrapassar os limiares de audição e proporcionar uma sonoridade 
potencialmente virtual, a música eletrônica se destaca por propor uma sonoridade 
espacial e envolvente (SILVA, 2010, p.20). 

 

 Assim, a música eletrônica então, é aquela que o som é originado eletronicamente a 

partir de sintetizadores, computadores e outros instrumentos digitais. Nesse sentido, Silva 
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(2010) afirma que a composição na música eletrônica utiliza de diversas técnicas e 

equipamentos, os principais e mais utilizados são o sintetizador, o sampler e a tecnologia 

MIDI. Esses equipamentos foram surgindo aos poucos, ao longo dos anos e, 

consequentemente, adaptados pelas bandas da época. O primeiro a surgir, foi o sintetizador. 

Segundo Silva (2010, p.17) “paralelamente à criação dos sintetizadores surge outro 

equipamento muito importante para a evolução da música eletrônica, o Sampler”. O sampler 

permite outras funções para a composição de sons digitais. Para ser utilizado com o sampler, 

foi criado o MIDI para o manuseio de mais de um equipamento ao mesmo tempo. Nesse 

sentido, o autor afirma que 

 
O sintetizador já tinha sido criado, porém o músico não conseguia tocar mais de dois 
teclados em sincronia, sendo cada um com uma mão. Com o advento de interligá-
los, e assim possibilitar a transferência de equipamentos, foi criado o MIDI (SILVA, 
2010, p.19). 

 

Com o avanço da tecnologia, a música eletrônica também evolui. Segundo Silva 

(2010, p.21) “percebe-se naturalmente um equilíbrio de forças entre a evolução tecnológica e 

a musicalidade”. Nesse sentido, Vazquez (2011, p.24) afirma que 

 
Dentro do contexto tecnológico, percebe-se a modificação das ferramentas para 
manipulação e difusão sonora. Essas contínuas mudanças tecnológicas possibilitam 
diferentes formas de criação e escuta, modificando assim o fazer e a apreciação dos 
envolvidos na música eletrônica e possibilitando mudanças na música eletrônica e 
dando autonomia ao produtor (VAZQUEZ, 2011, p.24). 

 

 Dessa maneira, é possível concluir que a música eletrônica está em constante 

evolução, ou seja, a partir das novas tecnologias possibilita-se aos Djs e produtores fazerem 

novas experimentações e descobrirem novos estilos. Sendo assim, é importante definir qual o 

papel de cada um e suas contribuições para o gênero. 

 

3.1 O DJ E O PRODUTOR DA MÚSICA ELETRÔNICA 
 

Após contextualizar a música eletrônica e seus estilos e vertentes desde o seu 

surgimento, é importante entendermos o papel dos principais responsáveis por espalhar o 

gênero ao redor do mundo. Surgem então, os Djs de música eletrônica, responsáveis por 

produzir esses sons e reproduzirem nas pistas de dança. Conforme Andrade (2011, p.13) 

“nesse universo a figura do Dj é essencial. Ele é, em muitos casos, o artista/intérprete e 
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também o próprio produtor/compositor da sua música”. Nesse sentido, Anaz88 (online) afirma 

que “ao lado da tecnologia, o disc-jóquei (DJ) é um dos elementos essenciais da música 

tecno”. O autor ainda coloca que 

 
A partir dos anos 70, o papel dos DJs se ampliou. Com o objetivo de animar as 
pistas de dança, na época da discoteca, com versões mais prolongadas dos sucessos 
da música pop, eles passaram a fazer mixagens que se tornaram tão ou mais 
populares do que os sucessos originais. (...) Com o advento das novas tecnologias a 
partir da década de 80, esse processo de mixagem evoluiu para o de criação de novas 
músicas a partir de um processo de colagem, remixagem e reciclagem das já 
existentes (ANAZ89, online). 

 

Sendo assim, como qualquer outro artista, os Djs passam por um processo criativo 

antes de entrar em contato com o seu público. Segundo Baldelli (2004, p.2) “o processo 

criativo desenvolvido por um Dj de música eletrônica pode ser dividido entre mixagem e 

produção”. Cabe ao Dj mixar o que ele produz enquanto está tocando em uma festa. A 

produção é a composição, momento em que a criação não é destinada à um público específico 

com o objetivo de produzir algo novo, compor sem qualquer influência externa. O processo 

de produção é longe da pista, apesar do dj compor para reproduzir nela (BALDELLI, 2004). 

Nesse sentido, ao definir o papel do Dj, Andrade (2011, p.13) afirma que 

 
As principais atividades ou práticas musicais do Dj podem ser divididas em 
“mixagem”, ou discotecagem como é designada por muitos autores e Djs, produção 
e, embora não muito mencionada, pode-se incluir também a remixagem. (...) A 
Produção aqui se trata da composição, ou melhor, o momento em que se cria sem se 
preocupar com um público específico, tendo como único objetivo produzir algo 
novo, ao contrário da mixagem, que envolve uma maior interação entre Dj e público. 
Contudo, o trabalho de produção não está totalmente desvinculado da discotecagem, 
uma vez que uma produção realizada pelo Dj tem como finalidade ser tocada na 
pista. A diferença consiste em seu processo criativo, cujo trabalho não é totalmente 
influenciado pelo público ou pelo local onde poderia ser tocada. (...) A remixagem, 
consiste em transpor uma música, geralmente de outro gênero musical, para dentro 
de uma base rítmica eletrônica, por exemplo, um tema de filme ser transformado em 
um Tecno (ANDRADE, 2011, p.13). 

 

Dessa forma, conforme Silva (2010), na cultura eletrônica é através dos Djs que as 

músicas se tornam conhecidas em rádios, festas e eventos, pois ele divulga o trabalho dos 

produtores.   

 

                                                
88 Disponível em: http://lazer.hsw.uol.com.br/musica-eletronica2.htm. Acesso em: 26 de outubro de 2014. 
89 Disponível em: http://lazer.hsw.uol.com.br/musica-eletronica2.htm. Acesso em: 26 de outubro de 2014. 
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3.2 UNDERGROUND, MAINSTREAM E VIDEOCLIPES DO GÊNERO 
 

A música eletrônica originou uma cultura recente. A principal característica dessa 

cena eletrônica são as grandes festas que reúnem jovens durante horas de contemplação ao 

som apresentado pelos djs. Nesse contexto, podemos observar a existência de duas principais 

correntes do estilo musical: o underground e o mainstream, que se diferem pelo caráter mais 

comercial e vendável do segundo. Nesse sentido, ao contextualizar a música eletrônica, Souza 

(2009, p.33) afirma que 

 
Acontecendo fora das mídias, essa cena sempre usou suportes de divulgação 
independentes das mídias comerciais. Flyers, telefones móveis, sites, chats, listas de 
discussão na internet eram – e são – os principais recursos de divulgação dos 
eventos e idéias em torno da música eletrônica, sempre baseado na alta tecnologia. A 
cena, portanto, é marcada pelos conceitos do undergroud (música experimental sem 
caráter comercial, formas alternativas de informação...) até que foi se tornando – as 
raves, as technoparties – uma possibilidade de lucro, um negócio, um 
empreendimento. Promoters mais comerciais entram na cena e levam-se para o 
mainstream, para o mercado: as raves passam a ser produto de consumo e ganham 
espaço em mídias tradicionais (SOUZA, 2009, p.33). 

 

Dessa forma, o underground se caracteriza por ser a música eletrônica de pista, que 

toca em famosos clubes do gênero, ao redor do mundo, e em raves. Em contrapartida, o 

mainstream é a música eletrônica comercial, que toca nas rádios e é vendida pelos singles e 

álbuns dos Djs e produtores. Geralmente, a música eletrônica comercial é uma produção do 

Dj com a participação de um cantor da música pop. Nesse sentido, Baldelli (2004, p.6) afirma 

que “muitas vezes o que é chamado ‘eletrônica’ se refere mais ao uso da tecnologia para 

produção musical e às influências musicais do que de fato estar se falando de música 

eletrônica para pista”. A autora ainda afirma que  

 
A música eletrônica como um gênero de música popular e o trabalho de produção de 
um Dj visto como uma composição são excelentes exemplos de novos processos de 
criação descolados de uma certa ‘tradição’ onde o uso de toca-discos, toca-fitas e 
computadores transformados não só em instrumentos, mas em um conjunto deles, 
são capazes de produzir efeitos sonoros inesperados, sendo assim retrato de uma 
nova sensibilidade musical contemporânea a partir de um processo criativo guiado 
pela escuta e focado na interação entre o público e o artista (BALDELLI, 2004, p.7). 

 

Dentre as vertentes que deram origem a música eletrônica, citadas anteriormente, a 

que mais se aproxima do mainstream é a house music, pois segundo Azevedo (2006, p.18) 
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É incorporado à indústria cultural em virtude do caráter comercial de sua 
sonoridade, próxima ao “pop”, embora conserve influências nítidas da disco music e 
do soul. Por isso é considerado o estilo mais versátil e completo. Vários subgêneros 
são anexados e junto a isso a diversidade de seus públicos. Hoje temos: electro-
house, tech-house, funky-house, acid-house, disco-house, deep-house, minimal-
house, progressive-house, click-house e jazzy-house (AZEVEDO, 2006, p.18). 

 

Para esta pesquisa, nos referimos então, à música eletrônica pop como aquela que se 

enquadra na corrente mainstream e possui um caráter comercial, como produções de Djs com 

cantores da música pop, que tocam em rádios e são vendidas em seus singles e álbuns. 

Ao associar música eletrônica ao videoclipe, é importante traçar um breve histórico 

que mostre os primeiros artistas a juntar o gênero musical ao formato audiovisual. Mesmo 

antes da consolidação da música eletrônica – e até mesmo do videoclipe – artistas como 

Donna Summer, da era disco, já usava vídeos na divulgação de seu trabalho musical, como é 

possível ver em “I Feel Love”90 de 1977. 

 

 
Figura 56: Frame do videoclipe de "I Feel Love". Fonte: Youtube 

 

A estética de “I Feel Love” é composta de imagens gravadas em cenas internas com 

efeitos de transições nos cortes entre elas, enquadradas em planos que seguem o ritmo da 

música. Outro exemplo importante a ser mencionado, é o grupo Kraftwerk que foi grande 

influenciador ao cenário eletrônico nos anos 70. Segundo Monteiro e Romariz91 (2012, 

online) 

 

 

 

 

                                                
90 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=C2q2bis6eLE. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
91 Disponível em: http://omelete.uol.com.br/musica/musica-eletronica-especial-parte-i/#.VGcj6ofhw90. Acesso 
em: 26 de outubro de 2014. 
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Até ali, a e-music era vista com um sub-gênero, algo que se aproveitava em estilos 
mais consagrados como o rock ou o jazz. Em meados dos anos 70, o Kraftwerk 
inverteu este cenário. O grupo alemão começou com trabalhos experimentais, onde 
unia instrumentos comuns, como baixo, guitarra e violinos, a sintetizadores e 
osciladores; formando, àquela época, um som único. A popularidade veio com os 
discos lançados entre 1975 e 1978, cujos conceitos influenciaram a música 
contemporânea dali em diante (MONTEIRO; ROMARIZ92, 2012, online). 

 

Nesse sentido, o grupo também utilizava vídeos para divulgar o seu trabalho musical, 

como é possível ver em “The Robots”93 lançado em 1978. 

 

 
Figura 57: Frame do videoclipe de "The Robots". Fonte: Youtube 

 

Quanto a estética, “The Robots” apresenta desenhos mesclados com imagens gravadas 

em cenas internas e lentas quanto a sua duração, com poucos cortes entre elas. A partir dos 

anos 80, destacam-se também outros grupos precursores de estilos que levaram à 

consolidação da música eletrônica. Conforme Monteiro (2012, online) 

 
O synthpop, exemplificado por obras de bandas como Depeche Mode, Pet Shop 
Boys e New Order, usava os sintetizadores eletrônicos e tendências dance music, 
totalmente influenciadas pelos conceitos criados pelo Kraftwerk. E, assim, como 
toda moda que se preze, bastou a música eletrônica chegar a uma grande mídia, 
neste caso o cinema, para que a popularização se concretizasse de uma vez. Os 
Embalos de Sábado À Noite, com John Travolta, firmou a ascensão das discotecas e 
da dança misturada ao estilo eletrônico, na chamada Era do Disco (MONTEIRO, 
2012, online) 

 

Nessa época, os grupos citados lançavam seus primeiros videoclipes: “I Just Can’t Get 

Enough”94 de 1981 do Depeche Mode; “Blue Monday”95 de 1983 do New Order e “West End 

Girls”96 de 1985 do Pet Shop Boys. 

                                                
92 Disponível em: http://omelete.uol.com.br/musica/musica-eletronica-especial-parte-i/#.VGcj6ofhw90. Acesso 
em: 26 de outubro de 2014. 
93 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=VXa9tXcMhXQ. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
94 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=msARqF8Wshk. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
95 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=SVkq8IEO4tc. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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Figura 58: Frame do videoclipe de "I Just Can't Get Enough". Fonte: Youtube 

 

A estética de “I Just Can’t Get Enough” é composta de imagens gravadas em cenas 

internas e externas, com cortes que não seguem o ritmo da música entre elas e, a 

predominância de planos fechados enquadrados, como os planos detalhes que mostram os 

artistas tocando teclado. 

 

 
Figura 59: Frame do videoclipe de "Blue Monday". Fonte: Youtube 

 

Quanto a estética, “Blue Monday apresenta imagens gravadas em cenas internas 

mescladas com desenhos, com cortes que seguem o ritmo da música em sua maioria e, a 

predominância de planos fechados no enquadramento. 

 

                                                                                                                                                   
96 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=fVkN0VhOuZ0. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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Figura 60: Frame do videoclipe de "West End Girls". Fonte: Youtube 

 

Esteticamente, “West End Girls” se caracteriza por apresentar imagens gravadas em 

cenas internas e externas, de lenta duração e com efeitos de transição nos cortes entre elas, 

além de sobreposições em certos momentos. 

Já nos anos 90, surgem outros artistas que continuaram a divulgar seu estilo eletrônico 

através do videoclipe, como The Chemical Brothers, Daft Punk e Fatboy Slim. Destaca-se os 

videoclipes “Life is Sweet”97 (figura 48) de 1995 e “Hey Boy Hey Girl”98 (figura 49) de 1999 

do The Chemical Brothers; “Da Funk”99 (figura 50) de 1996 e “Around The World”100 (figura 

51) de 1997 do Daft Punk; “Santa Cruz”101 (figura 53) de 1997 e “Right Here, Right Now”102 

(figura 54) de 1999 do Fatboy Slim. 

 

 
Figura 61: Frame do videoclipe de "Life is Sweet". Fonte: Youtube 

 

Em “Life is Sweet”, a estética é composta por imagens gravadas em cenas internas, 

com efeitos de transição nos cortes entre elas e, ângulos de câmera diferenciados no 

enquadramento. Além disso, observa-se efeitos especiais físicos, como fumaça, e animações 

ao longo da trama. 

 

                                                
97 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=30p2UWAegeQ. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
98 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=tpKCqp9CALQ. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
99 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=mmi60Bd4jSs. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
100 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=s9MszVE7aR4. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
101 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=D06ZivsDJmc. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
102 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ub747pprmJ8. Acesso em: 27 de outubro de 2014. 
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Figura 62: Frame do videoclipe de "Hey Boy Hey Girl". Fonte: Youtube 

 

 Quanto a estética, observa-se em “Hey Boy Hey Girl” animações mescladas com 

imagens gravadas em cenas internas e externas, com efeitos de transições nos cortes entre 

elas. Além disso, o videoclipe possui uma elipse103, quando a protagonista está em frente ao 

espelho ainda criança e vira adulta. 

 

 
Figura 63: Frame do videoclipe de "Da Funk". Fonte: Youtube 

 

No vídeo de “Da Funk”, percebe-se uma estética composta por imagens gravadas em 

cenas internas e externas, com efeitos de transições nos cortes entre elas, que por sua vez, não 

seguem o ritmo da música. 

 

 
Figura 64: Frame do videoclipe de "Around The World". Fonte: Youtube 

 

Observa-se em “Around The World” a estética composta por imagens gravadas em 

cenas somente internas, enquadradas em planos abertos na sua maioria, que seguem o ritmo 

da música. 

                                                
103 Elipse: passagem de tempo no cinema. 
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Figura 65: Frame do videoclipe de "Santa Cruz". Fonte: Youtube 

Em “Santa Cruz”, percebe-se a estética composta por imagens gravadas em cenas 

internas e externas, com cortes que não seguem o ritmo da música entre elas e, enquadradas 

tanto em planos abertos como fechados. 

 

 
Figura 66: Frame do videoclipe de "Right Here, Right Now". Fonte: Youtube 

 

Quanto a estética de “Right Here, Right Now”, observam-se animações mescladas 

com imagens gravadas em cenas internas e, o uso de muitos efeitos especiais ao longo da 

trama. 

Atualmente, destacam-se artistas como Avicii, Calvin Harris, David Guetta, Skrillex e 

Swedish House Mafia, cujo alguns videoclipes foram usados para exemplificar os tipos e 

categorias de videoclipe da literatura especializada anteriormente. Além disso, é importante 

mencionar o Dj e produtor Zedd, objeto da pesquisa deste trabalho que será apresentado no 

próximo capítulo.  
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4 CAMINHO DA PESQUISA  
 

4.1 APRESENTANDO O OBJETO DA PESQUISA: ZEDD 
 

 Zedd é um Dj e produtor musical alemão, criado na cidade alemã Kaiserlautern. Desde 

pequeno, Antos Zaslavski, nome verdadeiro de Zedd, está inserido na indústria musical, por 

ser filho de músicos. 

 

 
Figura 67: Zedd. Fonte: www.zedd.net 

 

 Ele iniciou na música cedo na sua infância, começando no piano aos 4 anos de idade. 

Em 2009 surgiu o interesse de produzir música eletrônica depois de ouvir o trabalho de 

Justice. Em 2012, Zedd assinou contrato com a gravadora Interscop e lançou o seu primeiro 

álbum “Clarity”. O primeiro single de Clarity foi “Spectrum”, com participação do cantor e 

compositor Matthew Koma. A música ficou no Top 10 do iTunes Dance Chart e em #1 

(primeiro lugar) no Dance Club Sound Chart da Billboard (www.zedd.net, acesso em: 8 de 

setembro de 2014). 

 O artista também ficou famoso por contribuir no trabalho de outros artistas, como o 

Justin Bieber, ao produzir a música “Beauty and a Beat” do cantor. Zedd já se apresentou com 

performances em grandes festivais mundiais, entre eles o Coachella nos EUA e o 

Lollapalooza no Brasil. Na televisão, fez sua primeira aparição no programa The Late Show 
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with David Letterman, com uma performance do single “Clarity” (www.zedd.net, acesso em: 

8 de setembro de 2014). Conforme descrição no iTunes, o artista 

 
Nascido como Anton Zaslavski, o produtor alemão Zedd surgiu na cena eletrônica 
europeia em 2010 com um remix de Skrillex “Scary Monster and Nice Sprites”. 
Zedd se consagrou com remixes de artistas como Lady Gaga, B.o.B e Armand Van 
Helden enquanto fazia seus próprios singles e álbum. Em 2012 ele lançou seu 
primeiro álbum Clarity, com “Spectrum” como primeiro single 
(itunes.apple.com/br/artist/Zedd/id368433979, acesso em: 8 de setembro de 2014). 

 

 Além disso, segundo o site da MTV, Zedd tem apenas 22 anos porém já possui uma 

extensa lista de colaborações com alguns dos nomes maiores da indústria musical. 

 
A extensa lista de colaborações de Zedd inclui também os The Black Eyed Peas, 
Skrillex, Armand Van Helden ou Fatboy Slim. Este ano adivinha-se que continue a 
ser um dos produtores mais requisitados do planeta, muito embora ele prefira 
investir o seu talento em artistas pouco conhecidos. (...) “O que eu adoro realmente é 
encontrar novos talentos e artistas que as pessoas não conhecem, que têm uma voz e 
personalidade única e promove-los, como Foxes ou Matthew Koma. Eu gostaria de 
ser o primeiro a apresentar alguém ao mundo, isso é um sonho. Não interessa se é 
um artista de alto nível ou não. Se é bom, é bom”, disse (www.mtv.pt/noticias/Zedd-
o-DJ-de-que-se-fala, acesso em: 8 de setembro de 2014). 

 

 Na Internet, Zedd possui um website próprio, com a biografia do artista e atualizações 

sobre a sua carreira, o endereço é www.zed.net. Ele também possui perfis no Twitter 

(twitter.com/Zedd) com 1,92 milhão de seguidores, no Instagram (instagram.com/Zedd) com 

487.856 seguidores e no Soundcloud (soundcloud.com/Zedd) com 2.989.038 seguidores, além 

de uma fan page no Facebook com 4,1 milhões de curtidas e um canal no Youtube com 

833.494 usuários inscritos e 188.864.936 visualizações de seus vídeos. 

 Justifica-se novamente a escolha do artista devido sua grande aparição e consagração 

na cena eletrônica nos últimos anos. Além disso, o Dj utilizou o formato videoclipe para 

divulgar seu álbum desde o primeiro single até o mais recente, sendo quatro ao total, o que 

torna possível analisar todos eles para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa. 

 

4.2 METODOLOGIA 
 

Para a aplicação desta pesquisa adotou-se uma metodologia para percorrer o caminho 

que levou aos resultados da pesquisa. Sendo assim, de natureza qualitativa, o presente 

trabalho iniciou-se através de uma pesquisa bibliográfica, onde foi realizada uma revisão 

literária sobre o tema e as suas particularidades. Nesse contexto, deu-se continuidade ao 
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trabalho com a pesquisa documental, onde foram definidos o universo da pesquisa, o objeto 

de estudo e a amostra, com a seleção de quatro videoclipes de música eletrônica pop do Dj e 

produtor alemão Zedd. 

 Dessa forma, o objeto de pesquisa é o Dj e produtor de música eletrônica pop Zedd, 

que foi escolhido pelo fato de estar presente em um ranking denominado “Top100Djs” de 

2013 e publicado no site da Dj Mag104, revista que é referência na cena eletrônica mundial e 

dedica-se à dance music, veiculada em diferentes países como os Estados Unidos, o México, a 

Argentina, a África do Sul e a China. Na amostra, a seleção dos videoclipes deu-se pelas 

músicas que foram os quatro últimos singles lançados pelo artista até o momento. São eles, 

em ordem de lançamento: “Spectrum” com a participação do cantor Matthew Koma; 

“Clarity” com a participação da cantora Foxes; “Stay The Night” com a participação da 

cantora Hayley Williams e; “Find You” com a participações do cantor Matthew Koma e da 

cantora Miriam Bryant. A amostra consiste nos seguintes videoclipes: 

 

• “Spectrum” (featuring Matthew Koma)105 

  

 
Figura 68: Frame do videoclipe de "Spectrum". Fonte: Vevo 

  

 Duração: 4’08’’ 

 Direção: Petro106 

 Produção: Zedd, Christopher Salzgeber e Alexa Dedlow 

 Lançamento no Youtube: 15 de agosto de 2012 

 Número de visualizações no Vevo: 14.883.429 

 

 

                                                
104 Site da revista Dj Mag: http://www.djmag.com. Acesso em: 13 de junho de 2014. 
105 Disponível em: http://www.vevo.com/watch/zedd/spectrum-official-video/USUV71200879. Acesso em: 13 
de junho de 2014. 
106 Portfólio disponível em: http://petrofilms.com. Acesso em: 13 de junho de 2014. 
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• “Clarity” (featuring Foxes)107 

 

 
Figura 69: Frame do videoclipe de "Clarity". Fonte: Vevo 

  

 Duração: 4’36’’ 

 Direção: Jodeb108 

 Produção: Zedd, Geoff Mclean, Pf Sodaski e Alexa Dedlow 

 Lançamento no Youtube: 11 de janeiro de 2013 

 Número de visualizações no Vevo: 78.822.892 

 

• “Stay The Night” (featuring Hayley Williams)109 

 

 
Figura 70: Frame do videoclipe de "Stay The Night". Fonte: Vevo 

  

 Duração: 3’37’’ 

 Direção: Daniel Cloud Campos110 

                                                
107 Disponível em: http://www.vevo.com/watch/zedd/clarity-official-video/USUV71201761. Acesso em: 13 de 
junho de 2014. 
108 Portfólio disponível em: http://www.jodeb.ca. Acesso em: 13 de junho de 2014. 
109 Disponível em: http://www.vevo.com/watch/zedd/stay-the-night/USUV71302229. Acesso em: 13 de junho de 
2014. 
110 Videografia disponível em: http://imvdb.com/n/daniel-cloud-campos. Acesso em: 13 de junho de 2014. 
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 Produção: Zedd e Kim Stuckwisch 

 Lançamento no Youtube: 23 de setembro de 2013 

 Número de visualizações no Vevo: 62.537.388 

 

• “Find You” (featuring Matthew Koma and Miriam Bryant)111 

 

 
Figura 71: Frame do videoclipe de "Find You". Fonte: Vevo 

  

 Duração: 3’32’’ 

 Direção: Jodeb 

 Produção: Zedd 

 Lançamento no Youtube: 16 de março de 2014 

 Número de visualizações no Vevo: 7.179.584 

  

 Sendo assim, o levantamento das informações acerca da temática escolhida serviu para 

estruturar a observação – método que foi aplicado nesta pesquisa. Nesse sentido, a 

investigação estruturou-se a partir dessa observação dos critérios e das categorias de análise 

de conteúdo que, conforme Michel (2009, p.70) configuram “uma técnica de levantamento de 

dados que utiliza textos, falas, informações já coletadas, de forma extensiva, ou seja, é uma 

análise feita a posteriori à coleta”. Para facilitar a aplicação do método, foram decupados 

todos os videoclipes da amostra em roteiros técnicos. 

 Através de Trevisan (2011), foram definidos os critérios e categorias de análise dessa 

pesquisa. A autora constrói uma configuração de análise dos videoclipes sob um ponto de 

vista estético, comportando características de forma e conteúdo e levando em consideração os 

mesmos. Nesse sentido, foram classificados os diferentes elementos visuais, identificados nos 

                                                
111 Disponível em: http://www.vevo.com/watch/zedd/find-you/USUV71400388. Acesso em: 13 de junho de 
2014. 
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videoclipes escolhidos para a amostra, nas categorias conforme os critérios de forma e 

conteúdo, selecionados para a pesquisa.  

 Dessa maneira, o critério de forma compreendeu os seguintes critérios de análise: o 

enquadramento, a imagem e os efeitos especiais. Primeiramente, no enquadramento, 

observaram-se se os ângulos da câmera eram normais ou diferenciados; quais foram os planos 

utilizados112 e; quais eram os movimentos de câmera presentes113. Após isso, na imagem, 

observaram-se qual era a duração e a velocidade das cenas (no sentido do tempo em que uma 

imagem apareceu até mudar o plano); qual foi a quantidade de cortes existentes entre elas e, 

se os mesmos seguiam o ritmo da música, e; como eram os tipos de imagens utilizadas, se 

foram cenas gravadas, cenas de arquivo ou desenhos. Por fim, nos efeitos especiais, 

observaram-se quais eram os tipos presentes, como desenho animado; o 3D; a animação de 

objetos; as transições entre as cenas; os efeitos de cor sobre a cena e; a relevância em que 

aparecem, sendo o foco ou aparições alegóricas (TREVISAN, 2011). 

 Por outro lado, o critério de conteúdo compreendeu o gênero, a mensagem e a 

importância do artista como categorias de análise. Primeiramente, o gênero pode ser ficcional, 

ao mostrar uma história com sequência lógica de situações e personagens; real, ao mostrar 

cenas reais dos intérpretes em shows ou performances e; surreal, ao mostrar elementos 

abstrator. Então, a mensagem diz respeito à relação das imagens com a letra da música, 

podendo ser literal ao ilustrar o que a letra diz; contextual quando não mostra literalmente, 

mas cria-se uma situação que ilustra o contexto da letra, ou ainda; não ter nenhuma relação 

direta com o tema da canção. Por fim, a importância da imagem do artista leva em 

consideração a posição que ele ocupa no videoclipe, ou seja, a relação entre o intérprete e a 

peça, podendo ter o foco no artista com inserções dele em contextos complementares; a 

contextualização do artista em que ele estrutura um fio condutor; a contextualização da 

música onde o artista é inserido completamente; o foco abstrato no artista e; a música 

contextualizada onde o artista é inserido independentemente (TREVISAN, 2011). 

 Durante a observação, os videoclipes selecionados para a pesquisa foram assistidos e, 

neles, foram observados pelo pesquisador os elementos visuais presentes conforme um 

roteiro, desenvolvido para ser um instrumento desta pesquisa, que abrigou os critérios e as 

categorias de análise. Nesse sentido, foram observados, compreendidos e registrados os 

                                                
112 Grande plano geral, plano geral, plano conjunto, plano Americano, plano médio, primeiro plano, close e plano 
detalhe. 
113 Zoom in, zoom out, travelling, tilt, entre outros. 
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elementos visuais presentes nos videoclipes escolhidos, sendo assim organizados para serem 

analisados e interpretados posteriormente. 

 Por fim, esses elementos visuais identificados nos videoclipes da amostra durante a 

observação foram analisados pelos critérios de análise de conteúdo e forma, técnica escolhida 

para a aplicação do presente trabalho, como já dito anteriormente. Então, os videoclipes foram 

submetidos a um confronto com características de categorias já existentes na literatura 

especializada a fim de verificar sua pertença nestas ou perceber se existe uma diferente 

configuração que comtemple  uma nova categoria de videoclipe de música eletrônica pop. O 

objetivo foi identificar uma possível categoria de videoclipes de música eletrônica pop. 
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS VIDEOCLIPES 
 

5.1 “SPECTRUM” (FEATURING MATTHEW KOMA) 
 

 O videoclipe do primeiro single de Zedd, “Spectrum”, mostra um humano que abriga 

uma extraterrestre em sua casa por alguns dias e vive um romance com ela. As cenas dão 

ênfase a história e são ligadas em fusões com imagens de sonhos e flashbacks em sua 

montagem. 

 Em relação ao conteúdo do vídeo possui um gênero ficcional e surreal conforme 

Trevisan (2011), onde a trama se desenvolve quando uma nave extraterrestre pousa no pátio 

do personagem e dela sai uma alienígena, com o corpo na forma igual ao de uma mulher, 

porém com os olhos totalmente pretos (figura 72). Ao enxergá-la, ela é socorrida por ele e 

com o passar do tempo ambos se apaixonam. 

 

 
Figura 72: Frame do videoclipe de "Spectrum". Fonte: Vevo 

 

 Em um certo dia, o casal sai para passear e vai a um restaurante. Enquanto se divertem 

e bagunçam o local (figura 73), acabam chamando atenção de um guarda e são repreendidos. 

Quando o guarda manda ela tirar seus óculos escuros, se assusta ao perceber seus olhos 

diferentes. 

 

 
Figura 73: Frame do videoclipe de “Spectrum”. Fonte: Vevo 
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 Após isso, a alienígena tem um pesadelo em que homens mascarados invadem a sua 

casa para buscá-la, separando-a de seu amado. Então, em um determinado momento, ele 

observa que de fato estão investigando a área onde eles moram e, assim, decide escapar com 

ela em uma viagem. Ao voltarem para casa, os mesmos investigadores ressurgem para 

capturá-la, porém, sua nave reaparece e ela decide partir, sendo obrigada a se despedir do 

personagem (figura 74). Por fim, ele sofre e decepciona-se por ser obrigado a dar adeus e 

relembra dos momentos que viveram enquanto estiveram juntos. 

 

 
Figura 74: Frame do videoclipe de "Spectrum". Fonte: Vevo 

 

 Dessa forma, em relação à letra da música, é possível afirmar que o videoclipe de 

“Spectrum” possui as imagens sustentadas nela. Quanto à importância da imagem do artista, 

ele é inserido na contextualização da música, segundo Trevisan (2011), uma vez que Zedd 

aparece durante a trama como um personagem que é amigo do casal e encontra-os em 

determinada situação (figura 75) – quando os dois escapam dos investigadores. Por outro 

lado, o cantor Matthew Koma também aparece dentro da narrativa rapidamente (figura 76). 

 

 
Figura 75: Zedd inserido como personagem na trama de "Spectrum". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 76: Matthew Koma inserido como personagem na trama de "Spectrum". Fonte: Vevo 
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 Ao falar sobre a forma no videoclipe de “Spectrum”, é possível perceber ângulos de 

câmera normais (figura 77) e diferenciados (figura 78) no enquadramento, conforme Trevisan 

(2011). 

 

 
Figura 77: Ângulo de câmera normal em "Spectrum". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 78: Ângulo de câmera diferenciado em "Spectrum”. Fonte: Vevo 

 

 No que diz respeito à forma, os planos utilizados no vídeo são variados (figura 79), 

dos mais abertos aos mais fechados, e compõem imagens que sustentam a trama, segundo 

Trevisan (2011), sendo elas de cenas externas – quando o casal está no pátio da casa e 

viajando de carro – e internas – quando os personagens estão no restaurante e na própria casa. 

Observa-se uma relação direta entre o plano utilizado e a letra da música quando a 

extraterrestre está indo embora e os dois se despedem, enquanto se ouve “eu nunca vou deixar 

você ir” (figura 74). 

 

 

 
Figura 79: Plano Médio, Primeiro Plano, Close, Plano Detalhe em "Spectrum", respectivamente. Fonte: Vevo 
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 Dentre os movimentos de câmera do vídeo, conforme Trevisan (2011), é possível 

perceber o zoom in (figura 80), zoom out, travelling, tilt, dolly in e pan, sendo que, não 

acompanham o ritmo da música. 

 

 
Figura 80: Zoom in em "Spectrum". Fonte: Vevo 

  

 Quanto à imagem, são cenas gravadas que possuem a duração e velocidade rápidas e 

com muitos cortes entre as elas, sendo que esses seguem o ritmo da música, conforme 

Trevisan (2011). Por outro lado, os efeitos especiais são marcantes, apesar de aparecerem 

pouco durante o videoclipe e em situações como animação de objetos (figura 81), transição 

entre as cenas (figura 83) e efeitos de cores e luzes (figura 82) – sendo esse o que mais 

interfere no conteúdo do videoclipe, ao retratar um sonho o longo da trama.  

 

 
Figura 81: Animação de objeto em "Spectrum”. Fonte: Vevo 

 

 
Figura 82: Efeito de cor em "Spectrum". Fonte: Vevo 
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Figura 83: Efeito de transição em "Spectrum". Fonte: Vevo 

 

 Nas categorias da literatura especializada é possível enquadrar o vídeo de “Spectrum” 

no tipo romântico, proposto por Kaplan (1987) devido a sua narrativa em volta do amor, com 

perdas e conquistas e um certo sentimentalismo. Quanto as lógicas da estrutura visual de 

Goodwin (1992), classifica-se o videoclipe em amplificação, pois as imagens adicionam um 

novo sentido para a letra da canção, porém não conflitam com ela. Por outro lado, para 

Carlsson (1999) e sua classificação do videoclipe conforme seu conteúdo visual, “Spectrum” 

é considerado como um clipe de narrativa, pois possui um pequeno filme com um fundo 

musical e uma história fácil de ser seguida, além de não apresentar imagens do artista 

dublando a canção. 

 Ao levar em consideração os tipos dominantes propostos por Trevisan (2011), a partir 

da presença da imagem do artista, o vídeo se classifica como história em evidência, pois há 

uma narrativa, ou seja, uma história que sinaliza uma trama onde o artista é um personagem. 

Por fim, dentre as peculiaridades das concepções propostas por Soares (2012), o videoclipe 

caracteriza-se pelo hibridismo, pois agrega conceitos que regem a teoria do cinema ao mostrar 

uma narrativa a partir de sua forma e conteúdo, podendo ser considerado um curta-metragem 

com fundo musical. 

 Em relação à forma, a montagem acelerada influencia o conteúdo do vídeo ao dar 

ritmo à narrativa, além dos efeitos de cores e luzes que dão a entender que a personagem está 

sonhando e, os ângulos de câmera diferenciados usados nas imagens que, dentro da trama, 

estão sendo gravadas pelo personagem. 

 O diferencial do videoclipe está no conteúdo, que é o que mais chama atenção, por 

retratar a história de amor entre dois seres de planetas diferentes, como dito anteriormente. 

Em depoimento para o site da Rolling Stone, Zedd (2012) afirma que “queria que o vídeo 

captasse a constante mudança de energia e emoção da música através de sentimentos humanos 
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reais114” (ZEDD115, 2012, online). Ele ainda diz que isso foi retratado através do 

relacionamento entre o humano e a alienígena e da dinâmica e excitação entre os dois. 

5.2 “CLARITY” (FEATURING FOXES) 
 

 O videoclipe de “Clarity” (featuring Foxes) mostra o relacionamento conturbado de 

um casal, em que a própria cantora Foxes vive uma das personagens. As cenas dão ênfase à 

história e são mescladas com animações e inserções dos artistas, o Dj Zedd e a cantora Foxes 

que dubla a canção em imagens fora do contexto da trama. 

 O conteúdo do vídeo possui um gênero ficcional e surreal conforme Trevisan (2011) e, 

a trama se desenvolve quando os dois personagens estão dirigindo, cada um o seu carro, e 

batem de frente um ao outro devido a uma forte atração que existe entre eles, também 

representada em cenas de objetos idênticos quebrando após colidirem um com o outro (figura 

84). 

 

 
Figura 84: Frames do videoclipe de "Clarity". Fonte: Vevo 

 

 Ambos sofrem e, apesar de demonstrarem que se amam – o que fica claro ao serem 

mescladas cenas dos dois trocando carícias –, acabam afastando-se ao serem lançados para 

extremos opostos, após serem atraídos como imãs e colidirem durante as cenas que estão 

voando no céu (figura 85). Então, passa a existir uma distância enorme entre os dois. 

 

 
Figura 85: Frames do videoclipe de "Clarity". Fonte: Vevo 

 

                                                
114 I wanted the video to capture the ever-changing energy and emotion of the song through real human feelings 
(ZEDD, 2012, online). 
115 Disponível em: http://www.rollingstone.com/music/videos/premiere-zedd-the-spectrum-20120815. Acesso 
em: 17 de novembro de 2014. 
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 O personagem acaba se machucando nesta situação e demonstra estar sem forças ao 

aparecer desacordado. Porém, o sofrimento dela faz com que ele não desista de ir atrás de sua 

amada quando uma lágrima de Foxes cai ao seu lado em uma caverna escura, acordando-o. 

 Sendo assim, apesar de deprimido ele cria forças para levantar e procurar a saída. Ao 

se reencontrarem, ela deixa claro que ainda não conseguiu esquecê-lo porém persiste em ser 

resistente ao fugir dele, que decide correr atrás e percorrer um longo caminho no deserto para 

reconquistá-la. Durante a trajetória, o personagem continua a se machucar, mas não desiste 

por nada. Quando finalmente chega até ela, a cantora cai no chão sem forças e ele se 

desespera e a segura para tentar salvar o amor que existe entre os dois. Ela resolve dar uma 

chance e os dois acabam juntos e felizes (figura 86). 

 

 
Figura 86: Frame do videoclipe de "Clarity". Fonte: Vevo 

 

 Então, é possível afirmar que o videoclipe relaciona as imagens com a letra da música 

que, por sua vez, traz o amor como “tragédia” e “insanidade” e o amado como “remédio” e 

“lucidez”. Quanto a importância da imagem do artista conforme Trevisan (2011), nota-se duas 

situações: quanto a Foxes, é possível afirmar que há uma contextualização da artista em que 

ela estrutura um fio condutor, em cenas que cantora além de dublar a canção, interpreta a 

protagonista da trama (figura 87); por outro lado, quanto a Zedd, a canção é contextualizada e 

o Dj é inserido independentemente ao aparecer poucas vezes em inserções fora do contexto da 

trama (figura 88). 

 

 
Figura 87: Foxes dublando a canção e, interpretando a protagonista na trama em "Clarity", respectivamente. 

Fonte: Vevo 
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Figura 88: Zedd inserido em "Clarity". Fonte: Vevo 

 Ao falar sobre a forma no videoclipe de “Clarity” é possível perceber a presença 

ângulos de câmera normais (figura 89) e diferenciados (figura 90) em relação ao 

enquadramento, conforme Trevisan (2011). 

 

 
Figura 89: Ângulo de câmera normal em "Clarity". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 90: Ângulo de câmera diferenciado em "Clarity". Fonte: Vevo 

 

 Os planos (figura 91) utilizados no enquadramento são variados e é possível identificar 

tanto os mais abertos, como o Grande Plano Geral, como os mais fechados, como o Plano 

Detalhe. 

 

 

 

 
Figura 91: Plano Geral, Plano Médio, Primeiro Plano e Close em "Clarity", respectivamente. Fonte: Vevo 
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 Esses planos são compostos por imagens externas - dos personagens e locais durante a 

narrativa -, internas – do casal se abraçando, da cantora dublando a música e do Dj sendo 

inserido independentemente – e animações – de objetos que colidem ao retratar a letra da 

música – conforme Trevisan (2011). Em certos momentos, o plano possui uma relação direta 

com a letra na música, como é possível ver quando Foxes está dublando a música. 

 Quanto aos movimentos de câmera utilizados no enquadramento, conforme Trevisan 

(2011), percebe-se uma ênfase no uso de dolly in e dolly out, que seguem o ritmo da música, 

nas inserções onde a cantora dubla a canção e quando aparece o Dj Zedd. Além disso, 

percebe-se o uso de travelling, tilt e pan durante as demais cenas. 

 Quanto à imagem, segundo Trevisan (2011), o videoclipe possui tanto cenas com 

duração e velocidade lentas quanto rápidas, sendo essas com a presença de muitos cortes que 

seguem o ritmo da música entre elas. Os tipos das imagens são de cenas gravadas, além das 

animações inseridas ao longo da narrativa visual e, possuem efeitos de transição nos cortes 

entre elas que seguem o ritmo da música, em sua maioria. Durante o vídeo, nota-se com 

frequência cenas com fortes efeitos especiais, que aparecem alegoricamente e interferindo no 

conteúdo, como efeitos de cor (figura 92), animação de objetos (figura 93) e transição entre as 

cenas (figura 94). 

 

 
Figura 92: Efeito de cor em "Clarity". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 93: Animação de objeto em "Clarity". Fonte: Vevo 
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Figura 94: Efeito de transição em "Clarity". Fonte: Vevo 

 

 Sendo assim, é possível então enquadrar o videoclipe de “Clarity” na literatura 

especializada. De acordo com as ideologias transmitidas aos adolescentes pela MTV e 

identificadas por Kaplan (1987), é um videoclipe socialmente consciente ao trazer o amor 

problemático, como vemos durante a narrativa em que os personagens sofrem até ficarem 

juntos. Para Goodwin (1992) e suas lógicas da estrutura visual, novamente o videoclipe de 

Zedd se enquadra em amplificação, pois mostra uma narrativa que claramente foi 

desenvolvida a partir da letra da música, adicionando novos significados, porém não entrando 

em conflito com a mesma. 

 Por outro lado, na classificação do videoclipe conforme seu conteúdo visual de 

Carlsson (1999) não é possível classificá-lo. Poderia ser um clipe de performance proposto 

pelo autor, devido a grande quantidade de imagens onde Foxes está dublando a música, em 

diferentes lugares e situações (interna e externa), porém há uma narrativa clara que conduz a 

trama. Nesse sentido, também não poderia ser considerado um clipe de narrativa proposto 

pelo autor pois, apesar da história fácil de ser seguida, há imagens da artista dublando a 

canção. Por fim, não poderia ser um clipe de arte proposto pelo autor, justamente pela 

presença de uma narrativa visual, além de imagens de dublagem do artista. 

 Quanto aos tipos dominantes propostos por Trevisan (2011) a partir da presença da 

imagem do artista, “Clarity” se enquadra facilmente em história em evidência, devido a 

presença de narrativa com a história e situações que sinalizam a trama, além do artista como 

personagem – no caso de Foxes como protagonista -, e do artista de forma desconexa em 

inserções fora do contexto da trama – no caso de Zedd. 

 Por fim, dentre as peculiaridades propostas por Soares (2012), o video se caracteriza 

em duas concepções: a do hibridismo, ao agregar novamente conceitos que regem a teoria do 

cinema, nesse caso pela presença da narrativa e da cantora como personagem, que dubla a 

canção durante a trama, como é visto em filmes do gênero musical que antecederam o 

formato videoclipe – conforme visto anteriormente em exemplos como “Jailhouse Rock” de 
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Elvis Presley – e, a do neobarroco, ao apresentar formas artísticas animadas em cenas que 

mesclam com experiências cotidianas vividas pelos personagens durante a narrativa. 

 Em relação à forma, observa-se que ela influencia no conteúdo principalmente devido 

a montagem acelerada, que dá ritmo à narrativa. Nesse sentido, afirma-se que o diferencial do 

vídeo é a mistura de imagens gravadas com animações, dando ênfase aos efeitos especiais. 

 

5.3 “STAY THE NIGHT” (FEATURING HAYLEY WILLIAMS) 
 

 O videoclipe de “Stay The Night” mostra o relacionamento conturbado entre um casal 

e a performance do Dj Zedd e da cantora Hayley Williams. As cenas são bem divididas, 

dando ênfase tanto à história retratada pela dança, quanto ao Dj que toca piano e a cantora que 

dubla a canção e dança em alguns momentos. 

 O conteúdo mostra um gênero ficcional segundo Trevisan (2011), e a trama se inicia 

com os personagens sozinhos em suas casas, sentindo falta um do outro e inquietos por não 

estarem juntos. Porém, ambos demonstram esperança em reencontrar-se. A dança, elemento 

presente durante toda a narrativa visual, demonstra a relação conturbada entre os dois que 

constantemente se aproximam e se afastam. Enquanto em algumas cenas cada um está em sua 

casa, em outras não fica bem definido onde cada um está (figura 95) – se estão juntos no 

mesmo lugar, ou juntos apenas em pensamento. Em certo momento da trama, percebe-se que 

é o rapaz que está indo atrás dela que, por sua vez, escapa. Até que ela finalmente cede e os 

dois acabam o vídeo juntos e abraçados (figura 96). 

 

 
Figura 95: Frames do videoclipe de "Stay The Night". Fonte: Vevo 
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Figura 96: Frames do videoclipe de "Stay The Night". Fonte: Vevo 

 

 Dessa forma, em relação à letra da música, é possível afirmar que o vídeo de “Stay 

The Night” possui as imagens relacionadas com ela, ao mostrar que no fim ele fica com a 

personagem. Quanto à importância da imagem dos artistas, conforme Trevisan (2011), eles 

são inseridos independentemente na música contextualizada enquanto estão performando 

(figura 97) (figura 98). Porém, as cenas em que ambos aparecem são mais frequentes do que 

as cenas da mini-narrativa visual. 

 

 
Figura 97: Zedd performando em "Stay The Night". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 98: Hayley performando em "Stay The Night". Fonte: Vevo 

 

 Ao falar sobre a forma no videoclipe de “Stay The Night”, percebe-se a existência de 

ângulos de câmera normais (figura 99) e diferenciados (figura 100) no enquadramento, 

segundo Trevisan (2011). 
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Figura 99: Ângulo de câmera normal em "Stay The Night". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 100: Ângulo de câmera diferenciado em "Stay The Night". Fonte: Vevo 

 

 Os planos (figura 101) utilizados são variados e compõem imagens que sustentam a 

trama, conforme Trevisan (2011), sendo que, se relacionam com a letra da música durante a 

dublagem de cantora e o manuseio do instrumento pelo Dj. As cenas são somente internas – 

dançarinos dançando com uma luz de fundo, na sala e no quarto de suas casas; Zedd tocando 

piano em um cenário escuro; Hayley dublando a músicas também em um cenário escuro; e 

closes dos dois dançarinos, do Dj e da cantora.  

 

 

 
Figura 101: Plano Americano, Plano Médio, Close e Plano Detalhe em "Stay The Night", respectivamente. 

Fonte: Vevo 
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 Dentre os movimentos de câmera presentes, nota-se o bastante uso de pan e tilt, além 

de dolly in e dolly out, que acompanham o ritmo da música, em sua maioria. Quanto a 

imagem, a duração e velocidade das cenas são rápidas, com muitos cortes entre as cenas 

gravadas e que seguem o ritmo da música. Nesse sentido, os efeitos especiais são o foco do 

videoclipe e aparecem durante toda a trama com os efeitos de transição, como fade (figura 

102) e fusão (figura 103), além de efeitos físicos como a fumaça (figura 104) vista nas 

imagens. Sendo assim, é possível afirmar que eles interferem no conteúdo do videoclipe, pois 

confundem o espectador nas cenas em que não se sabe se o casal está ou não no mesmo local. 

 

 
Figura 102: Fade in em "Stay The Night". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 103: Fusão em "Stay The Night". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 104: Fumaça em "Stay The Night". Fonte: Vevo 
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 Nas categorias da literatura especializada é possível enquadrar o vídeo em algumas 

classificações. Conforme os tipos apresentados na grade da programação da MTV, propostos 

por Kaplan (1987), ele é um videoclipe socialmente consciente, pois possui elementos 

variados, como os efeitos especiais de transição e a fotografia marcante, além do amor como 

problemática. Para as lógicas da estrutura visual proposta por Goodwin (1992), o videoclipe 

se enquadra em amplificação, pois as imagens de dança do casal (figura 105) adicionam 

novos significados a letra da canção, mas não conflitam com ela. 

 

 
Figura 105: Dança do casal em "Stay The Night". Fonte: Vevo 

 

 Porém, não é possível enquadrar o videoclipe na classificação conforme seu conteúdo 

visual proposta por Carlsson (1999) uma vez que não é considerado clipe de performance 

pois, apesar de possuir um predomínio de imagens da dublagem da música, além da dança e 

do manuseio dos instrumentos, percebe-se uma mini-narrativa entre o casal. Por outro lado, 

não considera-se como clipe de narrativa pois há imagens de Hayley dublando a canção e de 

Zedd tocando piano. E, por fim, não é um clipe de arte pois apresenta tanto a narrativa visual 

quanto a performance dos artistas. 

 Nos tipos dominantes a partir da presença da imagem do artista, propostos por 

Trevisan (2011), o videoclipe não pode ser enquadrado em artista em evidência, pois apesar 

do predomínio de imagens da performance de Zedd e Hayley, há também a narrativa que 

mostra a relação entre o casal. Por outro lado, o vídeo de “Stay The Night” também não deve 

ser definido como história em evidência, pois ainda que apresente a narrativa que sinaliza uma 

trama, as imagens dos artistas em performance predominam. Por fim, descarta-se também o 

tipo conceito em evidência, pois apesar da forte utilização de efeitos especiais, esses não 

sobressaem a imagem do artista durante as performances ou dos personagens enquanto 

dançam. 

 Sendo assim, unindo todas as principais características – dança dos personagens que 

retrata a narrativa visual; predomínio de imagens dos artistas em performance, onde Zedd toca 

piano e Hayley dança e dubla a canção; grande utilização de efeitos especiais, principalmente 
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nas transições entre as cenas – presentes em “Stay The Night”, é possível definí-lo como um 

videoclipe atípico, proposto por Trevisan (2011) devido às suas peculiaridades diferenciadas 

que são enfatizadas. 

 Em relação à forma, é possível afirmar que a mesma influencia no conteúdo do vídeo 

devido a montagem acelerada, que dá ritmo à mini-narrativa mesclada com a performance dos 

artistas, além dos efeitos especiais de transição que confundem o espectador em determinados 

momentos e, o efeito físico da fumaça que dá um aspecto dramático para a trama. Conforme o 

Dj, em depoimento para o site da Rolling Stone “a gravação e instalação do vídeo foi bem 

simples, mas muito eficaz” (ZEDD116, 2013, online). O diferencial do videoclipe está na pós-

produção e na coreografia apresentada pelos dançarinos, que chama atenção devido a sua 

complexidade e por seguir o ritmo da música. 

 

5.4 “FIND YOU” (FEATURING MATTHEW KOMA AND MIRIAM BRYANT)  
 

 O videoclipe de “Find You” retrata o relacionamento entre duas mulheres, onde as 

cenas dão ênfase a história e são mescladas com animações e inserções de performance dos 

três artistas que participam da canção – Zedd, Matthew Koma e Miriam Bryant. 

 O conteúdo do vídeo possui um gênero ficcional e surreal, conforme Trevisan (2011), 

e retrata um possível sonho estranho da protagonista. A trama se inicia com ela imóvel dentro 

de um lago, porém, na cena seguinte, é mostrado que na realidade ela encontra-se desacordada 

com o corpo inteiro dentro de uma banheira e ao acordar assustada, levanta-se rapidamente 

(figura 106). Após isso, ela se arruma e vai para uma festa que está lotada de pessoas 

dançando e, lá, encontra a outra personagem. Ao se olharem, a protagonista decide fugir e sai 

correndo do local. Do lado de fora, ela sobe em sua moto e dirige rumo à estrada (figura 107). 

 

 
Figura 106: Frames do videoclipe de "Find You". Fonte: Vevo 

 

                                                
116 Disponível em: http://www.rollingstone.com/music/videos/zedd-hayley-williams-20130919. Acesso em: 17 
de novembro de 2014. 
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Figura 107: Frames do videoclipe de "Find You". Fonte: Vevo 

 

 Sendo assim, ao perceber a fuga da protagonista, um bando de águias sai do telhado da 

mansão onde ela estava e começa a perseguí-la. Ela, por sua vez, dirige até chegar em uma 

floresta e ao descer da moto, continua a correr até encontrar uma caverna em no meio da neve. 

 Lá, refugia-se para se proteger, porém os pássaros a encontram e sobrevoam o local. 

Então, a outra personagem que estava na festa, se materializa dentro da caverna em frente à 

refugiada, seduzindo-a até que as duas se abraçam intensamente (figura 108). 

 Enquanto isso, o bando começa a invadir o interior de onde elas estão, fazendo com 

que as duas saiam juntas correndo desesperadamente para fugir dos animais que, por sua vez, 

continuam a perseguição. Ao encontrar um lago, a protagonista pula dentro dele e afunda. 

Nisso, sua companheira agacha-se e coloca seus braços dentro da água para tentar salvá-la e, 

quando consegue a puxar de volta para a superfície, elas se encontram novamente no local do 

início do videoclipe, ou seja, dando a entender que protagonista estava o tempo todo 

desacordada e tendo um pesadelo dentro da banheira (figura 109). 

 

 
Figura 108: Frames do videoclipe de "Find You". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 109: Frames do videoclipe de "Find You". Fonte: Vevo 

 

 Nesse sentido, o video de “Find You” possui uma certa relação entre a letra da música 

e a águia – pássaro que aparece nas cenas e possui uma visão capaz de enxergar quilômetros 



95 
 

de distância. Além disso, as imagens se relacionam com a letra ao mostrar que, por mais que a 

protagonista fuja e se perca, a outra personagem irá encontrá-la. 

 Quanto a importância da imagem do artista, conforme Trevisan (2011), nota-se duas 

situações: na primeira, há uma contextualização da música onde os artistas são inseridos 

completamente pois, durante a narrativa, o Dj Zedd e os cantores Matthew Koma e Miriam 

Bryant aparecem performando nas cenas da festa onde as personagens se encontram (figura 

110); por outro lado, na segunda situação, há a música contextualizada onde os artistas são 

inseridos independentemente, como é visto nas cenas onde Zedd toca teclado (figura 111), 

Matthew Koma toca violão e dubla a música e Miriam Bryant dubla a canção. 
 

 
Figura 110: Zedd inserido como personagem na trama de "Find You". Fonte: Vevo 

 

 
Figura 111: Zedd inserido fora do contexto da trama de “Find You”. Fonte: Vevo 

 

 Ao falar sobre a forma no videoclipe de “Find You”, conforme Trevisan (2011), nota-

se a presença de ângulos de câmera normais (figura 112) no enquadramento. 

 

 
Figura 112: Ângulo de câmera normal em "Find You". Fonte: Vevo 
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 Os planos (figura 113) utilizados, por sua vez, são variados e vão dos mais abertos aos 

mais fechados e sustentam a trama em imagens de cenas internas – na mansão, onde está a 

banheira em que a protagonista tem o sonho e a festa em que as personagens se encontram; na 

caverna, onde a protagonista se refugia no meio da floresta; na inserção dos artistas enquanto 

estão performando – e externas – na parte de fora da mansão, tanto na varanda quanto onde 

está estacionada a moto; na estrada em que a protagonista percorre; na floresta de neve, onde 

se encontra a caverna e o lago. Em alguns momentos do vídeo, eles possuem uma certa 

relação com a letra da música como se vê nas imagens dos artistas em performance. 

 

 

 
Figura 113: Grande Plano Geral, Plano Geral, Plano Médio e Primeiro Plano em “Find You”, respectivamente. 

Fonte: Vevo 

 

 Dentre os movimentos de câmera utilizados no enquadramento, conforme Trevisan 

(2011), nota-se novamente o uso bastante de dolly in e dolly out acompanhando o ritmo da 

música– principalmente nas cenas internas inseridas fora do contexto da trama, em que os 

artistas dublam a canção e manuseiam instrumentos –, além de pan, travelling e tilt. As 

imagens, que são de cenas gravadas (figura 114) e animações (figura 115), são consideradas 

rápidas em relação a sua duração e velocidade e possuem muitos cortes que seguem o ritmo 

da música entre elas.  

 

 
Figura 114: Cena gravada em "Find  You”. Fonte: Vevo 
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Figura 115: Animação em "Find You". Fonte: Vevo 

 

 Quanto aos efeitos especiais, são bastante utilizados e aparecem alegoricamente e de 

forma intensa, conforme Trevisan (2011), interferindo no conteúdo em alguns momentos, 

como é visto em cenas que aparecem os pássaros em bando – quando eles estão perseguindo a 

protagonista na estrada, sobrevoando a caverna ou perseguindo novamente as duas 

personagens na floresta (figura 116). 

 
Figura 116: Pássaros perseguindo a protagonista na estrada, sobrevoando a caverna e, perseguindo as 

personagens na floresta em "Find You", respectivamente. Fonte: Vevo 

 

 Destacam-se também os efeitos especiais nas cenas em que mostra apenas a águia em 

frente à uma animação (figura 117) ou dentro da mansão (figura 118), pois o animal faz 

relação com a letra da música e interfere no conteúdo do vídeo. 

 

 
Figura 117: Águia em fundo animado em "Find You". Fonte: Zedd 

 

 
Figura 118: Águia em animação dentro da mansão em "Find You". Fonte: Vevo 
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  Além disso, percebe-se os efeitos especiais em cenas em que está nevando na janela da 

mansão – novamente com a presença da águia em frente à fundo animado – ou ainda, em 

efeitos físicos na parede iluminada (figura 119) que altera suas cores. 

 

 
Figura 119: Parede iluminada em "Find You". Fonte: Vevo 

 

 Por fim, nota-se efeitos de diferentes cores e formas animadas (figuras 120, 121 e 122) 

ao longo da trama, principalmente durante as inserções independentes dos artistas e, também 

em transições e imagens de cenas externas. 

 

 
Figura 120: Cores e formas animadas em Zedd em “Find You”. Fonte: Vevo 

 

 
Figura 121: Cores e formas animadas em Matthew Koma em "Find You". Fonte: Vevo 
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Figura 122: Cores e formas animadas em Miriam Bryant em “Find You”. Fonte: Vevo 

 

 Sendo assim, é possível enquadrar o videoclipe de “Find You” dentro de algumas das 

categorias da literatura especializada. Conforme Kaplan (1987) e seus tipos apresentados na 

grade da programação da MTV, é mais um videoclipe socialmente consciente onde mostra o 

amor problemático ao retratar uma relação em que a protagonista está fugindo, em uma 

espécie de luta por autonomia, e a outra personagem vai atrás. Nesse sentido, nas lógicas da 

estrutura visual de Goodwin (1992), classifica-se o vídeo em amplificação, pois as imagens 

adicionam novos significados durante a narrativa visual a partir da letra da canção, porém, 

não conflitam com ela como é visto principalmente nas cenas de perseguições ao longo da 

trama. 

 Por outro lado, conforme seu conteúdo visual, novamente não é possível enquadrar 

“Find You” nas classificações propostas por Carlsson (1999), pois o vídeo não pode ser 

considerado um clipe de performance devido a presença narrativa que caracteriza-se como um 

pequeno filme com um fundo musical e, também, não pode ser considerado um clipe de 

narrativa, pois contém imagens em que Zedd e Matthew estão tocando seus instrumentos e, 

Matthew e Miriam estão dublando a canção. Além disso, não se enquadraria em clipe de arte, 

proposto pelo autor, justamente devido a presença da narrativa visual e da dublagem dos 

artistas. 

 Por fim, a partir da presença da imagem dos artistas, é possível enquadrar o vídeo em 

um dos tipos dominantes propostos por Trevisan (2011). Devido a presença narrativa, com 

histórias e situações que sinalizam a trama, além dos artistas como personagens e ainda, de 

forma desconexa em inserções fora do contexto da trama, ele é considerado como história em 

evidência. Nesse sentido, o videoclipe também se caracteriza dentre as peculiaridades 

propostas nas concepções de Soares (2012), como no hibridismo ao agregar novamente 

conceitos que regem a teoria do cinema, pois o videoclipe possui uma narrativa que pode ser 

seguida independente da canção como um curta-metragem e, no neobarroco, ao unir 

novamente formas artísticas – nos efeitos durante as inserções independentes dos artistas – e 

experiências cotidianas – durante a trama das personagens. 
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 Em relação à forma, observa-se que ela influencia no conteúdo do vídeo 

principalmente devido aos efeitos especiais, responsáveis pelos pássaros que aparecem ao 

longo da trama e às animações mescladas com imagens gravadas. Além disso, a montagem 

acelerada dá ritmo à narrativa, novamente. O diferencial do videoclipe está justamente nas 

animações que aparecem em determinados momentos, que chamam atenção por seguirem o 

ritmo da música. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para finalizar essa pesquisa, é importante retomar e destacar algumas pontos, de forma 

que possam ser melhores esclarecidos e compreendidos. Assim, outros autores poderão dar 

continuidade à investigação, apropriando-a cada vez mais ao descobrir novas peculiaridades e 

características acerca do videoclipe, principalmente sobre a estética do formato na música 

eletrônica mainstream, temática deste trabalho. 

 Logo no início da pesquisa, foi visto que tanto o videoclipe quanto a música eletrônica 

tiveram suas origens na mesma época, em meados dos anos 80, e desde então se fixaram na 

indústria musical. Porém, apesar desta afirmação, deve-se lembrar que ambos possuem 

naturezas distintas, enquanto o primeiro surgiu a partir de características cinematográficas e 

televisivas, o segundo surgiu a partir de estilos musicais que se ouvia em clubes americanos 

na época. 

 Entretanto, percebeu-se que, apesar dos primeiros videoclipes a fazerem parte da 

programação de estréia da MTV serem principalmente de artistas do rock, logo após o 

formato passou a ser utilizado também por grupos precursores da música eletrônica 

mainstream, como o Depeche Mode, o New Order e o Pet Shop Boys. 

 Sendo assim, foi feito um estudo por meio da literatura especializada à respeito da 

linguagem e da estética apresentadas pelo video musical ao longo dos anos. Nota-se aqui, que 

os diferentes autores foram se complementando em relação à diferentes particularidades que 

despertaram suas inquietações sobre o formato em diferentes épocas. Reforça-se então, 

brevemente, as principais considerações feitas em suas obras. A primeira autora considerada 

relevante para atingir o objetivo deste trabalho, Kaplan (1987), focou seus estudos em 

identificar e explorar as ideologias que eram transmitidas pela emissora MTV aos 

adolescentes. Dessa forma, ela afirmou existir cinco diferentes tipos dominantes que faziam 

parte da grade de programação do canal e apresentavam suas narrativas enfatizadas no amor 

em sua maioria: os videoclipes romântico, socialmente consciente, niilista, clássico e, pós-

moderno. Conforme a autora, todos eles caracterizam o tipo pós-moderno, em que ela afirma 

apresentar uma estética relacionada ao tema das imagens e suas narrativas mostradas nos 

videoclipes. 

 Com o passar dos anos, Goodwin (1992) partiu do que ele chamou de lógicas da 

estrutura visual para apresentar suas classificações à respeito das possibilidades da 

visualização da letra da música, da melodia e da performance na estrutura do video musical. 

Neste sentido, o autor classificou essa estrutura em ilustração, amplificação e disjunção, sendo 
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que destaca-se a segunda, onde ele afirma que as imagens no videoclipe adicionam novos 

significados a partir da letra da canção, mas não conflitam com ela, e que segundo ele 

caracteriza um bom vídeo. 

 Após isso, Carlsson (1999) deu ênfase ao conteúdo visual dos videoclipes e 

classificou-os em clipe de performance, clipe de narrativa e clipe de arte. Trevisan (2011) por 

sua vez, aprofundou-se a partir da presença da imagem do artista em seus vídeos musicais 

para definir seus três diferentes tipos dominantes: artista em evidência, história em evidência 

e conceito em evidência. Além disso, é importante voltarmos a mencionar no que a autora 

denominou como videoclipe atípico, que conforme ela são caracterizados por darem ênfase à 

peculiaridades diferenciadas. Por fim, Soares (2012) caracterizou o videoclipe ao propor 

peculiaridades de três diferentes concepções que ele definiu por hibridismo, 

transtemporalidade e neobarroco. 

 Então, a partir do levantamento bibliográfico realizado para a presente pesquisa, foi 

possível adotar o processo metodológico para atingir os objetivos definidos. Neste sentido, 

estruturou-se um roteiro de observação a partir de Trevisan (2011) para identificar e analisar 

os elementos visuais presentes na estética de quatro videoclipes de música eletrônica do 

produtor e Dj Zedd, onde levou-se em consideração o conteúdo e a forma presente em cada 

um deles. 

 Após serem aplicados os processos metodológicos, afirmou-se então que os 

videoclipes da amostra foram enquadrados nas demais categorias da literatura especializada. 

Percebeu-se que a maioria deles foram enquadrados naquelas que dão ênfase à trama, como o 

clipe de narrativa de Carlsson (1999) e história em evidência de Trevisan (2011). Contudo, 

em “Stay The Night” percebeu-se que apesar de possuir uma mini-narrativa e inserções dos 

artistas performando, ele não pôde ser enquadrado em nenhuma delas, o que o caracterizou 

como um videoclipe atípico de Trevisan (2011). 

  Nesse sentido, não foi possível identificar uma nova categoria estética própria dos 

videoclipes de música eletrônica mainstream. Entretanto, é importante falar que notou-se 

peculiaridades nesses vídeos, como a participação do artista Zedd em cada um deles. Em seu 

primeiro videoclipe, “Spectrum”, o Dj aparece rapidamente em apenas uma cena, onde ele 

está interpretando um personagem da trama. Já em “Clarity”, ele aparece inserido fora do 

contexto da trama, onde ele está apenas enquadrado no plano, nem mesmo performando. Em 

“Stay The Night”, por sua vez, Zedd possui uma presença bem maior, se comparado aos 

outros. Por fim, em “Find You”, o artista aparece tanto inserido como personagem como de 

forma independente. 
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 Contudo, é importante manter sempre atualizado os estudos sobre o videoclipe e, 

pesquisar o que há de novo nas produções dos artistas, pois novas tecnologias surgem a todo o 

momento, tornando possível fazer novas experimentações e proporcionar novas abordagens 

ao público, como vimos no início da pesquisa ao mencionar o álbum visual da cantora 

Beyoncé, o vídeo interativo de Bob Dylan e o videoclipe de 24 horas de duração do cantor 

Pharrel Williams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ANDRADE, Patricia de Souza. O trabalho de produção e divulgação musical de dois djs 

de música eletrônica de Cuiabá. Cuiabá: UFMT, 2011. 

 

ARANGO, Júlian. Homens, máquinas e homens-máquina: o surgimento da música 

eletrônica. Campinas: IAUNICAMP, 2005. 

 

AZEVEDO, Thiago Teles. A música eletrônica como classificados. Brasília: Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas, 2006. 

 

BALDELLI, Débora. A música eletrônica dos djs e a produção de uma ‘nova escuta’. In: 

Anais do V Congresso Latinoamericano da Associação Internacional para o Estudo da Música 

Popular. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004. 

 

CORRÊA, Laura Josani Andrade. Breve história do videoclipe. In: VIII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação da Região Centro-Oeste – Cuiabá – MT, 2011. 

 

CORRÊA, Laura Josani Andrade. Videoclipe: potencialidade da experimentação de 

linguagens no campo do audiovisual. In: IX Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Centro-Oeste – Dourados – 5 a 7 de junho de 2008. 

 

DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria e prática. 2ed. 

Trad. Maria Angelica Marques Coutinho. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2003. 

 

FRANCESCO, Laurie Di. Mudanças estratégicas e proposta de um novo modelo 

econômico na indústria fonográfica. Rio de Janeiro: Faculdades Ibmec, 2007. 

 

GOODWIN, Andrew. Dancing in the distraction factory: music television and popular 

culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992. 

 

KAPLAN, E. Ann. Rocking around the clock: music television, postmodernism & 

consumer culture. New York: Methuen, 1987. 

 



105 
 

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades 

modernas. Trad. Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: SENAC, 2009. 

 

MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. 3ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2010. 

 

MAURÍCIO, Ariana. A co-evolução das formas e preferências estéticas: o fenômeno das 

festas eletrônicas em Maceió. In: XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Nordeste – Campina Grande – PB – 10 a 12 de Junho – 2010. 

 

MAZIERI, Bruno. (Org.) A música eletrônica no contexto das novas tecnologias de 

comunicação. In: VII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte. Manaus: 

Uninorte, 2008. 

 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

MOREIRA, Marcela. Mídia e autenticidade na música eletrônica. Salvador: UFBA, 2009. 

 

PEDROSO, M. G. MARTINS, R. (Orgs.) Admirável mundo MTV Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

 

SILVA, Eduardo. A dança de ritmos eletrônicos o novo ritual tribal. Porto Alegre: 

UFRGS, 2010. 

 

SOARES, Thiago. O videoclipe no horizonte de expectativas do gênero musical. Revista 

da associação nacional dos programas de pós-graduação em comunicação, 2005. 

 

SOARES, Thiago. O videoclipe remix. In: XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. Rio de Janeiro: Uerj, 2005. 

 



106 
 

SOARES, Thiago. Videoclipe, o elogio da desarmonia: hibridismo, transtemporalidade e 

neobarroco em espações de negociação. In: IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 

Intercom, 2007. 

 

SOARES, Thiago. Videoclipe: o elogio da desarmonia. João Pessoa: Marca de Fantasia, 

2012. 

 

SOUZA, Cláudio Manoel Duarte de. Música eletrônica e cibercultura: ideias em torno da 

sociedade, comunicação em redes telemáticas e cultura do dj. Salvador: UFBA, 2009. 

 

TREVISAN, M. K. A era MTV, análise da estética de videoclipes (1984-2009). Porto 

Alegre: PUCRS, 2011. 

 

VAZQUEZ, Eliza Rebeca Simões Neto. A aprendizagem de três produtores de música 

eletrônica de pista: a interação na pista, no ciberespaço e o envolvimento com as tecnologias 

musicais de produção. IdA UnB: Brasília, 2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

REFERÊNCIAS ONLINE 
 

ANAZ, Sílvio. Os Djs na era da música tecno. Disponível em: 

http://lazer.hsw.uol.com.br/musica-eletronica2.htm. Acesso em: 26 de outubro de 2014. 

 

CARLSSON, Sven. Audiovisual poetry or commercial salad of images: perspective on 

music video analysis. 1999. Disponível em: http://www.filmsound.org/what_is_music_video/. 

Acesso em: 22 de setembro de 2014. 

 

COACHELLA. Disponível em: http://www.coachella.com. Acesso em: 26 de agosto de 2014. 

 

ITUNES. Disponível em: http://itunes.apple.com/br/artist/Zedd/id368433979. Acesso em: 16 

de junho de 2014. 

 

LEOTE, Rosangella. Come to mommy: criação e sinestesia no videoclipe. 2003. Disponível 

https://www.academia.edu/5489551/Texto_Rosangella_com_resumo. Acesso em: 16 de junho 

de 2014. 

 

MONTEIRO, Danilo; ROMARIZ, Thiago. O mundo da música eletrônica: a história de 

dois polares da cena eletrônica: drum and bass e trance. 2012. Disponível em: 

http://omelete.uol.com.br/musica/especial-o-mundo-da-musica-eletronica-parte-

iii/#.VGcki4fhw91. Acesso em: 26 de outubro de 2014. 

 

MONTEIRO, Danilo; ROMARIZ, Thiago. O mundo da música eletrônica: os primeiros 

passos do gênero musical que mais cresce no planeta. 2012. Disponível em: 

http://omelete.uol.com.br/musica/musica-eletronica-especial-parte-i/#.VGcj6ofhw90. Acesso 

em: 26 de outubro de 2014. 

 

LOLLAPALOOZA. Disponível em: http://www.lollapalooza.com. Acesso em: 26 de agosto 

de 2014. 

 

MTV. Disponível em: http://www.mtv.pt/noticias/Zedd-o-DJ-de-que-se-fala. Aceso em: 16 de 

junho de 2014. 

 



108 
 

PIMENTEL, Cuca. Bê-a-bá da música eletrônica: um glossário para você não ficar mais 

viajando sobre o assunto. 2014. Disponível em: 

http://www.obaoba.com.br/brasil/magazine/be-ba-da-musica-eletronica. Acesso em: 26 de 

outubro de 2014. 

 

TOMORROWLAND. Disponível em: http://www.tomorrowland.com. Acesso em: 26 de 

agosto de 2014. 

 

VAGALUME. Disponível em: http://www.vagalume.com.br. Acesso em: 7 de setembro de 

2014. 

 

ZEDD. Disponível em: http://www.zedd.net. Acesso em: 16 de junho de 2014. 

 

ZEDD. Premiere: Zedd feat. Matthew Koma, ‘Spectrum’. 2012. Disponível em: 

http://www.rollingstone.com/music/videos/premiere-zedd-the-spectrum-20120815. Acesso 

em: 17 de novembro de 2014. 

 

ZEDD. Zedd and Hayley Williams go behind ‘Stay the Night’: go behind the scenes at 

EDM star and Paramore singer’s new track. 2013. Disponível em: 

http://www.rollingstone.com/music/videos/zedd-hayley-williams-20130919. Acesso em: 17 

de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

APÊNDICE A – Roteiro de observação dos critérios de análise no videoclipe 

“Spectrum” (featuring Matthew Koma) do Dj e produtor musical alemão Zedd 

 

1 VIDEOCLIPE 

 

(X) “Spectrum” ft. Matthew Koma 

(   ) “Clarity” ft. Foxes 

(   ) “Stay The Night” ft. Hayley Williams 

(   ) “Find You” ft. Matthew Koma, Miriam Bryant 

 

2 FORMA 

 

2.1 ENQUADRAMENTO 

 

2.1.1 Ângulos de câmera 

 (X) Normais    (X) Diferenciados 

 

2.1.2 Planos 

 (X) GPG Grande Plano Geral (X) PG Plano Geral 

 (X) PC Plano Conjunto  (X) PA Plano Americano 

 (X) PM Plano Médio   (X) PP Primeiro Plano 

 (X) Close    (X) Plano Detalhe 

 

2.1.3 Movimentos de câmera 

 (X) Zoom in    (X) Zoom out 

 (   ) Travelling    (X) Tilt 

 (X) Outros: Dolly in, pan. 

 

2.2 IMAGEM 

 

2.2.1 Duração e velocidade das cenas 

 (   ) Lentas    (X) Rápidas 

 

2.2.2 Cortes entre as cenas 
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 (   ) Poucos cortes   (X) Muitos cortes 

 (   ) Seguem o ritmo da música (   ) Não seguem o ritmo da música 

 

2.2.3 Tipos de imagens 

 (X) Cenas gravadas   (   ) Cenas de arquivo 

 (   ) Desenho 

 

2.3 EFEITOS ESPECIAIS 

 

2.3.1 Tipos 

 (   ) Desenho animado  (   ) 3D 

 (X) Animação de objetos  (X) Transição entre as cenas 

 (X) Efeitos de cor 

 

2.3.2 Relevância 

 (X) Poucos efeitos especiais  (   ) Muitos efeitos especiais 

 (   ) Foco do videoclipe  (   ) Aparecem alegoricamente 

 

3 CONTEÚDO 

 

3.1 GÊNERO 

 (X) Ficcional    (   ) Real 

 (X) Surreal 

 

3.2 MENSAGEM 

 (   ) Literal    (X) Contextual 

 (   ) Nenhuma 

 

3.3 IMPORTÂNCIA DA IMAGEM DO ARTISTA 

 (   ) Foco no artista com inserções dele em contextos complementares. 

 (   ) Contextualização do artista em que ele estrutura um fio condutor. 

 (X) Contextualização da música onde o artista é inserido completamente. 

 (X) Artista fora de foco. 

 (   ) Música contextualizada onde o artista é inserido independentemente. 
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APÊNDICE B – Roteiro de observação dos critérios de análise no videoclipe de 

“Clarity” (featuring Foxes) do Dj e produtor musical alemão Zedd 

 

1 VIDEOCLIPE 

 

(   ) “Spectrum” ft. Matthew Koma 

(X) “Clarity” ft. Foxes 

(   ) “Stay The Night” ft. Hayley Williams 

(   ) “Find You” ft. Matthew Koma, Miriam Bryant 

 

2 FORMA 

 

2.1 ENQUADRAMENTO 

 

2.1.1 Ângulos de câmera 

 (X) Normais    (X) Diferenciados 

 

2.1.2 Planos 

 (X) GPG Grande Plano Geral (X) PG Plano Geral 

 (X) PC Plano Conjunto  (X) PA Plano Americano 

 (X) PM Plano Médio   (X) PP Primeiro Plano 

 (X) Close    (X) Plano Detalhe 

 

2.1.3 Movimentos de câmera 

 (   ) Zoom in    (   ) Zoom out 

 (X) Travelling    (X) Tilt 

 (X) Outros: Pan, dolly in, dolly out 

 

2.2 IMAGEM 

 

2.2.1 Duração e velocidade das cenas 

 (X) Lentas    (X) Rápidas 

 

2.2.2 Cortes entre as cenas 
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 (   ) Poucos cortes   (X) Muitos cortes 

 (X) Seguem o ritmo da música (   ) Não seguem o ritmo da música 

 

2.2.3 Tipos de imagens 

 (X) Cenas gravadas   (   ) Cenas de arquivo 

 (   ) Desenho 

 

2.3 EFEITOS ESPECIAIS 

 

2.3.1 Tipos 

 (   ) Desenho animado  (   ) 3D 

 (   ) Animação de objetos  (X) Transição entre as cenas 

 (X) Efeitos de cor 

 

2.3.2 Relevância 

 (   ) Poucos efeitos especiais  (X) Muitos efeitos especiais 

 (   ) Foco do videoclipe  (X) Aparecem alegoricamente 

 

3 CONTEÚDO 

 

3.1 GÊNERO 

 (X) Ficcional    (   ) Real 

 (X) Surreal 

 

3.2 MENSAGEM 

 (   ) Literal    (X) Contextual 

 (   ) Nenhuma 

 

3.3 IMPORTÂNCIA DA IMAGEM DO ARTISTA 

 (   ) Foco no artista com inserções dele em contextos complementares. 

 (X) Contextualização do artista em que ele estrutura um fio condutor. 

 (   ) Contextualização da música onde o artista é inserido completamente. 

 (   ) Artista fora de foco. 

 (X) Música contextualizada onde o artista é inserido independentemente. 
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APÊNDICE C – Roteiro de observação dos critérios de análise no videoclipe de “Stay 

The Night” (featuring Hayley Williams) 

 

1 VIDEOCLIPE 

 

(   ) “Spectrum” ft. Matthew Koma 

(   ) “Clarity” ft. Foxes 

(X) “Stay The Night” ft. Hayley Williams 

(   ) “Find You” ft. Matthew Koma, Miriam Bryant 

 

2 FORMA 

 

2.1 ENQUADRAMENTO 

 

2.1.1 Ângulos de câmera 

 (X) Normais    (X) Diferenciados 

 

2.1.2 Planos 

 (   ) GPG Grande Plano Geral (X) PG Plano Geral 

 (X) PC Plano Conjunto  (X) PA Plano Americano 

 (X) PM Plano Médio   (X) PP Primeiro Plano 

 (X) Close    (X) Plano Detalhe 

 

2.1.3 Movimentos de câmera 

 (   ) Zoom in    (   ) Zoom out 

 (   ) Travelling    (X) Tilt 

 (X) Outros: Pan, dolly in, dolly out, 

 

2.2 IMAGEM 

 

2.2.1 Duração e velocidade das cenas 

 (   ) Lentas    (X) Rápidas 

 

2.2.2 Cortes entre as cenas 
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 (   ) Poucos cortes   (X) Muitos cortes 

 (X) Seguem o ritmo da música (   ) Não seguem o ritmo da música 

 

2.2.3 Tipos de imagens 

 (X) Cenas gravadas   (   ) Cenas de arquivo 

 (   ) Desenho 

 

2.3 EFEITOS ESPECIAIS 

 

2.3.1 Tipos 

 (   ) Desenho animado  (   ) 3D 

 (   ) Animação de objetos  (X) Transição entre as cenas 

 (   ) Efeitos de cor 

 

2.3.2 Relevância 

 (   ) Poucos efeitos especiais  (X) Muitos efeitos especiais 

 (X) Foco do videoclipe  (   ) Aparecem alegoricamente 

 

3 CONTEÚDO 

 

3.1 GÊNERO 

 (X) Ficcional    (   ) Real 

 (   ) Surreal 

 

3.2 MENSAGEM 

 (   ) Literal    (X) Contextual 

 (   ) Nenhuma 

 

3.3 IMPORTÂNCIA DA IMAGEM DO ARTISTA 

 (   ) Foco no artista com inserções dele em contextos complementares. 

 (   ) Contextualização do artista em que ele estrutura um fio condutor. 

 (   ) Contextualização da música onde o artista é inserido completamente. 

 (   ) Artista fora de foco. 

 (X) Música contextualizada onde o artista é inserido independentemente. 
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APÊNDICE D – Roteiro de observação dos critérios de análise no videoclipe de “Find 

You” (featuring Matthew Koma and Miriam Bryant) 

 

1 VIDEOCLIPE 

 

(   ) “Spectrum” ft. Matthew Koma 

(   ) “Clarity” ft. Foxes 

(   ) “Stay The Night” ft. Hayley Williams 

(X) “Find You” ft. Matthew Koma, Miriam Bryant 

 

2 FORMA 

 

2.1 ENQUADRAMENTO 

 

2.1.1 Ângulos de câmera 

 (X) Normais    (X) Diferenciados 

 

2.1.2 Planos 

 (X) GPG Grande Plano Geral (X) PG Plano Geral 

 (X) PC Plano Conjunto  (X) PA Plano Americano 

 (X) PM Plano Médio   (X) PP Primeiro Plano 

 (   ) Close    (X) Plano Detalhe 

 

2.1.3 Movimentos de câmera 

 (   ) Zoom in    (   ) Zoom out 

 (X) Travelling    (X) Tilt 

 (X) Outros: Dolly in, Dolly out, Pan. 

 

2.2 IMAGEM 

 

2.2.1 Duração e velocidade das cenas 

 (   ) Lentas    (X) Rápidas 

 

2.2.2 Cortes entre as cenas 
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 (   ) Poucos cortes   (X) Muitos cortes 

 (X) Seguem o ritmo da música (   ) Não seguem o ritmo da música 

 

2.2.3 Tipos de imagens 

 (X) Cenas gravadas   (   ) Cenas de arquivo 

 (   ) Desenho 

 

2.3 EFEITOS ESPECIAIS 

 

2.3.1 Tipos 

 (X) Desenho animado   (   ) 3D 

 (   ) Animação de objetos  (   ) Transição entre as cenas 

 (X) Efeitos de cor 

 

2.3.2 Relevância 

 (   ) Poucos efeitos especiais  (X) Muitos efeitos especiais 

 (   ) Foco do videoclipe  (X) Aparecem alegoricamente 

 

3 CONTEÚDO 

 

3.1 GÊNERO 

 (X) Ficcional    (   ) Real 

 (X) Surreal 

 

3.2 MENSAGEM 

 (   ) Literal    (X) Contextual 

 (   ) Nenhuma 

 

3.3 IMPORTÂNCIA DA IMAGEM DO ARTISTA 

 (   ) Foco no artista com inserções dele em contextos complementares. 

 (   ) Contextualização do artista em que ele estrutura um fio condutor. 

 (X) Contextualização da música onde o artista é inserido completamente. 

 (   ) Artista fora de foco. 

 (X) Música contextualizada onde o artista é inserido independentemente. 
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ANEXO A – Site do Zedd 
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ANEXO B – Fan Page do Zedd 
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ANEXO C – Soundcloud do Zedd 
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ANEXO D – Vevo do Zedd 
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ANEXO E – Canal no Youtube do Zedd 
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ANEXO F – Instagram do Zedd 
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ANEXO G – Twitter do Zedd 
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ANEXO H – Letra traduzida de “Spectrum” (featuring Matthew Koma)117 

 

Inspirando você quando quero que você saia 

Encontrando a nossa verdade em um esperança de dúvida 

Deitando dentro do nosso drama silencioso, a-a-ah 

Trazendo o coração como um sonho roubado 

Abrindo céus com as suas chaves quebradas 

Ninguém mais pode nos cegar 

 

Corremos para onde as luzes não nos perseguirão 

Nós nos esconderemos onde o amor pode nos salvar 

Nunca deixarei você partir 

Correremos para onde as luzes não nos perseguirão 

Nós nos esconderemos onde o amor pode nos salvar 

Nunca deixarei você partir 

 

Inspirando você quando quero que você saia 

Encontrando a nossa verdade em uma esperança de dúvida 

Deitando dentro do nosso drama silencioso, a-a-ah 

Trazendo o coração como um sonho roubado 

Abrindo céus com as suas chaves quebradas 

Ninguém pode mais nos cegar 

 

Correremos para onde as luzes não nos perseguirão 

Nós nos esconderemos onde o amor pode nos salvar 

Nunca deixarei você partir 

Correremos para onde as luzes não nos perseguirão 

Nós nos esconderemos onde o amor pode nos salvar 

Nunca deixarei você partir 

Inspirando você quando quero que você saia 

Encontrando a nossa verdade em uma esperança de dúvida 

Deitando dentro do nosso drama silencioso, a-a,ah 

                                                
117 Disponível em: http://www.vagalume.com.br. Acesso em: 7 de setembro de 2014. 
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ANEXO I – Letra traduzida de “Clarity” (featuring Foxes)118 

 

Mergulho quente em ondas congeladas 

Onde o passado retorna à vida 

Se me preocupo com a dor egoísta 

Valeu a pena toda vez 

Ficar parado bem antes de colidirmos 

Porque nós dois sabemos como isso termina 

Um relógio faz tic-tac até quebrar seu vidro 

E me afogo de novo em você 

 

Porquê você é o pedaço de mim 

Que eu gostaria de não precisar 

Perseguindo implacavelmente 

Ainda luto e eu não sei por quê 

Se o nosso amor é tragédia, por que você é meu remédio? 

Se o nosso amor é insano, por que você é minha lucidez? 

 

Se o nosso amor é tragédia, por que você é meu remédio? 

Se o nosso amor é insano, por que você é minha lucidez? 

 

Caminhe pelo meio de uma parada em vermelho 

E recuse-se a fazer reparações 

Isso penetra fundo em nosso chão 

E nos faz esquecer de todo o senso comum 

Não fale enquanto eu tento ir embora 

Porque nós dois sabemos o que nós escolheremos 

Se você puxar, então eu empurrarei até bem ao fundo 

E cairei de volta para você 

 

Porque você é o pedaço de mim 

Que eu gostaria de não precisar 

                                                
118 Disponível em: http://www.vagalume.com.br. Acesso em: 7 de setembro de 2014. 
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Perseguindo implacavelmente 

Ainda luto e eu não sei por quê 

 

Se o nosso amor é tragédia, por que você é meu remédio? 

Se o nosso amor é insano, por que você é minha lucidez? 

 

Por que você é minha lucidez? 

Por que você é meu remédio? 

Por que você é minha lucidez? 

Por que você é meu remédio? 

 

Se o nosso amor é tragédia, por que você é meu remédio? 

Se o nosso amor é insano, por que você é minha lucidez? 
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ANEXO J – Letra traduzida de “Stay The Night” (featuring Hayley Williams)119 

 

Eu sei que estamos de cabeça para baixo 

Então dobre sua língua e me ouça 

Eu sei que fomos feitos para terminar 

E daí se eu não me importar 

Você apaga as luzes, eu vou fechar as cortinas 

Não deixe a luz dos seus olhos desaparecer 

Eu sei que fomos feitos para terminar 

 

Você vai ficar esta noite? 

Você vai ficar esta noite? oh oh 

Você vai ficar esta noite? 

Você vai ficar esta noite? 

Não significa que estamos amarrados pela vida toda 

Então, você vai ficar esta noite? 

 

Você vai ficar esta noite? 

Não significa que estamos amarrados pela vida toda 

Então, você vai ficar esta noite? 

 

Eu sou um fogo, você gasolina 

Venha se despejar em mim 

Vamos deixar esse lugar em chamas 

Só mais uma vez 

 

Você apaga as luzes, eu vou fechar as cortinas 

Não feixe a luz dos seus olhos desaparecer 

Eu sei que fomos feitos para terminar 

E daí se eu não me importar 

Você vai ficar esta noite? 

Você vai ficar esta noite? 

                                                
119 Disponível em: http://www.vagalume.com.br. Acesso em: 7 de setembro de 2014. 
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Você vai ficar esta noite? 

Você vai ficar esta noite? 

Não significa que estamos amarrados pela vida toda 

Então, você vai ficar esta noite? 

 

Você vai ficar esta noite? 

Você vai ficar esta noite? 

Não significa que estamos amarrados pela vida toda 

 

Então, você vai ficar esta noite? 

Você vai ficar esta noite? 

Você vai ficar esta noite? 

Oh oh oh, você vai ficar esta noite? 
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ANEXO K – Letra traduzida de “Find You” (featuring Matthew Koma and Miriam 
Bryant)120 
 

O amor silencioso está chamando a fé 

Para me destruir pelo seu caminho 

Em ecos que você pode sentir 

E ensaiar a forma que você cura 

 

Faça-os dançar 

Assim como você 

Porque você me faz mexer 

Sim, você sempre me faz dar um passo 

 

Vou fugir com as suas pegadas 

Vou construir uma cidade que sonha por dois 

E se você se perder 

Eu vou encontrar você 

 

Palavras ásperas 

Nós quase usamos 

Somos fogos de artifício com o fusível molhado 

Aviões com rodas de papel 

Com o mesmo calcanhar de Aquiles 

 

Faça-os dançar 

Assim como você 

Porque você me faz mexer 

Sim, você me faz dar um passo 

 

Vou fugir com as suas pegadas 

Vou construir uma cidade que sonha por dois 

E se você se perder 

Eu vou encontrar você 

                                                
120 Disponível em: http://www.vagalume.com.br. Acesso em: 7 de setembro de 2014. 
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Sim, você sempre me faz dar um passo 

 

Abra o seu céu 

Ilumine a sua noite 

Ao ritmo da vida 

Ilumine a sua noite 

Ilumine o seu amor 

Ilumine a sua noite 

 

Eu vou encontrar você 

 

Faça-os dançar 

Assim como você 

Porque você me faz mexer 

Sim, você sempre me faz dar um passo 

 

Vou fugir com as suas pegadas 

Vou construir uma cidade que sonha por dois 

E se você se perder 

Eu vou encontrar você 

 

Sim, você sempre me faz dar um passo 

Ilumine a sua noite 

Ilumine a sua noite 

Ilumine, ilumine 

Ilumine a sua noite 

Eu vou encontrar você 

 

Faça-os dançar 

Assim como você 

Porque você me faz mexer 

Sim, você sempre me faz dar um passo 

 


