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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisa quais elementos estéticos configuram e formatam os lyric vídeos a 

partir dos vídeos da cantora Katy Perry. Foi observado a partir de quando o processo 

imagético lyric video começou a surgir e movimentar as publicitações das bandas, buscando a 

origem do formato. Além de ser descritos os elementos audiovisuais que constituem a estética 

dos lyric vídeos, diferenciando a estética do videoclipe para o lyric vídeo e assim, analisam-se 

como os elementos audiovisuais compõem e configuram a categoria de lyric videos nos 

vídeos da Katy Perry. Para isso, buscou-se elucidar conceitos pertinentes à plataforma digital 

que a estática é divulgada, o site Youtube e o formato da estética, o videoclipe, além da 

origem dos lyric videos e a importância da cantora Katy Perry na evolução da estética. Com 

base na materialidade selecionada e de acordo com o referencial teórico pesquisado, foi feita 

uma análise de conteúdo dos 5 lyric videos selecionados.  

 

Palavras-chave: divulgação; estética audiovisual; lyric video; Katy Perry; música. 

 

ABSTRACT 

This research analyzes the aesthetic elements which configure and format the lyric videos 

from video of singer Katy Perry. Was observed from when the imagery process lyric video 

began to emerge and move the publicitações bands, seeking the origin of the format. Besides 

being described audiovisual elements that constitute the aesthetics of lyric videos, 

differentiating the aesthetics of the video clip for the lyric video and thus be analyzed as 

audiovisual elements compose and configure the category of lyric videos on videos of Katy 

Perry. For this, we sought to elucidate the relevant digital platform that static concepts is 

disclosed, the Youtube site and format of the aesthetic, the music video, besides the origin of 

lyric videos and importance of singer Katy Perry in the evolution of aesthetics. Based on the 

selected and in accordance with the theoretical researched materiality, a content analysis of 5 

selected lyric videos was taken. 

 

Keywords: disclosure; audiovisual aesthetics, lyric video, Katy Perry, music. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma sociedade onde construímos representações para tudo. Construímos 

imagens para pensamentos, sensações e até mesmo para a música. E foi com essa necessidade 

de representar o imaginário, unida às possibilidades audiovisuais, que hoje se torna 

impossível não ligarmos a música com algum componente imagético, sobretudo, a partir da 

popularização do formato videoclipe.  

Segundo Trevisan,  

 
O videoclipe desenvolveu-se como um formato audiovisual impulsionado pelo 

avanço tecnológico das mídias e das consequências observadas nas linguagens e 

conteúdos produzidos. 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.9-10). 

 

Há diversas denominações para o formato. O videoclipe musical pode ser uma peça 

promocional para uma música, para um cantor ou para uma banda. O formato ainda pode 

tomar carácter artístico tornando-se um objeto de entretenimento, distração e, ainda, pode se 

tornar um bem de consumo, já que pode ser adquirido em suportes como DVD e Blu-ray. 

Com a consagração do videoclipe nos canais de TV especializados e se tornando um dos 

principais meios de promoção da música e do artista, atualmente, o formato migra para a 

maior rede de computadores, a internet, e assim, possibilita o desenvolvimento de novas 

estéticas, como por exemplo, os chamados lyric videos. 

Trata-se basicamente de um vídeo onde é exibida a letra da canção em sincronia com a 

música. A apresentação da letra da música nas imagens é a principal diferença se comparado 

aos videoclipes musicais. Com o aumento das bandas e cantores que aderiram a estética, o 

lyric video vem se tornando popular e despertando cada vez mais a atenção dos consumidores 

de música.  

Além da letra, são explorados muitos efeitos de computação gráfica para garantir o 

entretenimento dos fãs que buscam as letras para poder acompanhar corretamente enquanto a 

música é reproduzida. Nesse sentido, mais do que divulgar a letra da canção, o formato 

também pode ser utilizado para aquecer as expectativas relacionadas ao videoclipe inicial da 

música já que o lyric video é lançado antes e assim pode parecer como um teaser. O conceito 

de teaser pode ser explicado através da descrição dada por Sampaio (2003, p. 373): 

“Mensagem curta que antecede o lançamento de uma campanha publicitária, gerando 
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expectativa para ela. Pode ou não ser identificada (ou seja, ter o nome da empresa ou marca)”. 

A base desse produto publicitário está fundada na curiosidade que é despertada nas pessoas, 

explorando e incentivando a dúvida e a expectativa por uma resolução da mensagem. Porém, 

diferente do teaser, o lyric video não necessita de outra peça para ser compreendido ou 

solucionado, ele possui a sua própria compreensão e assim, mesmo que em alguns exemplos 

ele contém capturas do videoclipe musical que ainda não foi lançado, ele não pode ser 

definido como um teaser. 

Antes de se tornar uma peça oficial na divulgação das músicas dos cantores e bandas, 

os fãs eram os criadores desse formato de uma forma amadora e os compartilhavam em sites 

especializados de vídeos como o Youtube. Estes vídeos eram criados para disponibilizar a 

música gratuitamente na rede já que se tornou muito comum entre os internautas ouvir música 

pelo site Youtube, além de homenagear os artistas através das fotos dos mesmos que eram 

inseridas nos vídeos. Porém, esses lyric vídeos não oficiais, frequentemente tinham letras 

imprecisas ou mal soletradas, e em alguns casos, para burlar o sistema automático de direitos 

autorais do site, a música era acelerada levemente, deturpando o áudio original para que assim 

suas homenagens pudessem sobreviver. Gravadoras e artistas apostaram na ideia dos fãs e 

começaram a criar a estética de forma profissional e oficial.  

Essa tendência tem início no ano de 2010 segundo o vídeo “A brief history of Lyric 

videos”
1
 (2013). Em maio de 2010, a cantora e compositora norte americana Katy Perry 

começou a lançar simples lyric videos oficiais em seu canal no site Youtube, onde era possível 

encontrar somente legendas sincronizadas com a música em uma foto de fundo. Porém, foi 

em agosto de 2010, que o cantor norte americano Cee-Lo Green fez o primeiro popular lyric 

vídeo para a música “Fuck You”, um dos seus maiores hits. A música foi lançada pelo cantor 

primeiramente apenas no formato lyric video no site Youtube no dia 19 de agosto de 2010 e só 

seria disponibilizada para compra e download no dia 14 de setembro de 2010 no site Itunes 

Store
2
, o que fez com que o lyric video da canção se tornasse um sucesso mundial ainda maior 

já que antes da venda, só podia ser ouvida através do formato.  A partir desse momento, o 

número de produções aumentou e a estética começa a ser explorada como mais uma forma de 

promoção da música.  

                                                 
1
 Video A brief history of Lyric videos  de 2013, disponível no perfil do usuário Tom Scott, no site Youtube. 

2
 iTunes é um reprodutor de áudio, desenvolvido pela Apple, para reproduzir e organizar música digital, arquivos 

de vídeo e para a compra de arquivos de mídia digital no formato gestão de gestor de direitos digitais FairPlay. 

A iTunes Store é o componente do iTunes pelo qual os usuários podem comprar arquivos de mídia digital dentro 

do próprio programa. 



10 

 

Alguns dos lyric videos ainda usam técnicas do design, e trouxe a arte de motion 

graphics de volta aos olhos do público a qual, segundo Velho (2008) é: 

 
[...] uma área de criação que permite combinar e manipular livremente no espaço-

tempo camadas de imagens de todo o tipo temporalizadas ou não (vídeo, fotografias, 

grafismos e animações) juntamente com música, ruídos e efeitos sonoros (VELHO, 

2008, p. 19). 

 

É possível perceber que o lyric vídeo é um assunto recente, pouco discutido e 

explorado academicamente, mas que nos últimos três anos se tornara mundialmente popular e 

uma das principais formas de divulgação de artistas da musica pop. É possível notar também, 

que os lyric videos guardam semelhanças com os videoclipes, pois são formatos audiovisuais 

que tem o intuito de divulgar as musicas de trabalho dos artistas. 

Segundo Brandini, o videoclipe:  

 
É, antes de tudo, uma ferramenta publicitária, onde se divulga um produto – a banda, 

o cantor (a), a música, através de uma estética de imagens. Dessa forma, como um 

instrumento publicitário, o videoclipe cria novas realidades de consumo das 

músicas. As mensagens transmitidas ultrapassam as letras das canções, divulgando 

tendências, comportamentos e produtos, que “expropriados de seu valor de uso 

original, adquirem pseudo-valores para serem consumidos como objetos (...). Os 

elementos visuais são articulados numa (não) narrativa que expressa em imagens 

difusas, contraditórias e fugazes, significados presentes na música” (BRANDINI, 

2006, p.4).  

 

 O investimento na estética dos lyric videos é muito grande além de haver atualmente, 

uma maior atenção por parte dos artistas e gravadoras por produzirem um lyric video a cada 

música lançada, visto que, aparentemente o formato possui uma produção simples, com custo 

baixo e de rápida criação se comparado ao desenvolvimento do videoclipe musical da canção. 

O número de produções aumentou e a estética ganhou cuidado especial causando expectativas 

entre os consumidores de música semelhantes as que são causadas pela espera do videoclipe 

oficial da canção. Essa atenção pode ser observada na produção do lyric video da música 

“Here's To Never Growing Up” (2013) da cantora canadense Avril Lavigne. O lyric video é 

composto por fotos e pequenas filmagens feitas por seus fãs que foram incentivados pela 

cantora para envia-los através de sua página no site Facebook semanas antes do lançamento, o 

que trouxe grande divulgação e espera pelo formato. Outro exemplo é o lyric video da canção 

“Heart Attack” (2013) da cantora americana Demi Lovato. A produção também é dedicada 

aos fãs já que durante a exibição da letra são apresentadas hashtags
3
 criadas por eles e 

relacionadas à cantora no site de rede social Twitter. 

                                                 
3
 Hashtags são palavras-chave antecedidas pelo símbolo "#", que designam o assunto o qual está se discutindo 

em tempo real no site de rede social Twitter. 
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No que se refere a elementos estéticos, alguns cantores e bandas acabam apresentando 

novas formas de inserir a letra da canção em sincronia com a música e assim criam novas 

tendências e experimentações dentro da linguagem, a qual se torna muitas vezes mais um 

videoclipe para a música de trabalho do artista. Exemplos disso são lyric videos que contém 

cenas especialmente gravadas para a peça em questão, como é possível observar no lyric 

video da canção "I Won't Give Up" do cantor norte-americano Jason Mraz, que mostra os 

versos da canção impressos em cartas, papeis, capas de cadernos e livros, e bilhetes 

espalhados pela sala de uma casa, onde está o cantor como é possível observar na figura.  

 

 
Fig.1: Frame do video “Jason Mraz – I Won’t Give Up (Lyric video)”. 

 

Produção como esta também é encontrada no lyric video do cantor norte americano 

Justin Timberlake para a música “Suit & Tie” (2013). Cenas do cantor se dirigindo e se 

preparando para a sessão de fotos do encarte do seu novo álbum são mostradas enquanto a 

letra da canção é apresentada sobre as cenas e em lugares específicos como o aparelho de som 

do carro o qual o cantor dirige.  Na figura 2, é possível visualizar a forma de apresentação dos 

versos da canção. 

 

 
Fig.2: Frame do video “Justin Timberlake – Suit & Tie (Lyric video) ft. JAY-Z”. 
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O lyric video ainda tem sua maior veiculação na internet, porém o sucesso e a 

notoriedade desta estética estão fazendo com que canais de televisão especializados em 

música e videoclipes transmitam também os lyric videos além dos videoclipes tradicionais das 

canções. O formato atualmente é lançado por diversas bandas e cantores de muitos países 

como, por exemplo, o lyric video da música “Gringo” da banda brasileira de pop Banda Uó, 

que pode ser visualizado na figura 3, o que constata que a técnica ultrapassa o cenário musical 

norte americano e assim dissemina a estética no cenário musical mundial, inclusive no Brasil. 

Percebe-se que esta estética está em grande ascensão. 

 

 
Fig.3: Frame do video “Banda Uó – Gringo (Lyric video)”. 

 

Acredita-se que o presente trabalho possui relevância para as pesquisas na área 

publicitária, já que o formato do lyric video é o videoclipe e este é uma ferramenta publicitária 

que divulga um produto. Além disso, foi realizada uma pesquisa no âmbito digital e o assunto 

não foi encontrado em estudos acadêmicos. O formato ainda está cada vez mais presente no 

cotidiano dos consumidores de música, resultado do aumento do uso no mercado musical nos 

últimos três anos. Surgem diferentes formas de apresentar a estética, o que torna alguns 

artistas e bandas destaque dentro dessa nova forma de promoção da música, como exemplo, a 

cantora e compositora norte americana Katy Perry, que ao longo de sua carreira vêm lançando 

lyric videos a cada música de trabalho e se tornando uma referência para o formato, já que foi 

uma das pioneiras nesta ação. Sendo assim, elegeu-se como objeto deste estudo os lyric 

videos: “California Gurls” (2010), “Not like the movies” (2010), “Firework” (2010), “Part of 

me” (2012) e “Wide awake” (2012) da cantora Katy Perry. 

Toma-se então como problema de pesquisa, identificar que elementos estéticos 

configuram e formatam os lyric vídeos a partir dos vídeos da cantora Katy Perry. Nesse 

sentido, pretendeu-se observar a partir de quando o processo imagético lyric video começou a 

surgir ou movimentar as publicitações das bandas, buscando a origem do formato. Além de 
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descrever os elementos audiovisuais que constituem a estética dos lyric vídeos, diferenciar a 

estética do videoclipe para o lyric vídeo e assim, analisar como os elementos audiovisuais 

compõem e configuram a categoria de lyric videos nos vídeos da Katy Perry. 

Para tanto, criou-se dois eixos principais para análise do conteúdo a partir dos lyric 

videos selecionados. A imagem que está ao fundo do vídeo e a letra que é o texto da canção. 

A partir desses dois eixos, foram feitas categorias de análise. No eixo fundo do vídeo, foram 

criadas categorias como se há imagem ou não imagem como plano de fundo durante a 

apresentação da letra, se há imagem do artista ou a capa do álbum ou a capa do single e ainda 

se há cenas do videoclipe musical que não tinha sido lançado. No eixo letra, foram criadas 

categorias como legendas para os versos apresentados em forma de legendas convencionais, 

animação e efeitos especiais para indagar quais animações e efeitos são usados na 

apresentação da letra e se a forma que a letra é apresentada constrói novos significados. 

Assim, a fim de dar conta do assunto, expõe-se no referencial teórico: o Youtube, o 

videoclipe e o lyric video. No primeiro capitulo é abordado o maior site de compartilhamento 

de vídeos, o Youtube, o principal canal de divulgação dos lyric videos. No capítulo, o site 

Youtube é apresentado e busca entender de que forma ele é classificado como um site de redes 

sociais além de traçar um estudo a fim de compreender a disseminação da tecnologia e a 

popularização dos suportes para criação e produção audiovisual que fazem dos usuários, 

importantes geradores de conteúdo. No capítulo 2, videoclipe, é criado um estudo para 

entender o formato que deu origem ao lyric vídeo a fim de alcançar a compreensão de suas 

delimitações, história e embasamentos teóricos deste produto publicitário. O capítulo 3, Lyric 

Video: a nova divulgação da música, é composto de um estudo desde a sua origem até a sua 

ascensão atual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2 YOUTUBE: O CANAL DO LYRIC VIDEO 

 

Fundado em fevereiro de 2005 pelo design Chad Hurley e dois profissionais de ciência 

da computação, Steve Chen e Jawed Karim, o site Youtube trouxe aos internautas um grande 

diferencial, a possibilidade de visualização online sem que o usuário tenha a necessidade de 

fazer o download do arquivo para posteriormente poder assisti-lo em seu computador. Com o 

sucesso e a consagração do site de compartilhamentos de vídeos online, o Youtube se tornou 

um verdadeiro site de rede social no qual, milhões de usuários dividem, entre outras, suas 

próprias criações. De acordo com Recuero (2009): 

 
Sites de redes sociais são os espaços utilizados para a expressão das redes sociais na 

Internet. [...] foram definidos por Boyd & Ellison (2007) como aqueles sistemas que 

permitem i) a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; ii) 

a interação através de comentários; e iii) a exposição pública da rede social de cada 

ator (RECUERO, 2009, p.102).  

 

Assim, os sites de redes sociais permitem individualização, mostram as redes sociais 

digitais de cada usuário cadastrado de forma pública e possibilitam interações entre os 

internautas, os chamados por Recuero (2009) de atores sociais. A autora ainda apresenta uma 

divisão de dois tipos de sites de redes sociais digitais, os apropriados e aqueles estruturados. 

A autora descreve sites de redes sociais propriamente ditos como “aqueles que compreendem 

a categoria dos sistemas focados em expor e publicar as redes sociais dos atores [...], ou seja, 

cuja finalidade está relacionada à publicização dessas redes” (RECUERO, 2009, p.104). 

Como exemplos de sites estruturados podemos citar o Facebook e Orkut, que visam a 

interação de seus usuários em expor as suas redes sociais. Já os sites de redes sociais 

apropriados, para a autora, são  “aqueles sistemas que não eram, originalmente, voltados para 

mostrar redes sociais, mas que são apropriados pelos atores com este fim” (RECUERO, 2009, 

p.104). 

Portanto, o Youtube pode ser denominado como um site de rede social apropriado já 

que sua finalidade é o compartilhamento de vídeos online e não a exposição das redes sociais 

de seus usuários, porém, há interação através dos comentários nos vídeos e as redes sociais 

são criadas a partir das inscrições feitas nos canais de cada usuário.   

Além do envio de materiais audiovisuais dos próprios usuários e assim o 

compartilhamento destes no site, o Youtube possibilita o transporte dos vídeos para outros 

sites e plataformas como blogs e redes sociais, o que torna muito maior o alcance de 

visibilidades destes arquivos. Neste contexto é possível perceber que as produções criadas 

pelos usuários, diversas vezes, essas com interessante valor criativo, acabam gerando novos 
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produtos midiáticos. Segundo Jenkins (2009), ao disponibilizar livremente no ambiente 

virtual um canal de distribuição de conteúdo de mídia amador e semiprofissional, o YouTube 

estimula novas atividades de expressão – seja através de eventos de grande relevância na 

mídia, seja em suas operações cotidianas. 

Com a disseminação da tecnologia e a popularização dos suportes para criação e 

produção audiovisual, o público em geral tem mais facilidade de ter o acesso e pode ser um 

gerador de conteúdo. Bernar (2011) comenta sobre essa facilidade de acesso: 

 

A facilidade de acesso à tecnologia, o número de lan houses espalhadas pelo país, as 

diversas possibilidades de velocidades e planos de Internet pagos por meio de 

operadoras de celular com a tecnologia 3G ou de Internet em banda larga, 

proporcionaram aos indivíduos o desejo da autoexposição, em consequência também 

de um indivíduo inserido na pós-modernidade que sofreu uma transferência para a 

web (BERNAR, 2011, p.16). 

 

O acesso às tecnologias que proporcionam a satisfação do desejo dos indivíduos por a 

auto exposição se tornou ainda mais fácil com a popularização de plataformas que oferecem 

essa prática. O site YouTube é um ótimo exemplo já que o mesmo permite que qualquer 

individuo possa criar um perfil onde nele é possível compartilhar seus vídeos sejam eles suas 

criações ou não, em outras palavras, pode ser considerado um facilitador de mídia. Com 

relação a interação dos usuários no Youtube, Jenkins (2009, p.349), comenta: 

 

A participação [de usuários] ocorre em três níveis diferentes, nesse caso – produção, 

seleção e distribuição. (...) Nenhuma dessas atividades é nova, mesmo que no 

contexto da mídia digital, mas o YouTube foi o primeiro a unir essas três funções 

numa única plataforma e a direcionar tanta atenção ao papel das pessoas comuns 

nesta paisagem transformada das mídias (JENKINS, 2009, p.349). 

 

Essa ação midiática quando é distribuída em formato de arquivos na rede mundial de 

computadores, acaba resultando em um impacto para a sociedade, pois, estando em livre 

circulação no ambiente virtual, atinge um número muito grande de pessoas, sem restrições e 

segmentos. Segundo Maffesoli (2004), a possibilidade de disseminação e compartilhamento 

desses conteúdos, por meio de redes com maior capacidade de tráfego de dados audiovisuais 

possibilitou que esses conteúdos não tivessem apenas uma dimensão social subjetiva, pessoal, 

no sentido de singularidade, mas também, propiciou uma audiência coletiva, numa dimensão 

social, também subjetiva, mas com maior potencial de socialidade. 

Assim, consequentemente, um vídeo criado por qualquer usuário pode ser visualizado 

por diversas pessoas, fazendo com que o conteúdo do mesmo seja compartilhado nas mais 

diferentes plataformas. Maffesoli (2004) ainda destaca que “as pessoas produzem e veiculam 

seus conteúdos audiovisuais, assim como, manipulam os conteúdos da mídia clássica, 
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interagindo umas com as outras e criando novas socialidades”. Essa ação populariza a função 

do usuário ser autor, possibilitando maior vivência autoral criativa e coletiva à pessoas que 

não estão diretamente associadas a grandes mídias ou a grandes entidades do poder social e 

comunicacional. Tal cenário tornou inevitável o surgimento de conceitos originais, pela 

necessidade de caracterizar novos procedimentos ligados aos utilizadores dessas tecnologias. 

Os chamados prosumers é um exemplo deles. O conceito é desenvolvido para delimitar os 

consumidores que intervêm no processo de produção de produtos, significados e identidades, 

segundo o texto de Fernando Rola (2012), colaborador no blog Psicologia Social. Os 

prosumers refletem e podem estimular mercados, através da sua participação e poder de 

comunicação. Segundo Langer (2007), são os prosumers os principais responsáveis pela 

inovação de produtos, num sentido mais restrito, e pela produção da cultura de consumo, num 

sentido mais amplo.  

Podemos notar que os prosumers estão ligados a uma ampla criação de audiovisual de 

forma amadora como é possível perceber no trecho de Santaella (2003, p.95): 

 

Nunca, em nenhum outro momento histórico da humanidade, houve tanta 

possibilidade de produção e socialização de narrativas audiovisuais como nos 

últimos anos. Sobretudo, de forma mais independente dos oligopólios midiáticos, e 

dos especialistas técno-instrumentais em produção e veiculação audiovisual.  

  

São diversos motivos que levam uma pessoa a criar o seu vídeo e compartilhar no site 

Youtube. Expressar sua opinião, questionar fatos presentes na mídia ou simplesmente 

compartilhar assuntos de seu interesse são as principais motivações. Segundo o Jenkins (2009, 

p.349), “colecionadores estão compartilhando material antigo; fãs estão remixando conteúdo 

contemporâneo; e todo mundo tem a capacidade de congelar um momento do ‘fluxo’ das 

mídias de massa para tentar concentrar a atenção no que acabou de acontecer”. 

Esses motivos influenciaram fãs de grandes bandas e cantores do mundo todo, os quais 

podemos compreender que são prosumers, a iniciar a criação de vídeos amadores que 

continham imagens de seus ídolos e a letra da canção sincronizada com a música. A partir 

desse momento, surgiram os primeiros vídeos de letras, os chamados lyric videos. Porém, é 

preciso entender o que é videoclipe para compreendermos essa nova estética de vídeo criada 

primeiramente pelos fãs. 
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3 VIDEOCLIPE: O FORMATO DO LYRIC VIDEO 

 

Para observar os elementos que configuram a estética dos lyric videos, precisamos 

conhecer o formato que lhe deu origem, o videoclipe. Vídeo musical, videoclipe, clipe 

promocional ou simplesmente clipe. São diversas as nomeações e não se sabe ao certo qual a 

melhor denominação, já que alguns autores julgam diferentes significados para cada uma. 

Porém, no decorrer deste trabalho, serão utilizadas como sinônimos, exceto quando for 

necessário para entendermos o conceito apresentado por um autor que julga tal denominação 

indispensável. 

Desta forma, determinar a origem do videoclipe ou a data de surgimento com precisão, 

não é uma função fácil, já que há uma variedade de produtos que recebe, muitas vezes 

injustamente, este mesmo rótulo. Exemplos dessa variedade, segundo Leote (2008), estão as 

projeções de fotos e vídeos com fundos musicais feitas em aniversários, casamentos e 

formaturas, onde momentos importantes da vida dos celebrados são expostos, e assim, 

acabam sendo denominadas popularmente como videoclipes. Dessa forma, Leote (2008) 

ressalta que: 

 
Primeiramente, temos que considerar que não podemos unificar o que se conhece 

por videoclipe em uma única forma de resultado. O fato é que existem muitos tipos 

de videoclipes, assim como muitas ramificações daquilo que pode ser considerado o 

início do videoclipe. Mas localizar essa etapa seja, talvez, uma coisa pouco 

adequada de se fazer, pois é possível que ele tenha surgido com o cinema falado 

(LEOTE, 2008 p.2). 

 

Nesse sentido, a autora orienta discutir o videoclipe a partir do momento em que a 

música pop leva o formato para o gosto popular. E essa popularização está ligada diretamente 

ao canal de televisão MTV (Music Television), que se consolidou com uma programação 

originalmente dedicada a apresentar videoclipes de diferentes gêneros musicais, conduzidos 

por apresentadores conhecidos como VJ's (video jockeys
4
). A influencia que o canal tem sobre 

o formato é tão grande que parte dos autores que discutem o assunto, acredita que falar de 

videoclipe sem falar de MTV é uma tarefa extremamente difícil.  Pedroso (2006) destaca que 

“a MTV trouxe um avanço muito grande, pois criou a química ideal entre o áudio e a 

imagem” (PEDROSO, 2006, p.110). A autora ainda afirma que o canal alterou a estética da 

linguagem televisiva já que outros programas e canais começaram a ser produzidos com 

                                                 
4
 Um vídeo jockey (geralmente abreviado para VJ, ou às vezes veejay) é um locutor que introduz e reproduz 

vídeos na televisão em canais como VH1, MTV, Fuse TV e outros. 
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enfraquecimento da trama, da linearidade ou o rompimento com os padrões, características 

essas, dos videoclipes. 

A partir desse momento, é criado o estilo MTV, como Dancyger (2003) se refere, diz 

respeito a influencia da MTV nas técnicas de montagem de filmes associada ao videoclipe. O 

autor discute que o videoclipe, em seu primeiro formato – vídeos de 3-30 minutos, surge 

como um meio para vender discos, que acaba capturando o publico jovem “que procurava 

estimulo visual rápido e evocativo apresentado como pano de fundo” para a representação 

“aural de uma simples musica ou uma serie de musicas” (DANCYGER, 2003 p.191). 

Dancyger acredita que esse formato tem origem nas realizações experimentais dos curtas-

metragens e dos comerciais de TV. 

O estilo MTV é associado principalmente à televisão, porém a sua influência já 

superou a plataforma e atualmente é encontrado em outros meios. O autor explica que essa 

linguagem, evita os objetivos mais tradicionais da montagem como a narrativa linear e a 

concentração na trama e no personagem. Ele destaca que pode haver uma historia e pode 

haver apenas um personagem, “mas a semelhança é que lugar, sentimento e tom serão os 

princípios do videoclipe” (DANCYGER, 2003 p.191). O habitual sentido de tempo e lugar 

usados como referencia no tempo fílmico e real são substituídas por correlações menos 

diretas, segundo o autor. Para Dancyger (2003), nos videoclipes, o lugar é o que menos 

importa, o importante são as referencias a outros meios de comunicação e outras formas desde 

as ambientações de ficção cientifica ao surreal filme de terror. O tempo e o espaço são 

extintos no vídeo musical.  

A partir dessas indagações do autor, podemos observar assim os primeiros elementos 

que viriam definir o estilo do videoclipe: a base do formato é a musica e a narrativa perde sua 

importância já que o que importa é o sentimento, a sensação que o vídeo transmite. Por conta 

do baixo envolvimento com a narrativa, o ritmo se torna muito importante na construção do 

filme. Para Dancyger (2003), isso é traduzido ao dar mais espaço para os cortes que quebram 

a continuidade do tempo, os chamados jump-cut’s, do que para os cortes contínuos. Taveira 

(2006), também destaca o uso de jump-cut como elemento do formato e define como a técnica 

de “cortar descontinuidade ou juntar dois planos descontínuos” e ressalta que é “tão ou mais 

importante quanto o corte em continuidade” (TAVEIRA, 2006 p.53). 

Outra característica que Dancyger observa nos videoclipes, é possuir set pieces que 

pode ser compreendido como “um fragmento que tem autonomia estética, narrativa ou de 

sentido dentro da obra. Esse fragmento é, em si, uma sequência ou uma cena brilhantemente 

executada com autonomia de obra” (DANCYGER, 2003 p.201). Para intensificar o efeito do 
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set piece, segundo o autor, são escolhidos, na linguagem de videoclipe, ritmo, subjetividade e 

close-ups
5
. Os sets pieces equivalem a vários curtas-metragens, unidos por um fio condutor 

fraco, o que implica em modificar o foco do personagem e da estrutura narrativa como um 

todo, para o set piece, subvertendo a experiência linear e valorizando a cena sobre a 

sequência, um ato ou o filme todo. 

Neste sentido, surgem diversas definições para o formato, sobre tudo, como um 

referencial para a perspectiva estética da música e um meio de expressão da mensagem sonora 

da canção. Segundo Brandini (2006): 

 

Inegavelmente, pela indústria fonográfica, vídeos musicais são formas de exposição 

de um produto que está à venda, um apelo ao consumo. Sua estética une técnicas 

apuradas do cinema e da publicidade, a liberdade de criação de film makers e um 

universo simbólico que visa a expressão do sentido da canção e da personalidade do 

artista (BRANDINI, 2006, p.4). 

 

Com a música pop, o videoclipe se transformou na principal forma de promoção para 

artistas e bandas, canções de trabalho, singles e álbuns da indústria musical. A partir disso, 

podemos compreender de uma forma simples que o videoclipe é uma peça publicitária. 

Também pode ser um bem de consumo, já que pode ser adquirido em suportes como DVD e 

Blu-ray, ou simplesmente servir de conteúdo e entretenimento para a grade das emissoras de 

televisão ou sites de compartilhamentos de vídeo na internet como o Youtube.  

Brandini (2006) ainda aponta que as inovações geradas pelo desenvolvimento de 

novas mídias e tecnologias de comunicação revolucionaram a estrutura de consumo e de 

mercado da música ao permitirem a representação de todo o seu universo simbólico num 

corpo audiovisual, no caso, o videoclipe. Neste sentido, Soares (2012) acredita que “o 

videoclipe agrega conceitos que regem a teoria do cinema, abordagens da própria natureza 

televisiva e ecos da retórica publicitária” (SOARES, 2012 p.48). Segundo este autor, o 

videoclipe ainda mescla experiências cotidianas e formas artísticas. 

Ann Kaplan (1987) é uma das primeiras pesquisadoras da videomúsica e nomeia os 

videoclipes como rockvideos. Para tal nomeação, Kaplan define que: 

 

Os rockvideos podem ser vistos como a revitalização de imagens mortas pela 

justaposição e re-trabalhando-as em novas combinações que evitam as velhas 

polaridades. Esta pode ser a única estratégia disponível para os jovens artistas se 

empenharem para achar seu lugar na sociedade e criarem 41 novas imagens para 

representar a nova situação em que eles se encontram (KAPLAN, 1987 p.47). 

 

                                                 
5 Close-up, ou simplesmente close, em cinema e audiovisual, é um tipo de plano, caracterizado pelo 

seu enquadramento fechado, mostrando apenas uma parte do objeto ou assunto filmado - em geral o rosto de 

uma pessoa.  
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Já Machado (2009) define o videoclipe como “um formato enxuto e concentrado, de 

curta duração, de custos relativamente modestos se comparados com os filmes ou de um 

programa de televisão, e com um amplo potencial de distribuição” (MACHADO, 2009, 

p.175). O autor acredita que a distribuição do videoclipe se torna mais ampla que outros 

produtos audiovisuais já que geralmente possuem duração curta, de 3 a 4 minutos, e são 

facilmente encaixados nos intervalos das programações televisivas ou serem facilmente 

disponibilizados em outras plataformas como a internet. 

Ao longo dos anos, a criação de videoclipes gerou mudanças dentro da estética 

audiovisual muito em função de sua característica híbrida. Trevisan (2011) nota que há: 

 

[...] uma espécie de estilo variante, que o clipe assume em cada situação. A própria 

natureza do videoclipe é mutante, tanto na forma como se apresenta, quanto em sua 

definição, no sentido de que seu contexto em que o videoclipe está inserido demanda 

criatividade e transformação constante. Além disso, a vinculação com a sociedade de 

consumo, presente desde os primórdios da videomusica, provoca olhares 

preconceituosos sobre a autenticidade deste formato (TREVISAN, 2011, p.13). 

 

Com o uso criativo do formato, o videoclipe consagrou uma estética própria e deixou 

de ser apenas uma forma de registro para a música. Machado (2009) defende que já se foi o 

tempo em que esse pequeno formato audiovisual era “constituído apenas de peças 

promocionais, produzidas por estrategistas de marketing para vender discos” (MACHADO, 

2009, p.173). Tendências estilísticas são criadas e contribuem para uma redefinição do 

conceito videoclipe, não há mais a regra da imagem produzida das grandes bandas e astros da 

musica, muitas vezes encontramos videoclipes sem a imagem dos interpretes. Machado 

(2009) destaca que a última safra de videoclipes está aí para demonstrar que o gênero mais 

genuinamente televisual cresceu em ambições, explodiu os seus próprios limites e está se 

impondo rapidamente como uma das formas de expressão artística de maior vitalidade em 

nosso tempo. 

Segundo Machado (2009): 

 
Outra tendência importante do atual videoclipe é o abandono ou a rejeição total das 

regras do “bem fazer” herdadas da publicidade e do cinema comercial. O que vale 

agora é a energia que se imprime ao fluxo audiovisual, a fúria desconstrutiva e 

libidinosa que sacode e dissolve as formas bem definidas impostas pelo aparato 

técnico (MACHADO, 2009, p. 177). 

 

Sendo assim, o videoclipe deixa de ser apenas uma peça publicitária e cria sua própria 

estética. Grandes produções, colagens de cenas, não linearidade, podem ser algumas 

características encontradas na linguagem. A disseminação nos meios de comunicação é 

alcançada e o formato acaba adquirindo novas tendências junto às inovações geradas pelas 
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mídias e tecnologias que atualmente se torna mais virtual. Partindo dessa mudança de meios é 

que a estética de um novo formato do gênero, o lyric video, é criado. 
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4 LYRIC VIDEOS: A RECONFIGURAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA MÚSICA. 

 

Não se sabe ao certo quando foi realizado o primeiro lyric video, mas acredita-se que 

ele seja fruto do LRC, acrônimo de lyrics que é um formato de arquivo de computador em que 

textos são exibidos em sincronia com um arquivo de áudio digital, como MP3
6
, Vorbis

7
 ou 

MIDI
8
 segundo o colunista Guilherme Bryan (2012) do blog Remixando

9
. Foi um dos 

primeiros formatos, se não o primeiro, que tentou simular o desempenho do 

Karaokê
10

. Geralmente, no tradicional Karaôke, é exibida uma linha inteira de letras, porém, 

no formato, é possível mostrar uma palavra de cada vez através da criação de um período de 

tempo para cada palavra, em vez de cada linha, assim, fazendo com que a palavra que é 

ouvida na musica seja altamente sincronizada com a palavra que aparece na tela. 

A apresentação de trechos ou da letra completa da canção em videoclipes pode nortear 

o surgimento dos primeiros lyric videos no cenário musical, entretanto, aparentemente ainda 

não eram denominados como tais. O clipe musical de “Subterranean Homesick Blues” (1965) 

do cantor norte americano Bob Dylan, presente no documentário “Don’t Look Back” do 

diretor D. A. Pennebaker, pode ser considerado um bom exemplo segundo o vídeo “A brief 

history of Lyric videos” (2013). No vídeo, Dylan segura folhas com trechos da música e vai às 

largando quando as palavras são citadas durante a canção (Figura 4). Contudo, este clipe não 

pode ser considerado um dos primeiros lyric videos, pois não há a apresentação da letra 

completa e sim, apenas algumas palavras ou trechos sincronizados com a música. 

                                                 
6
 MP3 é uma abreviação de MPEG 1 Layer-3 ou (Mini Player)(camada 3). Trata-se de um padrão de arquivos 

digitais de áudio estabelecido pelo Moving Picture Experts Group (MPEG), grupo de trabalho de especialistas 

de Tecnologia da Informação.  
7
 Vorbis é uma tecnologia que por meio de um algoritmo grava música e voz consumindo pouco espaço virtual 

no meio de registro, como por exemplo, um disco rígido. 
8
  Interface Digital para Instrumentos Musicais. 

9
 Blog do site Yahoo.com alimentado pela blogueira e jornalista Aline Vieira. 

10
 Karaoke(ê) ou caraoque(ê) é um substantivo japonês formado pelas palavras kara ("vazia") e 

ōkesutora  "orquestra"). Trata-se de um hobby de origem japonesa no qual as pessoas cantam versões 

instrumentais de músicas. 



23 

 

                  
                    Fig.4: Frame do clipe “Bob Dylan – Subterranean Homesick Blues” (1965). 
 

Em 1987, o videoclipe do cantor norte americano Prince, para a música “Sign Of The 

Time”, foi talvez o primeiro lyric video propriamente dito, segundo o vídeo “A brief history of 

Lyric videos” (2013).  No vídeo de Prince (figura 5), formas geométricas são pulsadas 

enquanto a letra da música é apresentada com alguns movimentos, podendo assim, ser 

considerado um lyric video, já que apresenta toda a letra da canção em sincronia com a 

música. 

 

 
Fig.5: Frame do video “Prince – Sing Of The Time” (1965). 

 

O uso da apresentação da letra completa nos videoclipes voltaria a ser usado em 1990 

no videoclipe da música “Praying For Time” do cantor britânico George Michael. No vídeo, a 

letra é apresentada com uma mesma fonte em um plano de fundo preto em todo o decorrer da 

música (figura 6). Posteriormente, outras bandas voltariam a usar as letras das canções em 

seus vídeos. Esses e outros exemplos foram experiências esteticamente muito próximas dos 

lyric videos atuais, porém não tinham o intuito de ser lançadas para a divulgação exclusiva da 

letra. A apresentação das letras nesses vídeos era usada como adereços visuais que somavam 
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esteticamente os videoclipes. A preocupação exclusiva de criar vídeos com a letra da música 

sincronizada com a canção iria surgir mais tarde.  

 

 
Fig.6: Frame do video “George Michael – Praying For Time” (1990). 

 

Está prática começa a ser observada com a participação dos fãs, que de uma forma 

amadora, fomentam a criação da estética. Os fãs, pessoas dedicadas a expressar sua admiração 

por uma pessoa famosa, grupo ou popstar , começaram a criar vídeos amadores com imagens 

de seus ídolos e a letra da canção sincronizada com a música de uma forma simples e sem 

efeitos visuais muito elaborados, com o objetivo de disponibilizar a música para ser ouvida 

gratuitamente no site Youtube além de ajudar na aprendizagem da letra da canção. Essas 

criações não oficiais segundo o vídeo “A brief history of Lyric videos” (2013), acabavam 

contendo muitas vezes, os versos das canções apresentadas incorretamente além de, em 

alguns casos para burlar o sistema automático de direitos autorais do YouTube, a música era 

acelerada levemente, deturpando o áudio original, para que assim suas homenagens pudessem 

sobreviver. Logo, é possível dizer que, as criações dos primeiros lyric vídeos, não oficiais, 

aconteceram de forma amadora como é possível observar na figura 7, no vídeo criado pelo 

usuário TimmyJoeyBob no site Youtube em 2008 para a canção “This love” da banda norte 

americana Maroon 5, onde os versos são apresentados em um plano de fundo preto. Essas 

criações simples também podem ser observadas na figura 8, frame do vídeo “Disturbia 

w/lyrics” da cantora americana Rihanna, criado e disponibilizado pelo usuário 

passion4dancing1993 também no site Youtube em maio de 2009. No vídeo, os versos da 

canção são apresentados em um plano de fundo com fotos da cantora. 
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Fig.7: Frame do video “Maroon 5 – This Love with Lyrics”. 

 

 
Fig.8: Frame do vídeo “Rihanna Disturbia w/lyrics”. 

 

Essas criações, posteriormente postadas no maior site de compartilhamento de vídeos 

da internet, o Youtube, tornaram a prática uma verdadeira mania mundial entre os fãs de 

diversos artistas. Esses vídeos musicais não eram apenas consumidos pelos fãs, já que o site 

Youtube se transformou em uma grande ferramenta para os internautas que procuram ouvir 

músicas gratuitamente, o que tornou mais popular a visualização dos lyric vídeos, criados por 

fãs, como podemos entender na matéria do colaborador Peter Tanham (2012) do site Amp 

Music Marketing. Na matéria, é descrito que com a popularização desses vídeos, as grandes 

gravadoras acabaram tendo o conhecimento e constatando que quando pesquisados os títulos 

das músicas de seus artistas, na busca do site Youtube, estes eram procurados com a palavra 

lyrics, letra em inglês, que assim pesquisados, redirecionavam aos vídeos criados pelos fãs e 

que muitas vezes estes eram mais visualizados que os próprios videoclipes oficiais desses 

títulos. Essa ação era estimulada pelo gosto dos fãs em aprender a letra da canção.  

Segundo o colunista Vince Neilstein (2012) do site Metal Sucks, as letras das músicas 

costumavam ser o domínio exclusivo do encarte de um álbum, isto se a banda ou sua 

gravadora inclui-las no material, o que atualmente vem se tornando raro entre os lançamentos 

já que esse espaço do álbum está sendo preenchido por fotos do artista e apenas informações 
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técnicas de cada música. O fã que procura aprender as letras das canções provavelmente vai 

busca-las na internet, onde são encontradas em diversos sites especializados.   

O site ainda aponta que essa visualização da letra da música em sites especializados 

não possui componentes que proporcionam atenção ou entretenimento e que as pessoas 

atualmente consomem música muito atentamente via Youtube mesmo quando não há nenhum 

elemento de vídeo e que assim faz sentido que o lyric video viria à popularização. Buscando o 

objetivo de divulgar ainda mais o artista e a música na maior rede de computadores e agradar 

os principais consumidores de música, os fãs, as gravadoras aderiram à nova estética e 

começaram a criar lyric videos oficiais de músicas de trabalho, os chamados singles, de seus 

artistas mais populares.  

Essa tendência tem início no ano de 2010, segundo o vídeo “A brief history of Lyric 

videos”
11

 (2013), mais notável nos simples lyric videos  que a cantora e compositora norte 

americana Katy Perry começou a lançar em seu canal oficial do site Youtube. Nos primeiros 

lyric vídeos de Katy, a letra da canção era apresentada no formato de legendas, que eram 

sincronizadas com a música e cotiam fotos da cantora como plano de fundo (figura 9), o que 

os tornava semelhantes às produções amadoras dos fãs. 

 

 
Fig. 9: Frame do vídeo “Katy Perry – California Gurls ft. Snoop (Lyric video)”. 

 

Os lyric videos mais elaborados começariam a ser lançados em seguida, no mesmo ano 

de 2010. Esses lyric videos já traçavam as raízes da tipografia cinética
12

, e eram inspirados em 

outra tendência que acontecia no site Youtube no mesmo ano, a tendência de retirar cenas 

famosas de filmes e animar o diálogo com a técnica como é possível observar na figura 10, 

diálogo do filme “Pulp Fiction”(1994) criado pelo designer Jarrat Moody. Usando muitos 

                                                 
11

 Video A brief history of Lyric videos  de 2013, disponível no perfil do usuário Tom Scott, no site Youtube. 
12

Tipografia cinética é uma técnica de animação de movimento do texto para expressar ideias 

usando animação em vídeo. 
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efeitos de computação gráfica e diversos movimentos, essa tendência foi muito importante 

para a os lyric vídeos. 

 

               
                               Fig.10: Frame do vídeo “Pulp Fiction Typography By Jarratt Moody”. 

 

Foi em agosto de 2010, que o cantor norte americano Cee-Lo Green fez o primeiro 

popular lyric vídeo para a música “Fuck You” (figura 11), um dos seus maiores hits. A 

música foi lançada pelo cantor primeiramente apenas no formato lyric video no site Youtube 

no dia 19 de agosto de 2010 e só seria disponibilizada para compra e download no dia 14 de 

setembro de 2010 no site Itunes Store
13

, o que fez com que o lyric video da canção se tornasse 

um sucesso mundial ainda maior já que antes da venda, só podia ser ouvida através do 

formato. O vídeo é considerado como um famoso viral
14

 musical na internet. 

  

                 
Fig.11: Frame do video “Cee Lo Green – FUCK YOU”. 

 

                                                 
13

 iTunes é um reprodutor de áudio, desenvolvido pela Apple, para reproduzir e organizar música digital, 

arquivos de vídeo e para a compra de arquivos de mídia digital no formato gestão de gestor de direitos digitais 

FairPlay. A iTunes Store é o componente do iTunes pelo qual os usuários podem comprar arquivos de mídia 

digital dentro do próprio programa. 
14

 Viral: um fenômeno que possui um alto poder de replicação como vídeos virais são vídeos que adquirem um 

alto poder de circulação na internet, alcançando grande popularidade, configurando-se como um fenômeno típico 

da Web 2.0.  
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 Assim, a produção de lyrics videos oficiais começou a se difundir entre diversos 

artistas da música pop. A cada música de trabalho das bandas e cantores, os chamados singles, 

um novo lyric video é divulgado, antes do videoclipe tradicional da canção, muitas vezes com 

um mês de antecedência, e geralmente junto ao lançamento da música e sua venda digital na 

internet. Com o aumento da produção do formato, a criatividade de como a letra da música é 

apresentada na tela também aumentou. Grandes efeitos e animações ilustrativas viraram 

tendência dentro da estética. O formato ainda trouxe de volta aos olhos do público, a arte de 

motion graphics que segundo João Velho (2011), colaborador do site Videoguru, é uma área 

de criação que permite combinar e manipular livremente camadas de imagens bidimensionais 

de todo o tipo, temporalizadas ou não (vídeo, fotografias, grafismos, tipografia escrita e 

animações), juntamente com musica, ruídos e efeitos sonoros. Essas tendências podem ser 

observadas na figura 9, frame do lyric video da música “Little Bad Girl” (2011) do DJ David 

Guetta e na figura 10, frame do lyric video da música “Payphone” (2012) da banda norte 

americana Maroon 5. 

 

 
Fig.9: Frame do video “Little Bad Girl (Lyrics Video). 

 

 
Fig.10: Frame do video “Maroon 5 – Payphone (Lyric video) ft. Wiz Khalifa. 
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Nos últimos três anos, a notoriedade da estética dos lyric videos aumentou 

consideravelmente e a atenção por parte dos artistas e gravadoras na criação de seus lyric 

videos também. Novas tendências no formato são criadas, técnicas que já eram usadas em 

videoclipes são usadas também na nova estética. O lyric video da música “We Are Never Ever 

Getting Back Toguether” (2012) da cantora norte americana Taylor Swift, é um exemplo 

dessas evoluções. O vídeo é produzido a partir da técnica de Stop Motion
15

, já usada e 

conhecida em produções audiovisuais como videoclipes, porém se diferencia das 

convencionais animações gráficas do lyric video como é possível observar na figura 11, frame 

do vídeo.  

 

 
Fig.11: Frame do video “We Are Never Ever Getting Back Toguether (Lyric video)”. 

 

 Outro exemplo é o lyric video da banda norte americana Fun. para a canção “One 

Foot” (2013). No vídeo, a letra da música é apresentada escrita no tênis da personagem, em 

caixas e no chão do estúdio como pode ser observado na figura 12. O lyric video é criado com 

cenas gravadas especialmente para a estética e já não conta com a animação gráfica.  

 

 

                                                 
15

 Stop Motion: É uma técnica que utiliza a disposição sequencial de fotografias diferentes de um mesmo objeto 

inanimado para simular o seu movimento. 
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Fig.12: Frame do video “Fun.: One Foot (Lyric video)”. 

 

 O lyric video ainda tem sua maior veiculação na internet, porém o sucesso e a 

notoriedade da estética estão fazendo com que canais de televisão especializados em música e 

videoclipes transmitam também, além dos videoclipes tradicionais das canções. Essa 

notoriedade e a popularização do formato são tão grande nos últimos três anos que é possível 

observar que os artistas não só da música pop e do cenário norte americano estão produzindo 

e apostando na estética além do formato estar sendo muito consumida pelos admiradores de 

música. Dessa forma, o lyric video merece um olhar mais aprofundado de seus elementos 

estéticos. 
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5  METODOLOGIA 

 

A palavra metodologia vem de método. Marconi e Lakatos (2003, p. 83) definem 

método como “o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. A 

metodologia, portanto, serve para coletar evidências observáveis de forma lógica e racional, 

de modo a organizar e sistematizar a análise.  

Assim, a natureza desta pesquisa é qualitativa, pelo fato do objeto de estudo ter um 

caráter complexo, mutante e inovador, necessitando de um olhar mais aprofundado e não 

estatístico.  Para a compreensão do estudo, foi escolhido análise de conteúdo. De acordo com 

Bardin (1994, p. 18), a definição de análise de conteúdo surge no final dos anos 40-50, 

afirmando que a análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. 

Posteriormente, houve outras tentativas de aprimoramento, aprofundando o significado como 

a de Trivinos (1987, p. 160), que usa a conceituação de Bardin sobre análise de conteúdo: um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, 

que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção 

(variáveis inferidas) das mensagens. 

A partir deste conceito serão analisados cinco lyric videos da cantora Katy Perry que 

utilizam a estética, são eles: “California Gurls” (2010), “Not like the movies” (2010), 

“Firework” (2010), “Part of me” (2012) e “Wide awake” (2012), nos quais procura-se 

compreender e descrever os elementos audiovisuais que constituem a estética dos lyric videos 

e analisar os modos como os elementos audiovisuais compõem e configuram essa categoria.  

A escolha dos cinco lyric videos deu-se por acreditar que a cantora Katy Perry é uma 

das artistas que mais investe na estética atualmente e se tornou referência na história do 

formato já que foi uma das pioneiras a aderirem o seu uso como divulgação de suas músicas. 

Acredita-se também que pode se observar uma evolução da estética a partir destes cinco 

vídeos, já que as formas que as letras das músicas são apresentadas tornam-se diferentes e 

mais atrativas de acordo com a atenção que o formato vem recebendo no cenário musical nos 

últimos anos além de haver mais esforço e investimento por parte de seus criadores. No 

entanto, cabe descrever brevemente cada um deles, procurando situar o leitor do trabalho.  
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O lyric video da música “California gurls”, lançado no dia 7 de maio de 2010, tem 

duração de 3 min e 56s e da música “Not like the movies”, lançado no dia 3 de agosto de 

2010, tem duração de 4 min e 6s. Os dois vídeos possuem o mesmo conceito semelhante aos 

lyric videos criados primeiramente pelos fãs. 

Já o lyric video da música “Firework”, lançado no dia 8 de outubro de 2010, tem 

duração de 3 min e 48s. O vídeo possui o mesmo conceito de servir como tesear para o 

videoclipe tradicional da música que ainda não tinha sido lançado. 

O lyric video da música “Part of me”, lançado no dia 12 de fevereiro de 2012, com 

duração de 3min e 40s, é criado com o intuito de ilustrar a canção de uma forma criativa e 

repleto de efeitos visuais de movimento e transição.  

E ainda o lyric video da música “Wide awake”, lançado no dia 20 de maio de 2012, 

com duração de 3min e 47s, onde nele podemos observar que o mesmo não segue o padrão de 

lyric videos que ilustram a letra e acaba lançando um novo significado. 

Com base na materialidade selecionada e de acordo com o referencial teórico 

pesquisado será feito uma análise de conteúdo dos vídeos selecionados. Para tanto, criou-se 

dois eixos principais para análise dos lyric videos selecionados. A imagem que está ao fundo 

do vídeo e a letra que é o texto da canção. A partir desses dois eixos, foram feitas as seguintes 

categorias de análise: 

I) Imagem de fundo: 

a. Sem imagem/ Com imagem: o que está como plano de fundo durante a 

apresentação da letra (É imagem do artista?), (Não há ligação com o 

artista?). 

b. Artista/ Capa do álbum/ Capa do single: o plano de fundo relacionado ao 

artista e música do lyric video (A imagem do artista é de uma sessão de 

fotos para divulgação do álbum/single?), (É a capa do álbum que a música 

está inserida?), (É a capa do single da música?). 

c. Cenas do videoclipe oficial: capturas do videoclipe oficial da música que 

ainda não foi lançado. 

II) Letra (texto): 

a. Legenda: os versos são apresentados em forma de legendas convencionais. 

b. Animação/ Efeitos especiais: quais animações e efeitos são usados na 

apresentação da letra (desenho animado, 3D, ilustrativos), (A letra é 

apresentada sincronizada com o ritmo da música?), (Os efeitos e animações 

se repetem? Em quais momentos?). 
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c. Constroem outros significados. 

 

Acredita-se que os critérios de análise configurados acima servirão para descrever e 

compreender os elementos audiovisuais que constituem a estética, analisar os modos como 

esses elementos compõem e configuram esse formato, além de procurar entender o que se 

sobressai mais, a letra da canção ou a imagem e forma que é apresentada e se esta está ligada 

ao videoclipe oficial da música.  
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5.1 KATY PERRY: A ESTRELA DO LYRIC VIDEO 

  

Katheryn Elizabeth Hudson é conhecida mundialmente pelo nome artístico Katy 

Perry, a cantora e compositora norte americana que nos últimos cinco anos se consagrou 

como uma das principais artistas do cenário da música pop. Em 2011, com o segundo álbum 

da carreira, intitulado “Teenage Dream” (2011), Perry fez história a se tornar a primeira 

mulher da musica pop a ter 5 músicas de um mesmo álbum no primeiro lugar das principais 

paradas mundiais. Somente o cantor Michael Jackson conseguiu o mesmo recorde. 

A importância da artista no cenário pop não está apenas nos recordes musicais, Katy é 

uma grande referência de criatividade na indústria musical. No documentário “Katy Perry, o 

filme: Part Of Me” (2012), os diretores Dan Cutforth e Jane Lipsitz conseguiram mostrar, 

além da história da cantora, qual papel a artista exerce durante a criação de seus trabalhos. A 

relações públicas da gravadora Columbia Records, Angelica Cob-Baehler, destaca no filme 

que Katy é a presidente da Katy Perry e que esse controle o qual a cantora tem sobre a criação 

de seus projetos, transformou a artista em uma grande referência criativa. 

Com quatro álbuns lançados, três de estúdio e um acústico, Katy cria diferentes 

conceitos para cada um de seus lançamentos, trazendo uma forte identidade em cada era de 

sua carreira. Essa identidade é constantemente observada em seus produtos audiovisuais como 

videoclipes e lyric videos. A cantora possui grande preocupação na produção desses formatos 

e exerce um papel ativo durante a elaboração. Na biografia “Katy Perry: A vida da nova 

rainha do pop” (2011), a autora jornalista Chloe Govan (2011), aborda a presença de Katy na 

produção de seus videoclipes. Govan (2011), conta que a ideia de usar bonecas Barbie no 

videoclipe do seu primeiro single, “Ur so Gay” (2008), foi da cantora junto com o amigo 

Walter May, que dirigiu o vídeo. O mesmo aconteceu com o videoclipe de seu segundo single 

e o qual se tornou um dos seus maiores hits, “I Kissed a Girl” (2008). A jornalista comenta 

que tanto a ideia para a composição da canção quanto para o videoclipe, surgiram de um 

sonho de Katy sobre um beijo lésbico que teve e resolveu incorporá-lo a uma música. Perry 

apostou na polêmica ideia e resolveu gravar no clipe cenas com sua gata Kitty Purry. Desde 

então, gatos se tornaram marca registrada da cantora em sua carreira.  

A participação direta de Katy nos seus trabalhos também pode ser observada em cenas 

de bastidores no documentário “Katy Perry, o filme: Part Of Me” (2012). Em uma das cenas, 

a cantora explica como foi o processo criativo para a gravação do videoclipe da música 

“E.T.” (2011), e declara que a partir de imagens do planeta Terra, ela foi absorvendo esses 
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visuais e adaptando-os na evolução estética da extraterrestre que interpreta no vídeo. Ainda no 

filme, Johnny Wujek, estilista de Katy, declara que trabalha de forma criativa no visual da 

cantora nos videoclipes, nas turnês e nos eventos de gala e destaca que Perry participa 

também dessa criação. 

A cantora Katy Perry é hoje um importante ícone atual da indústria musical 

especialmente da cultura pop. A partir da música, Perry trabalha suas ideias de forma criativa 

e exerce papel decisivo em seus projetos, além de apostar em novos formatos para a 

divulgação do seu trabalho, como é o caso dos lyric vídeos. Katy é uma das artistas que mais 

investe na estética atualmente e se tornou referência na história do formato já que foi uma das 

pioneiras a aderirem o seu uso como divulgação de suas músicas. Perry vem se tornando 

referência para uma cultura e se torna a voz de uma geração. 
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6  ANÁLISES 

 

Para identificar os elementos estéticos que formatam os lyric videos, foram analisados 

os seguintes vídeos da cantora Katy Perry, buscando configurar categorias para descrever e 

compreender os elementos audiovisuais que constituem a estética, analisar os modos como 

esses elementos compõem e configuram esse formato, além de entender o que se sobressai 

mais, a letra da canção ou a imagem e forma que é apresentada. 

 

 

6.1 CALIFORNIA GURLS 

 

O primeiro vídeo analisado é o lyric video da música “California Gurls”, lançado no 

canal oficial da cantora Katy Perry (Katy Perry Music) no site Youtube, no dia 7 de maio de 

2010, com duração de 3 min e 56s. O vídeo possui grande semelhança com os lyric videos 

amadores produzidos pelos fãs, já que não há efeitos de computação gráfica muito elaborados, 

além de conter apenas uma imagem de plano de fundo. A imagem que está no vídeo é a capa 

do single da música “California Gurls” (2010), a qual é composta por uma imagem retirada 

da sessão de fotos produzida especialmente para a divulgação deste single, e que foi 

fotografada pela australiana Emma Summerton. Nos primeiros segundos do lyric video (00:01 

– 00:06), a capa do single é apresentada em movimentos da esquerda para direita, além do uso 

da técnica zoom in
16

, que assim, favorecem a visualização dos detalhes da capa enquanto os 

primeiros versos da música são citados pelo rapper Snoop Dogg, como é possível observar na 

figura 13.1 e 13.2. 

 

                       
Fig.13.1: Frames do video “Katy Perry – California Gurls ft. Snoop (Lyric video)”. 

 

                                                 
16

 Técnica que permite aumentar e reduzir a escala de visualização em uma peça audiovisual. 
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Fig.13.2: Frames do video “Katy Perry – California Gurls ft. Snoop (Lyric video)”. 

 

A partir da primeira estrofe da música, neste momento cantado pela cantora, a capa do 

single deixa de se movimentar e é estabilizada no centro da tela. Os versos da música são 

apresentados sobre a capa, com efeito de transparência e em forma de legendas, ou seja, são 

apresentados inteiros na tela. A fonte usada nos versos não é a mesma fonte usada no texto da 

capa do single, o que transmite uma impressão de que não havia ainda uma preocupação na 

escolha dessas fontes para que houvesse uma identificação com o single, como posteriormente 

viria a ser feita e constantemente usada na estética. É possível observar ainda, que os versos 

da canção não são apresentados com uma palavra de cada vez, e sim, um ou mais versos 

inteiros, o que torna o lyric video semelhante aos vídeos tradicionais do karaokê. Esses versos 

em legendas são inseridos com a técnica de zoom in (figura 14), proporcionando um destaque 

maior na letra e provocando uma aproximação com a atenção do expectador. A técnica é 

usada em todas as apresentações dos versos durante o vídeo. 
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Fig.14: Frames do video “Katy Perry – California Gurls ft. Snoop (Lyric video)”. 

 

Nos últimos segundos do vídeo, a capa do single volta a se movimentar, agora de cima 

para baixo, voltando a destacar os detalhes da imagem durante um curto intervalo de tempo 

(03:33 – 03:36) que não há versos. Os segundos finais da música mostram a cantora cantando 

o título da canção, “California Gurls”, e por essa razão, a capa do single é estabilizada na sua 

parte inferior, onde se encontra o título do single, fazendo com que o expectador acompanhe 

esse verso que a artista está cantando, através da própria capa e não de uma legenda inserida 

como anteriormente. Essas ações podem ser observadas na figura de número 15. 
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Fig.15: Frames do video “Katy Perry – California Gurls ft. Snoop (Lyric video)”. 

 

  

Dessa forma, o lyric video da canção “California Gurls”(2010) configura, no eixo 

imagem de fundo, a categoria com imagem e esta, está ligada tanto a interprete da música 

quanto a própria canção. Essa imagem que completa o plano de fundo é a capa oficial do 

single da música California Gurls (2010), a qual possui uma foto da artista, o que configura 

tanto a categoria capa do single quanto a categoria imagem do artista. O uso da capa durante o 

vídeo comprova que além de divulgar a letra da música e a canção, o lyric video de California 

Gurls (2010) acaba promocionando a imagem da capa e assim a venda do single, já que no 

mercado norte americano é comum a comercialização física do item além da venda digital 

mundial em diversas plataformas especializadas.  
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No eixo letra (texto), o vídeo configura a categoria de legenda, já que os versos da 

canção são apresentados através de legendas convencionais, ou seja, o verso é apresentado 

inteiro na tela. Nelas, é possível observar pouco uso de técnicas de movimentos ou animação, 

já que o único movimento usado é a técnica de zoom in. A simplicidade e a inexistência de 

grandes efeitos de computação gráfica durante o vídeo tornam o lyric video de California 

Gurls (2010) muito semelhante aos lyric videos amadores produzidos pelos fãs, os quais 

possuíam também apenas uma imagem de plano de fundo. Essas características refletem que 

os primeiros lyric videos faziam parte de uma experimentação audiovisual da estética além de 

possuir grande semelhança com produções do fãs já que eram as únicas referências que 

tinham. 

 

 

6.2 NOT LIKE THE MOVIES 

 

O lyric video da música “Not Like the Movies” (2010) possui a duração de 4 min e 6s, 

e foi lançado no dia 3 de agosto de 2010, no canal oficial da cantora Katy Perry no site 

Youtube (Katy Perry Music). A música “Not Like the Movies” (2010) foi divulgada como 

single promocional do álbum “Teenage Dream” (2010), que viria a ser lançado três semanas 

depois, no dia 25 de agosto do mesmo ano. O single promocional tem o objetivo de divulgar 

um álbum que ainda não foi lançado e geralmente, é distribuído gratuitamente para estações 

de rádio, jornalistas e críticos de música, sem venda física e produção de um videoclipe como 

acontece com o single tradicional.  

Contendo apenas uma imagem de plano de fundo, o lyric video oficial de “Not Like 

the Movies” (2010) ainda é semelhante aos lyric videos amadores produzidos pelos fãs, 

porém, apresenta outros e mais elaborados efeitos de computação gráfica, se comparados aos 

efeitos presentes no primeiro lyric video oficial da cantora, o California Gurls (2010), 

analisado anteriormente. A imagem usada como plano de fundo no lyric video, pertence à 

sessão de fotos que a cantora realizou especialmente para a capa da edição de julho de 2010 

da revista norte americana Billboard, a qual foi fotografada pela australiana Emma 

Summerton. A sessão de fotos para a revista fez parte da divulgação do “Teenage Dream” 

(2010), álbum que a música “Not Like the Movies” (2010) está presente. 

Nos primeiros segundos do vídeo (00:01 – 00:03), a imagem surge com o efeito de 

revelação da esquerda para direita, e após ser totalmente apresentada, permanece estática 
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durante todas as apresentações dos versos até o final do vídeo (Fig. 16). Característica esta 

semelhante aos lyric videos amadores produzidos pelos fãs. 

 

                     
Fig.16: Frames do video “Katy Perry – Not Like the Movies – Official Lyric video”. 

 

Os versos da música são apresentados em formato de legendas na cor amarela, e é 

possível observar que não houve uma preocupação com a escolha da fonte usada, já que a 

mesma não está ligada à cantora ou faz referência a algum produto como o álbum ou o single 

que a canção pertence. Essa despreocupação pode ser consequência de que a música é um 

single promocional e esses não recebem arte em suas capas. Na maior parte da apresentação 

das legendas, não há o uso de efeitos de transição, entretanto, no lyric video em questão, 



42 

 

começa a ser apresentado o uso da sincronia da letra com o ritmo da música que, 

posteriormente, viria caracterizar a estética do lyric video. Em versos como “I don’t know”, 

onde a cantora aumenta progressivamente o tom de voz, é usada a técnica de zoom in para 

sincronizar a legenda com o ritmo da canção naquele determinado momento, além de 

proporcionar uma aproximação com a atenção do expectador (Fig.17).  

 

 

                                
Fig.17: Frames do video “Katy Perry – Not Like the Movies – Official Lyric video” 
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Já no verso “That i could”, o qual a artista canta baixando seu tom de voz, a técnica 

usada para sincronizar a legenda com o ritmo é a de zoom out, provocando lentamente o 

afastamento do verso como a voz da cantora (Fig.18).  Assim, as técnicas de zoom in e zoom 

out são usadas em “Not Like the Movies” (2010) para sincronizar a legenda com o ritmo da 

música, diferente do uso da técnica no lyric video de “California Gurls” (2010) que não tem 

o objetivo da sincronia e apenas proporciona um destaque maior na letra, provocando uma 

aproximação com a atenção do expectador.  

 

 

                           
Fig.18: Frames do video “Katy Perry – Not Like the Movies – Official Lyric video” 
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Além de usar técnicas de computação gráfica para sincronizar os versos com o ritmo 

da música, o lyric video de “Not Like the Movies” (2010) também apresenta o uso de 

animações com o objetivo de ilustrar o significado de algumas palavras. É o que acontece a 

partir de 1min11sec, com a palavra “spinning”, girar em inglês, presente no verso “and my 

world will stop spinning” (e o meu mundo vai parar de girar), onde a palavra é animada com 

um movimento giratório de 360º enquanto a artista está cantando (Fig. 19). A animação usada 

para a ilustração da palavra acaba proporcionando maior entretenimento ao expectador que 

acompanha a letra, além de contribuir ainda mais a sua compreensão e a memorização do 

verso. 

                
       Fig.19: Frames do video “Katy Perry – Not Like the Movies – Official Lyric video” 
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 As experimentações audiovisuais na estética a partir do lyric video de “Not Like the 

Movies” (2010) vão além do uso de animações e técnicas de computação gráfica. Tornando-

se semelhante ao formato que lhe deu origem, o LRC acrônimo de lyrics, o lyric video de 

“Not Like the Movies (2010) apresenta no verso “wait for it”, uma palavra de cada vez através 

da criação de um período de tempo para cada palavra, em vez de cada linha com o verso 

inteiro, assim, fazendo com que a palavra que é ouvida na musica seja sincronizada com a 

palavra que aparece na tela. O verso é cantado pausadamente por Katy, deste modo, a 

apresentação de uma palavra por vez (Fig. 20) torna novamente a legenda ainda mais 

sincronizada com o ritmo da música naquele determinado momento.  

 

                           
Fig.20: Frames do video “Katy Perry – Not Like the Movies – Official Lyric video” 
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 Nos minutos finais do lyric video, a imagem de Katy Perry desaparece com o efeito de 

fade out preto e logo em seguida, surge em um movimento da esquerda para a direita, a 

imagem da capa do álbum “Teenage Dream” (2010), o qual a música “Not Like the Movies” 

está inserida. Posteriormente, informações sobre o lançamento do álbum nos países México, 

Canadá, Estados Unidos e demais países além do endereço eletrônico do site oficial da 

cantora, são apresentados finalizando o vídeo como é possível observar na figura de número 

21. A inserção de informações sobre o lançamento do álbum no vídeo intensifica ainda mais a 

promoção do mesmo. Essas informações que geralmente estavam inseridas na descrição do 

vídeo no site Youtube, acabam migrando para o próprio vídeo. Dessa forma, o lyric video 

começa a ser usado não só para promocionar a letra da música, mas também como outra 

forma de divulgar a venda do álbum ou do single, como um simples comercial. 

 

 
Fig.21: Frame do video “Katy Perry – Not Like the Movies – Official Lyric video” 

 

 Dessa maneira, o lyric video da música “Not Like the Movies”(2010) configura, no 

eixo imagem de fundo a categoria com imagem e esta, está ligada a artista. Essa imagem que 

constrói o plano de fundo é uma das fotos de Katy Perry do ensaio realizado especialmente 

para a capa da edição de julho de 2010 da revista norte americana Billboard, a qual fez parte 

da divulgação do lançamento do álbum “Teenage Dream” (2010), álbum que contém a 

música “Not Like the Movies” (2010). A escolha pela foto pode ser compreendida por a 

mesma fazer parte da divulgação do álbum, mesmo não sendo uma imagem retirada do ensaio 

fotográfico que constrói a capa e o encarte. Desse modo, é possível observar que as fotos 

usadas nos lyric videos oficiais da cantora Katy Perry, fazem referência, de alguma forma, à 

era que aquela música pertence na carreira da artista.  

No eixo letra (texto), o vídeo configura a categoria de legenda, já que os versos da 

canção são inseridos através de legendas, ou seja, são apresentados inteiros na tela assim 
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como no lyric video de “Califorina Gurls” (2010). A partir delas, é possível observar que o 

lyric video de “Not Like the Movies” (2010) configura também a categoria de animação, já 

que possui efeitos de computação gráfica e animações durante a apresentação dos versos. O 

uso desses efeitos, como o zoom in e o zoom out, são usados aqui para proporcionar a 

sincronia do ritmo da música com os movimentos que as legendas são apresentadas. Há 

também outras experimentações audiovisuais na estética através do uso de animações a fim de 

ilustrar o significado de algumas palavras do refrão da música como acontece com a palavra 

“spinning”, girar em inglês, onde a palavra foi animada com um movimento giratório de 360º 

ilustrando assim o significado da palavra. Essas animações surgem para proporcionar outras 

formas de entretenimento ao expectador que acompanha a letra da música na tela já que as 

mesmas deixam de ser estáticas e ficam mais atrativas. Mesmo que ainda semelhante aos lyric 

videos amadores produzidos pelos fãs, o lyric video da música “Not Like the Movies” (2010), 

apresenta uma evolução por possuir outros e mais elaborados efeitos de computação gráfica, 

se comparados aos efeitos presentes no primeiro lyric video oficial da cantora, o California 

Gurls (2010). A preocupação no entretenimento do expectador enquanto o mesmo acompanha 

a letra, reflete na busca por novas formas de apresentar os versos.  

 

 

6.3 FIREWORK 

 

No dia 8 de outubro de 2010, foi lançado no canal oficial da cantora Katy Perry no site 

Youtube (Katy Perry Music), o lyric video da música “Firework” (2010), terceiro single do 

álbum “Teenage Dream” (2010). Com duração de 3 min e 48s, “Firework” (2010), é o 

primeiro lyric video de Perry a ser lançado também no canal oficial da artista no site de vídeos 

musicais Vevo, no dia 14 de outubro de 2010. 

O lyric video é construído com fotos realizadas pelo fotógrafo norte americano Ari 

Michelson durante as gravações do videoclipe da música na cidade de Budapeste, na Hungria. 

Assim como descrito nas informações da página do vídeo no site Youtube, o “Firework 

Official Lyric Video” (2010) é também um vídeo que funciona como um teaser do videoclipe 

da música que viria a ser lançado 20 dias depois, no dia 28 de outubro de 2010. O vídeo é 

iniciado com uma das fotos da gravação sobre o efeito de desfoque que diminui até tornar a 

foto nítida como é possível observar nas figuras de número 22 e 23. 
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                   Fig.22: Frame do video “Katy Perry – Firework Official Lyric Video” 

 

 
                     Fig.23: Frame do video “Katy Perry – Firework Official Lyric Video” 

 

Desde a primeira foto apresentada, podemos perceber que se trata de imagens dos 

bastidores da gravação e algumas capturas das cenas do videoclipe. A partir do 0min e 08 

segundos, os primeiros versos da música são mostrados na tela, os quais são inseridos através 

de legendas (Fig. 24) assim como nos lyric videos de “Califorina Gurls” (2010) e “Not Like 

the Movies” (2010), tornando-os semelhantes às encontradas nos vídeos de karaokês. Não há 

o uso de efeitos de computação gráfica quando os versos são apresentados, inexistência que 

também está presente na transição durante a mudança de fotos. A escolha por não usar efeitos 

pode ser compreendida já que o lyric video de Firework (2010) também é um teaser para o 

videoclipe e assim, o uso de efeitos nos versos poderiam dispersar a atenção do espectador 

durante a prévia das cenas através das fotos. 
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                   Fig.24: Frame do video “Katy Perry – Firework Official Lyric Video” 

  

 As fotos de Michelson não são usadas apenas para demostrar prévias de como serão as 

cenas do videoclipe oficial, mas também, para ilustrar algumas palavras ou trechos da música 

em praticamente todo o decorrer do vídeo. A ilustração volta a aparecer nos lyric videos de 

Katy para contribuir ainda mais a compreensão e a memorização do verso pelo expectador 

que acompanha a letra. Em versos como “come on let your colors burst” (venha e deixe as 

suas cores explodirem), as palavras “colors burst” (cores explosivas) são apresentadas sobre 

uma imagem de fogos de artifícios explodindo (Fig. 25). A ilustração também pode ser 

observada no trecho “even brighter than the moon” (mais brilhante até que a lua), onde a 

palavra “moon” (lua) aparece solitária na tela, com uma imagem de plano de fundo do céu de 

Budapeste e a lua (Fig. 26). 

 

 

 
Fig.25: Frame do video “Katy Perry – Firework Official Lyric Video” 
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Fig.25: Frame do video “Katy Perry – Firework Official Lyric Video” 

 

A sequência de apresentação das fotos no decorrer do vídeo não possui exatamente a 

mesma sequência das cenas do videoclipe da música “Firework” (2010). Se comparados, é 

possível perceber que no lyric video há apenas três momentos em que as fotos usadas da 

gravação pertencem e estão propriamente nos mesmos momentos que as cenas do videoclipe 

oficial. Esses três momentos podem funcionar como três principais prévias já que seguem a 

narrativa do videoclipe. O começo, onde a cantora está no terraço de um prédio, o meio, 

quando a cantora desce e caminha por uma rua e o fim, onde a cantora se reúne aos bailarinos. 

A comparação pode ser observada nas figuras 26 e 27, onde os frames da esquerda pertencem 

ao lyric video da música e os da direita ao videoclipe.  

 

 
Fig.26: Frames dos video “Katy Perry – Firework Official Lyric Video” e “Katy Perry – Firework”. 
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Fig.27: Frames dos video “Katy Perry – Firework Official Lyric Video” e “Katy Perry – Firework”. 

 

Desse modo, o lyric video da música “Firework”(2010) configura, no eixo imagem de 

fundo, a categoria com imagem, a qual está ligada tanto a artista quanto a música. Pela 

primeira vez, o plano de fundo é construído com mais de uma imagem. Essas imagens são 

fotos da gravação e capturas do videoclipe da canção, o que configuram a categoria cenas do 

videoclipe oficial. É em “Firework” (2010) que também podemos observar que as imagens 

proporcionam outro objetivo, no caso, apresentar prévias de como vai ser o videoclipe da 

música que ainda não foi lançado. Já ilustração de trechos ou palavras volta a aparecer nos 

lyric videos de Katy, aqui através de fotos que mais uma vez contribuem para a compreensão 

e a memorização do verso pelo expectador que acompanha a letra. 

No eixo letra (texto), o vídeo configura a categoria de legenda, já que os versos da 

canção são inseridos através de legendas, ou seja, são apresentados inteiros na tela assim 

como nos lyric videos de “Califorina Gurls” (2010) e “Not Like the Movies” (2010). Porém, 

diferente destes, “Firework” (2010) não possui nenhum efeito de computação gráfica, uma 

inexistência que pode ser consequência do formato que, neste caso, serve também como um 

teaser e assim, o uso de efeitos nos versos poderiam dispersar a atenção do expectador 

durante a apresentação da prévia das cenas. “Firework Official Lyric Video” (2010) é o 

exemplo de que a estética começa a agregar mais um objetivo além de divulgar a música, a 

letra, o artista e o single, agora podendo divulgar também o videoclipe da música. 

Aproveitando que geralmente o lançamento do lyric video acontece antes que o videoclipe, o 

formato se torna uma ótima forma de trazer informações de futuros lançamentos do artista.  

 

 

6.4 PART OF ME  

 

Lançado apenas no canal oficial da cantora Katy Perry no site VEVO (Katy Perry 

VEVO), o qual tem o site Youtube como licenciado, “Part Of Me” (2012) é o oitavo lyric 
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video da carreira da artista e o primeiro single do relançamento do seu álbum ‘Teenage Dream 

“(2010), o “Teenage Dream - The Complete Confection” (2012). Divulgado no dia 12 de 

fevereiro de 2012, o lyric video de Part Of Me (2012) possui a duração de 3min e 40s e é 

repleto de efeitos visuais, de movimentos e transições. No plano de fundo, não há mais a 

presença de fotos da artista como nos lyric videos analisados anteriormente. Sem imagem, o 

plano é apresentado na cor branca, relacionando-se com a capa oficial do single da música. A 

fonte usada também pertence a capa como é possível observar na figura 28, capa do single 

“Part Of Me” (2012) e na figura 29, a abertura do vídeo contendo o nome da artista e o nome 

da música apresentados com a mesma arte e efeitos de computação gráfica em seus 

movimentos. 

 

                                
Fig.28: Capa oficial do single “Katy Perry – Part Of Me” 

 

 

                
Fig.29: Frame do video “Katy Perry – Part Of Me (Lyric Video)” 

 

 O lyric video de “Part Of Me” (2012) é totalmente desenvolvido com a técnica do 

design que usa tecnologia de animação para criar a ilusão de movimento ou de rotação de 
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gráficos, a motion graphics. O uso dessa técnica no vídeo é combinado com ilustrações de 

palavras presentes na canção, além de proporcionar a sincronia da apresentação dos versos 

com o ritmo da música. Os efeitos, em alguns momentos, ilustram também o significado de 

determinados trechos.  É o que acontece com o verso “pack my bags and watch your shadow 

fade” (faço as minhas malas e vejo a sua sombra sumir), onde após o verso “pack my bags” 

(faço minhas malas) ser citado pela cantora, o restante do verso “and watch your shadow 

fade” (e vejo a sua sombra sumir) é apresentado com um efeito que simula a sombra das 

palavras, ilustrando assim o sentido do trecho da canção, podendo ser observado na figura de 

número 30. A técnica continua a ser usada em outros trechos no decorrer do vídeo. 

 

 
Fig.30: Frame do video “Katy Perry – Part Of Me (Lyric Video)” 

 

Outro exemplo do uso de motion graphics para demonstrar os sentidos dos versos 

pode ser encontrado no trecho “you drained me down” (você me esvaziou).  A cor preta que 

preenche as letras da fonte vai desaparecendo, no sentido de cima para baixo, permanecendo 

apenas o contorno das palavras e dessa forma, provocando alusão ao sentido de esvaziar algo. 

O efeito pode ser observado na sequência de frames da figura 31. 
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                                    Fig.31: Frames do video “Katy Perry – Part Of Me (Lyric Video)” 

 

Assim como no lyric video de “Not Like the Movies” (2010), Part Of Me (2012) 

também traz semelhanças do formato que lhe deu origem, o LRC acrônimo de lyrics, quando 

apresenta versos com uma palavra de cada vez através da criação de um período de tempo 

para cada palavra, em vez de cada linha com o verso inteiro. O efeito proporciona que a 

palavra que é ouvida na musica seja sincronizada com a palavra que aparece na tela. Quase 

todos os versos de “Part Of Me” (2012) são apresentados dessa maneira inclusive o refrão, 

que pode ser observado na figura de número 32. A forma de apresentação de uma palavra por 

vez torna novamente a letra ainda mais sincronizada com o ritmo da música. 
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                      Fig.30: Frames do video “Katy Perry – Part Of Me (Lyric Video)” 

 

Não é apenas através do uso da técnica de motion graphics que palavras ou versos da 

música são demonstrados em “Part Of Me” (2012). A inserção de desenhos ilustrativos para 

completarem ou referirem-se a alguma expressão, também estão presentes durante a 

apresentação de alguns versos e palavras. É o que acontece com o verso “Now look at me” 

(Agora olhe pra mim) o qual é apresentado na tela inserido nas lentes de um óculos (Fig. 31). 

O desenho do óculos refere-se ao olhar que a cantora cita e é mostrado a partir de ilustração 

em 3D. O uso de outras técnicas demonstra a preocupação da produção pela busca ainda 

maior do entretenimento do expectador enquanto o mesmo acompanha a letra. 
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                                     Fig.31: Frames do video “Katy Perry – Part Of Me (Lyric Video)” 

  

Assim como em California Gurls (2010) e Not Like the Movies (2010), em “Part Of 

Me” (2012) também há no final do vídeo, a presença da capa do produto onde a música está 

inserida, no caso, a capa do single a música (Fig. 32). A inserção da imagem intensifica ainda 

mais a promoção do produto que tem venda física no território norte americano e digital nas 

plataformas mundiais Dessa forma, o lyric video comprova novamente que o seu não tem 

apenas o objetivo de ser usado somente para promocionar a letra da música, mas também 

como outra forma de divulgar a venda do single, como um simples comercial. 

 

 
Fig.32: Frames do video “Katy Perry – Part Of Me (Lyric Video)” 

 

Dessa maneira, o lyric video da música “Part Of Me” (2012) configura, no eixo 

imagem de fundo, a categoria sem imagem já que não há a presença de fotos da artista exceto 

na capa do single apresentada no final. O fundo é apresentado na cor branca para um maior 

destaque na fonte usada nos versos, relacionando-se com a capa oficial do single da música. A 

fonte usada também pertence à capa, o que podemos observar uma intensificação ainda maior 

da divulgação do single além de trazer um padrão estético aos produtos relacionado à música.  

O motion graphics é a matéria prima de “Part Of Me” (2012), todos os seus versos 

usam a tecnologia de animação para criar a ilusão de movimento ou de rotação dos gráficos, o 
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que configuram, no eixo letra (texto), a categoria animação/ efeitos especiais. Esses efeitos 

são usados não só para proporcionar a sincronia do ritmo da música com os movimentos que 

os versos são apresentados, mas também, a fim de ilustrar o significado de algumas palavras e 

trechos da canção. Essas características tornam o lyric video de Part Of Me (2012) 

semelhante, porém muito mais elaborado, aos vídeos que usam a técnica de animação de 

movimento do texto, a  tipografia cinética, os quais foram tendência em 2010 por retirar cenas 

famosas de filmes e animar o diálogo com a técnica. É possível observar ainda, que os efeitos 

e animações se repetem principalmente em todo o momento que há o refrão da música, o que 

tornam mais fácil a memorização da letra neste instante. O uso de ilustrações em 3D e as 

animações em “Part Of Me” (2012) tem uso ainda mais intenso se comparados aos lyric 

videos analisados anteriormente, reflexo de uma procura na produção da estética, por todos os 

tipos de entretenimento que o expectador possa ter enquanto o mesmo acompanha a letra da 

música na tela já que os versos deixam de ser estáticos e ficam mais atrativos.  

 

 

6.5 WIDE AWAKE 

 

Com duração de 3min e 47s, o lyric video da canção “Wide Awake” (2012) é lançado 

no dia 20 de maio de 2012 no canal oficial da cantora Katy Perry, no site de vídeos musicais 

VEVO (Katy Perry VEVO). A música é o segundo e último single do relançamento do álbum 

“Teenage Dream” (2010), o “Teenage Dream – The Complete Confection” (2012), fato que 

foi de extrema importância para a criação do conceito do vídeo. Simulando a página oficial da 

cantora no site de redes sociais Facebook, os versos de “Wide Awake” (2012) são 

apresentados como títulos em meio a simulações de postagens feitas pela cantora sobre fatos 

que marcaram a era do álbum “Teenage Dream” (2010), como o lançamento do álbum, a 

primeira performance ao vivo do primeiro single, lançamentos dos videoclipes, dos lyric 

videos, das capas de revistas, apresentações em programas televisivos e mensagens para os 

fãs. Partindo do ano de 2010, ano do lançamento do álbum, as publicações vão até o 

lançamento da música “Wide Awake” em 2012, tornando o lyric video uma homenagem ao 

fim daquela era na carreira da artista. 

A abertura do vídeo, assim como no lyric video de “Part Of Me” (2012), traz 

novamente o nome da artista e o nome da música apresentados com efeitos de computação 

gráfica em seus movimentos, como pode ser visualizado na figura de número 33. 
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                   Fig.33: Frame do video “Katy Perry – Wide Awake (Lyric Video)” 

 

Todas as características Timeline (linha do tempo) do Facebook foram permitidas pela 

plataforma, segundo as informações descritas na página do vídeo, o que proporciona 

semelhanças diretas com o site enquanto são exibidos os melhores momentos da campanha de 

“Teenage Dream”. Para as postagens dos videoclipes da artista durante o lyric video, foram 

usados movimentos que tornam a linha do tempo em 3D onde a mesma deixa de ser estática e 

pode ser visualizada de uma perspectiva diferente que a encontrada no site (Fig. 34). Os 

movimentos também colaboram para gerar mais atenção a esses momentos específicos.  

 

 
Fig.34: Frames do video “Katy Perry – Wide Awake (Lyric Video)” 
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A tecnologia de animação motion graphics, também está presente em “Wide Awake” 

(2012), usada durante a apresentação de seus versos em meio às postagens, para criar a ilusão 

de movimento ou de rotação dos gráficos. Assim como nos lyric videos de “Not Like the 

Movies” (2010) e Part Of Me (2012), “Wide Awake” também traz semelhanças do formato 

que lhe deu origem, o LRC acrônimo de lyrics, já que apresenta todos os versos com uma 

palavra de cada vez através da criação de um período de tempo para cada palavra, em vez de 

cada linha com o verso inteiro. O efeito proporciona que a palavra que é ouvida na musica 

seja sincronizada com a palavra que aparece na tela. É o que acontece no verso “i'm letting go 

tonight”, presente na figura de número 35. 

 

                     
                    Fig.35: Frames do video “Katy Perry – Wide Awake (Lyric Video)” 

 

No vídeo, ainda é possível observar que a técnica motion graphics também é usada 

nos versos da canção para sincroniza-los com o ritmo da música. Porém, diferente que os lyric 
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videos analisados anteriormente, a técnica não é explorada para ilustrar palavras ou trechos. A 

ilustração dos sentidos dos versos é inexistente em Wide Awake (2012), característica que 

pode ser compreendida a partir do conceito do vídeo o qual é a inserção dos versos entre a 

simulação de ações que acontecem em uma plataforma de redes sociais. Assim, o vídeo é 

finalizado com a parte superior de uma fan page, no caso, a da cantora no site Facebook (Fig. 

36). Foto da capa e da sessão de fotos do álbum “Teenage Dream – The Complete 

Confection” (2012) além de informações sobre a compra digital, completam a imagem.  

 

                   
                       Fig.35: Frames do video “Katy Perry – Wide Awake (Lyric Video)” 

 

Dessa forma, o lyric video da música “Wide Awake” (2012) configura, no eixo 

imagem de fundo, a categoria com imagem já que em todo o decorrer do vídeo, as 

publicações na linha do tempo são apresentadas com fotos da cantora durante a divulgação do 

cd. O fundo é apresentado nas cores características da Timeline do site Facebook, branco e 

tons de azul, o que proporciona a relação com as páginas da plataforma. A fonte usada 

também pertence às características do site, o que podemos observar que não há um padrão 

estético aos produtos relacionado à música, pois não há o uso da mesma fonte usada na capa 

do single ou do álbum que a música está inserida e dessa confiram a categoria constroem 

outros significados.  

A técnica de motion graphics continua sendo muita usada em todos os versos assim, 

criando a ilusão de movimento ou de rotação dos gráficos, o que configuram, no eixo letra 

(texto), a categoria animação/ efeitos especiais. Esses efeitos são usados para proporcionar a 

sincronia do ritmo da música com os movimentos que os versos são apresentados, porém, 

diferente que os lyric videos analisados anteriormente, a técnica não é explorada para ilustrar 

palavras ou trechos. É possível observar ainda, que os efeitos e animações se repetem 

principalmente em todo o momento que há o refrão da música, o que tornam mais fácil a 

memorização da letra neste instante. “Wide Awake” (2012) nos mostra outra visão e 
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possibilidade de apresentar a letra da canção na tela. O uso de técnicas e efeitos de animação 

constroem outros significados e não seguem os padrões que estavam sendo característicos da 

estética, até então. A ilustração dos sentidos dos versos é descartada para criar um conceito 

diferente e específico para o lyric video da música. 

 

Após a construção de uma base teórica e a análise dos lyric videos “California Gurls” 

(2010), “Not like the movies” (2010), “Firework” (2010), “Part of me” (2012) e “Wide 

awake” (2012), foi possível compreender que o principal elemento que constitui a estética é a 

apresentação da letra da canção em sincronia com a música, além de ser a principal diferença 

se comparado aos videoclipes tradicionais. A partir dos cinco lyric videos selecionados, nota-

se que há uma evolução da estética, já que as formas de apresentação das letras tornam-se 

diferentes e mais atrativas de acordo com a atenção que o formato foi recebendo no cenário 

musical nos últimos anos além de haver mais esforço e investimento por parte de seus 

criadores. Nos lyric videos de “California Gurls” (2010) e “Not like the movies” (2010), 

percebe-se a simplicidade e a inexistência de grandes efeitos de computação gráfica durante 

os vídeos, o que os tornam muito semelhantes aos lyric videos amadores produzidos pelos fãs. 

Essas características presentes nos dois refletem que os primeiros lyric videos faziam parte de 

uma experimentação audiovisual da estética e que a única referência que se tinha eram as 

produções amadoras. É em “Not Like the Movies” (2010) que o uso de efeitos de computação 

gráfica é usado para proporcionar a sincronia do ritmo da música com os movimentos que as 

legendas são apresentadas. O ritmo se tornou uma das principais características da estética e é 

constantemente usado nas produções atuais. 

Constatou-se durante a análise do lyric video “Firework” (2010), que a estética pode 

agregar mais um objetivo além de divulgar a música, a letra, o artista e o single, assim 

podendo divulgar também o videoclipe da música aproveitando o fato de que geralmente o 

lançamento do lyric video acontece antes. O formato se torna uma ótima forma de trazer 

informações de futuros lançamentos do artista. Em Part Of Me (2012), foi possível verificar 

uma semelhança, porém muito mais elaborada, aos vídeos que usam a técnica de animação de 

movimento do texto, a  tipografia cinética, os quais foram tendência em 2010 por retirar cenas 

famosas de filmes e animar o diálogo com a técnica. O uso de ilustrações em 3D, animações e  

motion graphics em “Part Of Me” (2012), refletem em uma procura na produção da estética  

por todos os tipos de entretenimento que o expectador possa ter enquanto o mesmo 

acompanha a letra da música na tela já que os versos deixam de ser estáticos e ficam mais 

atrativos. Finalizando as análises, “Wide Awake” (2012) mostra outra visão e possibilidade de 
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apresentar a letra da canção na tela. O uso de técnicas e efeitos de animação no vídeo 

constroem outros significados e não seguem os padrões que estavam sendo característicos da 

estética, até então. A ilustração dos sentidos dos versos é descartada para criar um conceito 

diferente e específico para cada lyric video. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A necessidade de construirmos representações visuais para tudo, unida às modernas 

possibilidades audiovisuais, tornam impossível não ligarmos a música com algum 

componente imagético nos últimos anos. Essa necessidade pode ser consequência da 

popularização do formato videoclipe que teve a sua consagração nos canais de TV 

especializados e se tornou um dos principais meios de promoção da música e do artista. 

Porém, a fórmula passa por experimentações audiovisuais e possibilita o desenvolvimento de 

uma nova estética, o lyric video. 

Dessa forma, o presente trabalho buscou identificar que elementos estéticos 

configuram e formatam os lyric videos a partir dos vídeos da cantora Katy Perry. Nesse 

sentido, pretendeu-se observar a partir de quando o processo imagético lyric video começou a 

surgir ou movimentar as publicitações das bandas, buscando a origem do formato. Além de 

descrever os elementos audiovisuais que constituem a estética dos lyric videos, diferenciar a 

estética do videoclipe para o lyric video e assim, analisar como os elementos audiovisuais 

compõem e configuram a categoria de lyric videos. 

Para dar conta dos objetivos, buscou-se elucidar conceitos pertinentes à principal 

plataforma digital que a estática é divulgada, o site Youtube e o formato da estética, o 

videoclipe, além da origem dos lyric videos e a importância da cantora Katy Perry na 

evolução da estética. Com base na materialidade selecionada e de acordo com o referencial 

teórico pesquisado, foi feita uma análise de conteúdo dos cinco lyric videos selecionados. 

Para tanto, criou-se dois eixos principais para análise do conteúdo, a imagem que está ao 

fundo do vídeo e a letra que é o texto da canção. A partir desses dois eixos, foram criadas 

categorias de análise que serviram para descrever e compreender os elementos audiovisuais 

que constituem a estética, analisar os modos como esses elementos compõem e configuram 

esse formato, além de entender o que se sobressai mais, a letra da canção ou a imagem e 

forma que é apresentada. 

Após a construção de uma base teórica e a análise dos lyric videos “California Gurls” 

(2010), “Not like the movies” (2010), “Firework” (2010), “Part of me” (2012) e “Wide 

awake” (2012), foi possível perceber que os lyric vídeos se tornaram um importante formato 

durante a divulgação da letra da música além da divulgação do artista, do álbum, do single e 

da canção. A importância da estética é tão grande que proporciona a migração dos vídeos nas 

plataformas digitais, como os sites Youtube e Vevo, para os canais de televisão especializados 

em música, dessa forma, conquistando também o espaço que era formado apenas por 
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videoclipes. Atualmente, a transmigração da estética rompe barreiras ainda mais 

consideráveis e também é usada e divulgada durante as apresentações ao vivo de alguns 

artistas em suas turnês. É o que acontece com a banda britânica Muse, a qual usa durante a 

apresentação da música “Madness” (2012) o lyric video oficial da canção tanto nos telões da 

turnê quanto no óculos digital do vocalista como é possível observar no quadro comparativo 

da figura 36, onde os frames da esquerda pertencem ao lyric video da música e os da direita à 

cenas do mesmo sendo inseridas durante a apresentação ao vivo da banda em 2013 no festival 

brasileiro de música Rock in Rio.  

 

 
Fig.36: Frames do vídeo “Muse – Madness Official Lyric Video” (2012) e cenas da apresentação ao vivo no 

festival Rock in Rio (2013). 
 

É importante destacar que a cantora dos lyric videos selecionados para o objeto de 

estudo do presente trabalho já usava a estética nos telões durante as apresentações ao vivo da 

sua turnê “The California Dreams Tour”de 2011. Enquanto Katy se apresentava com a 

música “E.T.” (2010), nos telões era transmitido o lyric video oficial da música 

proporcionando que o público acompanhasse a letra da canção em sincronia a performance da 

cantora, como é possível perceber no quadro comparativo da figura 37, onde os frames da 

esquerda pertencem ao lyric video da música e os da direita à cenas do vídeo sendo inseridas 

durante a apresentação ao vivo da artista em 2011 no show da turnê na cidade do Rio de 

Janeiro.  
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Fig.37: Frames do vídeo “Katy Perry – E.T. (Official Lyric Video)” (2011) e cena da apresentação ao vivo no 

Rio de Janeiro (2011). 
 

 O número de produções dos lyric videos aumentou e a estética ganhou cuidado 

especial causando expectativas entre os consumidores de música semelhantes as que são 

causadas pela espera do videoclipe oficial da canção. Exemplo disso é o que aconteceu com o 

lyric video da música “3000 miles” (2013) da banda norte americana Emblem3, que por ter 

uma espera muito grande entre os fãs da banda, o vídeo foi um dos assuntos mais comentados 

no site Twitter se tornando um dos trend topics no dia de lançamento do lyric video. Na figura 

38, podemos notar que o assunto “Watch 3000 Miles Lyric Video” (Assista 3000 Miles Lyric 

Video) está entre eles. 

 

 
                             Fig. 38: Site Twitter acessado no dia 4 de outubro de 2013. 
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O investimento na estética dos lyric videos é muito grande além de haver atualmente, 

uma maior atenção por parte dos artistas e gravadoras por produzirem um lyric video a cada 

música lançada. O formato vem se consagrando no cenário musical e tendo maior notoriedade 

assim como a popularização nos últimos três anos. A estética não está presente só na música 

pop e ultrapassa o cenário norte americano o que dissemina a estética no cenário musical 

mundial. Das plataformas digitais audiovisuais passam para os canais de televisão e 

atualmente completam cenários e performances dos artistas, o que pode ser posteriormente 

estudo e ampliado em futura pesquisa da estética.  
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