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Resumo 

 

Este artigo analisa o processo das escolhas fotográficas dos videoclipes orientais Fire, do 

grupo sul-coreano BTS, Cheer Up, do grupo Twice, que também é sul coreano, e analisa 

também os videoclipes ocidentais Steal My Girl, do grupo britânico One Direction, e 

Worth It, do grupo norte-americano Fifht Harmony. A proposta de analisar e comparar 

videoclipes surge da ascensão do k-pop no mundo através da hallyu4 coreana e da sua 

invasão no Brasil, que ano após ano adquire mais adeptos dessa cultura. Compreender e 

estudar uma parte dessa tendência mundial é importante para entender os rumos da 

sociedade.  
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Introdução 

 Os videoclipes são uma importante parte da vida em sociedade atualmente, Thiago 

Soares (2012), os caracterizava como uma arte desarmoniosa capaz de ocupar lugar de 

destaque na esfera midiática. “É pelo fato de ser desarmônico que o videoclipe rege tantas 

noções existentes na sociedade contemporânea” (SOARES, 2012, p.37).  

 E o que era conhecido como uma produção hollywoodiana5, agora ganha destaque 

em outros lugares do mundo, como na Ásia, atual berço de tendências que inspira o 

ocidente. Não é à toa que o videoclipe com maior visibilidade na rede social Youtube é 

de produção sul coreana, “Gangman Style”6, que já soma quase de 3 bilhões de 

visualizações.  

 Além de videoclipes, a hallyu coreana importa para os países estilos de vida. No 

Brasil o k-pop vai mais além de apenas um gênero musical e passa a interferir no modo 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Audiovisual, da Intercom Junior – XIII 

Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40° Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. 
2 Estudante da Graduação 5º semestre do curso de Jornalismo da UEPG - Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. Integrante do grupo de pesquisa Fotojornalismo, Imagem e Tecnologia e do grupo de extensão 

Fotorreportagem UEPG (Foca Foto). Email: gabrielioliveirak@gmail.com 
3 Professor Doutor em Ciências Humanas pela UFSC. Integrante do quadro de docentes de Jornalismo da 

UEPG. Orientador do trabalho. Email: carlossouza2013@hotmail.com 
4 Na tradução literal significa “onda”, e é utilizada para descrever a invasão de elementos da cultura 

coreana em outros países do mundo. 
5 Significa coisa ou pessoa que remete à cidade de Hollywood. 
6 Disponível no link: <https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0>. Acesso em 30. Abr. 2017. 
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de vida de quem gosta (KARAM, 2015). Inclusive, alguns autores já consideram o 

fenômeno como uma subcultura que ganha cada vez mais espaço no país. 

 Unindo dois fenômenos que influem diretamente na sociedade contemporânea, a 

análise de videoclipe orientais e ocidentais é uma maneira de se compreender as estruturas 

comunicacionais da sociedade, buscando descobrir quais as técnicas mais utilizadas nas 

produções dos videoclipes atuais. 

Videoclipe e Fotografia 

 O videoclipe sofreu grande influência do cinema, uma vez que é uma ramificação 

do vídeo, com a presença da videoarte, da videodança e do videodocumentário em sua 

composição. Segundo Passos (2016), é uma característica do vídeo possuir muitos 

subgêneros devido a sua evolução enquanto gênero audiovisual em meio a arte, nas 

mídias e na sociedade. 

 Ainda segundo Passos, os subgêneros do vídeo não possuem características 

exclusivas, porque nem mesmo o vídeo tem: 

O vídeo, que chamo aqui de gênero audiovisual, desde seu início, na 

década de 1960, foi apropriado por artistas para se integrar ao universo 

artístico, e a partir do seu desenvolvimento, estudiosos e pensadores do 

vídeo passam a separá-lo em lacunas, e o fizeram devido à influência 

de outras artes e mídias. Os subgêneros do vídeo existem graças a não 

especificidade do vídeo. (PASSOS, 2013, p. 2) 

 O que tem mais influenciado o vídeo e seus subgêneros é o cinema, uma vez que 

ambos são gêneros audiovisuais, e, também, devido a característica do videoclipe de ser 

uma área livre para experimentações de linguagem, como aponta Corrêa (2008), “O 

videoclipe emerge da contaminação em que se expressa o rompimento de barreiras 

técnica e opções estéticas de um gênero audiovisual para outro” (2008, p.2). 

 É da influência do cinema no videoclipe que surge também a familiaridade com a 

fotografia, uma vez que, tanto o cinema quanto o videoclipe são basicamente uma 

sequência de fotografias. Por isso, as técnicas fotográficas têm sido aplicadas na produção 

de videoclipes. 

 Embora o videoclipe também seja um registro, o essencial é narrar algo, por isso 

as técnicas fotográficas são apenas um auxílio, e não o aspecto mais importante da 

filmagem. Outras técnicas podem ser empregadas com o intuito de narrar melhor a 

história do videoclipe. 
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 Sobre as técnicas fotográficas mais aplicadas no cinema e consequentemente na 

produção de videoclipes, Mascelli (2010) enumera aspectos básicos da cinematografia 

para a exposição de uma narrativa, entre eles a angulação da câmera, importante pelo fato 

de influenciar o ponto de vista do espectador. 

Um ângulo escolhido de modo negligente pode distrair ou confundir o 

público ao representar a cena de uma maneira que dificulte a 

compreensão de seu significado. Portanto, a seleção de ângulos de 

câmera é um fator de extrema importância na construção de um filme 

que seja interessante do início ao fim. (MASCELLI, 2010, p.17) 

 Outros aspectos apontados por Mascelli (2010) como técnicas cinematográficas 

utilizadas para a exposição de narrativas são a continuidade, a composição, os cortes e os 

closes, todas são técnicas derivadas da fotografia que influenciam nas narrativas 

audiovisuais.  

 

Videoclipe e Comunicação 

 Segundo Thiago Soares (2012) o videoclipe já foi objeto de estudo de vários 

autores, como Oscar Landi, Peter Weibel, Arlindo Machado e Juan Anselmo que se 

preocuparam em estudar o videoclipe enquanto fenômeno comunicacional e cultural, Para 

Soares, “se tivéssemos que eleger a forma cultural mais representativa dos últimos 30 

anos da cultura ocidental, talvez nos deparássemos necessariamente com o videoclipe” 

(SOARES, 2012, p.10). 

 O videoclipe auxilia na compreensão do contemporâneo, além de exercer função 

histórico e documental, as várias estéticas do videoclipe seriam uma espécie de versão 

resumida do estilo pós-moderno: 

Nos seus mais variados aspectos, o videoclipe sintetiza o 

contemporâneo na sua aproximação da indústria cultural com a 

vanguarda, na diluição da radicalidade inovadora a partir das claras 

intenções comerciais, na sua fragmentação imagética, na sua 

despreocupação narrativa ou o apelo das narrativas mais básicas e 

simples [...] vemos que suas principais características se aproximam das 

definições mais gerais associadas ao pós-modernismo. (SOARES, 

2012, p. 11) 

 Para se relacionar o videoclipe com comunicação deve se compreender o seu papel 

na formação da cultura, principalmente da cultura pop, e entende-se pop como uma 

premissa notadamente midiática (SOARES, 2009). O videoclipe fornece material 

simbólico para que os indivíduos forjem identidades e modelem comportamentos sociais 

que deem continuidade ao que a indústria musical propõem. O clipe funciona como um 
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ensinamento da vivência pop. “Videoclipes, com suas narrativas e imagens disseminadas, 

fornecem símbolos, mitos e recursos que ajudam a construir uma cultura comum para a 

maioria dos indivíduos em muitas regiões do mundo” (SOARES, 2009, p. 57). 

 Dentro da cultura da mídia, o videoclipe reforça seu caráter industrial, organizado 

com base no modelo de produção e massa e construído de acordo com gêneros, segundo 

fórmulas, códigos e normas convencionais. 

 No Brasil (SOARES, 2009), sabe-se que o videoclipe encontrou um terreno 

propício para a sua disseminação em função de ser reconhecido como um objeto 

integrante do fluxo de programas televisivos, capaz de gerar posicionamento e por sua 

função no mercado musical. 

 

O fenômeno do K-pop no Brasil 

 Após a Segunda Guerra Mundial, a Coréia do Sul passou a investir em cultura e 

tecnologia, se tornando hoje, a décima terceira economia do mundo, segundo dados da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Sendo assim, (KARAM, 2015), o país criou a 

hallyu, ou Onda Coreana, que significa a exportação de cultura para outros países, no 

Brasil, a “onda” coreana se converte na forma de k-pop, o korean pop music.   

 O k-pop trata-se de um gênero musical moderno dançante influenciado pelo pop 

norte-americano, pela música eletrônica, hip hop e R&B, combatidas marcantes e 

coreografias marcantes, se tornando um modelo único. Segundo Karam (2015), a estreia 

do grupo Seo Taiji and Boys, em 1992, é considerado um marco na história desse gênero 

musical, e é tido como precursor do k-pop como é conhecido hoje. 

 O estilo musical se tornou algo muito lucrativo para a República da Coréia do Sul, 

com a criação da fábrica de ídolos (KARAM, 2015), empresas que treinam jovens que 

possam vir a se tornar k-idols. O k-pop transformou a Coréia do Sul em um dos dez 

principais exportadores de produtos culturais do mundo: 

O faturamento das três principais produtoras sul coreanas que atuam 

nesse sistema triplicou de 2009 para 2013, passando os 320 milhões de 

dólares (as três juntas). Dentre elas destaca-se a SM Enterntainment, 

responsável pela maior parte dos grupos que fazem sucesso atualmente, 

como EXO, Super Junior, F(x), Girls Generation e Shinee. (KARAM, 

2015, p. 5) 
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 No Brasil, o k-pop se tornou uma subcultura, que atrai cada vez mais jovens, 

deixando de ser apenas um gênero musical para se tornar um estio de vida, ser um k-poper 

significa escutar as músicas, assistir aos videoclipes, participar de votações, comprar 

CDs, camisetas ou qualquer outro item do seu grupo favorito, ir a convenções e até mesmo 

participar de covers das músicas de sucesso. 

O espaço virtual tornou-se grande aliado da expansão mundial do k-

pop, com destaque para o canal de vídeos Youtube, onde o vídeo de k-

pop com menos visualizações foi visto quase 70 milhões de vezes. 

Além do Youtube, mídias sociais como o Facebook, onde fãs 

organizam eventos, e o Twitter, onde os artistas são alcançados com 

frequência aos trending topics (assuntos mais comentados) também 

contribuem para tronar o k-pop um fenômeno. (KARAM, 2015, p. 8) 

 A internet é essencial para a divulgação do k-pop, com quase 3 bilhões de 

visualizações no Youtube, o clipe ‘Gangman Style’, do cantor sul coreano, Psy, foi 

determinante, e serviu de porta de entrada para muitos fãs do estilo musical. Porém, 

mesmo sendo recordista em visualizações, o cantor não se apresenta entre os favoritos 

dos k-popers, perdendo para grupos como Big Bang, GOT7, BTS e EXO. 

 O que é importante ressaltar a respeito do fenômeno do k-pop no Brasil é a 

confraternização e a criação de identidade. A maioria dos fãs (KARAM, 2015) se sente 

um estranho no início, mas o consumo do k-pop aproximou fãs de todas as regiões do 

país, tornando o pop sul coreano uma alternativa ao consumo cultural dominante e um 

criador de identidades para jovens brasileiros. 

 

Análise dos videoclipes 

 Para a análise dos videoclipes foram utilizadas as terminologias de Mascelli 

(2010), e foi focado em compreender os ângulos de câmera, a continuidade, os closes, a 

composição e os subitens que fazem parte dessas categorias. Outro autor utilizado para 

compreender as linguagens do videoclipe foi Soares (2010), que através de seu estudo 

encontrou peculiaridades dos videoclipes, que o diferem de outras produções 

cinematográficas, como o seu caráter rápido com muitas cenas, que beira a desarmonia. 

 Outra característica observada nos videoclipes foi a função que a cor 

desempenhou na sua totalidade, para isso, o trabalho de Pereira e Ferreira (2011) foi 

utilizado. Entre os elementos que compõe um videoclipe vale destacar que a cor pode 

admitir várias funções (Pereira e Ferreira, 2011), ou seja, é versátil na criação de 
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significados e conceitos, por isso a importância de se compreender o significado da cor 

na linguagem cinematográfica.  

 Os videoclipes escolhidos para a composição deste trabalho foram: Steal My Girl7, 

do grupo britânico One Direction; Worth It8, do grupo norte-americano Fifht Harmony, 

Fire9, do grupo sul-coreano BTS e Cheer Up10, do grupo Twice, que também é sul-

coreano. O objetivo é verificar o que torna as produções ocidentais diferentes das 

orientais. 

 

Análise de Steal My Girl (2014) 

 O videoclipe de Steal My Girl foi lançado em 2014 e tem duração de 5 minutos e 

18 segundos. Com a análise foi possível perceber a quantidade de recurso técnico que foi 

empregado em sua construção. A respeito dos ângulos de câmera, foi utilizado muito a 

câmera objetiva nos primeiros minutos do videoclipe, para então ser utilizado a câmera 

subjetiva, em que os personagens envolvidos no vídeo “encaram” o telespectador, ao 

olhar diretamente para a câmera.  

 Os planos utilizados no videoclipe variaram entre o Grande Plano Geral (GPG), 

Plano Geral (PG) e Plano Médio (PM), e os planos descritivos foram em sua maioria 

panorâmicos, em que o nível da câmera se encontra na altura dos olhos de quem assiste, 

com poucas inserções de planos no contra plongê, em que a câmera posicionada a baixo, 

possibilita o espectador olhar de baixo a cima a cena.  

 O clipe se passa todo no tempo presente, e não é utilizado em nenhum momento 

recursos de flahsforward11 e flashback12. E sobre a direção utilizada, existe muita 

movimentação dos personagens nas cenas e pouco movimento da câmera, que, quando 

existente, se caracteriza em movimentos estáticos no início do videoclipe, usando o 

recurso de olhares associados e planos de reação, e no restante dele é utilizado 

movimentos dinâmicos constantes, no qual a câmera se movimenta em uma direção 

                                                 
7 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UpsKGvPjAgw>. Acesso em: 20. Abr. 2017. 
8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YBHQbu5rbdQ>. Acesso em: 21. Abr. 2017. 
9 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ALj5MKjy2BU>. Acesso em: 12. Jul. 2017. 
10 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=c7rCyll5AeY>. Acesso em: 12. Jul. 2017. 
11 Flashforward: é quando uma cena se passa no tempo futuro. 
12 Flahsback: é quando uma cena se passa no tempo passado. 
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vertical, direita ou esquerda, e movimentos neutros de afastamento e aproximação da 

câmera nos objetos. 

 Para dar mais dinamicidade ao videoclipe aposta-se nas técnicas de filmagem e 

transições visuais, que cumprem bem o seu papel. Mesmo a câmera não se movimentando 

muito, as técnicas empregadas ainda transmitem a sensação de agilidade e movimento 

para a produção. A técnica de filmagem justaposta foi bastante utilizada, nela é possível 

abusar de cortes na hora de edição e sua técnica é bem simples. A ação do fim da primeira 

cena se repete no início da segunda cena, e a ação do fim da segunda cena é repetida no 

início da terceira e assim por diante.  

 Ao utilizar a técnica justaposta é possível se obter muitas cenas e isso atribui 

velocidade ao videoclipe. O que foi possível de perceber no videoclipe de Steal My Girl. 

Com muitas cenas, não há a utilização de recursos de transição visual, em que a equipe 

de edição opta pelos cortes secos entre cada cena. 

 Os closes são outra ferramenta do cinema muito usada no videoclipe, em sua 

maior parte do tamanho em que aparecem a cabeça e os ombros do cantor, e são sempre 

do tipo cut-in13, objetivos e subjetivos. Sobre a composição do videoclipe é possível 

perceber a grande utilização de linhas retas, movimentos horizontais e centro de interesse 

da cena muito bem demarcado através das técnicas de iluminação e regra dos terços. 

 A cor do videoclipe é toda baseada no dourado e suas ramificações, uma vez que 

a sua história se passa em um deserto, que é o único cenário dessa produção, o azul do 

céu transmite brilho as cores douradas. O dourado faz parte das cores quentes, e a sua 

utilização passa a sensação de calor e poder. O color grading14 do videoclipe de Steal My 

Girl não é complexo, e transmite simplicidade na narrativa. As cores do videoclipe podem 

ser observadas na imagem abaixo: 

  

 

 

 

                                                 
13 Cut-in: porção ampliada da cena que já acontece. 
14 É o processo que sucede a correção de cor, dando uma identidade para a produção. 
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Análise de Worth It (2015) 

 O videoclipe de Worth It, do grupo norte-americano Fifth Harmony, foi lançado 

no dia 28 de março de 2015 e possui três minutos e 44 segundos de duração. Diferente do 

primeiro vídeo analisado, esse explora mais os recursos de direção, mas possui 

similaridades em sua color grading simples.  

 O ângulo de câmera mais utilizado é o da câmera subjetiva, com as cantoras 

encarado fixamente a câmera e passando a sensação de que está olhando diretamente para 

quem assiste. A câmera objetiva é bem pouco explorada. Dos planos, o Plano Geral é 

mais explorado, mas ainda aparecem cenas em Plano Médio e apenas algumas em Grande 

Plano Geral. 

 Com relação aos planos descritivos, o videoclipe explora outras modalidades, 

como o cut-away, que mostra uma cena externa a primeira, que acontece secundariamente 

em outro lugar. Mas ainda há grande utilização de planos panorâmicos e também alguns 

planos em contra plongê.  

 O período temporal do vídeo é incerto, por ter muitas cenas gravadas em cut-away, 

mas a narrativa se passa toda no presente. O videoclipe brinca muito com as direções, e 

apresenta variedade de estilos, com muitos movimentos contrastantes, que vão para a 

direita e para a esquerda, e também apresenta direção neutra, de aproximação e 

afastamento da câmera. Outro movimento de câmera que aparece no conjunto do 

videoclipe, mas em menor quantidade, é o contra plongê, que faz o movimento vertical 

de baixo para cima. 

Figura 1: Screenshot da tela 
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Figura 2: Screenshot da tela 

 Quanto aos closes, eles são uma parte importante da composição desse vídeo. O 

close de rosto é o que mais se destaca, aparecendo muitas vezes, e o close de detalhe 

também, que é utilizado para mostrar minúcias, como sapatos e objetos pequenos que 

compõe as cenas do videoclipe.  

 Assim como o videoclipe de Steal My Girl, as técnicas de filmagem e de transição 

visual utilizadas são semelhantes, os cortes entre as cenas são secos, sem transição, e a 

técnica da ação justa posta é a mais utilizada no conjunto da produção.  

 Das cores utilizadas no videoclipe, o vermelho e azul escuro são as mais 

predominantes, o vermelho faz parte das cores quentes, enquanto que o azul representas 

as cores frias. Juntas, as duas cores escurecem a totalidade do vídeo, transmitindo 

sensação de poder sobre o mais fraco. Cores como o dourado, rosa e verde também fazem 

parte da narrativa. Assim como o videoclipe de Steal My Girl, essa produção não 

apresenta uma Color grading bem composta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análise de Cheer Up (2016) 

 O videoclipe de Cheer Up possui quatro minutos de duração e foi lançado em 

2016. A produção deste videoclipe apresenta onze cenários diferentes, e utiliza diversos 

recursos de filmagem. Cada cenário do videoclipe apresenta uma paleta de cores 

diferente, e as técnicas de filmagem se mostram diferentes dos vídeos analisados 

anteriormente.  
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 Dos ângulos de câmera utilizados nessa produção a câmera subjetiva foi a mais 

utilizada, em apenas alguns momentos se utiliza a câmera objetiva. O Plano Médio é o 

mais usado, com eventuais utilizações de Planos Gerais e Grandes Planos Gerais.  

 Na escolha dos planos descritivos, é perceptível uma maior variedade, com a 

utilização de planos panorâmicos, plongê, contra plongê e de reação. Os ângulos de 

tomada também são vários, além do ângulo plano são utilizados ângulos plongê e contra 

plongê.  

 Outro recurso bem explorado desse videoclipe é a direção, toda dinâmica, 

apresenta movimento constantes, neutros e contra plongê em predominância. A transição 

visual também é o que mais se destaca dos outros videoclipes analisados, nos casos 

anteriores existiam muitas cenas que utilizavam a técnica da ação justaposta, o que 

possibilitava muitos cortes de edição e originava muitos cortes secos entre as cenas. Já no 

videoclipe em questão, a técnica da cena máster é um recurso muito utilizado, em união 

com técnica da ação justaposta. 

 Com a técnica da cena máster não há muitos cortes, e os movimentos de câmera 

são mais utilizados, por isso a variedade de movimentos que esse videoclipe apresenta. 

Os movimentos são variados e alguns usam o movimento neutro de aproximação da 

câmera no objeto até acabarem em closes de rosto ou de detalhe, que foram os mais 

utilizados. Em comparação com os outros videoclipes analisados foi empregado pouco o 

recurso do close.  

 Um caso especial desse videoclipe é o da transição visual, além de alguns cortes 

secos, quando usado a técnica da ação justa posta, havia também algumas cenas com 

transição visual de dissolução.  

 Como o videoclipe possui onze cenários diferentes, existem muitas cores 

utilizadas nele, mas em sua maioria, as cores são bem fortes e vivas, o que transmite 

alegria para quem assiste, a energia das cores vivas acaba passando ao telespectador. Cada 

cenário possui uma paleta de cores bem vivas e fortes, e o Color grading do videoclipe é 

bem harmônico, o que ajuda a compor a narrativa. Abaixo alguns exemplos de paletas e 

cores que foram usados nessa produção: 
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Figura 3: Screenshot da tela, outro cenário que compõe o videoclipe 

Figura 4: Screenshot da tela, esse é o cenário mais colorido que compõe o 
videoclipe 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Análise de Fire (2016) 

 O videoclipe de Fire foi lançado em 2016 e possui quatro minutos e cinquenta e 

cinco segundos. Essa produção é a que mais explora os recursos de ângulo, direção e 

composição em comparação com os demais videoclipes analisados.  

 Os ângulos de câmera são todos utilizados, ou seja, essa produção exibe ângulos 

na câmera objetiva, subjetiva e de ponto de vista. Mas a objetiva e a subjetiva são as mais 

usadas. Os planos descritivos usados são bem variados, e são utilizados planos 

panorâmicos, plongê, contra plongê e reação.  

 Esse videoclipe utiliza inclusive o plano two-shot, que é quando são gravados dois 

personagens ao mesmo tempo, em diálogo. Mas os planos mais usados são os planos 

gerais e médios, o que não foge muito do padrão dos outros clipes. Os ângulos de cenas 

são variados, são utilizados ângulos planos, contra plongê, plongê e também o ângulo 

oblíquo aparece nessa produção. 
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Figura 5: Screenchot da tela, cena inicial 

 A direção das cenas é outro recurso bem explorado, com todos os movimentos 

dinâmicos, aparecem o constante, contrastante, neutro, tracking shot, que é quando o 

personagem se aproxima da câmera até desaparecer dela, os ângulos plongê e contra 

plongê também são utilizados. 

 Uma característica predominante entre as cenas era o da direção neutra da câmera, 

aproximando do objeto filmado, até um close, que pode variar entre o médio, cabeça e 

ombro, rosto, de detalhe, e até o mesmo o close sobre o ombro é utilizado nessa produção. 

Os tipos de close empregados são em sua excelência os cut-in, que, por sua vez, variam 

entre objetivo, subjetivos, sobre o ombro e ponto de vista.  

 Das técnicas de filmagem, assim como o videoclipe de Cheer Up, as duas 

maneiras, cena máster e açãojusta posta, são utilizadas, mas o da cena máster aparece em 

maioria, o que possibilita maior movimentação de câmera e pouco trabalho de corte de 

adição. Outra vantagem da utilização da cena máster é gravar a cena de uma vez só. Essa 

é uma característica em que se assemelham os dois videoclipes sul-coreanos. 

 Das transições visuais, em sua maioria eram cortes secos, assim como nos outros 

videoclipes analisados. Com algumas transições de fade e de dissolução. A cor desse 

videoclipe é mais forte e escura, representando as características do fogo, de força, poder, 

instabilidade e rebeldia. Assim como o videoclipe de Cheer Up, o videoclipe de Fire, 

apresenta muitos cenários, que, por sua vez, possuem muitas cores, como o verde, o 

vermelho, dourado e preto, todas no seu gradiente mais escuro. Abaixo alguns dos 

cenários e cores que aparecem na produção: 
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Figura 6: Screenshot da tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 Os videoclipes em sua maioria apresentam alguns pontos em comum, como os 

ângulos de câmera que se misturam entre o objetivo e o subjetivo, e também nas 

transições visuais, que geralmente são cortes secos entre as cenas. Porém, é possível 

perceber que existem algumas diferenças dos clipes ocidentais, dos clipes orientais. É 

preciso salientar que a indústria dos videoclipes está em constante inovação, o que pode 

gerar videoclipes diferentes que podem fugir do padrão, mas essas são exceções.  

 O que se pode ver de diferença mais gritante entre os videoclipes é o gradiente de 

cor, a harmonia que as paletas de cor dos videoclipes coreanos possuem auxilia na criação 

de narrativas que os demais deixam a desejar, ainda mais com a importância da cor em 

produções cinematográficas, como salienta Pereire e Ferreira (2011). “Não apenas a sua 

presença, mas também sua ausência e coexistência com outras cores instigam a 

interpretação do receptor através dos símbolos construídos pelo ser humano e suas 

experiências”.  

 Outra diferença são quanto as técnicas de filmagem, ambos os videoclipes 

coreanos utilizam a técnica da cena máster, que otimiza e agiliza a edição, contribuindo 

para a exploração de mais movimentos de câmera, enquanto nos videoclipes ocidentais é 

utilizado mais a técnica da ação justa posta, com mais cortes e mais cenas rápidas. As 

cenas rápidas são uma característica em comum dos videoclipes. “As imagens 

videoclípticas são assim: fruto de um eterno devir. Elas parecem feitas para serem 

‘cortadas’, editadas, montadas, pré-produzidas” (SOARES, 2012). No geral, os 
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videoclipes orientais exploraram mais os recursos de filmagem, apresentado ângulo 

diferenciados e mais direções de câmera.  
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