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Resumo 

 

O presente trabalho de pesquisa investiga como a linguagem imagética do videoclipe 

vem sendo explorada e modificada na era digital. O objetivo geral da pesquisa é analisar 

as alterações pelas quais a linguagem do formato tem passado nos últimos 12 anos na 

plataforma do Youtube. O referencial teórico do estudo está baseado em Machado 

(2000), Jenkins (2009), Santaella (2007) e Vanoye (2012). Para a análise de conteúdo de 

mídia foram estabelecidos procedimentos de análise dos videoclipes em cinco 

parâmetros: linguagem imagética, apelo emocional, temática, personificação e 

interatividade. Dos resultados alcançados foi possível observar que existem mudanças 

significativas de linguagem ditadas sobretudo pela interação com o público, o que traz 

novas tendências estilísticas e conceituais ao gênero. 
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Introdução 

O videoarte, gênero audiovisual que mistura arte com conteúdo informativo está 

com a sua veiculação cada vez mais presente na composição narrativa de programas 

televisivos como telejornais, comerciais, programas musicais e interprogramas. Uma 

das grandes possibilidades que este gênero oferece é a variedade de formas de criar 

conteúdo, sendo uma das mais conhecidas, o videoclipe. 

Arlindo Machado (2000 p. 173) descreve o videoclipe como um “formato 

enxuto e concentrado, de curta duração, de custos relativamente modestos, com amplo 

potencial de distribuição”, porém o que se vê atualmente na mídia é uma superprodução 

de videoclipes massificados que tem como principal objetivo a superpromoção de 

artistas do cenário musical, sobretudo nas produções mais populares. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP de Estudos de Televisão e Televisualidades do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Educação pela PUCPR, Mestre em Comunicação e Linguagens, Jornalista email: 

suyanne.souza@pucpr.br 
3Jornalista graduada pela PUCPR, email: thau-mayara@hotmail.com. 
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Segundo dados divulgados por uma pesquisa realizada em 2014 pela Associação 

Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão (BRAVI), o maior polo industrial 

reprodutor deste formato pertence aos Estados Unidos, onde cerca de 68% da produção 

audiovisual mundial fica concentrada, sobretudo em Los Angeles, cidade do 

entretenimento internacional, fábrica do cinema contemporâneo e suas vertentes.  

Com o advento da tecnologia de mídias e plataformas digitais em redes 

compartilháveis, grande parte dessa produção popular encontrou na Internet uma forma 

de ser promovida não apenas pelos idealizadores de projetos audiovisuais, como 

também pelo próprio público que aprecia o conteúdo e o formato do videoclipe. Nas 

redes sociotécnicas
4
 mais comuns, como Youtube, Vevo, Instagram, Twitter, Snapchat e 

Facebook, toda produção audiovisual passou a ser compartilhada pelos internautas em 

um sistema complexo que liga conceitos hipermidiáticos e transmidiáticos.  

A popularização do formato do videoclipe nessas redes tornou possível a 

massificação do produto audiovisual que é o objeto de estudo desta pesquisa. Em um 

recorte de tempo de 12 anos (2005-2017), a plataforma Youtube colaborou para a 

massificação da cultura pop, elevando seu conteúdo musical e visual de tal forma que 

alguns vídeos disponíveis no website chegaram a alcançar milhões e até mesmo bilhões 

de acessos em uma mesma produção.  

Porém, todo este sucesso não se deve somente ao investimento financeiro que é 

confiado a estas superproduções. Observa-se que ao longo deste período de tempo, a 

linguagem vem sendo modificada e explorada ao gosto do público. Este fato deve-se a 

uma participação maior da opinião pública constatada pelas plataformas digitais, como 

Youtube, Facebook e Instagram. 

Diante do contexto acima apresentado, o presente estudo investiga como a 

linguagem imagética do videoclipe vem sendo explorada e modificada nos últimos 12 

anos. O objetivo geral da pesquisa é analisar as alterações pelas quais a linguagem do 

formato de videoclipe tem passado durante este período de tempo. 

                                                 
4
De acordo com Medeiros (2008, p.68), rede sociotécnica não se trata apenas de uma rede de computadores nem 

tampouco de um aglomerado de pessoas, mas sim de uma interconexão de seres humanos possibilitada pela 

tecnologia. 
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Para realizar este trabalho de análise de conteúdo de mídia, a presente pesquisa 

foi dividida em cinco etapas: levantamento dos 10 videoclipes mais visualizados no 

Youtube, pesquisa bibliográfica, visualização, análise e caracterização dos videoclipes 

da cultura pop. A partir deste estudo, chega-se a formulação de uma tabela descritiva 

onde consta as principais modificações que a linguagem do formato sofreu dentro deste 

período, desde o surgimento do Youtube. 

2. O videoclipe na Era Digital – o Youtube como plataforma de divulgação 

Definido como um “curta-metragem, em filme ou vídeo, que serve para ilustrar e 

promover música de cantor ou grupo musical ou para apresentar o trabalho do artista 

performático” (MICHAELIS, 2016), o videoclipe teve seu auge durante a década de 90 

com a divulgação das produções dos artistas em programas de televisão e até mesmo 

canais especializados em música, como a Music Television ou MTV. Porém, depois do 

boom da Internet nos anos 2000 e com o surgimento de plataformas especializadas no 

compartilhamento de vídeos, a maioria das produções audiovisuais migraram para a 

web em sites como o Youtube, que teve seu lançamento oficial em 2005. 

O Youtube surgiu através de uma proposta inovadora de ser um site de 

compartilhamento de vídeos que não produzia conteúdo próprio, mas que hospedava as 

produções feitas pelos usuários. Segundo Canitto (2009), essa proposta inovadora fez 

com que o site rompesse com padrões estéticos e profissionais, aceitando de 

superproduções até conteúdos mais caseiros. Para Jenkins (2009), 

O Youtube surgiu como um site fundamental para a produção e 

distribuição de mídias alternativas – o marco zero por assim dizer na 

ruptura das operações das mídias de massa comerciais causadas pelo 

surgimento de novas formas de cultura participativa. (JENKINS, 

2009, p.348) 

Segundo dados oficiais do Youtube, o site possui mais de um bilhão de usuários 

cadastrados, o que representa quase um terço do total de usuários da Internet. O 

compartilhador de vídeos cresceu tanto na rede que a empresa lançou versões locais
5
 em 

mais de 88 países desde seu surgimento, graças ao seu público fiel que vive fora dos 

                                                 
5 De acordo com dados divulgados na categoria de estatísticas do portal Youtube, versão local se refere a todos os 

países que tem acesso a plataforma traduzida exclusivamente para o seu idioma. No mundo todo, o Youtube já foi 

traduzido em 76 idiomas diferentes, alcançando cerca de 95% da população usuária da Internet.  
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Estados Unidos e que representa 80% das visualizações feitas fora do país de onde o site 

foi criado. 

Todas estas estatísticas reafirmam a notabilidade e importância do site no 

universo cibernético. A representatividade do Youtube nas redes se tornou tão relevante 

na indústria cultural que diversas bandas e cantores decidiram investir na plataforma 

como forma de divulgar seu trabalho e alcançar mais seguidores, já que o site oferece 

ferramentas de interatividade através das reações pessoais e comentários, além da 

possibilidade de compartilhamento do conteúdo em outras redes sociotécnicas.  

 
[...] videoclipe não é mais um produto somente televisivo. Passa a 

integrar as dinâmicas de consumo da “cibercultura” e precisa ser 

compreendido também através desta lógica. Circunscreve-se um 

debate que atravessa uma problemática acerca do papel da televisão 

musical na circulação deste audiovisual e das novas formas de 

apropriação do videoclipe que passa a ser inserido em gadgets (Ipods,  

reprodutores de MP3 com vídeo), celulares, videologs, blogs e sites 

específicos (SOARES, 2008, p.1). 

 

Grandes artistas da indústria musical e do entretenimento criaram, com o apoio 

de suas produtoras, canais ou “perfis” no Youtube onde depositam todo o conteúdo que 

produzem, como trechos de músicas legendadas, shows e principalmente os videoclipes. 

Até outros sites que possuem seu próprio sistema de compartilhamento de vídeos 

apostaram nos canais do Youtube para divulgar seus materiais indiretamente, como 

acontece com a Vevo, um conglomerado das produtoras Sony Music Entertainment, 

Universal Music Group e Abu Dhabi Media responsável por lançar videoclipes de 

artistas reconhecidos da música pop como Taylor Swift, Kary Perry, Adele, Enrique 

Iglesias, entre outros. 

A partir da grande oferta de conteúdo diversificado disponível online, 

gratuitamente e em qualquer horário, o Youtube se tornou o principal site 

compartilhador de vídeos na Internet. Juntamente com essa conquista, alguns artistas, 

sobretudo da cultura pop, bateram recorde no número de acessos no seu conteúdo, como 

aconteceu, por exemplo, com o hit Gagnam Style, do cantor sul-coreano Psy, que foi o 

primeiro videoclipe a alcançar a marca de um bilhão de visualizações em dezembro de 

2014. Essa conquista foi tão notória para o Youtube que o site precisou alterar o tópico 

de contagem de visualizações em vídeos postados pelos usuários, já que antes de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

Gagnam Style, o contador marcava apenas a casa dos milhões no número de 

visualizações.  

Esse recorde quebrado pelo videoclipe sul-coreano incentivou ainda mais os 

artistas e suas produtoras a produzir conteúdo não apenas para alimentar os canais e 

gerar receita, mas também para alcançar mais fãs e visualizações. Devido a esse 

objetivo, o caráter promocional dos videoclipes definido por Machado (2000) voltou ao 

auge na era digital.  

A linguagem imagética utilizada nos videoclipes também sofreu alterações se 

comparada com os videoclipes de sucessos durante as décadas de 80 e 90. A utilização 

de recursos técnicos, o protagonismo dos artistas em seus videoclipes e o conteúdo 

ilustrativo das letras gerou maior identificação e reação do público interativo  

(CALDAS, 2013 p.8 apud SOARES, 2012). 

Atualmente, os vídeos de maior sucesso, que quebram recorde no número de 

visualizações e comentários em torno da cultura pop são produtos massificados pela 

indústria cultural que não mede esforços para impressionar seu público fiel e ansioso 

por novidades.  

Com a forte demanda do público, os artistas responderam ao chamado. Hoje é 

possível elaborar uma lista com o ranking dos dez videoclipes mais visualizados na 

plataforma Youtube, na qual todos eles já ultrapassaram a marca de mais de um bilhão 

no número de acessos, sendo que o número não para de crescer a cada minuto.  

O videoclipe segundo Arlindo Machado 

Arlindo Machado (2000) traz em sua obra um panorama sobre os videoclipes do 

final da década de 80 ao auge dos anos 90. O autor afirmava na época que estava 

nascendo um novo formato de produção do videoclipe; um produto que abandonava o 

velho clichê mercadológico constituído apenas por peças promocionais para dar lugar a 

uma produção mais independente, livre da estratégia de marketing para vender discos. 

Durante o seu estudo sobre mídias audiovisuais o autor criou uma classificação 

para os videoclipes: o videoclipe promocional, o experimental e o autossuficiente 

conforme as definições abaixo: 
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 O videoclipe promocional, segundo o autor, é o formato mais primitivo do 

videoclipe, aquele que representa uma mera ilustração de uma canção preexistente. Por 

ser mais comercial, este formato é o mais utilizado pelos videoclipes de massa da 

cultura pop, aqueles em que geralmente o artista aparece como personagem em um 

enredo.  

O videoclipe experimental é aquele que reúne toda uma comunidade de 

realizadores e intérpretes mais ousados que transformam o formato de televisão num 

campo vasto e aberto para a reinvenção do audiovisual. 

O videoclipe pleno e autossuficiente é aquele formato pleno, que encara o 

videoclipe como uma forma audiovisual capaz de dar uma resposta mais moderna 

através da síntese perfeita entre imagem e som. Neste formato, vídeo, som e imagem 

estão interligados; um não sobrevive sem o outro, pois são complementares. Os 

videoclipes independentes e idealizados pelos próprios artistas e músicas exemplificam 

este formato. 

 Mesmo depois do advento da Internet nos anos 2000 e do nascimento dos 

compartilhadores de vídeo, ainda é possível encontrar produções que apresentam as 

características das definições cunhadas pelo autor.. Porém, o caráter promocional se 

sobressai aos outros graças ao maior número de videoclipes representantes, 

principalmente da indústria pop e rock que investe em técnicas cinematográficas e 

enredos completos interpretados muitas vezes pelos próprios artistas para ambientar o 

cenário audiovisual de suas músicas.  

Essa redefinição da linguagem imagética dos videoclipes atuais mudou 

significativamente em relação há 15 anos, por exemplo. Mesmo os clipes da banda 

R.E.M, citados por Machado (2000), passaram do caráter autossuficiente na década de 

90 para aderir ao promocional em suas últimas produções, como pode ser visto, por 

exemplo, no videoclipe “Losing My Religion” de 2011, com enredo protagonizado pela 

banda e que possui mais de 202 milhões de visualizações no Youtube. 

Essa adesão do caráter promocional é utilizada para divulgar e promover a banda 

e tem, como consequência, a resposta dos fãs e a demanda constante por mais conteúdo 

com qualidade técnica e de conteúdo.  
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3. Planejamento da pesquisa – procedimentos metodológicos 

Para que o objetivo proposto fosse alcançado, o trabalho foi dividido em cinco 

etapas. A primeira delas constituiu no levantamento dos dez videoclipes que possuem 

maior número de visualizações na plataforma Youtube. Esse levantamento foi realizado 

com base em um ranking feito por alguns portais na web que noticiaram sobre os 

videoclipes que possuem o maior número de acessos na internet.  

 

Figura 1.  O portal da Redação Link, do jornal O Estado de S. Paulo foi um dos portais 

que noticiou os 10 vídeos mais visualizados Youtube nos últimos 12 anos.  

A segunda etapa da pesquisa, ocorreu por meio do levantamento bibliográfico de 

obras que tratam sobre o tema videoclipe e sobre a plataforma Youtube, como forma de 

aproximar os assuntos. O estudo utilizou principalmente a obra de Machado (2000) para 

a fundamentação, seguido por autores complementares como Jenkins (2009), Santaella 

(2007) e Vanoye (2012).  

A partir desses autores, foi possível criar, na terceira etapa da pesquisa, um 

procedimento para análise dos videoclipes, com cinco parâmetros de análise 

estabelecidos: linguagem imagética, o apelo emocional, a temática, a personificação e a 

interatividade na internet.  Cada parâmetro de avaliação se desmembrou em mais duas 

categorias avaliativas.  

A quarta etapa da análise consistiu na visualização e decupagem de cada 

videoclipe. Durante a quinta e última etapa da pesquisa foi realizada a caracterização do 

material com base nos critérios do processo de análise e exemplificação da forma com 

que cada categoria se tornou predominante em cada videoclipe. 

Tabela 1 – Procedimento de Análise - Parâmetros e Categorias  
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Parâmetros  Categorias 

Linguagem Imagética Simples x Complexo  

Apelo Emocional Objetivo x Subjetivo.  

Temática Realidade x Fantasia 

Personificação Narrador personagem x Narrador 

Observador. 

Interatividade Baixo x Alto 

 

O parâmetro intitulado Linguagem Imagética diz respeito ao conjunto de 

características que definem a composição visual do produto audiovisual. Foram 

utilizadas duas categorias para análise deste parâmetro: a simples (adesão de 2 planos de 

enquadramento pouco uso de recursos de edição e movimento regular) e a complexa 

(adesão de três ou mais planos de enquadramento, uso de recursos de edição de 

movimentos como aceleração e slow motion.) 

O parâmetro Apelo Emocional analisa o conjunto de sensações e impacto 

sensitivo transmitido ao receptor através do conteúdo proposto pelo videoclipe. A 

categoria objetiva diz respeito aos sentimentos expostos de forma clara e visível através 

da temática e das sensações que transmitem ao receptor, já a categoria subjetiva refere-

se ao apelo emocional implícito, mix de sensações que são apreendidas de maneira 

única e pessoal pelo receptor e que causam identificação. 

O parâmetro Temática se refere a principal fonte de inspiração para compor o 

storyline do videoclipe, podendo ser dividida entre realidade e fantasia.  

A Personificação é o quarto parâmetro que analisa a forma com a qual o artista 

está inserido na temática do videoclipe, seja ele como narrador personagem ou como 

narrador observador.  

O último parâmetro, denominado Interatividade diz respeito a capacidade do 

alcance do conteúdo propagável que pode ser classificado como alto ou baixo. 
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Figura 2. “Gagnam Style” é o videoclipe com maior número de visualizações no 

Youtube. 

Por fim, a quinta etapa consistiu na classificação dos dez videoclipes analisados 

com base nos formatos definidos por Machado (2000), que caracteriza o videoclipe em 

promocional, experimental e autossuficiente.  

O portal QG elaborou em fevereiro de 2017 uma lista com o ranking dos 

videoclipes que bateram  recorde no número de visualizações no Youtube ao longo dos  

12 anos da plataforma. São clipes de artistas predominantemente do estilo pop, como 

Psy, Taylor Swift, Justin Bieber, Bruno Mars, Wiz Khalifa, Enrique Iglesias e Katy 

Perry. O videoclipe “Despacito”, de Luis Fonsi, foi incluído na lista por estar entre os 

mais visualizados, mesmo que não tenha sido citado pela matéria. Os dez videoclipes 

foram analisados durante o mês de junho de 2017, portanto a posição de cada clipe no 

ranking pode variar diariamente, já que o conteúdo está disponível 24 horas por dia na 

plataforma.  

Tabela 2 – Ranking dos dez videoclipes com maior número de visualizações no 

Youtube em 19 de Junho de 2017 

 

VIDEOCLIPE ANO DIREÇÃO VISUALIZAÇÕES 

1ºGagnam Style - 

PSY 

2012 PSY 2,873 bilhões 

2º See You Again– 

Wiz Khalifa   

2015 Marc Klasfeld 2,831 bilhões  

3º Sorry – Justin 2015 Parris Goebel 2,584 bilhões 
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Bieber  

4º Uptown Funk – 

Bruno Mars 

2014 Bruno Mars 2,504 bilhões  

5º Shake It Off – 

Taylor Swift 

2014 Mark Romanek 2,205 bilhões  

6º Bailando – 

Enrique Iglesias 

 

2014 Aquiles 

Jimenez 

2,183 bilhões 

7º Blank Space – 

Taylor Swift  

2014 Joseph Kahn 2,082.352 bilhões  

8º Roar – Katy 

Perry  

2014 Mathew Cullen 2,082.002 bilhões  

9º Lean On – 

Major Lazer 

2015 Tim Erem  2,072 bilhões 

10º Despacito – 

Luis Fonsi  

2017 Carlos Perez 2,056 bilhões  

Com os parâmetros de análise estabelecidos e com o objeto de estudo em mãos, 

deu-se início então ao processo de análise por meio da visualização de cada videoclipe e 

da caracterização da sua linguagem e seu conteúdo conforme os critérios metodológicos 

estabelecidos. 

Tabela 3 – Análise e caracterização dos 10 videoclipes 

 

VIDEOCLIPE LINGUAGEM 

IMAGÉTICA 

APELO 

EMOCIONAL 

TEMÁTICA PERSONIFICAÇÃO INTERATIVIDADE 

NO YOUTUBE 

1ºGagnam 

Style– PSY 

Composta Objetivo Realidade Narrador 

Personagem 

Alta 

2ºAgain– 

Wiz 

Khalifa   

Composta Subjetivo Realidade Narrador 

Observador 

Alta 

3ºSorry– 

Justin 

Bieber 

Composta Objetiva Realidade Narrador 

Observador 

Alta 

4ºUptown 

Funk– 

Bruno 

Mars 

Composta Objetivo  Realidade Narrador 

Personagem 

Alta 

5ºShake It Composta Objetivo  Realidade Narrador Alta 
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Off– 

Taylor 

Swift 

Personagem 

6º Bailando 

–Enrique 

Iglesias 

Composta Objetivo Realidade Narrador 

Personagem 

Alta 

7ºBlank 

Space– 

Taylor 

Swift 

Composta Subjetivo Realidade Narrador 

Personagem 

Alta 

8ºRoar– 

Katy Perry 

Composta Subjetivo Fantasia Narrador 

Personagem 

Alta 

9ºLean 

On– Major 

Lazer 

Composta Objetivo Realidade Narrador 

Personagem 

Alta 

10º 

Despacito – 

Luis Fonsi 

Composta Objetivo Realidade Narrador 

Personagem 

Alta 

 

 100% possui caráter composto em suas produções; 

 30% apresenta subjetividade em seu conteúdo; 

 90% apresentam cenários de caráter realista; 

 Apenas 10% dos videoclipes apresentam simbologia lúdica e fantástica; 

 80% dos artistas atuam diretamente como personagem das produções; 

 100% possui grande taxa de interatividade nas redes sociais. 

 

Após a quinta etapa da análise que consistiu na caracterização e no detalhamento 

de cada aspecto presente em todo o material coletado, foi realizada a classificação dos 

videoclipes conforme os caracteres propostos por Machado (2000) que definem o 

videoclipe em promocional, experimental e autossuficiente.  

Na tabela a seguir está disposta a ordem dos videoclipes com maior número de 

visualizações no Youtube, seguido pela sua classificação conforme a classificação 

estabelecida por Machado (2000): 
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Tabela 4 - Classificação dos videoclipes quanto ao seu caráter 

 

 VIDEOCLIPE CARÁTER 

1º Gagnam Style - PSY PLENO E AUTOSSUFICIENTE: o 

videoclipe cantado, contracenado e 

dirigido por PSY possui caráter pleno e 

autossuficiente graças às diversas 

funções que o artista assumiu na fase de 

criação e produção do clipe “Gagnam 

Style”. Toda essa imersão do cantor 

sobre o produto tornou o clipe no vídeo 

mais visualizado até hoje no Youtube. 

2º See You Again– Wiz Khalifa   PROMOCIONAL: o videoclipe se 

encaixa plenamente no caráter 

promocional porque faz referência direta 

ao filme Velozes e Furiosos, que na 

época do lançamento do clipe, o filme 

número 7 da sequência também estava 

sendo lançado nos cinemas. 

3º Sorry – Justin Bieber EXPERIMENTAL: o videoclipe que 

reúne as dançarinas da Purpose Tour 

possui caráter experimental por conter 

poucos elementos para ilustrar o 

contexto da música – apenas a dança é 

suficiente.  

4º Uptown Funk – Bruno Mars  PLENO E AUTOSSUFICIENTE: Bruno 

Mars não só canta e dança com seus 

amigos como também viabiliza a 

produção por meio da sua direção, o que 

caracteriza o clipe como original, pleno e 

autossuficiente.  

5º Shake It Off – Taylor Swift  PROMOCIONAL: “Shake It Off” é um 

clipe de caráter promocional uma vez 

que Taylor Swift participa como 

protagonista da produção audiovisual. 

6º Bailando – Enrique Iglesias  PROMOCIONAL: no videoclipe de 

Enrique Iglesias, além da super produção 

que é voltada para os efeitos de 

velocidade e edição, o artista participa 

diretamente como protagonista, 

caracterizando assim o caráter 

promocional do clipe. 

7º Blank Space – Taylor Swift  PROMOCIONAL: Taylor Swift 

mergulha na narrativa proposta 

caracterizando o videoclipe em 

promocional. Além de promover a 

pessoa de Taylor com simbologias 

ocultas sobre a vida pessoal da cantora 
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na vida real, a produção utiliza uma 

superprodução, digna de cinema para 

viabilizar o clipe, o que foge totalmente 

do experimentalismo. 

8º Roar – Katy Perry  PROMOCIONAL: No clipe “Roar”, 

Katy Perry mais uma vez adentra no 

mundo da fantasia para contar uma 

história fictícia que utiliza muitos efeitos 

especiais. Como protagonista da música 

e da filmagem, o clipe apresenta caráter 

promocional. 

9º Lean On – Major Lazer  PROMOCIONAL: “Lean On” é um 

clipe de caráter promocional uma vez 

que a cantora MO e o grupo Major Lazer 

participam como protagonistas da 

produção audiovisual. 

10ª Despacito – Luis Fonsi PROMOCIONAL: Luis Fonsi foi o 

responsável pela composição da letra do 

hit musical que alcançou 1 bilhão de 

acessos em apenas 3 meses e uma 

semana. Porém, o videoclipe possui 

promocional uma vez que a produção 

visual ficou por conta do diretor Carlos 

Perez. 

 

Considerações Finais 

Após a análise dos dez videoclipes que possuem o maior número de 

visualizações na plataforma Youtube, notou-se que o formato de videoclipe com caráter 

promocional, criticado por Machado (2000), é o que está em maior evidencia e uso nas 

produções de grandes artistas da cultura pop e rock mundial nos dias de hoje. 

É válido lembrar também que este fato não diminui a existência e nem a 

representatividade de artistas independentes que preferem adotar um estilo mais solto e 

experimental em suas produções atuais. Os avanços tecnológicos, a adesão de técnicas 

cinematográficas nas produções de videoclipes chama mais a atenção do público 

predominante jovem devido às preferências singulares da geração Y (pessoas nascidas 

durante as décadas de 80 e 90) e da geração Z (pessoas nascidas no fim dos anos 90 e 

início da era digital nos anos 2000).  

A facilidade no acesso do material audiovisual disponibilizado no Youtube por 

meio do uso de gadgets e aparelhos móveis como notebooks, tablets e smartphones 

viabilizou o aumento no número de visualizações e acessos por usuário ao conteúdo 
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massificado graças à conexão de Internet que nos anos 90 ainda não existia na cultura 

de massa. Essa diferença entre o acesso à Internet disponível 24 horas por dia, seja pela 

conexão wi-fi ou pelo acesso pago, apresenta um grande salto no número de 

visualizações dos videoclipes se comparado ao acesso restrito do conteúdo audiovisual 

durante os anos 90 que era possível apenas pela grade de programação na televisão 

aberta ou fechada. 

A interatividade na plataforma Youtube com outras redes sociotécnicas também 

colaborou na reformulação da linguagem imagética atual do videoclipe que ainda vem 

sofrendo alterações. A promoção dos artistas por meio da utilização de técnicas 

audiovisuais avançadas e a escolha por um conteúdo pessoal que tenha identificação 

com o seu público acaba fidelizando ainda mais os seguidores que reagem com 

comentários, compartilhamentos e até releituras sobre os produtos.  

A era digital, os avanços tecnológicos e a facilidade de acesso às redes e ao 

conteúdo online têm modificado radicalmente a linguagem imagética dos videoclipes. 

Em uma era em que os valores sobre uma obra audiovisual são atribuídos à qualidade 

do conteúdo e técnicas empregadas, o receptor se tornou um ser ativo e não mais 

passivo, como acontecia na era do videoclipe dos anos 80 e 90. 

Essa possibilidade de reagir, interagir e compartilhar o conteúdo online tem 

fortalecido cada vez mais a indústria mercadológica do videoclipe, tornando-a não 

apenas em uma mera ilustração da música, mas também como formadora dos valores 

pessoais e de identificação com o telespectador e o artista. 

A possibilidade que o Youtube oferece ao hospedar esse tipo de material 

audiovisual eleva não apenas a visibilidade e divulgação do artista nas redes como 

também facilita a promoção e a venda de produtos complementares ao videoclipe, como 

CDs, DVD’s e os próprios shows musicais que hoje representam, na cultura de massa, 

uma releitura no palco do que já foi filmado, editado e publicado no formato videoclipe 

no Youtube.  

Portanto, o presente estudo, ao analisar as produções audiovisuais, conclui que a 

linguagem imagética dos videoclipes vem sendo alterada por meio de fatores que levam 

em consideração o conteúdo massificado dos videoclipes, mas que contam com um 
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enredo protagonizado pelos próprios artistas. A montagem e produção desse material 

evoluíram com a utilização de recursos técnicos avançados de filmagem, além do 

profissionalismo, do apelo comercial e do caráter interativo com o público. Além disso, 

o receptor que antes apresentava um caráter mais passivo frente à televisão hoje é mais 

crítico e passível de comentários positivos e negativos sobre o conteúdo apresentado 

pelo produto audiovisual, o que muitas vezes pode servir como termômetro para as 

produtoras saberem se estão conseguindo alcançar e fidelizar positivamente o seu 

público.  
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