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Resumo 
 

Este artigo tem como objeto de estudo o videoclipe Power & Control da cantora galesa 
Marina Diamandis, conhecida pelo nome artístico Marina and The Diamonds. O clipe foi 
apresentado em 2012 e faz parte do segundo álbum pop de estúdio da cantora, Electra 
Heart, no qual a artista se apropriou de arquétipos femininos para construir a história de 
Electra, personagem homônima ao título do álbum. A partir dessas observações, 
buscamos traçar uma análise entre os elementos apresentados no clipe e o arquétipo 
utilizado na construção de sua narrativa, tendo como principal corpus teórico a ideia do 
videoclipe como extensão da música, de Janotti Júnior e Soares; os estudos sobre 
arquétipos, de Carl Jung; e a semiótica de Charles Sanders Peirce. 
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Introdução 
 

A música está intrinsecamente conectada à cultura, sendo uma das formas mais 

características que um determinado povo encontra para se expressar artisticamente. Num 

contexto geral, a música diz respeito à capacidade que o ser humano tem para transformar 

conteúdo em um produto que una letra e melodia. Através de aparatos técnicos e da 

reprodução de massa, passa a ter apelo popular, sendo produzida, compartilhada e 

consumida a partir das disposições da indústria fonográfica, servindo como um veículo 

cultural importante para disseminação de ideias, posicionamentos e opiniões entre um 

grupo de pessoas. Dessa maneira, ainda que seja popular, a música continua sujeita aos 

processos de produção e consumo impostos pela Indústria Cultural. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 8 – Estudos Interdisciplinares da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 
em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Discente do Curso de Comunicação Social – Hab. Publicidade e Propaganda da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN), email: samirmagoya@gmail.com 
3 Discente do Curso de Comunicação Social – Hab. Jornalismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), email: pedrovvc3@gmail.com 
4 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Social – Hab. Publicidade e Propaganda da FAFIC – 
UERN, email: juoliveira.teixeira@gmail.com 



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

 

 2 

Com as novas tecnologias e o surgimento de plataformas de armazenamento e 

veiculação de produtos, surge então a proposta de videoclipes para aliar o elemento 

sonoro à estética do vídeo, criando uma nova perspectiva para a disseminação e 

reprodução do material cultural. O videoclipe, nesse sentido, aparece como uma nova 

forma de divulgar a canção para o público consumidor, especialmente para aqueles que 

não possuíam conhecimento teórico sobre a música. Entender as particularidades do 

videoclipe é entender a transformação que a indústria fonográfica sofreu com a 

popularização de novos aparelhos e meios de veiculação de conteúdo – como a televisão 

– que permitiram atingir uma maior quantidade de pessoas para o consumo musical. Com 

isso, surge o objeto de estudo deste artigo, que se predispõe a realizar uma análise 

semiótica de um videoclipe5 da cantora Marina and The Diamonds. 

Nascida no dia 10 de outubro de 1985, em Abergavenny, País de Gales, Marina 

Lambrini Diamandis é uma cantora e compositora britânica, filha de pai grego e mãe 

galesa, possuindo, portanto, dupla nacionalidade. Iniciando sua carreira por volta de 2005 

e adotando o nome artístico de Marina and The Diamonds (que se dá a partir da tradução 

de seu sobrenome do grego para o inglês, cujo significado é “diamante” e se refere aos 

seus fãs), a artista já lançou três álbuns de estúdio: The Family Jewels (2010), Electra 

Heart (2012) e Froot (2015). Desses três, o seu trabalho mais conhecido e bem-sucedido 

comercialmente é o segundo, Electra Heart, onde trabalhou com grandes produtores da 

indústria musical pop. 

Buscando desenvolver a ideia do disco Electra Heart, Marina and The Diamonds 

usou como inspiração a tragédia grega, em decorrência de sua ascendência por parte de 

pai, para representar a ideologia do sonho americano e suas características através da 

perspectiva e vivência femininas. Para alcançar este conceito, Marina criou, através das 

músicas, uma história para uma personagem, também chamada de Electra Heart, 

representada por meio de quatro arquétipos femininos, que são: House Wife (dona de 

casa), Beauty Queen (rainha da beleza), Homewrecker (destruidora de lares) e Idle Teen 

(adolescente ociosa). Cada um desses arquétipos representa uma característica diferente 

da realidade das mulheres americanas, que, juntos, compõem a personagem. A música 

Power & Control, segundo single oficial para a promoção do álbum, é classificada por 

Marina dentro do arquétipo Homewrecker. 

                                                 
5 O clipe se chama Power & Control e se encontra disponível no YouTube. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=o3Rp_0hoNTY>. Acesso em 5 de Julho de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=o3Rp_0hoNTY
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Para a elaboração deste artigo, utilizamos como objeto de estudo o videoclipe da 

música Power & Control, lançado no final de maio de 2012. Nosso objetivo neste texto 

é analisar semioticamente sua construção estética e visual. Para tanto, utilizamos como 

referenciais teóricos a ideia do videoclipe como extensão e expressão além da música, de 

Janotti Júnior e Soares (2008); os estudos sobre arquétipos, de Carl Jung (2002); e a 

interpretação de Lúcia Santaella (2007) sobre a semiótica de Charles Sanders Peirce, que 

examina, a partir da fenomenologia, as diferentes linguagens que compõem o mundo 

humano. 

 

O Videoclipe como Expressão Além da Música 

 
As transformações tecnológicas do contemporâneo causaram impactos na 

indústria fonográfica e possibilitaram mudanças nas produções, comercializações e nas 

formas como consumimos a música. Como destacam Janotti Júnior e Soares (2008), a 

música pop surgiu nesse cenário pautado pela Indústria Cultural. Segundo os autores, é 

cabível entender a música pop como uma produção oriunda da cultura popular – e que 

traz consigo “técnicas de produção, armazenamento e circulação tanto em suas condições 

de produção quanto em suas condições de reconhecimento” (JANOTTI JUNIOR; 

SOARES, 2008, p. 92). Para os autores, estudar e realizar uma análise de um videoclipe 

é entender todas as particularidades que essa mídia traz consigo, sendo produto de uma 

transformação na indústria fonográfica a partir da popularização de aparelhos e formas 

de veiculação, que permitiram a massificação da indústria sonora para que aqueles que 

não possuíam conhecimentos teóricos da música pudessem passar a consumi-la.  

O videoclipe tomou forma a partir da década de 1990 enquanto meio de 

divulgação e de complementação da comercialização. Conforme Janotti Júnior e Soares 

(2008, p. 94), ele surgiu para divulgar uma canção – no entanto, música e vídeo podem 

ser elementos complementares, cabendo ao diretor (e quem mais estiver relacionado a sua 

produção) captar imagens que recriam os sons: “não cabe tentar estabelecer relações 

fechadas na identificação do percurso que a canção evoca e que o videoclipe pode 

percorrer”.  

Entender o videoclipe como produto midiático é também levar em consideração 

as dimensões sonoras e visuais, compreendê-lo como parte de um produto que está 

inscrito na Indústria Cultural. Esse adendo permite a compreensão de que, apesar de 

popular, a música, pelo menos em sentido estrito, passa pelas condições de produção e 
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reconhecimento inscritas nas indústrias culturais. (JANOTTI JÚNIOR; SOARES, 2008, 

p. 92) 

O refrão na canção pop é seu momento mais marcante, é o “gancho narrativo para 

uma boa parte dos videoclipes” (id., p. 96). Partindo dessa premissa, é possível localizar 

a relevância do refrão em Power & Control, pois é nele que a cantora traz o conceito 

desenvolvido no videoclipe. Ainda seguindo a discussão desenvolvida por Janotti Júnior 

e Soares (2008), também é no refrão que se desenvolvem questionamentos sobre a 

maneira como este será materializado em imagem. 

  
[...] é possível que se dêem inúmeras ações no âmbito do clipe que 
‘marquem’ aquela passagem [do refrão]: o olhar do cantor para a 
câmera, o clímax dramático de uma seqüência narrativa, a aparição 
propriamente do grupo tocando [...]. (JANOTTI JÚNIOR; SOARES, 
2008, p. 96) 

 
No entanto, ainda sobre a relação entre refrão e videoclipe, os autores destacam 

que é possível romper com esse preceito. Muitos videoclipes optam por ditar sua própria 

narrativa e criar seu “refrão visual”. O “refrão visual”, segundo Janotti Júnior e Soares 

(2008, p. 96-97) é “um momento em que se demarca de maneira mais evidente a 

necessidade de pertencimento do clipe ao espectador”. É a busca máxima da imagem de 

identificação com o espectador, assim como a letra de uma canção tende a fazer. 

É na música pop, como destacam Janotti Júnior e Soares (2008), que são buscadas 

formas de produção que possam unir som e imagem. Por exemplo, os sons mais graves 

ou agudos nas músicas podem sugerir a imaginação de cenários, iluminação, cores, 

figurinos etc. É nas configurações da melodia que formas imagéticas imaginam e criam 

o videoclipe. 

 

O Arquétipo da Destruidora de Lares 

 
Compreender os arquétipos é entender, como explica Jung (2002), que existem 

camadas do inconsciente nas quais estão todas as naturezas do indivíduo – sendo elas a 

camada do inconsciente pessoal (onde estão presentes os medos e as experiências 

individuais, comuns unicamente à vivência singular. É a camada mais ou menos 

superficial dos indivíduos); e a camada do inconsciente coletivo, mais profunda e comum 

a todas as pessoas. Jung (2002) explica que o termo inconsciente coletivo destaca, 

sobretudo, características universais e que são comuns e idênticas a todos os indivíduos. 



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

 

 5 

Ou seja, é uma parte da psique humana na qual não estão inseridas as experiências 

pessoais, mas as experiências que não foram adquiridas individualmente. Para Jung (id.), 

ao contrário do inconsciente pessoal – onde todas as experiências adquiridas foram 

conscientes e depois esquecidas ou reprimidas –, o inconsciente coletivo é coberto por 

conteúdos que são suscetíveis à hereditariedade. 

O autor traz, então, o termo arquétipo para definir os conteúdos que estão 

presentes nessa camada do inconsciente coletivo. Os arquétipos são “um substrato 

psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo” 

(JUNG, 2002, p. 15). São conteúdos que estão presentes em todos e em todo lugar, 

independentemente de variáveis como o tempo. Segundo Jung (2002), o termo arquétipo 

é utilizado desde tempos remotos; ainda que não fosse chamado dessa forma, seu sentido 

de imagens universais está presente há muito tempo. 

Seguindo este pensamento, um arquétipo se aplica àquilo de identificação 

imediata, ou seja, quando o indivíduo ainda não elaborou um pensamento consciente 

sobre determinada imagem. 

O conceito de ‘archetypus’ só se aplica indireta-mente às 
représentations collectives, na medida em que designar ape-nas aqueles 
conteúdos psíquicos que ainda não foram submetidos a qualquer 
elaboração consciente. (JUNG, 2002, p. 17, grifos do autor) 
 

Pensar nos arquétipos de Jung (2002) é pensá-los como formas inconscientes de 

identificação universal – e é isso que a cantora galesa Marina and The Diamonds fez em 

seu álbum Electra Heart. Nele, a cantora buscou narrar uma curta história da personagem 

homônima, unindo as letras das músicas ao visual dos clipes, criando um universo a ser 

compartilhado com o seu público. Através da personagem, ela tenta retratar diferentes 

aspectos da sociedade americana, especialmente no que diz respeito à realidade feminina. 

Em 2011, em uma entrevista ao portal Popjustice6, Marina afirma que Electra Heart é 

basicamente “uma espécie de veículo para retratar parte do sonho americano, com 

elementos da tragédia grega e tudo isso virá através do visual”. 

Um ponto importante a ser considerado é que Electra Heart não se trata de um 

alter-ego de Marina and The Diamonds, mas uma personagem completamente 

independente, que “representa o lado corrupto da ideologia americana, e isso é 

basicamente a corrupção de si mesmo”, como afirmou a cantora também em entrevista 

                                                 
6 Entrevista disponível em <https://www.popjustice.com/articles/an-interview-with-marina-the-diamonds/> Acesso em 
9 de Julho de 2017. 

https://www.popjustice.com/articles/an-interview-with-marina-the-diamonds/
https://www.popjustice.com/articles/an-interview-with-marina-the-diamonds/
https://www.popjustice.com/articles/an-interview-with-marina-the-diamonds/


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

 

 6 

ao Popjustice. Electra Heart, portanto, é representada através de quatro arquétipos 

diferentes, cada um retratando uma característica da vida feminina americana. 

No vídeo intitulado The Archetypes7, veiculado através de seu canal no YouTube, 

Marina and The Diamonds cita os referidos arquétipos, que são: House Wife, a dona de 

casa suburbana, submissa e amargurada; Beauty Queen, a rainha da beleza que busca 

fama e sucesso; Homewrecker, a destruidora de lares sem pudores e que entende a vida 

real como um ambiente cruel; e Idle Teen, a adolescente ociosa e problemática que tem a 

necessidade de se sentir popular e rebelde.  

Homewrecker é um dos aspectos de Electra Heart. Ela arrasa todos os corações 

que passam por ela. Após ter o coração partido, decide se tornar quem parte os corações. 

É bonita, atraente, impecável. Faz-se de ingênua e pura apenas para provocar. É uma 

verdadeira heartbreaker (em tradução livre, destruidora de corações):  na primeira 

oportunidade, abandona seus pares como se não significassem nada, magoando-os por 

diversão. Em Power & Control, o arquétipo da Homewrecker é do tipo dominadora, 

afirma que nunca mais vai se deixar ser controlada por outro homem, pois o amor “é um 

cabo de guerra eterno”, como canta no refrão. 

Nesse ponto da discussão, é possível compreender os arquétipos como formas que 

pré-existem e atuam desde os antepassados. Desde então, essas imagens são herdadas no 

inconsciente humano, como afirma Jung (2002). O arquétipo da mulher na sociedade 

pode ser identificado em dois polos. O polo positivo é aquele no qual a mulher encontra-

se no papel de donzela ou musa – mulher fascinante e que seduz, como por exemplo fadas, 

jovens, virgens e ninfas – e que está sempre atrelado à imagem de uma mulher muitas 

vezes subestimada. Por outro lado, está o papel da grande mãe, da dona de casa que está 

pronta para servir, a mãe de amor incondicional que fornece abrigo, segurança e afeto. 

Cabe destacar que o polo positivo não significa, necessariamente, um arquétipo que 

representa um papel em que a mulher pretende estar, mas sim uma imagem que a 

sociedade vê como positiva.  

No entanto, além do polo positivo em que se encontram todas essas características 

da mulher idealizada, existe também o polo negativo em que se encontram os aspectos da 

mulher prostituta e vulgar. Buscando referências mitológicas que se assemelham aos 

aspectos do polo negativo, é possível visualizarmos a imagem das sereias, figuras 

mitológicas que são conhecidas por seduzir pescadores e afogá-los - ou seja, a mulher que 

                                                 
7 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Ww8lYVerLo4> Acesso em 9 de Julho de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ww8lYVerLo4
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ameaça o homem, que tem efeito hipnótico e misterioso sobre eles. O polo negativo traz 

na figura feminina uma imagem sedutora que a torna perigosa e ameaçadora; são 

projetadas características que a sexualizam e a objetificam.  

Associando aos arquétipos de Jung (2002) e os identificando como polos positivos 

e negativos, o arquétipo da Homewrecker se encaixa nos aspectos do polo negativo, pois, 

a imagem que a cantora Marina and The Diamonds constrói a partir dele é de uma mulher 

sedutora que não aceita ser inferior ao homem. Em algumas partes da letra da música, ela 

se distancia do arquétipo da donzela e subjugada, evidenciando seu caráter feminista. No 

entanto, não iremos aprofundar a discussão nesses aspectos, pois caberia uma outra 

abordagem. O que queremos destacar aqui é o aspecto visível de que o arquétipo da 

Homewrecker, na letra e no clipe, traz as características de uma mulher que está cansada 

dos jogos amorosos e que está num relacionamento no qual não está disposta a ceder - 

além de deixar claro que “homens e mulheres são iguais” (D). 

 

A Semiótica Peirciana e os Signos como Representação   

    
Para que se possa identificar, compreender e analisar os elementos visuais e 

estéticos que compõem um videoclipe e, posteriormente, de que forma isso complementa 

imageticamente a letra de uma canção e sua mensagem, é de fundamental importância e 

contribuição dos estudos do campo da semiótica8. De uma maneira geral, a semiótica 

pode ser brevemente definida como a ciência responsável por estudar os signos e 

representações, assim como todas as formas de linguagem e fenômenos capazes de 

produzir algum tipo de significado para o ser humano. As principais considerações sobre 

a semiótica começaram a tomar força no início do século XX, com os estudos de 

Ferdinand de Saussure e Charles Sanders Peirce, sendo o último considerado o maior 

contribuidor para esta ciência. 
A Semiótica é a ciência que tem por objetivo de investigação todas as 
linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos 
de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de 
significação e de sentido. (SANTAELLA, 2007, p. 2) 

 
Levando em consideração que a semiótica é tida como a ciência dos signos e 

representações, faz-se necessário apontar a diferença entre língua e linguagem, 

Linguística e Semiótica. A língua, e consequentemente o estudo da Linguística, diz 

                                                 
8 A palavra semiótica se origina a partir da raiz grega ‘semeion’, que quer dizer ‘signo’. 
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respeito, em sua essência, à forma como utilizamos os idiomas para produzir, consumir e 

nos comunicarmos uns com os outros através de meios verbais, podendo ser orais ou 

escritos. A linguagem e a Semiótica, por outro lado, dizem respeito não apenas às formas 

verbais de interação, mas sim a qualquer tipo de signo e comunicação, como sons, 

movimentos, cores, expressões e imagens, por exemplo. A semiótica, por esta razão, não 

se limita a apenas uma direção, mas se destina a buscar a investigação de todas as formas 

de linguagem que somos capaz de criar para construir um significado. 

Outra questão importante a ser levada em consideração sobre o estudo da 

semiótica de Peirce é a maneira como ela se encontra conectada à fenomenologia. 
Dizia Peirce: ‘A fenomenologia ou doutrina das ideias tem por função 
desenredar a emaranhada meada daquilo que, em qualquer sentido, 
aparece, ou seja, fazer a análise de todas as experiências é a primeira 
tarefa a que a filosofia tem de se submeter’. (SANTAELLA, 2007, p.7) 

 
Dessa maneira, portanto, a fenomenologia aplicada à semiótica de Peirce se refere 

à observação de todos aqueles fenômenos que ocorrem ao redor do ser humano e que são 

importantes para a interação destes uns com os outros e com o meio. A partir dessa 

observação, faz-se uma análise das propriedades e representações que compõem esses 

fenômenos. Peirce considera que o ser humano atribui significado a tudo que o cerca 

através de uma concepção triádica: primeiridade, secundidade e terceiridade. 

A primeiridade faz menção à consciência imediata em relação a um fenômeno, 

agindo como uma primeira impressão que atribui a ele uma sensação de qualidade e uma 

experiência meramente superficial. Após isso, a secundidade age como uma forma de 

apreensão do fenômeno em si; quando o sujeito atribui profundidade e factualidade à 

experiência, visualizando como ela poderia ser realizada. Por fim, a terceiridade é a 

responsável por dar ao fenômeno uma qualidade distintiva, um sentido. Age como uma 

forma de compreendermos, interpretarmos e representarmos os fenômenos através de 

signos. E é justamente nesse momento de representação que surge a classificação triádica 

fundamental dos signos de Peirce. 

Para o processo de significação e representação de um fenômeno, o signo pode 

ser classificado como: índice, ícone e símbolo. O índice é talvez o primeiro signo utilizado 

pelo ser humano, que atua como uma indicação de continuidade e proximidade de um 

fenômeno e estabelece uma conexão entre uma coisa e outra através de experiência 

adquirida. Pegadas na areia, por exemplo, indicam que alguém passou por ali. O ícone, 

por outro lado, não representa um fenômeno através de continuidade, mas sim através de 
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semelhança e igualdade daquilo que se quer representar. Pinturas e fotografias, por 

exemplos, podem ser citados como formas de ícones, pois representam o objeto de forma 

igual ou semelhante à realidade. Já o símbolo é muitas vezes considerado como o signo 

mais complexo, pois não guarda qualquer relação de continuidade ou semelhança com o 

fenômeno. Ao invés disso, sua representação é mais convencional, funcionando a partir 

de uma ideia preconcebida sobre o objeto. Logotipos de empresas são um grande exemplo 

de símbolo, pois representam ideologicamente suas respectivas marcas. 

Entendendo os conceitos expostos acima sobre semiótica, linguagem, 

fenomenologia e representações de signos, partimos para uma análise do material visual 

e imagético do videoclipe da música Power & Control, da cantora Marina and The 

Diamonds. Por meio de artifícios representativos e artísticos, a artista buscou unir a letra 

de sua música ao conteúdo visual do seu vídeo, a fim de dar uma interpretação a sua 

canção. 

 

Power & Control, I’m Gonna Make You Fall  

 
O clipe Power & Control (em tradução livre, poder e controle) se apresenta como 

a sexta parte de uma breve narrativa audiovisual construída para contar a história de 

Electra, personagem principal do álbum de mesmo nome, Electra Heart. Para analisá-lo, 

optamos por focar nas linguagens sonoras e visuais presentes no videoclipe, aplicando a 

semiótica Peirciana para compreensão dos elementos icônicos, indiciários e simbólicos 

do clipe que representam o arquétipo da destruidora de lares. 

A música é produzida através de uma melodia repleta de batidas eletrônicas e sons 

que despertam a sensação de inconstância, irregularidade e, em alguns momentos, até 

mesmo de descontinuidade, tensionando o ouvinte do início ao fim. Carrega, em sua letra, 

uma mulher que não está satisfeita com as relações amorosas, além de deixar claro que 

em toda relação há sempre alguém que ama mais que o outro. A personagem, Electra, 

enxerga o amor como uma vulnerabilidade humana, sobre a qual não se tem controle, mas 

acredita que isso não a torna uma pessoa fraca.  

Segundo Santos (2008), o plano é um aspecto fundamental da encenação. Para 

saber compô-lo, é preciso encará-lo de maneira poética, levando em consideração o 

resultado e a impressão que se deseja passar para o espectador. Assim como na música, a 

sintaxe de elementos dentro do plano, quando bem combinados, podem resultar numa boa 
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representação da ação. O plano, então, surge como elemento mediador entre ação e 

movimento no filme, dando significado para o todo.  

Dessa maneira, entendidos como signos, os planos podem ser correlacionados ao 

ícone, ao índice e ao símbolo peirceanos. Neste artigo, optamos por identificar somente 

os planos indiciais que contribuem na construção dos sentidos no videoclipe. “Um plano 

assim [indicial] vai lidar diretamente com luz e sombra, texturas e cores, com a 

combinação com os outros elementos da encenação como cenografia, figurino, 

maquiagem, sons e o tom da atuação dos atores (...)”. (SANTOS, 2008, p. 61). 

O videoclipe é dirigido pelo diretor Casper Balslev e traz a personagem Electra 

como uma femme fatale. Através de cores frias e sombrias, o clipe expressa de forma 

imagética a mensagem da música – uma mulher que já não vê o amor como nos filmes, 

de uma forma romântica. As cores utilizadas, inclusive, representam a dualidade entre 

claro e escuro, luz e sombra, que refletem a letra da música, cujos versos trazem uma 

relação conflituosa entre uma mulher e um homem. Embora afirme que os dois são iguais, 

também admite que estarão sempre competindo entre si, como num jogo de cabo de 

guerra para assumir o controle sobre a relação e sobre o outro. 

Essa perspectiva de dualidade claro-escuro pode ser notada até mesmo em relação 

às roupas que os dois personagens vestem durante o clipe. Em nenhum momento os dois 

vestem roupas com a mesma tonalidade de cor. Nos momentos em que Electra Heart está 

vestindo roupas escuras, o homem veste roupas claras e vice-versa. Essa dualidade reforça 

a ideia do videoclipe e do arquétipo da Homewrecker, onde Electra se manifesta como 

uma mulher poderosa, que tem o amor como sua maior fraqueza e que não está disposta 

a perder nesse jogo de rivalidade por causa de um romance.  

A narrativa se constrói a partir dessa premissa de que Electra se tornou uma 

mulher fria e que não irá cair nos jogos de amor. As cenas se intercalam entre a 

personagem em momentos de reflexão e em momentos em que entra em cena um homem 

que tenta seduzi-la. Nas figuras abaixo, é possível observar dois momentos: no primeiro, 

Electra aparece sozinha e, no segundo, a imagem é cortada para a cena em que ela 

encontra-se numa tensão com o homem. 
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Figuras 1 e 2 - Capturas de tela do videoclipe.  Fonte: YouTube. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=o3Rp_0hoNTY> Acesso em 5 de Julho de 2017. 

 

Nessa circunstância, a mise en scène9 do videoclipe se desenha ao espectador num 

ambiente vazio, representado por uma casa quase desocupada, com poucos móveis, sendo 

possível associá-la indiciariamente à forma como Electra se sente diante do amor: vazia. 

Também é possível interpretar essa questão como se os dois personagens formassem um 

casal recém-separado, mas que ainda se encontra no processo de se desfazer sua vida e 

do seu antigo lar.  

Os takes do clipe se revezam entre filmagens na qual Electra aparece sozinha e 

juntamente com o homem que tenta seduzi-la e controlá-la. Ainda assim, este também 

aparece em momentos sozinho, sempre se exercitando ou tentando se aproximar de 

Electra, que o afasta. O clipe se alterna entre tomadas onde os dois se mostram de forma 

distante um do outro e, quando estão próximos. Há o mínimo de toque e contato possível, 

sendo perceptível a tensão, a provocação e a sensualidade existente na relação.  

Partindo para uma análise mais centrada na semiótica Peirciana, o clipe também 

apresenta alguns elementos que se constituem como formas de representação e 

significação da letra da música. Nas duas imagens abaixo, notamos signos imagéticos 

utilizados pela cantora Marina and The Diamonds que podem atuar como índices e 

símbolos para unir o visual do videoclipe à letra da música. 

 
   

                                                 
9Segundo Ramos, o termo é oriundo do teatro do final do século XIX e início do XX e era utilizado para definir 
espaçamentos, elementos, corpos e tudo que estivesse dentro da cena. A partir da década de 50, o termo foi incorporado 
ao cinema para definir: “enquadramento, gesto, entonação da voz, luz, movimento no espaço. ” (RAMOS, 2012, p.53) 

https://www.youtube.com/watch?v=o3Rp_0hoNTY
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Figuras 3 e 4 - Capturas de tela do videoclipe. Fonte: YouTube. Dísponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=o3Rp_0hoNTY> Acesso em 5 de Julho de 2017   

 

Na primeira imagem, identificamos o pêndulo de Newton como um signo que 

representa um índice no videoclipe. No campo da Física, o pêndulo de Newton é utilizado 

para indicar empiricamente o Princípio da Conservação de Energia, estudado por Isaac 

Newton. Apesar disso, também pode ser utilizado para retratar a Terceira Lei de Newton, 

que debate a ideia de que para toda ação haverá uma reação correspondente. No 

videoclipe, o pêndulo de Newton é iniciado por Electra logo nos primeiros segundos e 

aqui é classificado como índice por justamente estabelecer uma conexão entre o conceito 

de ação e reação e a letra da música. Nesse sentido, o pêndulo serve como indicação para 

a ideia de que Electra vê o amor e o relacionamento como uma fraqueza, e que não está 

mais disposta a se subordinar ao seu parceiro, passando a reagir e a lutar para assumir o 

controle do cabo de guerra entre os dois, uma vez que mulheres e homens são iguais e têm 

forças equivalentes. 

A segunda captura de tela traz a imagem de um gato preto que observa Electra 

Heart em seu momento de reflexão. Utilizando a proposta da semiótica de Peirce, 

entendemos o gato, no videoclipe, como um símbolo. Isso ocorre em decorrência do gato, 

em diversas culturas, trazer a ideia de independência, liberdade, feminilidade e 

sensualidade. Na mitologia egípcia, por exemplo, o gato era o animal que representava 

Bastet, a deusa da fertilidade e protetora das mulheres. É interessante notar, também, a 

forma como o gato é colocado dentro da proposta do videoclipe, voltando à dualidade 

apresentada pelas cores claras e escuras. Apesar de Electra e o homem sempre estarem 

vestindo roupas de cores opostas, o gato sempre aparece nas cenas em que Electra está 

vestindo preto. Tendo em vista que a pelagem do gato e o vestido da personagem são da 

mesma cor, é possível interpretar tal coincidência como um indicativo de que Electra está 

em sintonia com o animal, buscando a liberdade e a independência em seu relacionamento 

– valores que o felino representa.  

Por último, localizamos outro símbolo que Electra Heart traz em sua construção 

para desenvolver o arquétipo da destruidora de lares, exposto na imagem abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o3Rp_0hoNTY
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Figura 5 - Captura de tela do videoclipe. Fonte: YouTube. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=o3Rp_0hoNTY> Acesso em 5 de Julho de 2017 
 

Talvez o símbolo mais forte presente em toda a construção da personagem Electra 

Heart seja o coração desenhado à mão em sua bochecha esquerda. Além de ser uma das 

características que diferenciam esteticamente a personagem Electra da cantora Marina, o 

coração representa todo o conceito do CD e traz um pouco da ideia da composição 

arquetípica da personagem, servindo como um signo que apresenta a personagem 

completa. Em outra música do álbum, How to Be a Heartbreaker (em tradução livre, 

como ser uma destruidora de corações), que também faz parte do arquétipo Homewrecker, 

Marina canta: “use seu coração na sua bochecha, mas nunca fique sem truques na manga, 

a menos que queira sentir o gosto da derrota”. Essa ideia reafirma todas as características 

da destruidora de lares que já sofreu por causa de relacionamentos e jogos amorosos e 

que, agora, prefere partir o coração dos outros ao invés de machucar o seu próprio. 

 

Considerações Finais 

 
O videoclipe se popularizou na década de 90 como forma de divulgação da 

música, sendo utilizado até como elemento de expansão além do conteúdo sonoro e, desde 

então, é utilizado pela maioria dos artistas. Na Indústria Cultural, o videoclipe adquire 

um caráter de produto que passa a ser consumido pela maioria dos fãs que esperam pelo 

lançamento e divulgação de uma música, sobretudo no cenário pop, em que cada vez mais 

os clipes são utilizados na construção de um conceito visual para os álbuns, unindo o 

material sonoro das letras à estética visual dos vídeos. 

A produção de um álbum inclui fatores mercadológicos de suma importância para 

o sucesso da obra como um todo. Muitas vezes há um conceito criado especificamente 

para o material do álbum, que irá determinar toda a comunicação deste com o público - 

seja através das músicas, dos videoclipes e de outras plataformas possíveis. A cantora 

Marina and The Diamonds fez justamente isso em seu segundo álbum pop, Electra Heart.  

https://www.youtube.com/watch?v=o3Rp_0hoNTY
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A partir desses pontos, vê-se, então, a necessidade de se criar estratégias de 

identificação e significação eficientes. No caso da cantora Marina and The Diamonds, ela 

se apropriou de arquétipos femininos para elaborar a história da personagem Electra. A 

partir deles, é possível tecer uma relação instintiva, pois, assim como foi esclarecido 

anteriormente com Jung (2002), os arquétipos são formas inconscientes de identificação 

universal. O arquétipo da destruidora de lares, utilizado no álbum, apresentou para os 

ouvintes uma mulher vulnerável, mas que está cansada de se deixar abater pelo amor e 

que não aceita estar às sombras de um homem. 

O videoclipe surge, então, como extensão para a criação imagética de um álbum 

que traz o conceito tanto em sua idealização, quanto em sua produção. No clipe de Power 

& Control, sua produção e desenvolvimento lançam mão de recursos audiovisuais para 

dar sentido e forma à melodia da música. A utilização de planos, cores, figurinos, 

personagens e signos possibilitou que a letra fosse interpretada e representada 

visualmente, compartilhando a mensagem e a ideia que a artista queria transmitir para o 

público consumidor de sua obra. 

Power & Control é classificada como uma música do arquétipo Homewrecker. 

Em decorrência disso, a Electra Heart apresentada no vídeo se desenvolve e se comporta 

por meio do polo negativo da personagem, onde luta contra o que a sociedade lhe impõe, 

reagindo e tentando sair de um relacionamento desgastado e controlador. Ela busca se ver 

livre do amor, visto como fraqueza, preferindo machucar os outros ao invés de ser 

machucada. Electra, aqui, age como a verdadeira destruidora de lares, não aceitando ser 

considerada inferior em relação ao homem. 

Utilizando-se de recursos que podem ser interpretados através do campo da 

semiótica de Peirce, Marina and The Diamonds foi capaz de desenvolver a construção de 

sua personagem e de seus videoclipes plenos de sentidos e significados, indo desde a 

estética até o comportamento. Almejando representar características que recaem sobre as 

mulheres dentro do contexto social e histórico dos Estados Unidos, Electra Heart usa 

índices, ícones e símbolos como recurso material para contar sua história e transmitir sua 

linha de pensamento. Através desses signos, representar os fenômenos do cotidiano do 

ser humano – e, nesse caso, especialmente das mulheres americanas – se torna uma tarefa 

mais fácil de ser realizada e, consequentemente, de ser interpretada e compreendida pelo 

público. 
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