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Resumo: Este trabalho busca investigar as representações de corpos grotescos utilizando 
dois videoclipes da cantora Björk, nos quais o corpo se apresenta como elemento narrativo, 
procurando identificar as maneiras como as representações corporais são utilizadas na 
expressão artística contida no clipe. Com isso, deseja-se criar um painel da presença de 
corpos grotescos em um meio de comunicação no qual a representação corporal mais 
presente atende a padrões clássicos de beleza. 
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O corpo da cantora Björk é bastante explorado em seus videoclipes, eles assumem 

diferentes papéis dentro das narrativas. Esse corpo não está isolado, é a sua presença em 

sociedade que muitas vezes é abordada. Por serem veiculados em um veículo de grande 

alcance de público (televisão), é a relação de conflito entre os modelos de corpos 

veiculados e difundidos pelos meios de comunicação e as características corporais 

presentes nos clipes de Björk, que move a nossa investigação.         

Ao refletir a respeito dos corpos, somos conduzidos a pensar de maneira quase 

automática a respeito das sensações fisiológicas – dor, prazer, sede, fome e doença – mais 

comuns a nossa vida cotidiana. As discussões a respeito do corpo ultrapassam os limites da 

biologia e fisiologia, ampliando questionamentos que abrangem questões sócio-culturais ao 
                                                
1 Carlos Eduardo Dias de Araújo é mestrando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). E-mail: eduarrdodias@gmail.com  



enfocar, por exemplo, as relações inter-corporais na vida em sociedade. A percepção da 

nossa posição no mundo a partir dos nossos corpos (auto-identidade), os papéis que eles 

representam – ou assumem – na sociedade e as relações que eles mantêm com a tecnologia 

são algumas formas de problematizar o corpo servindo-se de diversos campos do 

conhecimento – comunicação, sociologia, filosofia, antropologia, etc. 

Nos estudos sobre o corpo é recorrente o questionamento em torno dos seus limites, 

que compreende as “duvidosas fronteiras entre o social e o individual, masculino e 

feminino, vida e morte, natureza e cultura, natural e artificial, presença e ausência, 

atualidade e virtualidade” (SANTAELLA, 2004, p. 28). Mais do que definir rigorosamente 

o que pertence ou não ao campo do humano, discutir as fronteiras do corpo é apontar 

algumas diferenças do humano e do não-humano – natureza e artifício, orgânico e 

inorgânico, matéria e espírito – e desenhar um esboço dessas áreas limítrofes podem trazer 

para o campo da corporalidade. 

Com o avanço da tecnologia, a proximidade de um corpo artificial surpreende a 

visão daqueles que não sabem lidar – ou não aprenderam ainda – com o hibridismo 

corporal entre tecnologia e natureza. Alguns corpos fazem uso de próteses e extensões 

tecnológicas gerando uma nova percepção social de determinado corpo que faz uso desses 

expedientes artificiais. A existência de um corpo híbrido que tende para a artificialidade 

técnica transforma o nosso conhecimento acerca da origem do ser humano, além de ver 

concretizada a máxima de ‘brincar de Deus’ através da biotecnologia e genética – que 

prometem o conhecimento completo da formação do corpo humano e do seu 

funcionamento. Não somente os corpos que fazem uso de próteses causam estranhamento, 

mas também aqueles que não se rompem e confrontam as imagens corporais veiculadas nas 

mídias, que também servem como suporte para uma cultura de consumo de “bens 

corporais” materiais e imateriais. 

A medicina contribuiu para os cuidados corporais ao afirmar que a ‘manutenção do 

corpo’2 evita algumas doenças, favorece um envelhecimento livre de enfermidade. É fato 

que a boa forma não é apenas um exercício de narcisismo e de auto-estima, mas também 

traz benefícios à saúde pessoal, que influi positivamente no cotidiano das pessoas. Por 

outro lado, a boa forma pertence a um sistema social que a associa aos valores sociais 
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positivos – como vitalidade, cuidados com a saúde e o auto-conhecimento – cuja intuito é 

forjar e aglutinar um público consumidor de diversos produtos alimentares a revistas 

especializadas em forma física. 

Os meios de comunicação veiculam imagens de corpos ‘em forma’ com a intenção 

de alimentar as idéias de saúde, beleza e perfeição que muitas pessoas buscam através da 

manutenção do corpo. A mídia veicula essas imagens de forma incisiva para reiterar valores 

sociais positivos aos corpos saudáveis e evitar que corpos dissonantes recebam qualificação 

positiva. Essas imagens impulsionam a indústria da beleza e da boa forma física, fazendo 

girar uma complexa engrenagem de bens materiais e imateriais que circundam a área da 

saúde pessoal.  Assim, o “corpo em forma” se torna um valor – de troca e de admiração – 

funcionando também como exemplo aos outros indivíduos que buscam alcançar o mesmo 

patamar para seus corpos. 

A relação corpo/mundo é alimentada pela imitação dos gestos dos outros. A 

principal função que exercemos quando imitamos o gesto de alguém ou quando 

gesticulamos é a memória, que armazena os significados dos códigos e o que cada um 

representa dependendo do contexto em que é utilizado. Um aceno de uma pessoa significa 

um cumprimento, mas uma troca de olhar entre amigos pode ser de reprovação ou 

aprovação à determinada situação e demonstra que os gestos podem ter mais significado a 

partir da ocasião na qual ele é feito. Os processos de recepção dos gestos corporais são 

aparentemente inesgotáveis, pois não conseguirmos dominar a totalidade da produção de 

sentido que ele pode criar e os códigos da linguagem verbal também não bastam para 

transmitir o conhecimento adquirido. Assim, o gesto pode ser visto como uma escrita 

(produz significação) e inscrição (marcas produzidas pelos gestos e assimiladas pelo corpo) 

corporal devido a sua capacidade de multiplicar os sentidos e funções do corpo.  

Por sua característica de escrita (produção de sentido), os corpos assumem uma 

performatividade dupla nas imagens da mídia, pois eles  

“nelas performam-se, organizam de modo localizado e peculiar os códigos sociais; 

ao mesmo tempo, numa situação comunicacional específica, eles performam-se no 

tempo/espaço da recepção, junto com as outras linguagens postas em ação pelos 

produtos mediáticos” (LEAL: 2005, p. 07).  

É assim que o corpo participa da produção de códigos sociais e também neles se insere 

gerando “operações que envolvem apreensão e incorporação” (LEAL, 2005, p. 07) que 



servem de base para esse corpo imitar, aprender, transformar e reorganizar seus próprios 

códigos corporais. 

A exposição dos corpos nas mídias se torna mais um espaço propício à circulação 

de produção de sentido do corpo. Devido à forte presença dos meios de comunicação na 

vida da cotidiana, os papéis desempenhados pelos corpos nas mídias são incorporados pelas 

pessoas e trazidos às ruas. De maneira similar acontece o inverso dessa operação: os corpos 

das ruas são levados aos veículos com a intenção de aproximar cotidiano e mídia. Alguns 

códigos sociais são representados na televisão por terem um apelo muito forte no cotidiano 

de um grupo de pessoas e de maneira equivalente, as pessoas reproduzem gestos, 

comportamentos vistos na televisão por se identificarem com eles. 

As alterações corporais hoje em dia estão em seu ápice e compreendem diversas 

técnicas de body building e body modification, que vão desde o uso de produtos de beleza a 

intervenções cirúrgicas. O body modification representa a construção corporal através de 

intervenções que vão desde a cirurgia plástica, piercing e tatuagem até o uso de esteróides, 

que produzem uma reconfiguração do corpo, modificando a identidade e a aparência. Dor e 

narcisismo estão relacionados ao mundo da body modification, que tem ligações com as 

propostas das vanguardas do início do século XX que propunham a dissolução das 

fronteiras entre arte e vida e estetização da vida cotidiana, significando o alargamento do 

“eu” ao explorar as possibilidades de sensações e gostos na construção do seu próprio 

corpo. Como Nízia Villaça e Fred Góes assinalaram, “o body modification problematiza as 

fronteiras entre o feminino e o masculino, confunde as identidades étnicas e provoca 

revoluções nos conceitos de natureza e cultura” (1998, p. 63).  

O body building ganha espaço devido à grande valorização da construção corporal 

por meio de atividades físicas (musculação, esportes e dietas) na sociedade atual, que 

espetaculariza os padrões estéticos de boa forma física e torna o corpo um objeto público 

em constante modificação e apreciação. Os meios de comunicação utilizam a idéia de 

avaliação permanente dos corpos para reforçar a idéia de corpo ‘saudável’ mantido à base 

de muitos exercícios físicos e dietas. Essa ‘apreciação corporal’ é o passaporte para o 

indivíduo ser aceito em seletos – porém numerosos – grupos sociais, no qual o sacrifício 

por uma vida de restrições alimentares é vista como virtude.  

É da própria natureza do corpo modificar-se ao longo do tempo: voz, cabelo e 

estrutura corporal são as características que se destacam pela ação do tempo e da fisiologia 



do corpo. Os recursos tecnológicos permitem que os corpos se configurem de acordo com a 

vontade individual. A cada intervenção operada, dá-se início a um processo de reconstrução 

de identidade que agrega a mudança ao conjunto de características já existente. Através de 

técnicas de transformação como o body building e o body modification identificamos a 

capacidade de permitir mutações, reinvenções e reconfigurações que o corpo humano 

possui. 

Os corpos que se encontram em posições limítrofes posicionam-se de maneira 

questionadora e ruptora em relação aos outros corpos representam os ‘perigos e poderes’ 

(VILLAÇA; GÓES, 1998) da sociedade ao proporem novas compreensões e possibilidades 

corporais, entrando em choque com padrões e categorizações instituídas no sistema social.. 

Aqueles corpos que problematizam a respeito de sua posição de transformação e 

reformulação com a vida em sociedade, demonstram o que há de desconhecido no que se 

refere às possibilidades de organização e estruturação corporal. Quando relacionamos essa 

visão à estrutura da sociedade, percebemos o risco de reformulação que o sistema social 

corre. Com a destituição de modelos de estrutura social e corporal únicos e herméticos na 

pós-modernidade, fica mais evidente a proliferação de corpos que veiculam imagens 

dissonantes dos padrões corporais clássicos. 

Segundo Mary Russo em seu livro O grotesco feminino, o corpo grotesco é aquele 

que desafia as imagens dos padrões corporais celebrados pela estética clássica de corpos 

transcendentes, estáticos (ausência de movimento, mutação) e lisos (sem imperfeições), 

representantes da alta cultura. A definição que a autora apresenta a respeito dos corpos 

grotescos – irregulares, secretantes, mutáveis, heterogêneos e ligados à cultura inferior – 

aproxima-se da noção de corpos dissonantes, questionadores das imagens corporais 

midiáticas. A autora se baseia na concepção de grotesco a partir dos conceitos de 

carnavalesco utilizado por Mikhail Bakhtin e da noção de estranhamento da experiência 

para ampliar essa visão sobre o corpo grotesco. 

O surgimento do grotesco remete às normas as quais ele excede, questiona e 

problematiza. Possuímos um imaginário acerca dos corpos que foi determinado por aqueles 

que exercem algum tipo de poder nas artes e nas representações corporais, por exemplo, a 

mídia e seus corpos saudáveis construídos através de sacrifícios físicos para alcançar 

valores como virtude, beleza e saúde. À medida que esses padrões são postos à prova, 

mudamos também a nossa visão de mundo. O contato que temos com o corpo grotesco 



pode ser feito através das imagens degradantes da sociedade que ele reflete ou com as 

imagens de corpos individuais provocadoras de estranhamento. Essas são as duas 

definições que Russo faz do conceito de grotesco: o carnavalesco e o estranho. 

O conceito de carnaval de Bakhtin demonstra o processo de formações e conflitos 

sociais relacionado com a constante atividade da vida em sociedade, da heterogeneidade 

latente da união dos corpos públicos, que transitam e operam trocas nos espaços comuns à 

sociedade. Esses corpos trazem o risco do erro (possibilidades de renovação) para a vida 

cotidiana, que em geral produz idéias novas, de mudança social. A autora faz uma leitura 

corporal dessa teoria e define que a associação feita entre grotesco e carnaval se refere às 

relações que o corpo mantém com o mundo à sua volta e às associações com a degradação, 

morte e imundície do ambiente ao redor do corpo (RUSSO, 2000). Essas associações 

podem ser transformadas em novas imagens e configurações corporais, a partir da 

articulação dos corpos com essas imagens, feitas através de uma espécie de espelho (que se 

enxerga a si próprio e ao que está ao redor). 

O grotesco como estranhamento é um deslocamento do fato social relativo ao corpo 

para a categoria de experiência individual. É muito comum associar novas experiências que 

causam incômodo à palavra grotesco, usando-a como adjetivo e referindo-se a um espaço 

individual, que confronta os registros mentais anteriores com uma nova imagem corporal 

inesperada, desconhecida. Russo afirma que  

“a imagem do corpo estranho, grotesco, como ambíguo, duplo, 

monstruoso, deformado, excessivo e desprezível, não está 

identificada com a materialidade como tal, mas supõe uma divisão 

ou distancia entre as ficções discursivas do corpo biológico e da lei” 

(RUSSO, 2000, p. 21). 

As imagens estranhas do corpo são constituintes de um imaginário corporal confrontado 

por uma nova imagem que permanece rejeitada, causando perturbação, até ser – total ou 

parcialmente – incorporada à cultura.   

A categorização que Mary Russo fez para o corpo grotesco abrange diversos tipos 

de desvios dos padrões estéticos clássicos, que através da duplicidade, ambigüidade, 

defeitos físicos ou aberrações, dentre outras formas de dissensão dos padrões, exprimem o 

incômodo e a alteração de conceitos que esses corpos produzem. 



A primeira classificação que devemos abordar é a dos corpos duplos e sua 

diferenciação pela semelhança. Partindo do exemplo de gêmeos idênticos que produzem 

conflito de identificação ao vermos uma mesma imagem executando tarefas distintas, 

fragmentando as idiossincrasias que aquele corpo duplicado possui. É como duplicar a 

maneira de ver o mundo, revelar possibilidades desconhecidas presentes no cotidiano. As 

pessoas ao redor de gêmeos idênticos são ‘treinadas’ a partir da convivência com estes 

corpos a encararem as semelhanças como diferenças. 

De modo análogo aos gêmeos, existe uma forma de discrepância em corpos que 

executam atividades díspares entre si. Estranhamos quando sabemos que a nossa vizinha, 

dedicada dona-de-casa, dá aulas numa escola de circo ou que a nossa professora tenha 

como hobby ser piloto de corrida de carros. Esse estranhamento dos corpos ambíguos tem 

uma forte relação com os estereótipos sociais, que determina que o sério executivo não seja, 

nas horas vagas, um exímio contador de piadas. Dessa forma como encaramos os 

ambíguos, é comum refletirmos sobre as surpresas guardadas pelos outros e como estas 

contribuem para que eles sejam da maneira que nós – achamos – que conhecemos. 

Talvez os corpos chamados de freaks, sejam os mais conhecidos da nossa cultura, já 

que apropriação do termo nos anos 60 “pelo rock e pela cultura de rua como uma marca e 

um estilo de vida” (RUSSO, 2000, p. 92) transformou-o em um rótulo para todo tipo de 

‘esquisitice’ e excentricidade. Originariamente associado à significação de monstros, os 

freaks eram formados por uma infinidade de grupos sociais heterogêneos que se 

distanciavam da família norte-americana padrão. Desse grupo faziam parte os negros, os 

excêntricos, os imigrantes e todos aqueles que não se encaixavam num modelo norte-

americano de identidade. Porém, não se pode excluir, em tese, nenhuma pessoa de se tornar 

um freak, pois a qualquer momento “‘os conservadores de colarinho branco reluzindo pela 

rua’ ou a sua esposa elegante podiam ‘endoidar’, e endoidavam” (RUSSO, 2000, p. 92). 

Nota-se que os freaks podem ser uma comunidade grande, abrangendo desde aqueles que 

pertencem às altas classes (e possíveis mudanças repentinas de comportamento) aos freaks 

‘reais’, ou seja, as aberrações que demonstram o quanto monstruosas as pessoas podem ser. 

A categorização freak busca uma justificativa individual para o não-pertencimento aos 

padrões corporais e comportamentais, uma amarra que é utilizada, paradoxalmente, para 

livrar-se de cobranças e exigências sobre suas excentricidades. De todo modo, busca-se 

identificação e reconhecimento de grupo. 



 O caso mais delicado talvez seja daquelas pessoas que devido à deficiência física 

provocam questionamentos em seus interlocutores: a possibilidade destes terem nascido 

necessitando de cuidados especiais e a forma como agir com essas pessoas para evitar um 

excesso de atenção e cuidados especiais. Na Idade Média e por muito tempo, os ‘aleijões’ 

(como eram chamados) eram vistos como um espetáculo estranho de curiosidades da 

natureza. O caráter de espetáculo de aberrações da natureza foi perdido – porém não extinto 

– ao passar do tempo, sendo vistos como pessoas necessidades e cuidados especiais. A 

sociedade estigmatiza os deficientes como incapazes, que a qualquer momento podem fazer 

algo de errado e a eles não são confiadas tarefas de importância e responsabilidade que 

exijam atenção e cuidado. Dessa forma, muitos deles acabam por se tornarem a atração do 

ambiente – remetendo aos espetáculos da Idade Média – devido ao seu esforço para superar 

obstáculos e executarem atividades comuns aos demais, procurando evitar desempenharem 

os papéis sociais inferiores.  

Com o papel de circulação de idéias e criação e propagação de modas culturais que 

a publicidade desempenha na sociedade atual, o corpo também ganhou importância como 

ferramenta estratégica de estimular o consumo. A classificação e comparação dos corpos 

servem como subterfúgio para o incentivo à modelagem dos corpos para encaixarem-se em 

um perfil. Qualquer característica permite uma comparação e a criação de uma categoria de 

avaliação do corpo – peso, altura, gordura – que se relacionam com diferentes valores de 

acordo com o período histórico. A gordura que na sociedade ocidental atual é um parâmetro 

de separação das mulheres entre si, pois categoriza entre quem pode consumir as imagens 

de beleza e juventude veiculadas nos meios de comunicação e entre aqueles que necessitam 

de grande esforço para fazer parte desse segmento de consumo. 

O corpo grotesco é muitas vezes associado ao corpo feminino pelo caráter ambíguo 

e ambivalente da incompletude corporal que eles comungam entre si. O corpo feminino é 

encarado como incompleto, secretante, “sem começo nem fim” (CIXOUS apud RUSSO, 

2000, p. 84), devido às suas constantes mudanças (a ação dos hormônios preparando o 

organismo próximo à chegada da menstruação, a gravidez, a menopausa). A associação 

entre feminino e grotesco vai além da relação corporal de imperfeição e se espalha também 

pelos papéis sociais que desempenham – ou que são obrigados a desempenhar. O corpo da 

mulher costuma ser marginalizado e escondido – assim como acontece com os corpos 



grotescos – por razões fundamentadas em uma lógica ultrapassada, que nega às mulheres 

alguns dos direitos que os homens possuem. 

É dessa forma desviada da norma e fora do padrão midiático que o corpo se 

apresenta nos videoclipes de Björk, que assume diferentes versões de si mesmo a cada 

videoclipe: tecnologizado, modificado, secretante, inacabado, sem começo nem fim. Pode-

se considerar pensar que é objetivo da cantora trabalhar o seu corpo em concomitância com 

os aspectos visuais e temáticos dos seus clipes. Destaca-se também nesse esmero artístico o 

contexto no qual o corpo é trabalhado: a televisão. A problematização do corpo veiculada 

num meio de comunicação massivo expande o âmbito do questionamento, já que se torna 

difícil, em alguns casos, a indiferença aos clipes dela. O incômodo causado por suas 

imagens pode causar um efeito de aversão à artista, mas é igualitariamente possível que 

esse incômodo gere consumo dos produtos relacionados a ela. 

Em dois de seus clipes, verificamos a utilização do corpo como um instrumento de 

expressão artística, baseando sua representação em experiências de estranhamento e 

ruptura. Em Pagan Poetry, a body modification é o aparato utilizado para expressar o 

imageticamente o que está expresso na música. O vídeo Cocoon utiliza a metáfora da 

metamorfose da borboleta para explicar a paixão por uma pessoa inesperada. 

Pagan Poetry é um vídeo que promove polêmica pelo conteúdo explícito das suas 

imagens. Logo nas primeiras cenas do clipe, vemos cenas distorcidas de sexo e no decorrer 

do videoclipe ainda vemos algumas cenas mais explícitas do corpo humano. Essas imagens 

não foram – e ainda são – bem aceitas em algumas emissoras de televisão e uma versão 

reeditada do clipe foi produzida para exibição pública, evitando as cenas mais chocantes. 

Ainda assim, a versão censurada foi veiculada na MTV norte-americana em horários cuja 

classificação da audiência é acima dos 18 anos, que significa que o clipe só foi veiculado a 

partir das 23h. A MTV Brasil optou por exibi-lo sem cortes e sem restrição de horários. A 

diferença entre as emissoras do mesmo grupo de televisão está no alcance localizado dos 

canais: a MTV EUA é um canal que atinge a maioria do território nacional, enquanto que a 

emissora brasileira é uma emissora de TV por assinatura, que em poucas cidades possui o 

sinal de TV aberta. A audiência das emissoras é um fator que influi, pois a MTV Brasil tem 

pouca expressividade nos índices de audiência, apesar de possuir grande penetração na 

parcela jovem do público, público-alvo da emissora. 



Esse vídeo está mais próximo a uma performance no corpo, à body art, que faz 

intervenções no corpo ao aplicar jóias nele. As técnicas de piercing fazem parte da body 

modification, que intervém no corpo como forma de expressão pessoal ao reconstruí-lo 

através dessas técnicas que aliam dor e narcisismo por uma expressividade artística. Esse 

tipo de intervenção reconfigura a identidade do individuo a partir da união de arte e técnica 

no corpo que está sendo modificado por meio de uma intervenção bruta tendo como 

objetivo a posse dessas marcas corporais, que traduzem o espírito e a papel corporal 

assumido pelo indivíduo.  

O impacto desse clipe se deve, em parte, à veiculação pública do ‘sofrimento’ 

causado pela intervenção corporal e exibição orgulhosa do resultado, aliando sentimentos 

distintos em um só corpo através de uma técnica que remete a ritos tribais de povos 

primitivos sendo utilizados como forma de expressão artístico-corporal. Devido a essa 

referência, pode-se chamar o piercing e a tatuagem de neo-tribalismo (GÓES; VILLAÇA, 

1998), por reproduzir rituais de tribos primitivas, muitas delas já extintas, na atualidade. 

Porém, segundo o diretor3, o clipe não trata desse assunto e sim do amor que uma mulher 

sente por um homem e o expressa de forma extrema, assim como é o seu amor.  

O clipe não recorre a qualquer padrão ou estilo de narrativa, aproximando-se mais 

de um registro de uma performance artística. O tempo da ação do clipe é suave, assim como 

a movimentação de câmera, tendo em alguns momentos (as cenas de sexo distorcidas no 

início e o ápice da música) uma agitação devido ao ritmo da música. A câmera está 

posicionada fixa em direção à cantora, com poucos movimentos de enquadramento em 

close-up para em momentos depois retornar a um enquadramento mais distante do 

ambiente. Ela encontra-se claramente em um estúdio, sem necessitar de uma ambientação e 

maior cuidado com a iluminação. Não há a presença de elementos cênicos, a artista está em 

um estúdio, no qual podemos identificar a presença de um ventilador direcionado para seu 

rosto a fim de movimentar os cabelos e do fundo do estúdio que possui tons acizentados. O 

figurino é composto de um vestido, que não cobre os seios (iniciando abaixo destes) braços 

e colo, juntamente com as pérolas que são ‘costuradas’ à pele da cantora. A cena mais 

emblemática é a final, na qual podemos ver oito argolas unidas por uma corrente de pérolas 

inseridas nas costas dela, que pretende ser a representação do amor de uma mulher por um 

homem e as marcas – boas e ruins – que este sentimento a causou. 

                                                
3 Em entrevista ao NME.com, excerto reproduzido em http://unit.bjork.com/specials/gh/SUB-07/index.htm  



Logo na primeira cena de Cocoon, vemos corpos duplicados que confundem a nossa 

percepção ao serem praticamente idênticos e permitirem a identificação de suas diferenças, 

ou seja, a diferença pela semelhança que, por exemplo, os irmãos gêmeos possuem. Todas 

as mulheres do clipe estão com uma espécie de malha branca cobrindo o corpo por 

completo, com o mesmo penteado e com a maquiagem também na cor branca. Os detalhes 

dos seus corpos estão todos camuflados por essa película branca que faz com que todas se 

pareçam, mas esse mesmo artifício produz diferenças entre elas, pois por mais que se 

pareçam e utilizem das mesmas peças de vestuários cada corpo possui a sua própria 

identidade e composição visual. 

Há um corpo que se destaca dos demais executando uma performance, uma body 

perfomance, no decorrer da canção. A música impõe ritmo a aparição de fios vermelhos a 

partir de seus seios que são manipulados pela cantora. O corpo é o meio que esses fios 

encontraram para se expandir e fazem alusão à formação do casulo da borboleta4, de forma 

que a malha branca que reveste o corpo da cantora e o transforma numa matéria 

completamente vermelha e ‘encasulada’ representa o estágio de larva da metamorfose. Em 

paralelo com a música, podemos notar que esta se refere à descoberta do amor e as 

transformações decorrentes dessa nova situação.  

Essa simbologia do casulo utilizada para representar as mudanças ocorridas que são 

contadas na música pode ser entendida para todos os corpos, que estão em constante 

processo de mutação. É o corpo que se adapta para viver em sociedade e por causa dessa 

sociabilidade ele reconstrói e reorganiza a sua apreensão de mundo a partir das experiências 

sociais. Esse corpo em mutação é um corpo aberto às mudanças oriundas do mundo 

exterior e secretante por reagir a essas mudanças modificando o exterior do corpo. 

Esse clipe demonstra um domínio do corpo por seu interior, a essência querendo 

tomar forma, sair do esconderijo para exibir-se para os outros. A cena final, na qual o corpo 

de Björk todo coberto pelos fios começa a elevar-se dando a entender que a partir dali o 

processo de metamorfose será concluído e originará um inseto de beleza admirável. É a 

representação imagética a partir da visão de Björk e do diretor Eiko Ishioka à importante 

transformação que o indivíduo sofre ao apaixonar-se. 

As representações corporais presentes nesses dois clipes representam a categoria de 

grotesco por serem corpos dissonantes dos padrões das mídias e, ao mesmo tempo, 

                                                
4 Cocoon em português significa casulo. 



veiculam através delas suas imagens disruptivas. Essas imagens que não atendem ao padrão 

social, midiático ou individual, que estão sendo veiculadas nos meios de comunicação 

representam uma entrada dos corpos grotescos num território dominado por seus opostos: 

os corpos clássicos. Estes são caracterizados por serem ‘limpos’, saudáveis, longe de 

qualquer tipo de decadência do corpo. Ao contrário dos corpos clássicos, o corpo grotesco 

não constitui valor social ou moeda de troca por não transmitirem ideais de saúde, beleza, 

juventude e vitalidade. Eles exploram o que há de ‘diferente’, mutável, decadente e o que 

causa angústia pessoal. 

Por trabalharem valores corporais anti-midiáticos, esses corpos participam de – e 

muitas vezes criam – um espetáculo do ‘estranho’ e do ‘bizarro’ para aquela audiência 

acostumada a outros tipos de representações corporais – experiência similar aos espetáculos 

grotescos com aleijões e aberrações da natureza da Idade Média. Os clipes como Pagan 

Poetry e Cocoon são comumente encarados dessa forma, já que as performances 

executadas e aparências corporais exibidas vão de encontro à maioria das imagens 

veiculadas nas mídias e se chocam com a expectativa do público que não esperava os tipos 

de imagens apresentados. 

Podemos localizar os clipes analisados nesse trabalho como pertencentes a um 

território de intersecção, onde há constante contato entre o cânone e a ruptura deste, 

articulando-os de forma a produzir novas negociações entre as imagens canônicas e 

disruptivas exibidas em um mesmo veículo a um mesmo público. Este território de 

intersecção configura-se como um local de uma delicada articulação entre o novo e o 

aceito, de intensa articulação e negociação, no qual as fronteiras deixam de ser barreiras e 

se tornam passagens. 

As possibilidades permitidas pelo trânsito entre os espaços da produção artística e 

midiática conectam pensamentos diferenciados – algumas vezes dissonantes –, juntando-os 

de forma a gerar uma nova maneira de se pensar e produzir os elementos da produção 

artística. Essas conexões permitem uma injeção de renovação na expressão artística, 

utilizando o passado ao construir um presente, renovado constantemente e que necessita 

dessa renovação como elemento fundamental para sua sobrevivência. 

Com a importância que a publicidade adquiriu na sociedade ocidental capitalista e o 

impulso consumista que provocou, o corpo se torna palco do espetáculo cotidiano – a 

estetização da vida –, transmitindo mensagens de consumo, comportamento e valores 



sociais como saúde, beleza e juventude. As roupas, adereços de vestuário, marcações e 

manutenções corporais são os principais veículos transmissores dessas mensagens. Pagan 

Poetry representa as marcas que impomos ao nosso corpo, que vão desde a roupa a 

intervenções cirúrgicas de construção corporal. Nossa vida em sociedade é composta de 

códigos que produzem marcas nos nossos corpos, como a dieta ou um estilo de 

vestimentas. Cocoon trabalha o corpo causador de perturbações, os desvios do padrão tão 

temidos e assustadores ao domínio do cânone clássico do corpo belo e jovem. Também 

aborda as constantes mutações inerentes aos nossos corpos, que se originam de vários 

meios, por exemplo, códigos sociais ou de grupo e os meios de comunicação, em especial a 

televisão. 

Ao se dar uma abordagem ‘híbrida’ a um produto cultural, permite-se que não haja 

apenas uma voz soberana dominando a expressividade daquele produto e sim, que vozes 

dissonantes que buscam espaço e difusão tenham oportunidade de serem ouvidas. Um 

videoclipe não se restringe à tradução audiovisual da canção ou uma abstração imagética da 

letra da música, mas pode ser palco para se propor novas estéticas, éticas e, principalmente, 

originar novas discussões e visões sobre as imagens e os assuntos tratados nelas. Quando 

tomamos o exemplo do cinema que permite uma interpretação diferente a cada espectador 

que assistiu ao mesmo filme, devido à bagagem cultural que este possui, o mesmo pode – e 

deve ser buscado – acontecer com o videoclipe. Mesmo com sua capacidade narrativa 

limitada devido às próprias características do seu formato, o videoclipe abre inúmeras 

possibilidades por conta da abordagem dada ao tema tratado, que vem se tornando mais 

autoral. Pagan Poetry pode ser encarado como um ritual pós-moderno de dor (ou 

sadomasoquismo) e narcisismo que remete aos rituais primitivos de pertencimento a um 

grupo e de construção da identidade tribal, porém pode ser encarado – como o diretor 

sugere – como uma representação de um grande amor e as marcas que ele impôs àquele 

corpo. Cocoon representa visualmente uma metáfora bastante comum de maneira singular, 

reescrevendo códigos e interpretações individuais. 

A produção de videoclipes – e de alguns produtos da cultura pop – necessita de 

renovação aliada a uma dose de inovação e ousadia para manter-se em circulação, gerando 

demanda para aumentar sua veiculação e criar discussões em torno de si com um objetivo 

final claro de causar impacto na audiência para garantir a promoção da música, do CD e/ou 

do artista. É de primeira necessidade que os videoclipes promovam seus artistas, a sua 



premissa básica é sua condição de existência. Este mesmo formato criado como ferramenta 

estratégica da indústria fonográfica, encontrou sua renovação quando passou a ser encarado 

como parte da obra dos artistas – cujas imagens devem agora permanecer na mente das 

pessoas por mais tempo do que a exibição do vídeo – ampliando o alcance desta através do 

meio audiovisual, até se transformarem num lugar de expressão e experimentação artística, 

levando a expressão artística a novos lugares e construindo novos territórios a partir de 

representações e interpretações que buscam fugir do trivial. 
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