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Resumo 
 
O artigo visa discutir as estratégias de produção de sentido empregadas nos videoclipes 
a partir dos conceitos de “percurso” (Luiz Tatit), “versos ganchos” (Carol Vernallis) e 
“ganchos visuais” (Andrew Goodwin). Nossa argumentação reivindica uma análise 
mediática do clipe, que propõe discutir este audiovisual sob preceitos da Semiótica da 
Canção e dos Estudos Culturais. Isto significa levar em consideração que a ancoragem 
deste audiovisual está na canção popular massiva e na estrutura da concepção imagética 
da música pop na indústria fonográfica. Para discutir e categorizar nossos conceitos, 
trazemos como objeto de análise, o clipe “I’m a Slave 4 You”, da cantora norte-
americana Britney Spears. 
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Para pensar o videoclipe como objeto de análise faz-se necessário problematizar 

o percurso deste audiovisual no terreno acadêmico. Dessa forma, poderemos enxergar 

um lugar para o clipe na teia de teóricos e abordagens que já se aventuraram na 

empreitada de tomá-lo como ponto de partida de reflexões. Esta busca por um “lugar de 

abordagem” para o videoclipe leva em consideração o fato de que, historicamente, este 

audiovisual vem sendo tratado, apreendido e analisado, segundo aportes conceituais dos 

Film Studies3 (ou os Estudos de Cinema) e que, inúmeras vezes, tal “tratamento” 

analítico preocupa-se com questões concernentes às analogias estruturais entre filmes e 

clipes, com a construção imagética, atribuindo uma certa “ênfase” maior na imagem 

que, propriamente, na música.  Mas, como atestam inúmeros autores, “clipes não são 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 07 – Comunicação Audiovisual, do VI  Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor do 
curso de Comunicação Social da Universidade Salgado de Oliveira (Universo-PE) e Faculdades Integradas Barros 
Melo (Aeso-PE). Integrante do grupo de pesquisa Mídia & Música Popular Massiva (UFBA). Autor do livro 
“Videoclipe – O Elogio da Desarmonia” (Livro Rápido, 2004). E-mail: thikos@uol.com.br. 
3 Andrew Goodwin (1992) é um dos autores que propõem uma ruptura com os pressupostos de entendimento dos 
clipes como ancorados a partir de extensões da análise fílmica. Para o autor, duas posições tendem a ser superadas: a 
primeira, sintetizada na figura de E.Ann Kaplan (1987), que, através dos Estudos Culturais, adentrava à análise de 
clipes pelo viés do Marxismo e do Feminismo (com apontamentos da Psicanálise) e a segunda, através de John Fiske 
(1995), que promoveu a aproximação do Marxismo e da Psicanálise nas suas abordagens teóricas sobre clipes. Diante 
dos variados pontos de vista, entendemos e nos filiamos à corrente inaugurada por Andrew Goodwin (1992) e Simon 
Frith, Lawrence Grossberg et al (1993), que apreendem a investigação do clipe a partir da exploração de uma estética, 
uma história e de mecanismos institucionais (a indústria fonográfica) que dão conta da constituição formal deste 
audiovisual. 
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filmes” (WOLLEN, 1997: p. 231), de forma que, apreender o videoclipe a partir de uma 

plataforma teórica oriunda do cinema, pode acarretar na impossibilidade de vislumbrar 

toda a cadeia de sentido originada a partir das lógicas produtivas da indústria 

fonográfica. A proposta deste artigo, portanto, é lançar um ponto de partida para os 

questionamentos acerca do videoclipe que parta da materialidade da canção popular 

massiva. Nossa intenção é, a partir das matérias expressivas da canção, compreender de 

que forma se constróem os elos conceituais desta com o videoclipe. Neste trâmite, 

temos os autores Luiz Tatit (que propõe uma Semiótica da Canção), Andrew Goodwin e 

Carol Vernallis (integrantes da corrente dos Estudos Culturais) como aqueles que nos 

ajudarão nas nossas indagações. Tatit aparecerá de maneira mais textual; Goodwin e 

Vernallis, de forma mais contextual – sempre, logicamente, remetendo ao texto em 

análise. 

Neste sentido, o debate sobre as ancoragem estrutural dos videoclipes precisa 

levar em consideração contextos que, muitas vezes, explicam ou ajudam a elucidar 

questões acerca da organização interna dos produtos. É preciso considerar que: 1) clipes 

são objetos promocionais que vão levar em considerações estratégias de ênfase, 

persuasão e convencimento; 2) trata-se de audiovisuais que demandam uma relação 

estabelecida entre o áudio e o vídeo, ou seja, entre o som e a imagem4 (um não pode ser 

levado em consideração sem o outro); 3) deve-se entender que as questões estruturais 

dos videoclipes obedecem a regimes e sistemas de construção que se filiam mais à 

ordem da canção popular massiva que do cinema. (GOODWIN, 1992: p. 74) 

Códigos visuais de clipes, assim, derivam da natureza da canção, que seria 

ancorada na presença física através da voz de um narrador. Esta voz viria duplamente 

endereçada: ao mesmo tempo que canta (é personagem), o cantor também narra (relata). 

Ou seja, ao cantar uma música, trata-se de alguém cantando e “vivendo” as ações 

existentes na letra. É neste sentido que podemos perceber como as canções populares 

massivas podem ser apreendidas através de leituras biográficas e, assim, estender uma 

reflexão sobre a “sinceridade” no cantar (KLOSTERMAN, 2004). Mais do que discutir 

aspectos de autenticidade e cooptação, precisamos empreender que “as letras da canção 

pop trazem sempre palavras que podem nos contar uma história, mas também servirem 

                                                 
4 Levamos em consideração a lógica do que chamamos de áudio-imagem no terreno do videoclipe. Os espectadores 
ouvem/vêem este produto numa ação simultânea, sendo o ato de assistir a um clipe uma experiência que não prevê 
um “assistir primeiro” e “ouvir em seguida”, não havendo nem a possibilidade de um desnível perceptivo do 
momento de ver e, depois, de “ouvir” uma determinada imagem audiovisual (CHION, 1994). 
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como slogans, gestos lingüísticos e poses da voz, do rosto ou do personagem que está 

cantando” (GOODWIN, 1992: p. 76). 

Percebemos ser fundamental, também, pensar os clipes num movimento de 

identificação de uma estabilidade imagética oriunda da repetição e da harmonia 

estrutural da canção popular massiva. Numa perspectiva mediática, inferimos que 

canções são objetos de ressonância de outras canções, de gêneros musicais e que sua 

difusão, por exemplo, é ancorada na repetição nas rádios, TVs e sites. A repetição seria, 

portanto, uma característica contextual incorporada a uma dinâmica textual5, que se filia 

à perspectiva de que texto e contexto de clipes estão direcionados para uma estratégia 

promocional de uma determinada canção. Para Andrew Goodwin, “esses aspectos da 

repetição explicam porque a music television deve ser entendida num contexto de 

variados níveis de familiaridade com canções, suas letras, os cantores pop e as músicas” 

(GOODWIN, 1992: p. 80). Vislumbrando esta dinâmica contextual da música pop, o 

analista poderá inferir sobre escolhas e perspectivas adotadas por determinados artistas 

em seus clipes, tomando, por exemplo, as marcas visuais presentes nos clipes como um 

importante artefato de repetição, ênfase e persuação do entorno que rege a dinâmica dos 

videoclipes. 

Para o debate a que nos propomos, delimitamos como objeto de análise, o 

videoclipe “I’m a Slave 4 You”, da cantora norte-americana Britney Spears. 

Entendemos que, estando arraigada no centro das discussões sobre autenticidade versus 

cooptação nos sistemas de reconhecimento da música popular massiva, Britney é 

sintomática no fato de que não se deve analisar um produto como o videoclipe 

exclusivamente de maneira textual, sem partir para relações mais panorâmicas, 

contextuais. Os clipes da cantora são exemplares para o analista perceber que é 

necessário levar em consideração jogos de valores empreendidos pela dinâmica da 

música pop.  

Partindo deste pressuposto, temos a intenção de verificar como os conceitos 

advindos dos estudos da música popular massiva são funcionais para dar conta da 

análise de videoclipes. Nossa aproximação conceitual se dará da seguinte forma: nos 

aproximamos das estruturas formais e plásticas da canção popular massiva e do 

videoclipe com o intuito de perceber de que forma o que chamamos de estratégias de 

produção de sentido estão presentes tanto nas canções quanto em clipes (através da 

                                                 
5 Para mais informações sobre a configuração de uma estética da repetição no videoclipe, escrevemos o artigo: 
SOARES, Thiago. O Videoclipe Remix. Anais do XXVIII Congresso da Intercom. Rio de Janeiro, 2005. CD-Rom. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 4 

noção de “percurso”, de “versos ganchos” e dos “ganchos visuais”), problematizando 

tais referências no âmbito da indústria fonográfica. 

 

1. A clipe como percurso sobre a canção 

 

Para o início de nossos questinamentos, precisamos tomar como ponto de partida 

o fato de que analisar a superfície textual6 de um videoclipe pode ser um interessante 

caminho para a delimitação de gramáticas de produção e reconhecimento, bem como de 

suas condições produtivas e de consumo (VERÓN, 1994). Videoclipes são produzidos, 

de maneira massiva 7, no âmbito da indústria fonográfica, entendendo que suas lógicas 

obedecem a preceitos e estratégias integrantes do que podemos chamar de indústria do 

entretenimento massivo. Nossa primeira instância de análise visa compreender de que 

forma o clipe se configura num percurso sobre a canção. 

A noção de canção popular massiva está ligada aos encontros entre a cultura 

popular e as artefatos mediáticos. Inicialmente, a canção se refere à capacidade humana 

de transformar uma série de conteúdos culturais em peças que configuram letra e 

melodia. O trajeto histórico da canção popular até a sua configuração massiva perpassa, 

portanto, a execução ao vivo para, em seguida, estar submetida às diversas formas de 

mediações técnicas (TATIT, 2004). Um aspecto que merece destaque em relação à 

configuração da canção popular massiva é a regularidade rítmica e melódica que 

privilegia os refrões e os temas recorrentes. O refrão pode ser definido como um modelo 

melódico de fácil assimilação que tem como objetivos principais sua memorização por 

parte do ouvinte e a participação (“cantar junto”) do receptor no ato de audição. Ele é 

uma frase musical que se repete ao longo da canção, servindo de baliza para os outros 

elementos da música massiva (as estrofes, as pontes e os solos), podendo valorizar tanto 

o ritmo, bem como a rima e os aspectos semânticos da letra. (JANOTTI, 2005) 

                                                 
6 O conceito de superfície textual que trazemos aqui advém dos estudos de Eliseo Verón. Para o autor, “uma 
superfície textual é composta por marcas. Estas marcas podem ser interpretadas como os traços de operações 
discursivas subjacentes, remetendo às condições de produção do discurso, cuja economia do conjunto define o marco 
de leituras possíveis, o marco dos efeitos de sentido deste discurso. As operações não são, portanto, elas próprias 
visíveis na superfície textual: elas devem ser reconstruídas (ou postuladas) a partir das marcas na superfície.” 
(VERÓN, 2004: p.65)  
7 A chamada Comunicação Massiva configura-se num campo de estudo caracterizado pela abordagem sobre objetos, 
práticas e processos que se utilizem de aparatos tecnológicos, tenham como meta o alcance de audiências 
teoricamente ilimitadas, representando o eixo que atravessa as novas condições de pensar e organizar culturas 
segundo as lógicas das indústrias culturais. A abordagem da Comunicação Massiva leva em consideração as 
instituições responsáveis pela produção em grande escala e pela difusão generalizada de formas simbólicas (livros, 
periódicos, filmes, CDs, entre outros), atuando como elemento decisivo da transformação do processo 
comunicacional, desencadeando um movimento dinâmico e em constante expansão das formas de produção e de 
intercâmbio de informações e conteúdos simbólicos presentes em nossa sociedade. (THOMPSON, 1998: p. 19)  
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Ao empreendermos que a canção popular massiva é detentora de um percurso, 

de uma trajetória e que o refrão é este "ponto de referência" neste itinerário, cabe 

questionar como esse elemento plástico da canção é configurado no percurso visual do 

videoclipe. John Mundy (1999) já havia pensado esta relação uma vez que “a canção é 

produzida antes do vídeo ser concebido – e o diretor normalmente cria imagens tendo a 

canção como guia. Além disso, o videoclipe ‘vende’ a canção. E ele é, também, 

responsável pela canção estar ‘nos olhos’ dos artistas, da gravadora e do público” 

(MUNDY, 1999: p. 21). Os videoclipes, portanto, freqüentemente refletem a estrutura 

da canção e se apropriam de certos artefatos musicais no domínio da melodia, ritmo e 

timbre. A imagem pode até parecer imitar as batidas e fruições do som, indeterminando, 

com isso, as fronteiras entre som e imagem. Videomakers têm desenvolvido uma série 

de práticas para colocar a imagem na música no qual a imagem adquire um status de 

autonomia e abandona certos modos de representação mais direta da canção. Em troca, 

a imagem ganha em flexibilidade e desenvoltura, assim como polivalência de 

significados. "Muitos dos significados do videoclipe recaem neste dar-e-pegar entre som 

e imagem e nas relações entre seus vários modos de continuidade", conceitua Mundy. 

Não cabe tentar estabelecer relações fechadas na identificação do percurso que a 

canção evoca e que o videoclipe pode percorrer. Como atesta Mundy, a relação que se 

estabelece entre canção e clipe é angariada no "dar-e-pegar" entre som e imagem, 

obedecendo a critérios não só textuais, mas também ligados aos gêneros musicais e às 

estratégias de endereçamento da indústria fonográfica. Segundo Michel Chion (1994), a 

música agregaria valor à imagem, mas pode-se pensar que, dependo do caso, tanto a 

imagem como a canção, podem agregar valor ao produto final, esta hierarquia irá variar 

de acordo com as especificidades de cada videoclipe.  

Pode-se observar que hoje a canção popular massiva está diretamente associada 

a uma cadeia mediática em que os aspectos comerciais são melhor evidenciados, cujo 

ponto de partida é o esforço para atingir o maior número possível de ouvintes. Tal 

esforço se configura numa máxima da própria indústria fonográfica que pressupõe a 

geração de produtos que sigam esta regra. No percurso da canção ao videoclipe, o 

reforço dos aspectos comerciais é capitaneado por uma tentativa de legitimar uma 

imagética o mais universal possível no audioviosual. Ainda refletindo sobre o clipe 

como percurso da canção, compreendemos que o audiovisual lida com aspectos dos 

gêneros musicais em que as canções estão inseridas e se configuram numa forma de 

configuração de um cenário para esta canção, bem como de uma forma de dançá-la. 
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2. Partindo dos “versos ganchos” 

 

Ao propormos a identificação por parte do analista das estratégias de produção 

de sentido dos videoclipes, dois autores nos parecem fundamentais de serem 

convocados: Andrew Goodwin (1992) e Carol Vernallis (2004). Ambos localizam a 

relevância de partir do exame da canção e da sonoridade empreendida para entender a 

dinâmica do videoclipe8. Primeiramente, se faz necessário situar o  pontos de partida da 

investigagação da estrutura da canção para, em seguida, verificar como se presentificam 

aspectos plásticos nos clipes. É preciso não só localizar as referências de aberturas-

pontes-estrofes-refrões e as correlações com as imagens do clipe que “cobrem” tal 

estruturação, mas também identificar o que seria o “gancho” existente na canção 

popular massiva. Assim, poderemos vislumbrar de que forma este “gancho” sinaliza 

aspectos das marcas visuais nos vídeos.  

Para Carol Vernallis, além do exame do conteúdo da letra da canção, é preciso 

identificar o que ela chama de “verso gancho” desta letra, ou seja, “o trecho que mais 

evidentemente se projeta como imagem ou que cristaliza um ponto de vista sobre a 

letra, que, na maioria das vezes, está relacionada ao título do canção” (VERNALLIS, 

2004: p. 145). O “verso gancho” está localizado, de maneira geral, no refrão da canção, 

e pode ser compreendido como uma espécie de síntese deste momento de convocação 

do ouvinte. Para Vernallis, 

 

porque o ‘verso gancho’ é colocado em destaque – tanto 
verbalmente quanto musicalmente – sua importância é, de 
antemão, indiscutível. O registro visual deste gancho musical 
se transforma numa maneira simples de fazer com que, ambos, 
canção e clipe, se tornem de fácil memorização e, por isso, 
marcantes. (VERNALLIS, 2004: p. 145) 

 

                                                 
8 Seria compreensível que o analista de videoclipes pudesse entender que, em vídeos como “Thriller”, de Michael 
Jackson; “Hello”, de Lionel Ritchie ou em “Wake Me Up When September Ends”, do Green Day, por exemplo, 
houvesse uma maior “relevância” da imagem em detrimento ao som, à canção – uma vez que nos três exemplos, há 
momentos em que a canção simplesmente não está “colada” à imagem, em que ela “desaparece” e onde temos 
encenados diálogos e a entrada de som ambiente. No entanto, o que nos chama atenção e o que nossa perspectiva, que 
parte do material sonoro, pretende interrogar é: por que a canção “some”, em alguns momentos, do videoclipe que é 
originado a partir dela? Que contrato entre o áudio e o visual é estabelecido para que a sonoridade da canção 
“desapareça” momentaneamente do videoclipe? Ao “desaparecer” num determinado momento do clipe, como se dá a 
presença da canção neste silêncio?  
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“Versos ganchos” descrevem ações físicas (“Everybody Dance Now”, “Vamos 

Pular”, “Scream”); complexos pensamentos, sentimentos (“You Don’t Know How It 

Feels To Be Real”, “Vou Tirar do Dicionário a Palavra Você”, “Devil’s Haircut in My 

Mind”) ou estados humanos (“I’m Hung up in You”, “Deixa Eu Brincar de Ser Feliz”, 

“I’m Not That Innocent”), entre outros aspectos. Alguns são visualmente bastante 

complexos e metafóricos9. Cabe ao analista identificar “versos ganchos” das canções 

com o intuito de perceber variáveis de complexidades envolvendo a síntese visual do 

videoclipe. Neste sentido, o “verso gancho” da canção pode ser um interessante 

indicativo para a verificação de escolhas estéticas e temáticas dos vídeos, com o intuito 

de construir noções estratégicas que perpassem indicativos dos artistas protagonistas dos 

clipes, dos diretores audiovisuais e dos diretores de gravadoras10. É relevante que o 

analista perceba que os “versos ganchos” podem se presentificar no vídeo tanto através 

de escolhas temáticas, mas sobretudo, da presença através dos suportes de registro e de 

edição. A localização dos “versos ganchos” pode se dar a partir da perspectiva de que: 

1) na maioria das vezes, o “verso gancho” está em consonância com o título da canção; 

2) há uma ênfase na entonação do cantor ao registrar vocalmente esta frase na canção, 

sinalizando modos de projeção e acentos de determinado verso; 3) é possível haver 

momentos em que o arranjo da canção ora projete-se numa ênfase direcionada ao “verso 

gancho”, ora se estanque, promovendo tal estratégia enfática galgada na abundância ou 

ausência sonora; 4) o “verso gancho” é sintomático que seja repetido ao longo da 

canção e, algumas vezes, até o final desta.  

O processo analítico que parte da localização de “versos ganchos” para entender 

a temática da canção precisa ser entendido através do uso das metáforas do pop e do 

rock que são historicizadas nos gêneros musicais e se articulam às performances dos 

artistas que protagonizam os videoclipes. “Muitas canções trabalham com uma operação 

metafórica ou metonímica que se prefigura em articulação com as rotulações genéricas 

                                                 
9 Vernallis lembra, como exemplar referência do uso do “verso gancho” na análise do audiovisual, do videoclipe 
“Freedom”, do cantor George Michael. Cada vez que que o cantor pronunciava a frase-título (“Freedom”), tem-se a 
referência da imagem de instrumentos ligados à música (uma radiola de ficha, uma guitarra) explodindo. Como a 
tradução de “freedom” seria “liberdade”, a referência imagética dos instrmentos explodindo complexifica a dinâmica 
do videoclipe (onde tem-se inúmeras top models dublando a canção e George Michael não aparece em cena). A 
análise partindo deste “verso gancho” para a referência imagética direciona o conceito de “liberdade” para o terreno 
das contestações na música popular massiva, reverberando numa funcional estratégia de autenticidade: tem-se um 
clipe em que o artista não aparece, é dublado por top models e os instrumentos explodem ao se pronunciar a palavra 
“liberdade”. 
10 Para o entendimento do processo e das etapas que envolvem a produção de videoclipes, ver: FEINEMAN, Neil; 
REISS, Steve. Thirty Frames Per Second: The Visionary Art of the Music Video. New York: Abrams, 2000. 
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do pop, por exemplo, as referências do sexo no âmbito do rock’n roll ou a paixão e a 

espiritualidade da soul music, entre outros”. (GOODWIN, 1992: p. 66)  

 

3. Discutindo os “ganchos visuais” 

 

Os direcionamentos de Andrew Goodwin sinalizam recorrer ao “gancho” para 

apreensão do videoclipe – não a partir do “verso gancho”, como Vernallis, mas de uma 

forma mais ampliada de desenvolver a idéia sobre a convocação do ouvinte-espectador 

para os produtos (canção-clipe). Goodwin considera que a resolução estrutural dos 

vídeos está intimamente ligada a estratégias promocionais da música. Dessa forma, o 

videoclipe, em sua grande maioria, a partir de referênc ias e imagens que se repetem, que 

se sobrepõem a outras e formando um todo que desafia o entendimento a partir da 

apreensão da lógica cinematográfica, deve ser entendido a partir da perspectiva da 

canção popular massiva e de suas “amarrações” feitas diante de versos e refrões, bem 

como frente a uma repetição estrutural. Para Goodwin, pensar o clipe a partir da noção 

de “gancho” da canção é entender que estamos lidando com uma ferramenta analítica 

galgada nas perspectivas de repetição e das lógicas da música e da publicidade. Ou seja, 

há uma dupla convocação, através do clipe, para a canção e para o artista. Partindo da 

noção de refrão como “gancho”, Andrew Goodwin estende a perspectiva para a 

compreensão do que chama de “gancho visual”, ou seja, uma espécie de localização, na 

imagem, de uma estratégia utilizada para manter o espectador assistindo ao clipe – tais 

quais as ferramentas para manter o ouvinte na canção, empreendidas nos refrões.  

Apropriando-nos do conceito de Goodwin, poderíamos classificar quatro formas 

de “ganchos visuais”, sendo elas: 1) Os rotineiros close ups nos rostos dos cantores, que 

são freqüentemente repetidos durante os refrões – acrescentando às estratégias de 

enquadramentos próximos, aspectos enfáticos rítmicos e modulações do visual dos 

artistas. Tal “gancho visual” reforça aspectos inerentes à inserção do clipe como uma 

ferramenta fundamental de geração do star system da música popular massiva; 2) A 

geração de planos que se configurem em marcas visuais de um determinado artista ou 

de um determinado álbum fonográfico. Lembremos da cena do guitarrista do Dire 

Straits, Mark Knopfler, visto através de interferências gráficas no clipe da canção 

“Money For Nothing” que, na verdade, era uma síntese da capa do álbum; 3) A 

utilização de planos que sintetizem fragmentos do corpo físico dos protagonistas dos 

clipes. Goodwin chama tal “gancho visual” de “extensivo”, uma vez que a imagem é 
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convidativa do “suspense” e da geração de uma expectativa em torno da imagem que o 

artista vai apresentar em seguida no audiovisual; 4) A existência de um plano ou 

seqüência que “desvende” o segredo existente da relação entre apresentação  - conflito – 

resolução do videoclipe. Este tipo de “gancho visual” está intimamente ligado aos 

videoclipes que se utilizam de estratégias formatadas no sentido de relatar uma 

“história”, de maneira geral, paralela ao ato performático do artista em cena. Assim, o 

espectador encontra-se “curioso” para saber como acabará o clipe ou para rever as 

referências resolutivas11. 

  

4. Dos instintos: Análise de “I’m a Slave 4 You” 

 

Uma investigação analítica sobre o videoclipe “I’m a Slave 4 You”, de Britney 

Spears, é de fundamental importância para o entendimento de como certas estratégias da 

indústria fonográfica podem ser compreendidas através do exame das superfícies 

textuais dos produtos. Primeira e única parceria entre a cantora e o diretor Francis 

Lawrence, o clipe12 foi produzido numa articulação entre a Zomba/Jive Records e a 

produtora de vídeo e cinema DNA. A aproximação de Britney de diretores mais 

conceituais e que transitam por fora dos trâmites do cinema ou da televisão pode ser 

encarado como o sintoma de uma tentativa de encontro de um lugar de distinção e 

reconhecimento na esfera das cantoras teens norte-americanas – classificadas como 

musicalmente cooptadas e excessivamente comerciais.  “I’m a Slave 4 You” é o 

primeiro videoclipe do terceiro álbum da cantora, intitulado apenas de “Britney”. Trata-

se de um CD em que a cantora aproximou-se de produtores do hip hop, notadamente 

Pharrell Williams, do The Neptunes13, para articular novas possibilidades sonoras para 

                                                 
11 Poderemos lembrar de clipe “Jòga”, de Björk, em que, ao final, sabemos que estávamos “voando” sobre a 
superfície de “relevos” da cantora. Realizamos uma análise deste videoclipe no artigo: SOARES, Thiago. Voz 
virtuosa nas paisagens emocionais: Uma análise mediática do videoclipe “Jòga”, de Björk. Trabalho apresentado no 
Intercom Nordeste. Maceió (AL): 2006. 
12 O exame da trajetória da relação entre Britney Spears e a sua gravadora evoca um lugar de destaque para o clipe 
“I’m a Slave 4 You”: dos dez videoclipe da cantora, quatro tinham tido o mesmo diretor, Nigel Dick, da produtora A 
Band Part (são os clipes: “Baby One More Time”, “Sometimes”, “(You Drive Me) Crazy” e “Oops!... I Did It 
Again”) e, a partir de então, Britney passou a ter seus vídeos dirigidos por diferentes diretores oriundos tanto do 
cinema comercial (Dave Meyers) quanto da televisão (Gregory Dark). É sintomático que o último videoclipe do 
álbum “Oops!... I Did It Again”, sobre a canção “Don’t Let Me Be The Last To Know”, tenha tido a direção do 
renomado fotógrafo de moda e publicidade Herb Hitts, que já havia tido experiências na direção de clipes como 
“Cherish”, de Madonna. Foi uma “abertura” para que a cantora trabalhasse com diretores mais conceituais. 
13 A canção traz uma particularidade no título da letra que é bem típica do universo do hip hop. Ao titular a canção 
com “I’m a Slave 4 You”, temos a substituição do “for you” pelo “4 you” – numa brincadeira com a sonoridade da 
número 4 (“four”, em inglês). Inúmeros títulos de canções do hip hop apresentam tal peculiaridade em função dos 
próprios autores das letras, muitas vezes, quererem atribuir um sentido de “canção das ruas” para estas. Mais 
informações, consultar: ROSE, Tricia. Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America. New 
York: Weyslean University Press, 2004. 
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suas canções. Neste sentido, o álbum “Britney” tenta romper com uma certa perspectiva 

em torno da dicotomia inocência/rebeldia que já vinha sendo sedimentada no CD 

anterior “Oops!… I Did It Again”14 e operacionalizar escolhas que diferenciassem 

Britney Spears de cantoras emergentes do universo teen, como Christina Aguilera ou o 

trio Destiny’s Child, por exemplo.  

 

4.1 A caminhada de Britney como percurso 

 

O exame da letra “I’m a Slave 4 You” tenta encontrar um lugar para Britney 

Spears junto às configurações desestabilizadoras da inocência, evocando frases como 

“Todas as pessoas olham para mim/ como se eu fosse uma garotinha” e sintetiza a ida a 

uma boate por uma garota que todos julgam ser “inocente”15. O percurso do clipe sobre 

a canção se traduz numa caminhada lenta de Britney Spears entrando num ambiente 

ermo, quente, onde, a princípio, ela iria dançar. Na letra, há questionamentos de ordem 

moral, do tipo “Eu sei que deveria ter ficado quieta e tímida”, no entanto, o eu-lírico da 

canção afirma que realiza suas ações em função de sua paixão pela dança. As pontes da 

canção, que se direcionam para o refrão, articulam provocações (“Você agüenta? Você 

gosta?”), gerando uma ambigüidade na ação proposta pela letra (uma ida a uma boate) 

com uma atitude exibicionista de uma garota “inocente” a procura por sexo.  

Entretanto, não podemos nos ater, exclusivamente, aos elementos textuais da 

letra. É preciso compreender aspectos plásticos que envolvem o “dizer” - o cantar - a 

letra por Britney Spears. Diante da disseminação de seu parco alcance vocal16, ouvimos 

uma voz modulada eletronicamente, “escondida” sob as bases eletrônicas. A voz de 

Britney Spears remete a uma construção e exaltação por parte da indústria fonográfica 

de um tom infantil, supostamente inocente. Fica evidente, ouvindo “I’m a Slave 4 You”, 

                                                 
14 A canção “Oops!… I Did it Again” traz como “verso gancho” a frase “I’m Not That Innocent” (“Eu não Sou tão 
Inocente Assim”), numa atitude provocadora da cantora frente às especulações em torno da sua suposta virgindade, 
largamente explorada pela mídia.  
15 Segue a letra da canção: “I know I may be young/ But I’ve got feelings too/ And I need to do what I feel like 
doing/So let me go and just listen/  All you people look at me like I’m a little girl/ Well did you ever think it'd be OK 
for me to step into this world/ Always saying, "little girl don’t step into the club"/ Well I’m just tryin’ to find out why 
cause dancing’s what I love/  Get it get it, get it get it, whooah/ Get it get it, get it get it, whooah (Do you like it) / Get 
it get it, get it get it, whooah (This feels good) / I know I may come off quiet/ I may come off shy/ But I feel like 
talking/ Feel like dancing when I see this guy/ What’s practical is logical/ What the hell, who cares? / All I know is 
I’m so happy when you’re dancing there/ I’m a slave for you/ I cannot hold it/ I cannot control it / I’m a slave for you/ 
I won’t deny it/ I’m not trying to hide it/ Baby, don’t you wanna, dance upon me (I just wanna dance next to you) / 
To another time and place/ Oh Baby, don’t you wanna, dance up on me (Are you ready) / Leave behind my name and 
age (Let's go) 
16 Boatos de que Britney Spears dubla em suas apresentações ao vivo e de que seus álbuns são repletos de efeitos 
vocais são comum na sua trajetória. 
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que além dessa modulação baixa e sensual da voz da cantora, estamos diante de efeitos 

sonoros que nos remetem a sussurros e gemidos –um terreno em que a inocência da voz 

contrasta com o apelo a sentidos vocais sexualizantes. Remontamos aos preceitos das 

indústrias culturais (inclua-se aí a fonográfica) para “comercializar” e estandartizar um 

padrão de comportamento onde a dicotomia inocência-selvageria, prudência-

imprudência são exaltados. A modulação vocal de Britney se expressa também nos 

suportes videográficos. O sussurro, o gemido, o tom baixo de sua voz podem ser 

apreendidos como extensões de uma câmera lenta, lânguida, que acompanha e olha as 

ações da personagem de forma voyeurística. Compreendendo que a voz é o principal 

ponto de uma referencialidade biográfica (FRITH, 1996: p. 113), notamos que o clipe 

“I’m a Slave 4 You” pontua dados biográficos da cantora no momento em que leva para 

o campo mediático a “descoberta” da pista de dança como metáfora da “descoberta” da 

identidade sexual da cantora.  

 

4.1 O calor e o flerte nos “versos ganchos”  

 

Percorrendo a letra de “I’m a Slave 4 You”, encontramos um momento na ponte 

da canção, em que Britney reproduz sussurros ofegantes, antecipando e gerando um 

“clima” para o refrão da música. Chegando no refrão, o “verso gancho” coincide com o 

título da canção. Após uma suspensão do arranjo durante um sussurro, temos uma 

ênfase vocal no verso “I’m a slave for you”, que abre o refrão. Britney Spears pronuncia 

de maneira extensiva (TATIT, 1999) a falava “slave”, abrindo a vocalização e 

provocando uma distenção e amplificação do verso quando cantado. Esta dilatação 

temporal é uma forma de “capturar” o ouvinte e, com  isso, direcionar aspectos 

enfáticos para o título da canção. O “verso gancho”, com isso, sintetiza sua ênfase, de 

maneira mais pormenorizada, na palavra “slave” (“escrava”).  

O embate entre a letra e a voz de Britney demonstra uma atmosfera de sedução, 

convite, acinte. A ambigüidade do “verso gancho” (“I’m a slave for you” - “eu sou uma 

escrava para você”) é direcionada para dois aspectos do videoclipe: a personagem de 

Britney é dependente da necessidade de água (tem sede), de vento (está com calor), de 

dança (ela se encaminha para a pista de dança) e de alguém (ela atiça homens, mulheres, 

inclusive o espectador no seu percurso no clipe). O “verso gancho” pode ser traduzido 

imageticamente através do cenário em que o clipe se desenvolve: trata-se de um 

ambiente urbano, abandonado, um andar inteiro de um prédio a esmo.  
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4.3 Convite ao corpo suado: os “ganchos visuais”  

 

Nesta etapa, comecemos pela identificação dos closes no rosto e corpo de 

Britney Spears. Rostos na música pop habitam inúmeros contextos: de capas e encartes 

de álbuns, passando por vídeos, clipes, anúncios publicitários. A dinâmica é a da co-

presença em inúmeros contextos. Neste caso, o rosto de Britney Spears em “I’m a Slave 

4 You” evoca a natureza do “verso gancho” da canção: a ambigüidade em torno da 

dicotomia entre a inocência e a rebeldia, apontando para a provocação como estratégia 

de sedução. O rosto levemente abaixado, o olhar em riste, frontal, “encarando” a câmera 

(Fig.1) sinaliza uma idéia de atitude que entra em oposição à suposta inocência de 

outrora da cantora. A imagem deste rosto que provoca apresenta-se em consonância 

com a capa do CD que sintetiza a “virada” na carreira da cantora (Fig. 2), onde é 

possível verificar uma codificação que se afasta das perspectivas “limpas” e “inocentes” 

dos trabalhos anteriores de Britney.  

 

                    
                              Fig. 1                                                      Fig. 2 

 

A segunda forma de “gancho visual” ou aquele em que o “videoclipe é usado 

como estabelecimento de marcas dos atos da música pop”, também se faz presente. A 

referência coreográfica de Britney Spears, que se angaria em movimentos bruscos, com 

ênfase na extensão dos movimentos de braços e pernas e que integra grande parte do 

clipe “I’m a Slave 4 You”, além dos artefatos de sua indumentária (calça jeans de 

cintura baixa, top em cor rosa e uma espécie de “manga única” e lateral) se combinam 

articulando o clipe em análise e o encarte do CD “Britney”. 

Localizamos também no clipe, o “gancho visual extensivo”, ou seja, aquele que  

revela fragmentos do corpo do artista para a geração de expectativa e, por fim, a 
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revelação da imagética do protagonista. Somos freqüentemente interpelados por 

imagens dos fragmentos do corpo de Britney Spears: sua boca, piercing e sua tatuagem 

nas costas17. Identificamos uma imagem que funciona como uma espécie de “gancho 

visual” galgada numa analogia com a repetitividade característica do refrão da canção: 

trata-se de uma cena em que temos a silhueta de Britney Spears em contra- luz e que 

aparece ao longo de toda exibição do videoclipe. Detectamos que tal imagem funciona 

como uma espécie de marcação da repetitividade do produto, funcionando como 

catalisador que permite o embate e a dinâmica do clipe em torno de frentes-e-versos da 

cantora Britney Spears, sinalizando posturas e ênfases em gestuais e delineamentos 

corporais.  

 

Considerações Finais 

 

Empreender a identificação e localização do clipe como percurso, dos “versos 

ganchos” e dos “ganchos visuais” nos videoclipes é uma atividade que ajuda a 

desconstruir e apontar elos conceituais mais consistentes na relação entre elementos de 

ordem plástica das canções e dos clipes. Os videoclipes da cantora teen Britney Spears 

são exemplares na verificação de articulações entre os “ganchos visuais” presentes nas 

superfícies textuais e articulações que podem ser realizadas a partir destas marcas em 

consonância com os sistemas produtivos da indústria fonográfica. Assim, ao 

percorrermos a análise do clipe “I’m a Slave 4 You” pontuamos que o vídeo situa a 

ambigüidade presente no “verso gancho” (“I’m a slave for you”) a partir da formatação 

de um cenário esmo e propício à liberação de instintos e desejos sexuais, em sintonia 

com a atitude provocadora de Britney Spears presente tanto no embate da letra com a 

voz, quanto nos sussurros e gemidos ofegantes da cantora ao longo da canção. 

Identificamos também que o videoclipe tensiona, de maneira temática, aspectos ligados 

a uma busca pela dança como extensão de uma busca pelo prazer e pelo sexo – sendo a 

comunhão do ato de dançar associada a uma perspectiva sexualmente orgiástica. Tais 

elementos reforçam a perspectiva da indústria fonográfica de se aproprir de estratégias 

de produção de sentido para “seduzir” e proporcionar uma longevidade maior para os 

                                                 
17 Cabe o esclarecimento de que não iremos discutir se o videoclipe traz um olhar masculino e voyeur sobre a imagem 
da cantora, revereberando discussões já anteriormente empreendidas (KAPLAN, 1987), mas detectar que estamos 
diante de uma estratégia audiovisual que fundamentalmente tem a intenção de entender a ação do “gancho visual”. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 14 

seus produtos. Longevidade esta, que – em se tratando de Britney Spears – pode ser 

bastante questionada. 
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