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1 INTRODUÇÃO 

 Florence Welch, líder da banda Florence + The Machine, lançou, em 2015, o seu 

terceiro álbum dentro da discografia, intitulado How Big How Blue How Beautiful, o qual 

apresentava uma sonoridade distinta da produzida pelo o grupo até então. O projeto se voltou 

para a inserção de guitarras e temas cotidianos mesclados com a utilização de referências 

bíblicas e mitológicas no decorrer de suas composições e, como material anexo ao álbum, fora 

lançado um média-metragem chamado The Odyssey (2016), o qual narra à odisseia da cantora 

em busca de si mesma após um processo de término.   

 Contudo, antes do lançamento deste produto audiovisual, a banda lançou um vídeo 

homônimo ao álbum que serviu como uma espécie de apresentação do projeto que seria 

lançado. How Big How Blue How Beautiful (capítulo 2), vídeo vinculado no YouTube no ano 

de 2015,  mostra a cantora com uma figura muito similar a ela, a qual será entendida dentro da 

perspectiva do mito do duplo. Essa representação dupla se configurará em consonância com a 

ideia do sagrado e do profano que se fará presente por meio de elementos que indicam essa 

contraposição – materializada através do duplo – e que, em ressonância com conceito do 

homem barroco e a presença de elementos simbólicos, corroboram para entender o desejo da 

cantora em alinhar-se com seu desdobramento e, como consequência, conciliar-se com seu 

lado profano, podendo assim, como será mostrado, ascender através do equilíbrio entre 

opostos.   
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2 OBJETIVOS 

 Este artigo tem como objetivo discutir sobre a utilização de narrativas míticas na 

construção de produtos audiovisuais. Refletir, por meio, de uma análise simbólica que se 

constrói mediante o mito do duplo em consonância com a ideia de sagrado e profano. Além 

disso, tem também como intuito salientar a forma como estes se mostram – principalmente – 

em estruturas audiovisuais. 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 Durante considerável parte da história, a imagem enfrentou diversos obstáculos para se 

firmar na sociedade. Durand (2004) apresenta as inúmeras adversidades que o imaginário se 

defrontou, os quais se baseiam em uma constante: de um lado teorias racionalistas em 

oposição a teorias do imaginário. Essa disputa perdurou durante tempos na vivência da 

humanidade, onde de um lado existia a resistência ao imaginário e de outro, uma fugaz 

produção técnico-científica.  

 Esse antagonismo teve um de seus ápices no barroco, quando, em meio a Reforma e a 

Contrarreforma, o homem desta época vivia entre o sagrado e o profano, como salienta 

Hauser (2010) ao discorrer sobre o movimento artístico. Contudo, prosseguindo com a 

reflexão de Durand (2004), o autor defende que, em contrapartida, houve o que ele chamou de 

“efeito perverso” que “contradiz ou desmente as consequências teóricas da causa, do... 

iconoclasmo técnico-científico, e cujo resultado triunfante será a pedagogia positivista” 

(DURAND, 2004, p. 31). Em resumo, Durand (2004) defende que a produção técnica-

científica fora tamanha que teve como um dos efeitos a capacidade de produção de imagens 

em massa (o autor cita como exemplo a câmera fotográfica).  

 Partindo deste pensamento, conclui-se que o imaginário encontrou outras formas de se 

manifestar na sociedade, apresentando um caráter que mistura o técnico com o artístico, 

considerados aspectos destoantes no decorrer da história mas que se fazem presentes na pós-

modernidade. Atualmente, esta manifestação do imaginário se encontra cada vez mais 

difundida no audiovisual, que constantemente se utiliza de elementos carregados de 

significados, os quais corroboram para a narrativa. Ao se analisar How Big How Blue How 

Beautiful entende-se essa junção do imaginário com a técnica se faz presente nos quase três 

minutos de vídeo, trazendo aspectos do mito do duplo, do sagrado e do profano, do barroco e 

elementos simbólicos que – juntos – constroem-se para trazer a narrativa visual.   

 

4 METODOLOGIA 
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 O presente artigo tem caráter de um estudo de caso e teve como o uso de fontes 

secundárias para o entendimento dos conceitos abordados no objeto de estudo escolhido. 

Utiliza-se da hermenêutica simbólica para decifrar alguns símbolos que se fazem presentes 

para o entendimento da narrativa de How Big How Blue How Beautiful4, vídeo vinculado no 

YouTube no ano de 2015 e de autoria da banda Florence + The Machine, além de revisitar o 

mito do duplo na ótica de Bravo (1988) e Rank (2013).      

 

5 DESENVOLVIMENTO  

A busca por si mesmo implica na resistência em encontrar partes escondidas do seu 

“eu”. É uma jornada interna por tempo indeterminado, um ciclo onde partes de si vão sendo 

reveladas com a busca.  Dentre as diversas formas de se confrontar as projeções de si mesmo, 

uma se destaca sendo muito tratada no mundo da literatura: o desdobramento do “eu” em um 

sósia, sendo esta forma chamada de o mito do duplo. Ele se serve de uma maneira metafórica 

para representar essa confrontação com outra parte de si.   

Através de um resgate literário, infere-se, como postulado por Otto Rank (2013), que o 

duplo apresenta características que se resumem tanto na semelhança da aparência física com a 

projeção (esta coligada com características opostas do eu) quanto na existência de um objeto 

acarretador do desdobramento. Além desta semelhança, outro aspecto construído por Rank 

(2013) em seu recorte, tem como fim a confrontação final com a figura do duplo, a qual 

habitualmente costuma ser trágica. 
Sempre se trata de uma imagem idêntica a do protagonista, até nos mínimos traços 
[...], geralmente aparece para o protagonista em um espelho. Esse duplo também 
sempre lhe atrapalha a vida [...], que pode acabar em suicídio – como consequência 
indireta da morte planejada para o perseguidor incômodo (RANK, 2013, p. 60). 
 

Deste modo que, ao assassinar o seu duplo, o personagem coloca fim em sua própria 

vida, vislumbrando um reconhecimento do duplo como parte integrada de si mesmo apenas 

no fim. Rank (2013, p. 60), completa que toda essa caótica situação “se confunde com uma 

autêntica mania de perseguição, ou mesmo é substituído por ela, que então é representada 

como um consumado sistema delirante paranoico”, sendo esta mais uma faceta do duplo: a de 

perseguidor. 

Ainda com uma preponderante retomada literária em uma visão voltada para a análise 

das possíveis reações que o “eu” original tem ao se deparar com seu desdobramento, Bravo 

(1988) traz a construção histórica das mudanças ocorridas ao se tratar do mito do duplo. 

Inicialmente, a visão da autora se aproxima do que se encontra apresentado por Rank (2013), 

ou seja, os aspectos trágicos e de incômodo do duplo são, historicamente colocados por Bravo 

                                                
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hr2u2-gCI_g> 
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como iniciais. Para a autora, o duplo tem, contudo, a sua gênese em “um conflito psíquico [...] 

projeção da desordem íntima” (BRAVO, 1988, p. 263), algo que Rank (2013) apresenta em 

sua obra, mas com uma maior ênfase no entendimento do psicológico dos autores que 

trataram este tema, dando pouco destaque para os personagens neste aspecto.  

Segundo Bravo (1988), o encontro com o duplo provoca reações emocionais extremas 

(atração/repulsão) do personagem e acontece em um momento de vulnerabilidade do “eu” 

original. Dentro de sua retrospectiva histórica isso é muito visível em seus exemplos, no 

início, a autora se assemelha a Rank (2013) quando diz que – na história da literatura – a 

repulsão era a principal reação quando se deparava com seu duplo. Essa repulsão origina um 

desespero do personagem que escolhe – na maioria das vezes – assassinar o seu duplo, 

desdobrando, consequentemente, para a morte do “eu” original. 

É neste momento em que a teoria do duplo começa a se assemelhar com o que se 

observa em How Big How Blue How Beautiful (2015), vídeo lançado no YouTube, dirigido 

por Tabitha Denholm e Vincent Haycock, antes da apresentação de The Odyssey (2016), um 

média-metragem que conta a jornada de Florence Welch em busca de si. Neste vídeo, a 

cantora se encontra em uma espécie de anfiteatro grego, o seu duplo está ambientado do lado 

oposto o qual Florence se encontra, logo depois, ambas se dirigem para o centro do círculo. 

Ao se encontrarem, Florence e seu duplo iniciam uma espécie de dança, que termina com a 

cantora se despedindo de sua sósia.  

Em primeira instância, Florence e seu duplo estão em lados antagônicos, em 

consonância ao pensamento de Rank (2013), quando o mesmo discorre sobre as oposições de 

personalidades apresentadas pelo duplo e seu eu original. Tem-se a curiosidade como um tom 

de atração que logo depois é seguida por uma espécie de exploração de seu duplo. Isso 

confirma o que Bravo (1988) teoriza sobre as reações emocionais extremas (atração/repulsão) 

quando o “eu” original se encontra com seu duplo. Inicia-se, logo em seguida, uma dança que 

representa a relação que a líder do Florence + The Machine tem com o seu desdobramento, 

trazendo aspectos simbólicos que servem de norte para a análise da coligação de Florence 

com a sua sósia.  

Dado os aspectos apresentados, pode-se inferir que o mito do duplo em How Big How 

Blue How Beautifil apresenta aspectos originais do mito, como: a semelhança física do duplo 

com o “eu” original, além da atração retratada como a primeira emoção da cantora quando 

confrontada por si mesma. No entanto, o desdobramento de Florence assume características 

um pouco diferentes das descritas por Bravo (1988) e Rank (2013).  

Segundo Rank (2013, p. 60), em sua análise do duplo, a cisão do eu “geralmente 

aparece para o protagonista em um espelho”, no entanto, no vídeo, observa-se que Florence 
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não necessita de um objeto para que seu duplo seja percebido, dado que quando se inicia o 

produto audiovisual, ambas já estão localizadas no espaço de forma antagônica. O aspecto de 

perseguição aferido pelo autor como uma constante nos textos literários também se faz 

ausente em How Big How Blue How Beautiful, posto que quando o encontro das duas é 

mediado, não se observa essa reação repulsiva e de perseguição do duplo pelo “eu” original, 

muito pelo contrário, é como colocado por Bravo (1988) uma reação de atração e curiosidade.  

Uma constante entendida como momento histórico para Bravo (1988) e para Rank 

(2013) como habitual na literatura é a morte do eu original através do assassinato do duplo, 

gerando uma espécie de suicídio. No vídeo em questão, isso também não ocorre. Florence, ao 

final, se despede de seu duplo com carinho e afeto, agradecendo-o por tê-la feito lidar com si 

mesma. Ao dar a volta na espécie de anfiteatro grego, a cantora se depara com o 

desaparecimento de seu duplo, podendo se inferir que as questões a serem tratadas com o seu 

desdobramento foram resolvidas.  

Pode-se induzir que a relação de Florence com seu desdobramento apresenta um 

caráter de autoconhecimento, o qual se utiliza de alguns elementos apresentados por Bravo 

(1988) e Rank (2013) para construir a figura do duplo. Mas que também manifesta algumas 

características que são mais bem entendidas quando se analisa os aspectos do sagrado e 

profano no barroco e simbólicos representados em How Big How Blue How Beautiful. 

 

O sagrado e o profano 

Segundo os estudos de Hauser (2010), a arte era um reflexo do que se passava na 

sociedade, um dos exemplos disto pode ser visto no barroco. O termo foi cunhado por críticos 

de arte que definiam o estilo como estranho e grotesco, visto a mudança tanto de temas 

quanto de formas de arte que antecedem este movimento.  Para o autor, “o barroco é a 

expressão de uma cosmovisão intrinsecamente mais homogênea, mas que assume grande 

variedade de formas nos diferentes países” (HAUSER, 2010, p. 442), ou seja, a visão de 

mundo na qual a arte barroca do século XVI está inserida começa a sofrer mudanças.  
A nova cosmovisão científica decorreu da descoberta de Copérnico. A teoria de que 
a Terra se desloca em torno do Sol, em vez de o universo mover-se ao redor da 
Terra, como se sustentava antes, mudou para sempre o antigo lugar atribuído ao 
homem no universo pela Providência. Pois, a partir do momento em que a Terra já 
não podia continuar sendo considerada o centro do universo, tampouco o próprio 
homem poderia ser visto como a finalidade última da criação (HAUSER, 2010, 
p.451). 
 

Esta descoberta gerou uma mudança na percepção da religião predominante na época, 

pois, como colocado por Hauser (2010), ao se descobrir que a Terra é que gira ao redor do Sol 

e não o contrário, Copérnico, durante a Renascença, não só quebrou o paradigma de que o 



 
 

101 

planeta era plano como também mostrou que a figura solar não girava em torno da Terra, 

antagonizando-se com o que a Igreja Católica do período pregava como dogma. 
A par da concepção da lei natural que não admite exceções, surgiu o conceito de 
uma nova espécie de necessidade, totalmente diferente da predestinação teológica. 
Isso significou, porém, o enfraquecimento insidioso não só ideia de arbitrariedade 
divina, mas também da ideia da prerrogativa humana de graça divina e participação 
do homem na existência supramundana de Deus. (HAUSER, 2010, p. 451). 
 

O contexto do século XVI carregou consigo um dos aspectos que culminou em uma 

das características mais presentes no Barroco: a dualidade. Esta dualidade está representada 

nos temas trazidos pelo movimento (vida e morte, o movimento e estático, o corpo humano 

em figuras sagradas) e na técnica de pintura característica do Barroco: a sombra e a luz. 

Infere-se que toda esta dualidade representada na arte, como apresentada por Hauser (2010), é 

uma transposição da dualidade do indivíduo que vem da renascença para o barroco. 

A Renascença traz consigo aspectos que, dentro do contexto da Idade Média, podem 

ser considerados destoantes da fé cristã, pois – além da representação de corpos nus – este 

período da história da arte carregava um forte naturalismo na representação destes traços 

corporais, tendo em vista que estudo do corpo humano se tornou algo recorrente no âmbito 

artístico.  

O Barroco mantém uma representação “profundamente carnal, trivial mesmo, da 

representação, mas que também dá acesso à profundidade do sentido por meio destes efeitos 

superficiais de jogos de epiderme e virtuosismos triunfalistas” (DURAND, 2004, p. 24) este 

naturalismo em obras barrocas, contudo, é apresentado com temas sagrados. O que se infere é 

uma mistura do sagrado com o profano, a qual é mostrada, dentro das representações 

religiosas com uma maior humanização corporal dos personagens, por vezes, bíblicos. 

Ou seja, enquanto o Renascimento trazia uma valorização do profano, a 

Contrarreforma fez com que o homem barroco entrasse em colapso com os ideais profanos da 

Renascença, pois, segundo o que se era pregado, não existe uma forma de se conciliar dois 

estilos de vida opostos, sendo assim, “pela primeira vez, a arte religiosa torna-se totalmente 

distinta da arte profana” (HAUSER, 2010, p. 454), mas que no Barroco, refletem essa 

dualidade do indivíduo que vive entre o sagrado e o profano. 

Concomitantemente a esta discussão sobre o sagrado e o profano, Eliade (2010, p. 17) 

discorre que “a primeira definição que se pode dar ao sagrado é que ele se opõe ao profano”. 

O profano, para o autor nada mais é do que o mundo cotidiano, o usual e o sagrado, aquilo 

que é além. Em How Big How Blue How Beautiful pode-se inferir que a personagem, através 

de seus movimentos em direção ao céu busca ascender do profano (o seu cotidiano) para o 

sagrado, representado no vídeo como o céu, o qual corrobora com a ideia do sagrado.  
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A busca por ascensão de Florence se assemelha de forma direta com o dilema 

existencial do homem no barroco que busca – de várias formas – se desvincular dos prazeres 

carnais que o mundo o proporciona para que, desta forma, ele possa alcançar um estado 

sagrado, mas que – na maioria das vezes – acaba por tentar equiparar os opostos, visto que 

como pondera Chevalier & Gheerbrand (2017, p. 227) ao discorrer sobre o simbolismo do 

céu, um dos elementos que representa o sagrado, ele é “aquilo que nenhum vivente da terra é 

capaz de alcançar”. 

Infere-se que, com a teoria postulada de Bravo (1988) e de Rank (2013), o mito do 

duplo tratado em How Big How Blue How Beautiful se mescla com os ideais de sagrado e 

profano, discutidos tanto no movimento do barroco quanto por Eliade (2010). Pode-se 

compreender, a partir dessa junção, que as características agregadas na personagem de 

Florence e no seu duplo têm coligação direta com eles. A cantora representa o seu lado 

sagrado enquanto o seu duplo, o profano. Assim como o homem barroco, que busca pela 

ascensão, Florence entende que ela só conseguirá cessar com esta questão quando 

compreender, trocar experiências e se unir com o seu duplo, sendo esta a sua forma de 

alcançar seu objetivo.   

Essa relação pode ser feita através do entendimento do duplo da cantora, que – como 

mostra o vídeo – precisa ser encarado e entendido para que a cisão seja desfeita. Juntamente 

com o simbolismo que a árvore traz, principalmente, pelo aspecto de duplo que a copa traz em 

relação à raiz, a discussão sobre o desdobramento da cantora se faz evidente nos elementos 

simbólicos explorados e que irão corroborar para justificar o caráter de sagrado e profano em 

Florence e seu duplo, respectivamente. 

 

Os aspectos simbólicos  

O primeiro aspecto simbólico evocado em How Big How Blue How Beautiful é o da 

árvore. No vídeo, depara-se com uma árvore frondosa em meio ao círculo no qual Florence e 

seu duplo se encontram. Nota-se, através do que discorre Chevalier & Gheerbrant (2017, p. 

84), que este elemento está sempre coligado com a ideia de cosmos vivo, mas que além disso, 

é  
Símbolo da vida, em perpétua evolução e em ascensão para o céu [...] serve também 
para simbolizar o aspecto cíclico da evolução cósmica: morte e regeneração. 
Sobretudo as frondosas evocam um ciclo, pois se despojam e tornam a recobrir-se de 
folhas todos os anos. 
 

 Através do exposto, pode-se elencar dois aspectos muito presentes no vídeo: o círculo 

e o céu, ambos em consonância com a figura da árvore, como Chevalier & Gheerbrant (2017) 

mostram. Transpondo para o vídeo, vê-se Florence lidando com o seu duplo de maneira 
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curiosa, possivelmente buscando aspectos de si em seu desdobramento, sendo esta busca 

representada em gestos como o abraço e o toque labial com dois dedos, sendo este último 

explicado pela cantora em entrevista dada para Q&A 5(2016), como uma forma de falar o que 

não consegue ser dito com palavras, fazendo do gesto um representativo na forma de resposta 

a essa dificuldade.  

 A árvore, além de seu aspecto de cosmos vivo, traz outro que pode ser utilizados para 

o entendimento de How Big How Blue How Beautiful como uma forma de transportar a ideia 

de sagrado e profano para o mito do duplo: o contato da árvore com o subterrâneo e o 

elevado. Para Chevalier & Gheerbrant (2017), as raízes de uma árvore representam o 

subterrâneo, que pode ser entendido como partes de seu subconsciente escondidas de si, já o 

seu caule, representa a realidade vivida cotidianamente e, por último, a sua copa, as alturas, 

permitindo que o real, vindo de dentro de si, através das raízes e passando pelo caule, se 

conecte com o céu.  

 No vídeo, estão em evidência o caule e a copa da árvore. Infere-se que, a partir disso, 

existe uma relação do cotidiano (o caule) com o céu (a copa). Essa relação é muito 

evidenciada quando Florence e seu duplo erguem suas mãos para as alturas buscando 

ascender, percebe-se que os movimentos das duas personagens são coligados e 

complementares, o que representa a conexão existente entre a Florence e seu desdobramento.   

A ascensão buscada pela cantora através dessa adoração ao céu, justificando o nome 

da música ser How Big How Blue How Beautiful, pode ser entendida como a contraposição 

entre o sagrado e o profano apresentado inicialmente no Barroco e explicado por Eliade 

(2010). O autor discorre que o profano nada mais é do que o mundo cotidiano, o usual e o 

sagrado, aquilo que é além. Associando estes conceitos com a figura simbólica da árvore, 

entende-se que o caule simboliza este cotidiano, o profano, e a copa, o sagrado.  

A copa e o caule da árvore representam a própria Florence e seu desdobramento, 

respectivamente, pois, assim como o caule, o duplo apresenta seu caráter cotidiano e real, 

enquanto o seu aspecto sagrado é apreciado na própria figura da cantora. Contudo, a 

semelhança com este elemento simbólico não se limita somente a este aspecto. Para que 

exista a ascensão representada na figura da árvore, é necessária a existência do caule (o 

profano) que permite o crescimento da copa (o sagrado), justificando assim a interação 

afetuosa de Florence com seu desdobramento, visto que, só aceitando o seu duplo é que a 

cantora poderá alcançar os céus, como a árvore faz.  

Segundo Chevalier & Gheebrant (2017, p. 227), “o céu é uma manifestação direta da 

transcendência, do poder, da perenidade, da sacralidade: aquilo que nenhum vivente da terra é 
                                                
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VeAGrOMvzoE&feature=youtu.be> 
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capaz de alcançar”, fundamentando a sua associação direta com o ideal de sagrado posto por 

Eliade (2010). Em How Big How Blue How Beautiful, o nome da música faz referência às 

características desse elemento simbólico, além de ser o objetivo de alcance de Florence. Ele 

também pode ser “símbolo da ordem sagrada do universo, que ele revela pelo movimento 

circular e regular dos astros” (CHEVALIER & GHEEBRANT, 2017, p. 227). No vídeo esse 

movimento circular é muito presente tanto de forma literal (quando Florence, ao final, 

circunda o espaço) como também de forma não-literal, representado em figuras com o 

formato de círculo cêntrico e na espécie de anfiteatro grego existentes no vídeo.  

O círculo pode ser interpretado como “o céu cósmico, particularmente, em suas 

relações com a terra” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2017, p. 250). Isso confirma a 

coligação dos elementos simbólicos que How Big How Blue How Beautiful traz para compor 

a ideia do sagrado e profano se fazendo presente através da materialização na figura do duplo 

e na representação simbólica que se constrói para mostrar a ligação existente entre o elemento 

da terra com o céu, consequentemente, de Florence com seu duplo. 

 

A coroação como ato final 

    Ainda trabalhando com um elemento redondo, tem-se como ato final do vídeo a 

realização de uma auto-coroação realizada por Florence e seu duplo feita na cantora. O 

elemento da coroa não existe de forma evidente, mas se faz representado com as mãos das 

duas personagens. Para Chevalier & Gheerbrant (2017, p. 289), a coroa “une, na pessoa do 

coroado, o que está abaixo dele e o que está acima, mas fixando os limites que, em tudo o que 

não é ele, separam o terrestre do celestial, o humano do divino”. 

 Entende-se que este ato representa o fim da cisão da cantora com o seu 

desdobramento, visto que, ao final de How Big How Blue How Beautiful, o seu duplo 

desaparece, podendo este ocorrido ser percebido como a junção da cantora com ele. Quando 

os autores discorrem que a coroa une “o que está abaixo dele e o que está acima, mas fixando 

limites” (GHEVALIER & GHEERBRANT, 2017, p. 289), compreende-se que a figura de 

Florence se aproxima à da árvore, salientando a importância do caule (seu duplo, profano) 

como uma fração necessária para que o seu sagrado (a copa) ascenda.  

 Além disso, a coroa “assinala o caráter transcendente de uma realização qualquer bem-

sucedida” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2017, p. 289), que coligada com o aspecto do 

círculo apresentado por Jaffé (1964, p. 240) como “a união de opostos”, revela-se dessa forma 

não só uma restituição de Florence com seu duplo, mas um reestabelecimento bem sucedido, 

que se consuma através da junção entre sagrado e o profano. Infere-se, portanto, que Florence 

– ao final do vídeo – compreende a importância do cotidiano (o profano) para que o sagrado 
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seja manifestado, trazendo o caráter barroco como um mediador para expressão de sua 

angústia que existia entre esses dois polos antagônicos, mas utilizando-se da figura do duplo 

para construir essa discussão.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O encontro de Florence com o seu duplo coliga-se diretamente com os inúmeros 

antagonismos que são construídos no decorrer de How Big How Blue How Beautiful, os quais 

se assemelham tanto com o homem barroco quanto com a ideia de sagrado e profano ditada 

por Eliade (2010). No decorrer do produto audiovisual, infere-se a busca da cantora pelo 

sagrado, suas mãos estão em constante movimento ascendente e o nome da música faz-se 

coligação direta com o céu, um símbolo representativo do sagrado. Essa pretensão em 

alcançar o sagrado coincide com o estudado no homem barroco, o qual vivia em um conflito 

entre o profano e o sagrado. 

Ao final do vídeo, por meio de sua análise simbólica, infere-se que a cantora opta por 

estabelecer uma relação concomitante com seu desdobramento, unindo-se novamente a ele, 

unificando os opostos: o sagrado com o profano e o seu duplo com ela mesma. Essa união é 

representada tendo como aspectos base o uso de elementos simbólicos como o círculo e a 

árvore que, em conjunção, se fazem presentes para representarem a escolha de Florence em se 

juntar com o seu desdobramento, agregando-o a si mesma novamente.  
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