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RESUMO 
 

Esta pesquisa busca entender, dentro do contexto da música pop, como artistas do gênero              
reconfiguram sua imagem utilizando a construção de personas como estratégia. Além disso,            
propõe-se também uma discussão acerca do uso do termo “era” para determinar a construção              
de um ciclo de vida (quase sempre com início, meio e fim) dessas personas. Amparada pela                
teoria ator-rede e pelos estudos de performance, cultura e música pop, a pesquisa será              
ilustrada com o caso da artista Miley Cyrus. Miley Cyrus começou sua carreira na Disney -                
empresa de entretenimento infanto-juvenil - e, é reconhecida pela mídia como a “camaleoa             2

do pop atual”, por introduzir diferentes personas quando deseja se reinventar artisticamente.            
Foram selecionadas três “eras” da artista que foram categorizadas através de quatro eixos             
(Narrativa, Estética, Sonoridade e Corporeidade) para analisar cada ciclo selecionado. Dessa           
forma, este estudo busca entender a construção de personas como um fenômeno recorrente no              
contexto da cultura pop atual e, assim, a partir da análise do caso de Miley Cyrus identificar                 
elementos e estratégias que configuram esse fenômeno e que também podem ser adotadas por              
outros artistas desse segmento. 
 

Palavras-chave: Pop culture; Pop music; Personas; Miley Cyrus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Alcunha inferida por alguns veículos de massa, como o The Guardian.  



 

 

ABSTRACT 

 

This research seeks to understand how some pop artists build “personas” and configure their              
trajectories in “eras” in search of an update of their image. Supported by Actor-Network              
Theory (ANT) and studies of performance, culture and pop music, the research will be              
illustrated by the case of the artist Miley Cyrus. Miley Cyrus began her career at Disney - a                  
multinational children's entertainment company - and is recognized by the media as the "new              
pop chameleon" for introducing different personas when she wants to reinvent herself            
artistically. Three “eras” of the artist were selected and categorized through four axes             
(Narrative, Aesthetics, sonority and Corporeality) to analyze each selected cycle. So, this            
study seeks to understand the construction of personas as a recurrent phenomenon in the              
context of current pop culture and, then, from the analysis of the case of Miley Cyrus,                
identify elements and strategies that configure this phenomenon and are also adopted by other              
artists of this segment. 
 

Keywords: Pop culture; Pop music; Personas; Miley Cyrus.  
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INTRODUÇÃO 

 
Em 26 de agosto de 2013 uma ex-atriz do canal Disney Channel , protagonista do              3

programa “Hannah Montana”, Miley Cyrus, se apresenta no VMA com uma performance            4

provocadora e irreverente de sua nova música de trabalho “We Can’t Stop”. Essa             

apresentação quebra o imaginário do público - seja fãs que acompanhavam a carreira da              

artista, seja dos que apenas observavam seu trabalho da borda - que estava habituado com               

uma cantora teen, com discurso nas letras das músicas e na performance que não abordava               

assuntos considerados tabus, como sexo ou drogas. Nesse momento, Miley assume e            

compartilha uma nova fase da sua carreira, com um novo discurso, uma nova estética, uma               

nova sonoridade e uma nova corporeidade. E, a partir desse exemplo, interessa-nos pensar             

algumas questões que dialogam diretamente com o ambiente complexo e amplo da cultura e              

música pop. 

Quais elementos na performance de um artista da música nos possibilitam identificar            

seu gênero musical e nos sugere credibilidade? E quais elementos o possibilita circular em              

diferentes espaços com legitimidade? Como o artista negocia a construção de sua imagem             

com o público? Quais estratégias um artista pode utilizar para desconstruir estereótipos            

vinculados à sua imagem? Quais elementos nos permitem perceber as reinvenções desse            

artista ao longo de sua trajetória? Como os artistas negociam a passagem de uma fase a outra                 

no universo do pop sem produzir uma "ruptura de performance "(POLIVANOV, 2014) com             

os fãs? 

Pensando nessas questões, buscamos nessa pesquisa compreender o conceito de          

“personas” construídas - conscientemente ou não - por artistas da música pop como estratégia              

para reformular sua imagem em diferentes projetos ou momentos da sua carreira. Propomos             

aqui, entender essa transição como estratégia de divulgação e reinvenção da artista, onde uma              

“máscara” - a persona (PAVIS (1999); JUNG (1992)) - pode ser interpretada como um              

fenômeno em particular. Dessa forma, podemos olhar não só para a carreira de um artista               

como um todo, mas dividi-la em fases para compreender como os artistas que se utilizam               

3 A Disney Channel é um canal americano pertencente à Disney-ABC Cable Networks Group, uma divisão da                 
empresa Walt Disney. 
4 O VMA - Video Music Awards - é uma premiação do canal MTV, e é considerada  uma das principais no 
cenário da música pop 



 

dessa estratégia para reinventar sua imagem, se apropriam dos mais diversos elementos para             

construí-las. E, para entender o processo de construção dessas personas, buscamos identificar            

como, ao reconstruir sua imagem, é possível perceber que o artista entrou em uma “nova               

fase”, fazendo o público entender os fechamentos e aberturas de ciclos. Buscamos também             

identificar quais são as chaves de rupturas e continuidades e demais agentes que possam              

contribuir para essa transição.  

Para ilustrar a pesquisa, será apresentado um estudo de caso a partir da experiência da               

cantora Miley Cyrus. Miley é uma atriz e cantora americana que utilizou-se de personas em               

momentos diferentes de sua carreira, para atrair a atenção do público na divulgação de seus               

novos projetos.  

Miley começou sua carreira através do seu papel como protagonista no seriado            

Hannah Montana, do canal televisivo Disney Channel, em 2006, que possui programação            

voltada ao público infanto-juvenil, com circulação mundial.  

Hannah Montana estreou nos Estados Unidos em março de 2006 e ficou no ar até               

janeiro de 2011, totalizando quatro temporadas. A narrativa da série é sobre uma garota              

comum do Tennessee, Miley Stewart, que se transforma em uma estrela da música pop, mas,               

para preservar sua vida pessoal da fama, cria um alter ego, a Hannah Montana. O seriado                

exibe os conflitos de uma adolescente - como escola, relacionamentos afetivos e sociais no              

geral - e o bônus e ônus de ser uma celebridade, na visão da personagem.  

O seriado apresentou números significativos de audiência e, em determinado          5

momento, a personagem Hannah Montana saiu da produção televisiva para a circulação            

fonográfica e produção de shows ao vivo. A personagem realizou duas turnês. A primeira,              

aconteceu em 2006, e Hannah era a atração de abertura para o grupo Cheeatah Girls, outro                

produto audiovisual da Disney Channel. A segunda foi uma turnê solo, em 2007, que circulou               

por várias cidades dos Estados Unidos, chamada “Hannah Montana and Miley Cyrus show:             

The Best of Both Worlds Tour”, que marcou o início oficial da carreira da Miley Cyrus,                

porque, apesar de ser uma turnê da Hannah Montana, com as músicas pertencentes à trilha               

sonora do seriado, a segunda parte do show era estrelado pela atriz com algumas de suas                

canções autorais.  

5 “Final de Hannah Montana' estabelece recorde de classificação da Disney”. BILLBOARD. 2011. <Disponível 
em: https://www.billboard.com/articles/news/473581/hannah-montana-finale-sets-disney-ratings-record Último 
acesso em 13/07/2018>  



 

Até o fim de sua relação com a Disney, a artista gravou mais dois álbuns autorais:                

“Breakout” (2008) e “Time of our Lives” (2009). No processo de finalização do contrato com               

a empresa, em 2010, Miley lançou o álbum “Can’t be Tamed”, onde parte das letras               

demonstravam sua insatisfação com a forma com que seu trabalho era conduzido,            

especulando-se então que os protestos referiam-se à maneira com que a Disney produzia seu              

trabalho. Nas performances ao vivo e nos produtos audiovisuais relacionados à essa época, a              

cantora apresentava roupas e danças sensuais, que seguia um padrão heteronormativo           

similares ao de cantoras do gênero na época (cabelos grandes, uso de salto alto, muita               

maquiagem no rosto…). Sua imagem começava a conectar-se com a ideia de “diva”, alcunha              

também recebida por outras cantoras da música pop. Pensamos aqui o conceito de diva como               

descreve SIQUEIRA (2017): 

 
“Diva é uma divindade, uma musa inspiradora de um artista ou           

poeta. No sentido figurado, tornou-se uma mulher bonita de um modo fora            
do comum, carismática, de trajetória extraordinária. No universo da cultura          
pop - aquela esfera da cultura assim chamada por circular nos meios de             
comunicação de massa, por constituir-se na interseção de erudito, diva é           
uma celebridade, uma mulher que inspira outras a copiarem seus modos de            
agir, de se vestir, de se portar, de consumir. Nesse contexto, diva é uma              
mulher de poder, uma influenciadora.” (SIQUEIRA, 2017, p. 1-2) 

 
Após o lançamento do álbum Can't be Tamed (2010), Miley faz um hiato de dois anos                

sem músicas inéditas. É a partir do fim desse hiato que essa pesquisa se concentra. Serão                

escolhidos três momentos da trajetória da artista para um estudo comparativo a fim de              

compreender o processo de construção de personas. Esses momentos serão categorizados em            

quatro eixos: narrativa, estética, sonoridade e corporeidade para facilitar a compreensão do            

estudo.  

O primeiro deles é a fase “Bangerz!”, um momento que Miley traz uma persona com               

um discurso “rebelde” e subversivo. Esse é o primeiro trabalho da artista completamente             

desvinculado da companhia Disney. Por isso, rejeita ou satiriza qualquer menção ou vínculo             

com a produtora. Essa fase trouxe à Miley amplo reconhecimento midiático, as músicas             

alcançaram boas posições nos charts e a artista realizou uma turnê por quase todos os               

continentes. 



 

 
Figura 1: Miley em apresentação durante a Bangerz Tour em 2014 

 
O segundo momento será vinculado ao lançamento do álbum “Miley Cyrus & Her             

Dead Petz”, quando Miley incorpora uma persona hippie e traz na sua performance             

elementos psicodélicos. Esse álbum é lançado por uma gravadora independente,          

disponibilizado gratuitamente para download e busca sair um pouco do mecanismo           

mainstream. O álbum conta com produção de Wayne Coyne, vocalista da banda de rock              

alternativo The Flaming Lips e sua sonoridade é atravessada por elementos experimentais e             

nunca utilizados por Miley até então. Os concertos dessa ‘era’ foram em pequenas casas de               

shows, e realizados apenas nos Estados Unidos e em uma cidade do Canadá. Os figurinos               

eram extravagantes e quase sempre continham objetos fálicos no cenário. 

 
Figura 2 : Capa do álbum “Miley Cyrus and Her Dead Petz”, lançado em 2015 

 



 

O terceiro e último, refere-se ao lançamento e divulgação do disco “Younger Now”,             

onde a cantora faz uma tentativa de “limpar” sua imagem, tratada pela mídia como “imoral”,               

trazendo uma persona calma, com discurso antidrogas e uma estética que prezava por             

figurinos simples e pouca - ou quase nenhuma - ornamentação nos palcos de seus concertos.               

Nessa fase, Miley discursa sobre orgulhar-se do seu passado - tanto de Hannah Montana              

quanto de sua fase rebelde - mas reforça que, naquele momento, é uma nova pessoa e aquelas                 

características ficaram para trás. 

 
Figura 3: Miley na gravação do videoclipe de “Malibu”, primeiro single da era “Younger Now” 

 

Em cada uma destas fases, Miley criava personagens diferentes sem utilizar alter            

egos, explorando apenas estratégias que traduziam a identidade da persona de cada época.             

Dessa forma, Miley criou diferentes faces de si, em tempo que afirmava que cada uma dessas                

- em seu auge - correspondia ao seu verdadeiro eu, ou seja, em cada novo ciclo a artista                  

buscava desprender-se da fase anterior alegando que não se reconhecia mais com aquelas             

características, e reforçava que a sua identidade legítima estava atrelada à nova fase que              

acabara de chegar.  

A discussão sobre personas nos remete aos estudos de performance. Richard           

Schechner (1981) observa que o desempenho da performance é sempre uma questão de que o               

artista não está sendo ele mesmo, mas também não deixa de sê-lo. Para Auslander              

(2004),“artistas da música popular não performam sua personagem apenas em shows e            



 

apresentações gravadas. Eles também performam nas imagens da capa do disco, em materiais             

publicitários, entrevistas e coletivas de imprensa”.  

Um indivíduo comum como ator social pode assumir diversos papéis e personas ao             

longo da vida, tal como já apontou Goffman (2009) e Giddens (2002). Mas um artista               

pertencente ao cenário cultural da música pop precisa utilizar estratégias consistentes para            

fazer com que suas novas personas sejam notadas e bem recebidas, não só pelo seu público                

como também para alcançar aqueles que ainda não o conhece. Assim, esse trabalho tem o               

objetivo de mapear os elementos que configuram a existência de diferentes personas            

absorvidas por Miley Cyrus em três momentos de sua carreira, para sustentar a hipótese de               

que, dentro do contexto da música pop, os elementos visuais complementam o sonoro, e              

assim, ampliar a discussão sobre performance e persona na música pop.  

O interessante dessa pesquisa é observar que, assim como Miley Cyrus, muitos            

artistas adotam essa estratégia, como David Bowie ou Avril Lavigne.  

David Bowie foi um cantor, compositor, ator e produtor musical britânico. Com mais             

de cinquenta anos de carreira, Bowie trouxe muitas inovações à cultura pop. Sempre se              

reinventando, lançou álbuns conceituais - isto é, álbum musical onde as faixas são conectadas              

por um tema (Waltenberg, 2013) - além de inovar na estética e performance. Por isso, ganhou                

o apelido de “camaleão”, pelas suas constantes reinvenções. Em alguns momentos de sua             

trajetória, Bowie encarnava personagens, como Ziggy Stardust ou Aladdin Sane, que faziam            

parte da divulgação de cada disco, tanto em imagens quanto em performances ao vivo. Como               

analisou Waltenberg (2016), ao dizer que uma das características mais marcantes na            

performance de Bowie enquanto um artista da cultura pop, “é a construção de personagens              

que, por vezes, parecem tomar o lugar do músico, funcionando quase como uma máscara.”  

A cantora canadense Avril Lavigne, quando iniciou sua carreira, em 2003, trouxe em             

sua performance e visual, influências roqueiras com atitudes rebeldes. Mas, a cada disco             

lançado, reconfigurou sua narrativa, sonoridade, corporeidade e estética, dando lugar a novas            

personas como estratégias de reinvenção. Matta (2009) define Avril como um “construto em             

mutação”, e que busca claramente encontrar novas direções para sua imagem. “Esta cantora é              

fonte de controvérsias e afeta diferentes públicos de diversas formas.” (Matta, 2009)  

Dentre muitos outros exemplos de artistas que exploram novas personas como           

estratégia de reinvenção, Miley Cyrus foi escolhida por apresentar e performatizar personas            

muito diferentes entre si, que causaram relevante repercussão na mídia. Apesar dela não             



 

utilizar alter egos, como David Bowie, ou seja, não se “transforma” em outro indivíduo com               

outro nome e identidade, ela reconfigura sua estética, discurso e sonoridade e nos instiga a               

entender essa estratégia como fenômeno comunicacional. E, através deste estudo          

aprofundado de suas fases propõe-se ampliar as discussões sobre estratégias midiáticas para a             

circulação da música pop entre diferentes espaços e públicos. 

Para dar conta da análise do objeto proposto e das questões abordadas, a dissertação              

será organizada da seguinte forma: 

O primeiro capítulo orienta-se pelas discussões teóricas relacionadas com os conceitos           

de mainstream e música pop, para identificar o posicionamento da artista no cenário musical.              

Trabalharemos as definições e origens do termo “cultura pop”, para, então, pensar os             

desdobramentos na música popular massiva e toda sua problemática relacionada à semântica            

e gênero. Buscaremos identificar o que são marcas da cultura pop e como elas norteiam o                

consumo por parte dos fãs. 

O segundo capítulo destina-se entender os conceitos de “era” ou “ciclo”           

convencionados pelos consumidores da música pop. É importante ressaltar que o termo “Era”             

é utilizado pelos fãs e consumidores de música pop para delimitar e referir-se a fases dos                

artistas. Buscaremos também trazer o conceito de “personas”, já trabalhado em outras áreas             

do conhecimento, para dentro do campo da comunicação e música, pensando essas            

“personas” como estratégia de reinvenção dos artistas desse nicho musical. A partir disso,             

será possível traçar rotas para compreender quais são as marcas da Cultura pop que nos               

fazem perceber uma transição de personas.  

O terceiro capítulo trata da análise empírica do objeto. Nesse sentido, recorremos à             

Teoria Ator-Rede para nos amparar ao identificar quais atores contribuem para a formação             

dessas personas, considerando actantes humanos e não humanos. A análise será dividida da             

seguinte forma: Utilizaremos quatro eixos (Narrativa, Estética, Sonoridade e Corporeidade)          

para categorizar cada ciclo da trajetória de Miley. A Narrativa pretende entender o enredo              

proposto pela artista, qual a estória que ela deseja contar e como isso se dá através de seu                  

discurso nas letras das músicas, entrevistas e apresentações. É a construção da estória da              

persona, como por exemplo se é uma persona rebelde ou comportada. A estética busca              

compreender quais são os elementos visuais que mediam a construção dessas personas, como             

figurinos, fotografias, cores, cortes de cabelo, etc. Sobre a sonoridade, serão apontadas as             

características sonoras que diferenciam os álbuns musicais referentes a cada persona, além de             



 

pensar as estratégias de circulação utilizadas por cada um deles, entendendo como essas             

estratégias se relacionam com a construção de personas da artista. A corporeidade propõe             

investigar como o corpo de Miley Cyrus como condutor da mensagem que Miley deseja              

passar com cada persona, identificando danças e gestos que caracterizam o perfil de cada fase               

analisada. 

Esses ciclos serão definidos pelo tempo de divulgação de cada álbum: “Bangerz!”,             

“Miley Cyrus & Her Dead Petz” e “Younger Now”. Em cada uma dessas categorias,              

buscaremos entender como Miley perfomatizou essas personas em diferentes esferas          

midiáticas e quais estratégias utilizou para diferenciá-las perante ao público. 

A partir da identificação desses elementos, propomos pensar cada uma dessas             

transições como um drama social (TURNER, 2008) que compõem um roteiro performático            

(TAYLOR, 2013), o qual foi midiatizado estrategicamente, para permitir uma leitura da            

presença de uma nova persona pelos olhos do público. Dessa forma, vamos resgatar esses              

actantes - performances, estética, discurso, espaços midiáticos, etc - e estruturá-los em uma             

cronologia, identificando episódios-chave (propostas por Turner (2008): A ruptura, a crise, a            

ação reparadora e o desfecho) para entender os roteiros performáticos construídos por cada             

persona e que costuram essa reinvenção da artista dentro do modelo de drama social              

(TURNER, 2008), citado por Diana Taylor (2013) para descrever roteiros performáticos que            

também ocorrem no contexto da cultura pop. 

É nesse sentido que propomos neste trabalho pensar em uma estratégia muito comum             

adotada por artistas do gênero: a inovação do seu trabalho através da reconstrução de ciclos e                

invenção de personas. Consideramos aqui que, através de elementos em suas performances,            

Miley utiliza-se da criação de personas para reinventar sua carreira. Pois, entender artistas             

como Miley Cyrus como parte do cenário da cultura e da música pop - um campo que                 

também reflete os hábitos da sociedade moderna - e debruçar sobre uma pesquisa que              

investiga a transição da representação de sua imagem é buscar entender como os artistas              

desse gênero produzem e elaboram estratégias para fazer com que o público identifique uma              

nova composição de estilo. 

Assim, buscamos olhar para uma prática da música pop pouco analisada até então,             

observando-a como um fenômeno que instiga a compreensão de estratégias, processos e            

elementos que fazem parte de um nicho mercadológico da música pop e de sua lógica de                

consumo.  



 

CAPÍTULO 1 

 

 

1. Disney, Miley Cyrus, Cultura Pop e Música Pop  

 
Figura 4: Miley Cyrus com a sombra no formato da silhueta de Mickey Mouse 

 
Para entender como se configura essa construção de personas, primeiro, é preciso SE             

familiarizar com o contexto em que uma cantora como Miley Cyrus está inserida. A artista               

traz, consigo, marcas que nos remetem à ideias, espaços e cenários próprios de uma esfera               

que conecta outros artistas com aspectos e características similares: o “Pop”. E, mais do que               

isso: conhecer seu ponto de partida artístico - a Disney - é um importante passo para                

compreender sua trajetória dentro desse cenário.  

A Disney é uma marca multinacional de entretenimento que atua como produtora            

audiovisual, produtora musical e parque temático. Foi fundada em 1923, nos Estados Unidos,             

pelos irmãos Walt e Roy Disney. A Disney começou como um estúdio de animação, a Disney                

Studio, - o primeiro da Califórnia - onde distribuía pequenas animações para grandes canais              

televisivos, como a série chamada “Alice Comedies” ou “Oswald Coelho”, este último sendo             

encomendado e exibido pela Universal Studios. O personagem Oswald, no entanto, tinha seus             

direitos autorais pertencentes à Universal, o que incentivou a Disney Studios, após cortar             

relações com a emissora (nesse momento) a produzir mais personagens autorais. Surgiu então             

a ideia de animar um rato, hoje, conhecido como Mickey Mouse. Esse personagem tornou-se              

o mais famoso da marca além de ter uma importância mundial significativa para a cultura pop                

- conceito que exploraremos melhor adiante.  



 

Com o passar dos anos, a Disney Studio ampliou sua atuação para longa-metragens             

musicais, live-actions e parques temáticos. Para se ter uma ideia de espaço-tempo, um dos              

grandes primeiros sucessos a cores, o longa animado “Os Três Porquinhos” foi lançado em              

1933. Um dos primeiros live-actions - que entendemos aqui como produções audiovisuais            

opostas à animações, ou seja, realizadas com a participação de atores humanos, sendo,             

geralmente, uma adaptação de animações ou história em quadrinhos já existentes - da             

companhia, “A história de Robin Wood, O Justiceiro”, foi lançado em 1952. E, em 1955,               

abriu a primeira Disneylândia - o parque temático da Disney - na Califórnia. Analisando              

históricamente, a segunda metade do século XX é essencial para a consolidação das novas              

tecnologias comunicacionais e de entretenimento. É, nesse período pós segunda guerra e ao             

longo da guerra fria que “os grandes conglomerados, como a empresa Disney, procuraram             

controlar e lucrar com cada etapa da produção cultural e de distribuição” KHUMTHUKTHIT             

(2010). Dessa forma, a Disney construía uma nova forma de entretenimento, que cercava             

consumidores por diferentes plataformas, produtos e produções.  

Hoje, a matriz da empresa, The Walt Disney Studios, possui: 

● Estúdios de animação (como Disney, Pixar, Marvel) 

● Gravadoras (como a Walt Disney Records e Hollywood Records),  

● Produtora teatral, que realiza eventos como Disney On Ice e Disney On            

Broadway.  

● Parques temáticos nos Estados Unidos, França, China e Japão 

● Uma linha de cruzeiros com quatro navios 

● A editora de livros Disney Publishing Worldwide, uma das maiores editoras de            

livros e revistas infantis do mundo 

● Radio Disney (americana), Rádio Disney Latin America e Rádio Disney          

Brasil. 

● A Disney Consumer Products conta com produtos oficiais de vestuário,          

brinquedos, decoração, material escolar, utensílios domésticos e alimentação 

● Lojas físicas oficiais e temáticas nos Estados Unidos, Europa, China e Japão. 

● A Disney Interactive (media / games), desenvolve produção de conteúdo          

online, cuidando dos domínios disney.com.br, por exemplo, e também         

conteúdo interativo, como jogos para aplicativos ou videogames.  

 



 

O que a Disney busca, com essa nova forma de entretenimento é levar ao consumidor               

uma experiência completa, através de uma “magia prática”. Essa ideia de magia prática seria,              

de acordo com o ex-CEO do grupo, Michael Eisner, em uma entrevista para um artigo da                

Harvard Business Review, “encantar as pessoas, retirá-las de suas vidas estressantes ou            

ocupadas demais e conduzi-las por experiências repletas de encantamento e empolgação”.           

Esse artifício seria construído através de cada detalhe dessa experiência, desde as inovações             

tecnológicas nas produções audiovisuais e nas atrações dos parques temáticos até a relação             

dos funcionários com os guests (como são chamados os visitantes dos parques). Como sugere              

Lins (2017): 

“O elemento experiencial está intimamente ligado às emoções, àquilo que          
transformará a relação entre um bem ou serviço com o seu usuário de algo              
meramente funcional a uma experiência memorável e extremamente        
valorizada.” (LINS, 2017. Página 75) 
 

E, assim sendo, a Disney busca construir uma experiência que contemple de forma             

integrada a vivência emocional do consumidor com a marca. Essa experiência de consumo             

da Disney pode começar nas produções audiovisuais, através de uma animação no cinema,             

que continua nos parques temáticos com personagens e shows ao vivo e termina nas lojas               

com os produtos oficiais. Ou, começa no canal televisivo, circula pela rádio, desdobra-se em              

shows, ganha jogos interativos e direciona-se para o cinema, como é o caso de Hannah               

Montana. Essa integração é um fenômeno que Jenkins (2009) chama de transmídia, e             

acontece quando uma narrativa explora outros dispositivos midiáticos, que se conectam,           

desenvolvendo um todo. E, quando se trata da Disney, são inúmeras formas de conectar              

dispositivos e narrativas que produzam conteúdos que se complementam e envolva o            

consumidor em uma narrativa maior. 

A Disney, então, por ocupar, com suas produções, espaços midiáticos significativos           

voltados para as massas e atravessadas pelo capital, está intimamente relacionada ao que             

Martel (2012) chama de Mainstream. E, que, em suas palavras, é a “produção de bens               

culturais criados sob a égide do capitalismo tardio e cognitivo e que ocupa lugar de destaque                

dentro dos circuitos de consumo midiático” (MARTEL, 2012). Pode-se dizer então que, por             

ter conquistado tantos espaços - simbólicos e geográficos - e influenciar em tantos setores que               

envolvem comportamento e cultura na sociedade moderna - como indumentária, turismo,           

leitura, audiovisual, música, etc. - a The Walt Disney Studios é uma das maiores empresas               

mundiais que articula entretenimento e capital.  



 

 

 

1.1 A Disney e a Música 

 

Em 1983, Disney alcançou dois importantes marcos: a inauguração da Tokyo           

Disneyland, o primeiro parque temático da Disney fora dos Estados Unidos, sendo esse um              

importante acontecimento para demarcar sua hegemonia, e a aquisição de um canal            

televisivo, o Disney Channel, apenas para conteúdos Disney. Esse segundo é nosso ponto de              

partida para compreender o ambiente de circulação de nosso objeto, Miley Cyrus.  

Na verdade, antes de ter seu próprio canal, Walt Disney já exibia programas             

televisivos na ABC, como a série “Clube do Mickey”, lançada em 1955, que trazia crianças e                

adolescentes no elenco - os chamados Mouseketeers - e o conteúdo variava entre noticiário              

infanto-juvenil, desenhos animados e músicas. Programas como esses foram essenciais na           

consolidação da noção de teenage (adolescência) no século XX.  

Na metade do século XX, os adolescentes (teenagers) começaram a ser percebidos e             

reconhecidos - pela indústria, pela mídia e socialmente - como indivíduos. É quando, nos              

Estados Unidos, surge o termo, em inglês, “teenage”, onde “teen” é o sufixo dos numerais de                

doze a dezenove no idioma, e “age” , também no inglês, significa período. Como afirma Jon                

Savage, em seu livro, A Criação da Juventude: Como o conceito de teenage revolucionou o               

século XX:  

 

“A aceitação geral do termo [teenager] marcou a plena introdução de um            
conceito tão utópico quanto a adolescência de G. S. Hall. As mudanças            
dentro da América tinham confirmado as profecias de Hall quanto a um            
hiato entre infância e idade adulta: já institucionalmente reconhecido, este          
estado limiar foi, durante 1943 e 1944, utilizado para uma rápida reviravolta            
para a produção em massa. Dar nome a alguma coisa às vezes ajuda a lhe               
conferir existência: adotado tanto pelos profissionais do marketing para         
jovens quanto pelos jovens, o nome teenage era claro, simples e dizia o que              
significava. Tratava-se da Era – o período distinto social, cultural e           
economicamente – dos teen. (SAVAGE, 2009. Página 485) 
 

O primeiro registro oficial do termo foi em um artigo no jornal New York Times, 

escrito por Elliot E. Cohen, com o título de “A teen-age bill of rights”, em 1945. Nesse artigo, 

Cohen traz dez tópicos em que, ao atingir a adolescência, o jovem alcança o direito de: 

 

 



 

1. Deixar a infância ser esquecida. 

2. Poder manifestar-se a respeito de sua própria vida.  

3. Cometer erros e descobrir por si mesmo.  

4. De ter regras explicadas, e não impostas.  

5. De se divertir e ter amigos. 

6. De questionar ideias. 

7. De estar no período para romances.  

8. De ter chances e oportunidades justas. 

9. De lutar pela sua própria filosofia de vida.  

10. De ter ajuda profissional sempre que necessário. 

 

 
Figura 5: Publicação sobre os direitos do adolescente, no New York Times, em 1945 

 
Diferentemente da puberdade, onde mudanças fisiológicas acontecem com o         

indivíduo, a adolescência é uma construção social e cultural. É uma parte da identidade anexa               

ao sujeito, que lhe configura uma série de características mas também o faz pertencer a um                

grupo social. Para Bauman (2005), um dos pilares da identidade é o pertencimento, e nesse               

caso, a faixa etária é o pré requisito para produzir esse sentimento entre esses sujeitos.  

E ao serem inseridos na sociedade norte americana como sujeitos com vontades,            

questionamentos, interesses, ideias e características, foi possível nascer um novo nicho           

mercadológico, com configurações, estéticas e ideologias próprias, distantes tanto do público           

adulto quanto do infantil, mas que, ainda que independente, se encaixa em suas entrelinhas.              

Ser reconhecido como agente produtor e transformador de ideias e ações possibilitou voz aos              



 

teenagers para suas escolhas e interesses, mas, como em uma via de mão dupla, permitiu ao                

mercado e à mídia, a exploração desse novo segmento.   

Com o lançamento da Disney Channel, o programa já consagrado “Clube do Mickey”             

ganhou destaque no canal, e em 1989 uma nova versão foi criada, com novo elenco, mas                

obedecendo ao formato de conteúdo. Nomes como Britney Spears, Christina Aguilera e            

Justin Timberlake - hoje mundialmente conhecidos como cantores do gênero de “música            

pop”-, faziam parte da equipe que apresentava o show. Esse programa é um dos maiores               

exemplos de como a Disney começou a conectar o entretenimento infanto-juvenil à música             

mainstream. Bickford (2012), analisa que, para atrair seu público-alvo, a Disney utiliza de             

elementos característicos do mainstream, “mas o faz retirando as informações ofensivas           

proporcionadas por produções voltadas para o público adulto. Assim, os pais poderiam ficar             

tranquilos com o tipo de produtos consumidos pelos filhos.” LARRUBIA (2019). E, que essa              

estratégia, de trazer elementos da música mainstream para o universo infantil, também “faz o              

oposto: pegar músicas feitas originalmente para crianças e expandir seu alcance para            

capturar o mainstream” (BICKFORD, 2012). 

 
Figura 6: Integrantes do clube do Mickey em 1997, entre eles, Justin Timberlake, Christina Aguilera e 

Britney Spears 
 

Com a audiência em alta do “Clube do Mickey”, a Disney continuou investindo em              

produções seriadas ou longa-metragens que trouxessem artistas teens com potencial musical,           

e, em muitas vezes a musicalidade como um ponto central da narrativa. Podemos citar como               



 

exemplo “Lizzie McGuire” (2001), estrelada por Hillary Duff, High School Musical (2006),            

com Ashley Tisdale e Vanessa Hudgens, Feiticeiros de Waverly Place (2007) com Selena             

Gomez, e claro, Hannah Montana (2006), com Miley Cyrus, o foco desta pesquisa.  

 
Figura 7: Alguns dos artistas lançados pela Disney, da esquerda para direita: Joey Jonas, Selena 

Gomez, Kevin Jonas (atrás), Miley Cyrus (abaixo), Demi Lovato e Nick Jonas, em 2009. 
 

Ter um protagonista que tivesse um potencial exploratório de carreira musical não foi             

uma exclusividade das produções da Disney. O canal televisivo Nickelodeon - concorrente da             

emissora - também produziu séries que além de ter a musicalidade como ponto de encontro,               

também trouxeram artistas teens para a indústria fonográfica, como Victoria Justice e Ariana             

Grande, de “Brilhante Victória” (2010). Outras produções latino americanas também          

investiram na musicalidade como ponto de encontro ou em protagonistas com esse potencial,             

como a novela mexicana Rebelde (2006), as novelas brasileiras Chiquititas (1997) e            6

Floribella (2005).  

6 A novela brasileira “Chiquititas” é uma parceria entre o canal televisivo brasileiro SBT e o canal argentino 
Telefé. Essa é uma segunda versão da novela, pois a primeira foi produzida somente pelo canal argentino. 



 

 
Figura 8: Capa de um dos discos da Disney com músicas seus personagens 

 

Esse diálogo com a música era tão forte que a Disney realizava concertos dentro de               

seus parques ou estúdios com artistas - em sua maioria produzidos e/ou descobertos pela              

própria companhia - e os exibia como programas especiais do canal. Um dos maiores              

exemplos foi o “Disney In Concert” (1997-2001), um programa onde era exibido shows de              

artistas que representavam a cena “pop teen” da época como N’Sync, BackStreet Boys e              

Britney Spears dentro do complexo do parque “Disney-MGM Studios ”. Esse tipo de            7

projeto, onde artistas do mainstream vão até os parques cantar ou ganham especiais na grade               

da emissora, acontece até os dias de hoje, em diferentes formatos, sejam em especiais de               

datas festivas - como o natal, halloween, etc - ou para divulgar produções da própria Disney,                

renovando, claro, o catálogo de artistas, que varia de acordo com os charts (parada musical)               

da época.  

 

7  Hoje o parque é conhecido como Hollywood Studios 



 

 
Figura 9: Show do NSYNC, no Disney In Concert, em 1997 

 
 

A escolha desses artistas não se dá por acaso, e nos diz muito sobre a esfera de                 

circulação em que Miley Cyrus está inserida. Existem ideias, espaços e cenários nas             

performances desses artistas que nos fazem categorizá-los como um gênero: o pop. Essas             

ideias seriam a estética visual e sonora que esses artistas usualmente adotam; os espaços, os               

ambientes em que circulam; e os cenários, a conjuntura da narrativa que esses artistas              

constroem em torno de si. Essa “esfera”, que abrigaria todos esses elementos e suas              

complexidades seria a Cultura Pop. E, entender as marcas da cultura pop e a sua abrangência                

é essencial para desenvolver inferências e entender o complexo gênero musical no qual Miley              

faz parte, a “música pop”. É partir do entendimento sobre cultura e música pop que               

poderemos avançar nos estudos sobre a transição de personas e a construção de ciclos e eras                

entre artistas do gênero. 

 

1.2 Cultura Pop 

Mas, o que é “Cultura Pop”? Começamos respondendo que, basicamente, o pop é uma              

abreviação de popular. No livro “Teoria Cultural e a Cultura Popular: Uma introdução”,             

Storey (2006) propõe que a cultura popular não tem “uma definição óbvia como podemos              

pensar em um primeiro momento”.  É, na verdade, o oposto: “qualquer definição de cultura              



 

popular nos dará uma combinação complexa dos termos ‘cultura’ e ‘popular’”. Mas que, um              

ponto de partida para se pensar a “cultura pop” é entender que é a cultura das massas, seja                  

produzida por elas ou para elas. 

Por isso, descrever esse termo é, antes de tudo, um desafio. “Cultura Pop” é um termo                 

emblemático, porque é difícil analisá-lo como fenômeno sem levar em consideração, de            

forma conjunta, a “ordem econômica, estética, cultural, sociológica, tecnológica, cognitiva,          

material, entre outras” (AMARAL, 2014) envolvidas na questão, pois, se separadas, “perdem            

sua força teórica” (Ibidem).  

O “pop” é uma palavra elástica (SOARES, 2014), que se desdobra por caminhos que              

perpassam pelo social mas também podem cruzar o mercadológico e às lógicas de consumo.              

E, pela sua elasticidade, é impossível limitá-lo a um significado sem levar em consideração o               

contexto no qual está relacionado. O “pop” pode ser lido, por exemplo, como abreviação de               

popular, do povo, das massas, e seria então, a “cultura popular”, feita pelo povo. Mas é                

possível também interpretar “cultura pop” como produtos culturais atravessados pela lógica           

mercantil e que, é voltada para as massas e mediada pelo capital.  

Pensando que “pop” é uma abreviação proveniente da língua inglesa, como sugere            

Thiago Soares (2014), há de se também fazer uma referência ao movimento da Pop Art, que                

surgiu no fim da década de 1950, nos Estados Unidos e Reino Unido e “propunha a admissão                 

da crise da arte que assolava o século XX e a demonstração destes impasses nas artes com                 

obras que refletissem a massificação da cultura popular capitalista”. Um dos seus maiores             

expoentes foi Andy Warhol, que trouxe obras como as “Latas de sopa Campbell”, onde o               

pintor reproduziu 32 latas da marca Campbell. A Pop Art era a interpretação artística dos               

produtos midiáticos da época.  Sobre a definição de “Pop”, Soares ainda complementa:  

 
“Temos, então, no contexto da língua inglesa, o pop como o “popular            
midiático” em consonância com os ecos das premissas conceituais da Pop           
Art. Estas aproximações norteiam o uso do pop e também fazem pensar que             
a principal característica de todas as expressões é, deliberadamente, se voltar           
para a noção de retorno financeiro e imposições capitalistas em seus modos            
de produção e consumo. ” (SOARES, 2014. p. 6) 
 

No Brasil, entretanto, como infere Jeder (2005), há uma questão semântica no            

português, que deve ser necessariamente apresentada. Quando trazemos o termo cultura           

popular no idioma, é possível que tenha tanto o entendimento de uma “cultura folclórica”              

como também a “cultura popular midiática/massiva”. Por tanto, é preciso deixar claro que,             



 

quando falamos “cultura pop” neste trabalho, estamos dialogando com a segunda expressão,            

ou seja, falando sobre produções midiáticas que fazem arte para as massas. Principalmente,             

porque, quando falamos de artistas - musicais, das artes visuais ou cênicas - que tem seus                

trabalhos agenciados por grandes gravadoras e/ou produtoras, é indissociável a relação destes            

com o capital. Sendo assim, a cultura pop está intimamente ligada ao que chamamos de               

mainstream.  

E, por estar relacionada ao capital e consumo, a cultura pop é, por muitos, vista como                

“uma ‘contaminação’ dos produtos culturais pela lógica efêmera do mercado e do consumo             

massivo” (PEREIRA DE SÁ; CARREIRO; FERRAZ, 2016). Há, então, uma associação da            

cultura pop com a industrial cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), termo que critica a             

arte refém do capitalismo industrial. Para Adorno e Horkheimer, “a técnica da indústria             

cultural levou apenas à padronização e à produção em série, sacrificando o que fazia a               

diferença entre a lógica da obra e a do sistema social”. A cultura pop traz consigo um diálogo                  

entre cultura e consumo, e através dela que podemos captar como a industrial cultural afeta as                

massas tanto quanto é afetada por elas.  

Como dito anteriormente, não cabe a este trabalho alegar algum juízo de valor quanto              

à legitimidade ou qualidade da arte quando relacionada ao capital. O que propomos aqui é               

que, pensar a Cultura Pop implica entender que ela é uma “estética das identidades plurais               

dentro de um corpo social heterogêneo e multiforme” (DALLA VECCHIA, 2017). E, além             

disso: estudar a cultura pop é central para discutir questões que refletem a sociedade, seus               

hábitos e transformações. Ela “traduz a estrutura de sentimentos da modernidade, exercendo            

profunda influência no(s) modo(s) como as pessoas experimentam o mundo ao seu redor”             

(PEREIRA DE SÁ; CARREIRO; FERRAZ, 2016). 

Khumthukthit (2010), entende que, a definição de “cultura popular”, no geral, é             

moldada de acordo com o que cada autor pretende desenvolver em seu projeto acadêmico.              

Mas que, o mais importante desse conjunto de ideias é que: 

 
“aquilo que se integra à cultura pop é necessariamente algo que tem ou teve              
grande identificação popular, seja por razões positivas ou negativas, e          
permaneceu na memória geral tornando-se referência comum. (...) Portanto,         
a cultura pop pode ser uma característica, uma pessoa ou um objeto que se              
torna tão óbvio ou banal que passa a fazer parte do conhecimento universal             
de um povo.” (KHUMTHUKTHIT, 2010. Cap. 2. p. 65) 

 



 

Dentro da sociedade capitalista, mediada pela influencia cultural norte-americana, é          

difícil encontrar indivíduos que não sejam atravessados pelas produções da Disney. Seja uma             

conexão direta consigo ou outros indivíduos à sua volta. O “império Disney” é legitimado por               

detalhes: As histórias de Mickey Mouse já foram traduzidas quase em tantos idiomas quanto              

a bíblia sagrada . Em 1931, Mickey ganhou uma estátua no museu de cera Madame Tussaud,               8

em Londres e em 1934, virou verbete da enciclopédia britânica. Os parques temáticos da              9

companhia são destinos turísticos para diversos públicos: famílias com crianças pequenas,           

adolescentes, casais em lua de mel e até influencers digitais de diversos segmentos. Hoje,              

além da Disney Channel, a empresa também conta com o canal televisivo “Disney Jr” -               

destinado a crianças - e a “Disney XD” - com conteúdos similares ao Disney Channel, mas                

voltado ao público infantojuvenil masculino. Os filmes exibidos nos cinemas trazem           

narrativas e elementos que buscam conectar diferentes faixas etárias para ampliar seu            

público. É, difícil, então, não reconhecer a companhia como uma produtora importante no             

cenário da cultura pop global. E, seus personagens - cada um deles, sejam animações ou               

live-actions - são parte desse contexto e também representam a cultura pop. 

Partindo dessa premissa, passamos à trajetória de Miley, a fim de contextualizar            

aspectos de sua carreira e sua relação com a cultura pop. 

 

1.3 Miley Cyrus 

Miley Ray Cyrus é uma atriz e cantora norte-americana, nascida em 23 de novembro              

de 1992. Seu primeiro trabalho de maior relevância midiática foi a série “Hannah Montana”              

da Disney Channel. Miley conquistou o papel aos 12 anos e seguiu até os 18, na última                 

temporada do seriado. 

Estreado em março de 2006, nos Estados Unidos, Hannah Montana teve quatro            

temporadas. Como já mencionado na introdução da pesquisa, a história da série é sobre uma               

pré-adolescente anônima, Miley Stewart, que vivia uma vida simples no Tennessee, mas que             

se muda para Los Angeles em busca do sonho de ser uma estrela da música pop. Para garantir                  

seu anonimato e sua vivência como uma adolescente comum, Miley decide criar um             

alter-ego, a Hannah Montana. Para diferenciar-se do seu eu anônimo, Hannah utiliza uma             

peruca loira para se apresentar, dar entrevistas e sair em público.  

8 https://www.anptur.org.br/anais/anais/files/5/21.pdf 
9 http://www.historia.uff.br/stricto/td/1458.pdf 

https://www.anptur.org.br/anais/anais/files/5/21.pdf
http://www.historia.uff.br/stricto/td/1458.pdf


 

 

 
Figura 10: As personagens Miley Stewart e Hannah Montana, interpretadas por Miley Cyrus 

 
 
“Hannah Montana” foi um dos seriados de maiores sucessos da Disney Channel.            

Segundo uma a revista Billboard, o programa foi, três vezes (nos anos de 2006, 2007 e 2010),                 

classificado como a série número 1 de TV a cabo, entre crianças de 6 a 11 anos e de 9 a 14                      

anos. Ainda de acordo com a revista, a última temporada atingiu cerca de 6.2 milhões de                

espectadores nos Estados Unidos.  

Um fator contribuinte desse sucesso foi a possibilidade transmidiática do programa. A            

personagem Hannah Montana é uma cantora no seriado e também se tornou uma             

personalidade fora dele. Cada temporada do programa ganhou um álbum com uma trilha             

sonora de músicas “próprias” da personagem. A atriz Miley Cyrus chegou a realizar shows -               

como Hannah Montana - para divulgar a série. Hannah se apresentou ao vivo, com público               

formado por uma plateia não fictícia, em diversas ocasiões, como concertos televisionados da             

Disney Channel e eventos de divulgação das novas temporadas do programa. A mais             

importante, no entanto, foi a turnê “The Best Of Both Worlds Tour”, que viajou mais de                

sessenta cidades dos Estados Unidos entre 2007 e 2008.  

Hannah Montana, a “cantora”, trazia, a todo momento em sua narrativa, performance,            

estética e referências à cultura pop. Tal qual como grandes cantoras “reais” do “pop”, suas               

vestes sempre possuíam peças extravagantes, com brilho e cores fortes. Quando Miley estava             

vestida de Hannah, a estética do figurino assemelhava-se ao imaginário visual de cantora pop              

“real”, e destacava-se dos demais personagens do programa, contrastando muito, inclusive,           

com sua persona anônima, Miley Stewart. Além disso, nos shows, Hannah quase sempre             



 

cantava músicas coreografadas, rodeada de dançarinos. E, no seriado, quando mencionava           

outros artistas, falava de Madonna, Jesse McCartney, Jonas Brothers, Orlando Bloom e Dolly             

Parton. Esses artistas trazem em comum a ligação com a produção de entretenimento voltado              

para as massas. Sendo assim, Hannah Montana era uma cantora que possuía traços e              

envolvimento com o mundo do entretenimento produzida para as massas e mediado pelas             

relações de capital, ou seja, a cultura pop.  

Outra observação interessante do seriado é que a relação entre as personagens Hannah             

Montana e Miley Stewart junto à sua intérprete, Miley Cyrus, são “estreitas e, como parte da                

construção desse universo transmidiático, muitas vezes até indissociáveis” (LARRUBIA,         

2019). O co-autor da série, Michael Poryes, diz que sua escrita é a partir da escolha da                 

protagonista: "Se eu fizer o meu trabalho corretamente, você não sabe onde o personagem              

que eu criei termina e a pessoa real que está jogando começa". A turnê “The Best Of Both                  

Worlds Tour” - que performa o álbum trilha sonora da segunda temporada, “The Best Of Both                

Worlds”, por exemplo, é não só um concerto de Hannah Montana, mas é um espetáculo               

dividido em dois atos, onde o segundo é performado por Miley Cyrus com suas músicas               

“autorais”. Embora as músicas cantadas por Cyrus nessa turnê sejam do álbum produzido             

pela Disney, além de conter algumas canções que tem a co-autoria da artista, o fato de serem                 

performadas pela atriz Miley Cyrus infere uma outra representação perante ao público,            

porque, diferente de Hannah, Miley, de fato, é uma artista “real”, e não uma personagem de                

um seriado de TV. Com Hannah, subtende-se que “produtores e músicos ‘de verdade’ criam              

os sons, as composições” (HOLZBACH, 2010), afinal, sabe-se que essa é a dinâmica de              

funcionamento desse tipo de produção. Já com Miley Cyrus, embora a produção seja a              

mesma de Hannah, parece haver uma construção imagética da autenticidade e participação            

ativa da artista no processo criativo. Dessa forma:  

“(...) a turnê não só proporcionou ao fã a experiência de participar da             
narrativa como o público do show (assim como no seriado havia as cenas de              
shows da cantora e um público vibrante), mas também buscava legitimar           
esse universo transmidiático da narrativa através da inserção da intérprete da           
personagem, Miley Cyrus, também como cantora. Essa turnê foi gravada e           
exibida em cinemas do mundo inteiro através da experiência 3D e, em            
seguida, replicada em DVD”. (LARRUBIA, 2019, p. 12) 
 

Como já mencionado na introdução, após o álbum “The Best Of Both Worlds”, Miley              

gravou ainda três álbuns enquanto seu contrato com a Disney estava em vigor, o “Breakout”               

(2008), o EP “Time of our Lives” (2009) e “Can’t Be Tamed” (2010), através da gravadora                



 

Hollywood Records, que faz parte da Disney Music Group. Foi só em 2013, com o álbum                

Bangerz que começou a trabalhar com uma nova gravadora, a RCA Records, que pertence ao               

grupo Sony Music. Percebe-se então, que a inserção de Miley Cyrus na indústria fonográfica              

foi moldada a partir das projeções de sua produtora: a Disney. E, assim como Hannah               

Montana, sendo Miley Cyrus uma artista agenciada por grandes gravadoras e produtoras, ou             

seja, mediada pelo capital, que produz conteúdo para as massas e ocupa espaços de destaque               

nos circuitos midiáticos, a colocamos então dentro desse grande “guarda-chuva” chamado           

“Cultura Pop”.  

 

1.4 Música Pop 

Esse modelo de projeção artística aciona vários elementos que configuram e inserem            

Miley - e outros artistas que vieram da Disney, como Britney Spears e Justin Timberlake - em                 

um gênero musical tão complexo de descrever como o conceito de cultura pop: a música pop.                

O conceito “Música Pop” carrega consigo uma ideia de ramificação de “cultura pop” e pensar               

o gênero “música pop” é pensar sobre um reflexo da nossa sociedade no âmbito musical, tal                

como pensamos “Cultura Pop” em esferas culturais genéricas. Também chamada de “música            

popular massiva”, é descrita por Janotti Jr (2006) como um amplo campo de tensões entre               

processos criativos e lógicas comerciais. E, esse campo, está atrelado “diretamente à posse de              

capitais culturais que envolvem a produção musical, a narrativa biográfica, genealogias,           

referências e distinções que englobam elementos mercadológicos e musicais” (JANOTTI JR,           

2007).  

Para Janotti Jr, a música pop é:  

“Antes de gênero musical em sentido estrito, (...) é uma máquina que coloca             
em funcionamento agenciamentos coletivos, materializando modos de       
circular e habitar o mundo que, ora congregam, ora excluem, ora efetivam            
os dois movimentos ao mesmo tempo. Dependendo da visada pode ser sim            
um gênero musical, um dispositivo cultural ou nebulosas afetivas que          
pressupõem desterritorializações e reterritorializações, nos constituindo      
como atravessadores dos jogos culturais que perfuram as musicalidades         
contemporâneas.” (JANOTTI Jr., 2016. Pág 121) 
 

É importante destacar que, assim como “cultura popular”, no português brasileiro, há,            

também, uma semântica específica, no termo “música popular”. A música popular brasileira,            

também conhecida como MPB, é um gênero musical que busca consolidar uma “identidade             

musical brasileira”, ainda que, sob aspectos elitistas, e traga outras complexidades por excluir             

de seu catálogo gêneros vistos como “baixa cultura”, como o funk ou o axé. Neste trabalho,                



 

não pensamos a “música pop” a partir dos traços e configurações da “música popular              

brasileira/mpb” e sim como compreende Thiago Soares que a “música pop/popular” são:  

 
As expressões sonoras e imagéticas que são produzidas dentro de padrões           
das indústrias da música, do audiovisual e da mídia; tendo como lastro            
estético a filiação a gêneros musicais hegemônicos nos endereçamentos         
destas indústrias (rock, sertanejo, pop, dance music, entre outros); a partir de            
orientações econômicas fortemente marcadas pela lógica do capital, do         
retorno financeiro e do que Frédéric Martel chama de “mainstream”.          
(SOARES, 2015, p. 21) 

 
 
Ainda de acordo com Soares, embora a “música pop” opere em um sentido amplo de               

permissão artística, onde podemos encontrar vários subgêneros como os acima citados,           

pensá-la como gênero nos permite identificar traços comuns no seu formato, como “as             

canções de curta e média duração, de estrutura versos-pontes, bem como do emprego comum              

de refrãos e estruturas melódicas em consonância com um certo senso sonoro            

pré-estabelecido” (SOARES, 2015). Essa formatação compartilhada auxilia na absorção e          

propagação do gênero, que se debruça pelos “clichês” - também citado por Soares (2015)              

como um elemento importante na construção do gênero -  para atingir a massa.  

Mas, além da dificuldade existente de conceituá-lo, o gênero “música pop” traz uma             

outra problemática: ele é complexo justamente porque não depende apenas da virtuosidade do             

som para qualificá-lo. Parece haver uma necessidade de um olhar mais amplo ao se fazer uma                

análise da “música pop”, como: entender a relação e contexto dos atores que performam a               

canção, a forma como será performada e a estética visual dessa apresentação, já que essas são                

algumas premissas que fazem parte da dinâmica de apreciação do gênero pelo público             

consumidor. Com isso, elementos como videoclipes, figurinos, parcerias, inovações,         

megashows, narrativas e discursos complementam a sonoridade. De maneira alguma estamos           

aplicando qualquer juízo de valor quanto à qualidade das canções, ou afirmando que não              

exista uma autonomia artística, mas, dentro da lógica de consumo desse gênero, esses outros              

elementos também são de grande importância para uma observação mais precisa. E, assim, a              

música pop torna-se um campo de disputas simbólicas e atribuição de valor, que será julgada               

de acordo com a performance do gosto de quem atruibui esses juízos. 

É importante, então, compreender o gênero musical como um agente influenciador           

nas nossas escolhas, assim como nosso interesse por determinado gênero também pode ser             

influenciado por fatores externos que vão além da escolha pela sonoridade. Identificar-se com             



 

um gênero musical é identificar-se com as escolhas, estética e discurso que circundam esse              

meio. Afinal, a “noção de gênero musical supõe conflitos, negociações e rearranjos            

sucessivos” (JANOTTI Jr; PEREIRA DE SÁ, 2018). A música pop, por exemplo, tem uma              

forte relação com a cultura LGBTQ, e espalha-se por essa comunidade pois “inaugurou             

muitos hinos de libertação para pessoas que refletem aspectos diferentes do que impõe a              

norma heterossexual” (HENN; GONZATTI, 2019). Essa premissa nos diz, por exemplo,           

sobre a grande parcela do público que frequenta um show de um artista da música pop, ou um                  

espaço para dançar que toque esse tipo de música, ou seja, aqui, o gênero musical se                

relaciona com a opção sexual de seus ouvintes. Nos diz também sobre a probabilidade de               

vestimenta que esse público pode utilizar, como brilho, cores fortes e que acentuam uma ideia               

de feminilidade, inspirando-se nas artistas que protagonizam essa cena. Essas          

exemplificações nos ajudam a ilustrar como um gênero musical também media a fruição de              

gostos e interesses dos indivíduos, além de conectá-los em uma rede cultural. 

 

 
Figura 11 : Festa LGBT no RJ, com temática POP. Participante veste brilho e  

performa coreografias do gênero 
 

Outra característica emblemática e central da música pop é a relação deste gênero             

musical com as artistas mulheres. No geral, as cantoras do pop são referidas como divas e,                

para tal, possuem características em comum que configuram essa denominação como evocar            

“a feminilidade a partir de performances ao vivo, clipes, álbuns e outras ferramentas             

publicitárias” (HENN; GONZATTI, 2019). A palavra “diva” é originária do latim divus, e             

refere-se à palavra deusa. Ou seja, uma mulher diva é uma divindade, um ser celestial. Esse                



 

termo começou a ser empregado na música no século XIX, referindo-se à prima donna, que               

em italiano significa "primeira dama", e era a cantora protagonista das companhias de ópera              

na Itália. Como indica Pereira de Sá e Vianna (2019), esse termo foi expandido para “se                

referir não apenas aos ícones culturais do cinema, música, e cultura de entretenimento, como              

mais recentemente, para qualquer mulher poderosa, espetacular e glamourosa” (PEREIRA          

DE SÁ; VIANNA, 2019). Assim, o termo popularizou-se e em diálogo com a cultura gay,               

“diva” é um adjetivo que faz parte do vocabulário popular dos consumidores da cultura pop.  

As “divas do pop”, como são referidas as cantoras de música pop, são assim              

categorizadas por trazer inscrito em sua imagem características similares que as unem e             

conectam como tal. Esses traços semelhantes são expostos através de suas performances, que             

em acordo com Pereira de Sá e Holzbach (2010), é “um processo comunicativo ancorado na               

corporeidade” e também nas estratégias de distribuição do seu trabalho. A performance da             

diva pop é trabalhada estrategicamente para elevar a representação imagética da artista ao             

celestial, ao inalcançável, à uma idealização da aparência desejável. Essa performance se dá             

não só em apresentações ao vivo ou gravadas, mas em toda e qualquer aparição da artista. E é                  

feita através de suas atitudes, seja comportando-se com delicadeza, e traços angelicais, como             

Sandy, Celine Dion ou Mariah Carey, ou com atitudes enérgicas e expressivas, como Pink ou               

Lady Gaga. Seus figurinos são vistosos e, muitas vezes ostensivos. Algumas trazem a             

capacidade de dançar e reproduzir coreografias como elementos cruciais, outras, a calmaria e             

doçura em sua postura ao cantar. E, em algumas vezes, ambas as características. Não há uma                

regra, mas uma inspiração e referência que as cantoras desse gênero compartilham entre si.              

Quanto às estratégias de distribuição e divulgação de seu trabalho, as “divas do pop”              

geralmente usufruem de uma estrutura que condiz com sua grandiosidade. Realizam           

megashows (CANCELLIER, 2017), circulam nos principais espaços midiáticos, participam         

de grandes festivais e realizam grandes parcerias musicais entre si, os chamados featuring.             

Não que bandas de rock ou qualquer outro gênero não façam colaborações musicais, mas a               

ideia de reunir duas ou mais divas do pop é, geralmente, recebido pelo público consumidor               

com certa histeria peculiar, própria da prática de consumo do gênero. Esses elementos             

configuram um certo modelo de construção de “diva da música pop” ou “diva pop”.  

“Na música pop, por sua vez, o termo se refere à linhagem de             
cantoras/artistas transnacionais que enfatizam o espetáculo visual, a        
presença cênica, a coreografia e o desenvolvimento de personagens         
dramáticos. Madonna, Britney Spears, Rihanna, Lady Gaga e Beyoncé         
podem ser vistas como exemplos da mesma linhagem de mulheres que           



 

encenam formas de estar no mundo "pela ideia de feminilidade fortalecida,           
consciência corporal, entretenimento e aspectos políticos relacionados a        
mulheres e homossexuais"(XAVIER et al, 2016, p. 96). 
 (VIANNA; PEREIRA DE SÁ, 2019 página 4) 

 

As divas pop podem, então, ser, como sugerem Pereira de Sá e Soares (2018),              

entendidas como “Epicentros estéticos” do pop, pois se agrupam como um “modelo” de             

configuração do existir como uma diva pop dentro dentro da indústria do entretenimento, e              

que passa a ser absorvido por outras cantoras a fim de atingir essa estética central que uma                 

diva possui. E, um dos pontos fundamentais para o entendimento de uma análise sobre              

cantoras da música pop é, como dissemos anteriormente, muito além do que buscar uma              

virtuosidade vocal, é compreender esse “selo” de diva, e, partir daí, analisar a partir das               

categorias que essa divisão oferece.  

Quando observamos, por exemplo, a cantora Britney Spears, podemos encontrar uma           

série de apontamentos sobre qualidade (ou falta dela) em suas performances ao vivo, ditas              

tanto da imprensa quanto do público. Britney admite que faz playback, ou seja, dubla as               

músicas, em seus shows e a gravação de sua voz em um álbum fonográfico é sempre                

acompanhada de muitos efeitos eletrônicos e sintetizadores. Sendo assim, a cantora, por            

muitos, é julgada como uma artista “sem talento”, pois parte-se do princípio que um artista               

musical precisa ter uma habilidade vocal ou instrumental. No entanto, isso não parece             

incomodar os fãs de Britney. Existem outros elementos que fazem a construção de uma              

estrela do pop, e, nesse contexto, quando observamos um novo videoclipe ou uma             

apresentação ao vivo da cantora, por exemplo, procura-se pela estética visual, as expressões             

faciais, o movimento corporal, os efeitos especiais tecnológicos - no palco ou no vídeo -, a                

história que se conta e as referências. São algumas ou todas essas características que              

influenciam no julgamento do público consumidor desse nicho. É claro que, a voz não deixa               

de ser um elemento importante no gênero. Cantoras como Beyoncé, Rihanna, Christina            

Aguilera e Demi Lovato são bons exemplos de artistas que buscam, em seus trabalhos,              

reafirmar o talento vocal, mas, sempre em conjunto com esses outros elementos.  

 



 

 

Figura 12: Britney em uma performance em seu concerto, em Las Vegas. 
 

 
A força e origem da música pop - e, claro, também da cultura pop como um todo -                  

vem, justamente, do crescimento tecnológico, principalmente dos meios comunicacionais. A          

possibilidade de propagação da imagem é essencial para a afirmação do pop como gênero.              

Um grande incentivador, inclusive, foi o nascimento do canal televisivo americano MTV. A             

MTV surgiu em 1981, e embora videoclipes já circulassem pela programação televisiva            

desde os anos de 1970 (HOLZBACH, 2012) foi através dela que a indústria fonográfica              

encontrou um importante disseminador da música pop (DELLA VECCHIA; LARRUBIA,          

2018). Na MTV, a música pop ganhou espaço para a visibilidade dos videoclipes, das              

performances ao vivo na premiação do canal, o Video Music Awards, também conhecido             

como VMA, nas entrevistas com artistas e nas demais possibilidades de exploração de sua              

imagem e performance, já que, por ser um canal televisivo de nicho voltado para a música, o                 

espaço para esse conteúdo era indiscutivelmente maior.  

Dessa forma, é difícil - ou quase impossível - encontrar artistas do universo pop que               

não tenham algum diálogo com a MTV durante sua trajetória. E, tratando-se de Miley Cyrus,               

foi nessa emissora que episódios-chaves, que configuraram momentos de rupturas em sua            

carreira para a transição de suas personas, foram performados e serão analisados e discutidos              

mais profundamente nos próximos capítulos. Então, por isso, além de entender a importância             

da MTV para a música pop no geral, também compreendemos que ela foi um espaço               

essencial para o fenômeno de análise dessa pesquisa. No capítulo do trabalho que se destina à                

análise do objeto, apontaremos os momentos em que a emissora foi essencial para a inovação               

imagética de Miley Cyrus. 



 

 

1.5 A efemeridade da Música POP 

A modernidade trouxe, além dos aparatos tecnológicos, alguns sentimentos e          

transformações sociais, e uma das mais instigantes é a sensação do efêmero, onde tudo o que                

produzimos é volátil, para o “aqui e agora”; onde busca-se produzir bens mais focados na               

estética e na saciação imediata do que na durabilidade. O filósofo polonês, Zygmunt Bauman,              

explica que a sociedade moderna e globalizada vive em constantes incertezas, é fluida e tem               

seus produtos com obsolescência programada, e assim a chama de “modernidade líquida”,            

porque: 

 
“Líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Na            

verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. No atual             
estágio “líquido” da modernidade, os líquidos são deliberadamente        
impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada — ou seja, o impulso            
de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias          
rentáveis — não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar, nem o tempo             
necessário para condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma          
maior expectativa de vida, idade e reapropriações as mais diversas”.          
(BAUMAN, Z. 2010. Em entrevista à revista Isto É) 

 
 

Pensando a cultura e, mais especificamente, a música pop como um produto cultural             

da modernidade, que se impôs como tal a partir do avanço tecnológico, podemos observar              

também vestígios dessa temporalidade como grande influenciadores em suas características.          

A indústria pede por inovações e, ao mesmo tempo, o público consumidor carece de              

conteúdos que refletem seu tempo e existência. E, sendo a cultura da música pop um reflexo                

de seu tempo, ela precisa estar em constante reinvenção. Logo, a marca central na              

configuração da cultura pop “seria o seu caráter imediato e efêmero, sua pouca duração, sua               

momentaneidade e a sua quotidianidade” (CASTRO, 2015).  

Em parte entende-se que, como a música pop está intimamente relacionada à            

modernidade e às suas consequencias, o gênero pode ser percebido como um produto             

mercadológico efêmero, uma produção líquida, sem consistência. Entra-se então em uma           

discussão de que a música pop e os artistas que a integram são agenciados e produzidos                

apenas com o interesse na reversão de lucro, a partir de uma linha de produção e com pouca                  

interferência criativa. Embora exista o atravessamento do capital, essas transformações e           

reinvenções, também frutos da reestruturação social - pois, se há mudanças na sociedade, em              

seus hábitos e costumes, a arte há também de se reinventar -, a mensagem emitida pelo                



 

discurso performático da música pop é também importante no impacto social. Pois, entender             

a relação do pop com a efemeridade nos ajuda a compreender que, justamente por esse               

gênero musical ser fluido e volátil, ele consegue absorver as demandas e questões sociais              

emergentes de sua época. E, ao mesmo tempo, como um movimento de vanguarda, ele              

propõe mudanças e inovações artísticas, porque, baseada nessa necessidade de suprir sua            

essência efêmera, seu conteúdo precisa estar em constante transformação.  

Um interessante exemplo para se analisar e pensar essa troca que o pop incita são as                

movimentações políticas e sociais que as “divas do pop” abraçam. E, ao propor inovações,              

esses artistas tem um potencial de alcance muito mais amplo, justamente por poder contar              

com grandes plataformas que os dão voz. E assim, como infere Mariana Lins (2016), de               

acordo com Michael Bérubé (2005):  

 
“(...) muitos cidadãos costumam estar mais engajados e informados sobre a           
carreira de Madonna ou do blockbuster que está em cartaz do que sobre seus              
impostos ou o que se passa no cenário político do próprio país. Embora             
arraigado às imposições do mercado, o pop não se furta a ser um terreno de               
inovação, criatividade e reapropriações as mais diversas”. (LINS, 2016, p. 5) 

 
Essas movimentações aqui chamamos de “ativismo”, que, de acordo com Amaral,           

Souza e Monteiro (2014) compreendemos como “prática de resistência, isto é, como ação             

intencional contra uma força considerada hegemônica a fim de provocar mudança”           

(AMARAL; SOUZA e MONTEIRO; 2014). E, é um campo importante para se observar para              

“superarmos a dicotomia entre os mundos do consumo e entretenimento de um lado e da               

cidadania e política de outro” (PEREIRA DE SÁ, 2016). A apresentação da cantora Beyoncé,              

por exemplo, no Super Bowl 2016, é um instigante exemplo da força da música pop como                

condutora de mensagens e críticas político-sociais. O Super Bowl é um jogo do campeonato              

da National Football League - a principal liga dos Estados Unidos de futebol americano - e                

que decide o campeão da temporada. Esse jogo é “definido como o maior espetáculo dos               

EUA por conta de sua ampla audiência televisiva” (PEREIRA DE SÁ, 2016). Todo ano um               

artista é convidado para realizar uma performance no intervalo do jogo. Em 2016, Beyoncé              

performou Formation, primeiro single do sexto álbum de estúdio da cantora. Nessa            

apresentação, como observa Pereira de Sá (2016): 

 
“a cantora aproveita os (poucos) minutos de visibilidade midiática extrema          
para lançar um petardo político, cantando a música Formation vestida – ela e             
suas dançarinas – com figurinos que fazem alusão ao grupo de ativistas            
negros americanos Black Panthers. A performance aconteceu no dia 07 de           



 

fevereiro, dia seguinte ao lançamento do videoclipe da canção, que remete a            
questões de preconceito racial, violência policial contra negros e descaso          
político com afrodescendentes, tais como as vítimas do furacão Katrina que           
assolou New Orleans”.  (PEREIRA DE SÁ, 2016. pág. 10)  
 

"Formation" atingiu os charts da Billboard Hot 100 e o sexto lugar nas canções Hot               

R&B/Hip-Hop Songs. Ao passo que o Super Bowl permitiu uma visibilidade para atingir fins              

mercadológicos para Beyoncé, também foi palco de um ativismo político performado pela            

cantora. Assim, como conclui, Pereira de Sá: 

 
“perceber que essa discussão foi levantada a partir de uma performance pop,            
de caráter audiovisual, exibida no horário comercial de maior audiência da           
televisão americana, à qual se soma ainda uma audiência global que se            
interessa pelo esporte; e que imediatamente circulou também nas redes          
sociais, nas quais o videoclipe original de Formation já estava disponível           
desde o dia anterior, nos leva (...) a defender a necessidade de abordarmos a              
cultura pop como instância central de mediação das questões         
político-culturais.” (Ibidem. Pág. 11)  
 

Mas, nem sempre, Beyoncé estampava ativismo em suas letras e performances. É            

visível o acompanhamento (não só de Beyoncé, mas também de uma larga cartela de artistas               

do gênero) das mudanças sociais e políticas, através da representatividade, possibilidade de            

dar voz e da abertura ao diálogo em seus trabalhos. A própria Miley busca, cada vez mais,                 

inserir em suas produções, discursos e causas das quais diz acreditar, seja através de sua ong                

(Happy Hippie Foundation), fazendo performances sobre visibilidade LGBTQ+ com drag          

queens em premiação televisiva, influenciar hábitos vegetarianos ou até mesmo defender           

liberação da maconha. E, sendo Miley uma cantora conectada com as tendências atuais,             

esses posicionamentos em sua carreira são essenciais para representar na arte, na música e na               

cultura pop de forma geral, movimentos sociais crescentes e progressistas. Ao mesmo tempo,             

é uma chave para se conectar com o seu público, que são geralmente os jovens que lutam por                  

essas causas, reafirmando o quanto a música (assim como a cultura) pop é um campo de                

tensão e disputas entre ideias e estratégias mercadológicas. No caso de Miley é, inclusive,              

interessante destacar que, de acordo com a “era” - conceito muito utilizado pelo fandom da               

cultura pop, e que será abordado com mais precisão no próximo capítulo - seu              

posicionamento pode mudar. Em uma de suas fases, por exemplo, ela rejeitava o uso da               

maconha, em contraposição de sua persona anterior, que fazia campanha para liberação do             

consumo da erva.  



 

Sendo assim, acompanhar, entender e estudar a reconfiguração e reinvenção de           

artistas da música pop nos permite pesquisar não só relação do capital e seu poder de                

influencia nos consumidores, mas também essas relações que os artistas podem conquistar e             

oferecer, como ativistas em causas político-sociais. E que através de suas transformações -             

que podem vir a acompanhar os progressos sociais - há uma troca no reflexo das atitudes dos                 

artistas na sociedade e no público consumidor, mas também há uma influencia das práticas              

sociais nas performances e estratégias desses artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO DOIS 

 

2. Caminhos para pensar os ciclos dos artistas da cultura pop: buscando 

compreender os significados de “persona” e “Era”. 

 

 
Figura 13: Reportagem sobre “nova era” de Miley Cyrus do site de cultura pop Damnit. 

 

Na figura acima temos uma manchete que indica a chegada de uma “nova era” na               

carreira de Miley Cyrus, um termo que foi apropriado por fãs e consumidores da música pop.                

Neste capítulo, a proposta é introduzir e discutir os conceitos de “persona” e “era”, os quais                

consideramos centrais para analisar estratégias de reinvenção artística. Nesse momento, nossa           

busca é para realizar um diálogo desses termos entre diferentes esferas do conhecimento com              

o campo de estudos da comunicação e da cultura pop.  

2.1 - Discussão sobre o conceito de Era no contexto da cultura pop 

Mas… o que seria uma “Era”? Segundo o dicionário de Cambridge, uma “Era” é              

um “período de tempo no qual acontecem eventos particulares ou típicos estágios de             

desenvolvimentos”. Embora uma “era” geralmente seja determinada por uma agenda          

cronologicamente datada, o termo também pode ser empregado para designar períodos           

marcados por acontecimentos importantes, sendo estes os pontos de partida e conclusão do             



 

ciclo em questão. “Era” é uma nomenclatura utilizada por estudos de diversas áreas do              

conhecimento, sobretudo historiográficos para delimitar períodos de grande relevância para          

alguma época. No entanto, neste trabalho, nossa proposta é utilizar a noção de “Era” como               

um termo nativo de fãs da cultura pop. 

Como dissemos no capítulo anterior, existe um intercâmbio de influências , onde            

nós - humanos, sociedade - moldamos a cultura pop, como também um contra-fluxo: a              

cultura pop também nos afeta. Logo, a cultura pop - assim, como quem a consome e produz -                  

é capaz de afetar, ressignificar e apropriar-se de práticas e conceitos previamente utilizado             

pela sociedade. Partindo dessa premissa, trazemos para a discussão a noção de “Era”. O uso               

de aspas é para destacar que a semântica da nomenclatura, neste trabalho, impõe outros              

valores que divergem um pouco daquele estudado pelo campo da história, por exemplo.             

Embora ele também sirva para delimitar temporalidade, neste trabalho estamos nos           

apropriando de um termo utilizado pelos consumidores da cultura pop. Ou seja, aqui, estamos              

trabalhando a partir da ressignificação e do sentido que a apropriação que os fãs desse nicho                

deram à palavra “Era”. 

Pensando nos reflexos da efemeridade da música pop - como também já discutido             

no capítulo anterior - compreende-se que, cada vez mais, os artistas do gênero buscam uma               

reinvenção para acompanhar as transformações sociais e, principalmente, aquelas afetadas          

pelo seu público. A cantora Madonna, por exemplo, durante sua trajetória, dividiu seu “eu              

artístico” em momentos diversos, nos quais características que lhe definiam eram           

modificadas de acordo com o período. Em alguns momentos, Madonna trazia elementos e             

performances que remetiam ao erotismo. Em outros, aproximava-se do a filosofia hippie e             

propunha discursos mais reflexivos. Já noutro momento, abraçou a sonoridade que tomava            

conta dos charts da época e realizou parcerias com rappers, produtores e cantores mais jovens               

da música pop. Em todos esses ciclos, encontram-se rastros do que se entende e se espera por                 

Madonna e de seu trabalho. Mas a construção de sua imagem, em cada um desses momentos                

é diferente. Nesses espaços temporais, é possível encontrar alterações em sua estética,            

música e performance. E, pensando que esses períodos se caracterizam justamente por essas             

alterações, o público consumidor, ao se referir a momentos específicos da trajetória da             

cantora, o contextualiza a partir da nomenclatura “Era” seguido de algum adjetivo que dê              

alusão ao momento mencionado. O termo “Era”, então, passou a fazer parte do vocabulário              



 

do fandom da música pop. A imprensa também adotou a palavra para separar as fases de                10

artistas do gênero.  

Nas figuras a seguir, podemos ver matérias que utilizam o termo para referenciar             

determinado espaço-tempo de uma artista ou para comentar mais de uma fase. Na primeira              

imagem, a Vogue UK revisita as “Eras” de Lady Gaga através de uma timeline que               

contemplou sua mudança através dos seus trabalhos lançados. Nessa reportagem, o fio            

condutor do tempo eram os álbuns lançados, mas ainda em um mesmo álbum, a matéria faz                

distinções de momentos diferentes dentro deste mesmo ciclo. Já na segunda imagem,            11

podemos identificar o site especializado em música, NME, apresentando uma reportagem           

sobre as “Ages”, em tradução, “Eras” de Madonna . A reportagem divide a carreira de              12

Madonna em intervalo de anos, e, embora os álbuns tenham grande atenção e forte influência               

na divisão, aqui não são necessariamente determinantes nessa separação Na terceira imagem           13

, vemos um tweet de um perfil que faz a produção de seu conteúdo dedicado exclusivamente                

à Lady Gaga, administrado por fãs da cantora - sendo assim, uma fonte de informações               

“independente” da imprensa - e dedicada ao fandom. No twit, contém informações sobre o              

número de streams de cada “Era” no Spotify. Aqui, o sentido de “Era” é, integralmente,               

aplicado a partir do álbum.  

 

10 Entendemos aqui fandom como  grupos ou comunidades de fãs (AMARAL, 2015)  
11 Vogue UK - Disponível em:   <https://www.vogue.co.uk/gallery/lady-gaga-style-evolution> Ultima 
visualização: 16/12/2019 
12  NME -  Disponível em: 
<https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/material-girl-campy-cowboy-madonnas-iconic-eras-2482550> Ultima 
visualização: 16/12/2019 
13 Twitter  do fandom da Lady Gaga. Disponível em: 
<https://twitter.com/chartsladygaga/status/1130542317675470848> Última visualização: 16/12/2010 

https://www.vogue.co.uk/gallery/lady-gaga-style-evolution
https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/material-girl-campy-cowboy-madonnas-iconic-eras-2482550
https://twitter.com/chartsladygaga/status/1130542317675470848


 

 

Figura 14: Vogue sobre as Eras de Gaga. Fonte: Vogue UK 

 

Figura 15: As “Eras de Madonna” segundo o site NME. Fonte: NME 

 



 

 

Figura 16: Tweet de um fã em um perfil dedicado à cantora Lady Gaga. Fonte: Twitter / Lady Gaga Charts 

 

É, difícil, então, reduzir a complexidade do conceito em características claramente definidas.             

Apesar do uso frequente pelos consumidores do nicho e até da imprensa, e, de certa forma,                

possuir um certo consenso sobre seu significado, o termo “Era” pode ser definido como uma               

palavra “guarda-chuva”, onde sua interpretação é flexível e adaptável. Há, inclusive, uma            

lacuna para se pensar e entender seu sentido nos estudos da música pop. Não encontramos               

trabalhos que falem especificamente no termo dentro do contexto de estudos desse gênero.             

No entanto, para dar prosseguimento a esta pesquisa, é de caráter essencial o uso do termo                

para que possamos alinhar temporalidade com a estratégia de construção de personas. Sendo             

assim, para moldar o sentido do vocabulário vamos trazer alguns dos elementos que o termo               

aciona.  

 

● A primeira é a definição por uma temporalidade segmentada. Uma “Era”, tem, como             

princípio, definir um espaço de tempo significativo. A “Era Vargas”, por exemplo,            

corresponde ao período em que o ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas esteve no            

comando da presidência da república. Já a “Era de Ouro do Rádio” corresponde ao              

período de sucesso das emissoras de Rádio.  



 

● A segunda é que, essa temporalidade não se dá, essencialmente, de forma cronológica              

ou datada. O começo, meio e fim de uma “Era” é marcado por acontecimentos              

importantes, e não necessariamente o inicio ou fim de um ano, mês ou dia. A Era                

Vargas começa em 1930 e termina em 1945, e corresponde aos 15 anos ininterruptos              

em que Vargas esteve no poder. Já a “Era de Ouro do Rádio” corresponde ao               

momento em que esse veículo comunicacional esteve em seu auge. Nos Estados            

Unidos, o período foi de 1920 a 1930. Já no Brasil, dos anos 1940 a 1950. Essas Eras                  

não estão, exatamente, ligadas a datas precisas, e sim ao seu conceito. Independente             

da data em que Getúlio Vargas assumiu a presidência da república, o que corresponde              

à essa Era é o tempo do mandato. 

● A terceira, que se volta por inteiro para o âmbito da música, é que, uma “Era” está                 

relacionada a um conjunto de trabalhos de um artista que tenham alguma conexão             

entre si. E, geralmente, são músicas compiladas em um álbum ou uma seleção de              

alguns álbuns. Claro que, essa lógica está baseada na importância da compilação de             

músicas no formato “disco”, sendo que, na era de streams e download, novas             

formatações de distribuição musical competem com o álbum. Sendo assim, a           

delimitação do que é definido por “Era” se dá de acordo com o emissor da análise (do                 

site que apresenta a reportagem, do fã que publica no perfil dedicado ao artista, ou,               

como nesse caso, na pesquisa acadêmica).  

Logicamente, todo artista - assim como qualquer ser humano - passa por            

transformações, e isso reflete em seu trabalho. Posto isto, é possível, sim, pensar “Eras” para               

o trabalho de qualquer artista musical. No entanto, o que buscamos nesta dissertação, é              

entender mudanças significativas em variados aspectos que transcendem transformações         

cotidianas durante uma trajetória e identificar de que forma os artistas da música pop              

constróem diferentes personas como estratégia de reinvenção. Visto que, esse tipo de ação é              

uma recorrência no gênero. 

Compreendendo, então, que o termo “Era” quando utilizado no contexto da música            

pop traz nuances e particularidades, propomos aqui inseri-lo como uma moldura essencial            

para identificar ou apontar determinadas personas de artistas do gênero. 

 

 



 

2.2 - Discussão sobre o conceito de personas no contexto da cultura pop 

Mas, o que seriam “personas”? O termo, assim como falado anteriormente sobre            

“Era”, é um guarda-chuva. Já foi apropriado por diferentes esferas do conhecimento, como             

psicologia, artes cênicas, marketing e estudos de performance, e propomos, neste trabalho,            

conectá lo com os estudos de comunicação e música.  

Personas” e “personagem”, que, respectivamente, no latim significa literalmente         

“máscaras” e “máscaras em ação”. Para o dicionário Aurélio , a definição de Personas             14

seria uma figura ou imagem que um indivíduo assume e apresenta aos demais.  

No teatro grego, por exemplo, a persona é a máscara, o papel assumido pelo ator               

(PAVIS,1999) e que ele - o ator - pode ser dissociado de sua personagem - a máscara em                  

ação -, sendo, então, apenas seu executante. No entanto, a reconfiguração no teatro ocidental              

traz um outro panorama:  

Toda a sequência da evolução do teatro ocidental será marcada pela           
completa inversão dessa perspectiva: a personagem vai-se       
identificar cada vez mais com o ator que a encarna e transmudar-se            
em entidade psicológica e moral semelhante aos outros homens,         
entidade essa encarregada de produzir no espectador um efeito de          
identificação. (PAVIS,1999, p.285) 

Entende-se então, que:  

a sobreposição entre o papel (máscara/persona) e o ator é um           
processo histórico longo e que culmina com o ator (pessoa) sendo           
identificado e reconhecido pelo papel ― a personagem que executa          
― papel teatral, papel social, ator teatral, ator social.         
(SALGUEIRO, 2011, p.4) 

Assim, as artes cênicas de forma geral visualizam a persona como o papel do ator,               

ou seja a função exercida por ele em uma performance; uma máscara que transforma a               

natureza do intérprete.  

Na psicologia analítica de Jung (1992), persona "é um complexo sistema de relações             

entre o consciente individual e a sociedade”. Ele descreve esse sistema como uma máscara -               

em referência ao teatro grego - com a função tanto de ser, por um lado, nossa face pública,                  

como nos mostramos ao mundo, e por outro de esconder nosso verdadeiro eu. É o papel que                 

desempenhamos em diferentes âmbitos sociais, como um artifício para a adaptação na            

sociedade. Para Jung (2000), o uso da máscara corresponde: “por uma parte, a seus              

14 <Disponível em: https://www.dicio.com.br/persona> - Acesso em 10/07/2018 



 

propósitos e, por outra parte, às exigências e opiniões dos que o cercam [...]. A essa máscara,                 

adotada ad hoc, dei o nome de persona [...]” (JUNG, 2000, p. 478). 

Senna e Fialho (2016) analisam que:  

O uso de “máscaras”, para desempenhar papéis sociais,        
justifica-se de duas formas: a primeira diz respeito à necessidade de           
proteção (contra a intrusão do mundo exterior). A segunda         
refere-se à própria adaptação do indivíduo, que deve se comportar          
adequadamente perante aos costumes sociais do grupo. Sobre essa         
questão, Stein (1998) sugere que o uso de máscaras não transforma           
o indivíduo em personagens individuais, mas sim, em        
representações coletivas. (SENNA; FIALHO, 2016, p.47)  

 
Dessa forma, na psicologia o termo está “associado ao comportamento do indivíduo            

frente ao mundo exterior. Esse comportamento indica a maneira na qual cada sujeito se              

mostra, isto é, o caráter assumido, necessário para sua adaptação às exigências do meio              

social”(SENNA; FIALHO 2016, p.47).  

Outro campo que se apropria do termo “persona” é o marketing. Aqui, o sentido se dá                

na construção de um cliente ou usuário fictício, baseado em arquétipos que auxiliam o              

profissional a elaborar projetos específicos para um público-alvo. Para Pruitt e Adlin (2006): 

 
Personas ajudam nas principais atividades de Marketing. Ajudam        
na formulação de estratégias para posicionamento de produtos e no          
planejamento/execução dos meios de comunicação, tais como: uso        
de catálogos, conteúdos da Web e anúncios. O principal objetivo de           
uma persona na área de Marketing é compreender os fatores que           
influenciam as pessoas no momento de compra. (PRUITT; ADLIN,         
2006, p. 617) 

 

A construção das pessoas no campo do marketing “deve ser feita a partir de diversos               

aspectos, incluindo a aparência física, a função ou o papel social, os estados emocionais e as                

características inatas/permanentes”(SENNA; FIALHO 2016, p.47) pois quando se “trabalha         

apenas com uma descrição técnica do público-alvo, esta é impessoal e superficial. Contudo,             

quando é criada a ‘persona’, existe um olhar diferente para o público” (PAZMINO, 2015, p.               

109).  

Ainda que o emprego da palavra nesse campo tenha uma função mercadológica            

específica, seu sentido traz raízes da projeção e construção da imagem de um indivíduo.  

Stein (1998) infere que “hoje, o termo “persona é aceito no vocabulário da psicologia              

e da cultura contemporânea. É usado com frequência na linguagem popular, nos jornais e na               

teoria literária” (STEIN, 1998, p. 102) e assim, “significa a pessoa tal como é apresentada,               



 

não a pessoa como realmente é” .  

Sendo assim, a construção da persona, é nada mais que a construção de uma              

performance. Soares, Polivanov e Amaral propõe que:  

“o jogo de performar remeteria de certo modo a um “falseamento”           
identitário. Indo na direção oposta, Goffman (2009) entende que tudo que           
somos e temos são as máscaras, são precisamente as performances. Nesse           
sentido, é fundamental refletir sobre como podemos nos construir e nos           
apresentar aos “outros” enquanto figuras críveis, autênticas”.       
(SOARES;POLIVANOV ; AMARAL, 2018)  

 

Para Goffman (1988), performamos todo o tempo no nosso cotidiano, e, adequamos            

nossa estética e discurso de acordo com cada contexto. Somos atores com diferentes             

“identidades sociais”, e nos apropriamos de uma personalidade específica para cada tipo de             

ambiente. Essas identidades são formadas a partir de categorias, previamente construídas e            

assimiladas pelo contexto social em questão:  

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de             
atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada           
uma dessas categorias: os ambientes sociais estabelecem as categorias de          
pessoas que têm probabilidade de serem neles encontrados. As rotinas de           
relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento         
com “outras pessoas” previstas sem atenção ou reflexão particular. Então,          
quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem           
prever a sua categoria e os seus atributos, a sua “identidade social”.            
(GOFFMAN, 1988, p. 2). 

 

Goffman explica que, para que possamos transmitir ou emitir expressões          

(GOFFAMAN, 2014), isto é, expressões criadas de forma consciente e expressões produzidas            

e forma involuntária, respectivamente, precisamos criar uma “fachada”. A fachada é uma            

apresentação inicial que nos introduz à identidade social do ator performada naquele            

momento, e serve para “construirmos representações cotidianas que sejam validadas e           

influenciadas por observadores” (ACCIOLY, 2019). A fachada é um “equipamento          

expressivo de tipo padronizado e fixo mobilizado pelo ator antes e ao longo da interação”               

(MARCIEL; BERBEL, 2015) é composta por um “cenário” - ou seja, o ambiente em que se                

apresenta -, e pela “fachada pessoal” que compreende sua “aparência” - sua estética - e pela                

sua “maneira” - ou seja, a interação do ator do com a platéia. O autor explica que: 

Pode-se chamar de “aparência” aqueles estímulos que funcionam no         
momento para nos revelar o status social do ator. Tais estímulos nos            
informam também sobre o estado ritual temporário do indivíduo, isto é, se            
ele está empenhado numa atividade social formal, trabalho ou recreação          
informal, se está realizando, ou não, uma nova fase no ciclo das estações ou              



 

no ciclo de sua vida. Chamaremos de “maneira” os estímulos que funcionam            
no momento para nos informar sobre o papel de interação que o ator espera              
desempenhar na situação que se aproxima. Assim, uma maneira arrogante,          
agressiva pode dar a impressão de que o ator espera ser a pessoa que iniciará               
a interação verbal e dirigirá o curso dela (GOFFMAN, 2014, p. 36-37). 

Dessa forma, a partir de metáforas teatrais, Goffman nos diz que, assim como nos              

palcos, nossa performance e comunicação cotidiana é dramatizada e construída, através de            

elementos que possibilitam ao público uma leitura da imagem que desejamos transmitir ou             

emitir. Buscamos, então, nos estudos de Goffman um amparo para pensar a construção de              

personas. Elas podem ser transmitidas de forma consciente ou estrategicamente produzidas           

para que projete uma sensação de emissão. Ou seja, o ator estrategicamente projeta             

aparências e maneiras em cenários específicos para induzir a sua plateia que aquela projeção              

é o seu verdadeiro “eu”. 

Como dito anteriormente, pensar o gênero “música pop” é pensar sobre um reflexo             

da nossa sociedade no âmbito musical, tal como pensamos “Cultura Pop” em esferas culturais              

genéricas. Por isso, a cultura da música pop está em constante reinvenção. A indústria pede               

por inovações, ao passo que o público carece de conteúdos que refletem seu tempo e               

existência. Para pensar essa construção de personas dentro do cenário da música pop,             

utilizaremos o que essas linhas de pensamento têm em comum, que engloba o conceito como               

a imagem que um indivíduo deseja mostrar de si para o mundo. Nesse sentido, Aciolly (2019)                

conclui que cria-se uma persona à medida que se “performa uma identidade de forma              

totalmente consciente e calculada, construindo uma fachada midiática, adaptando cenário,          

aparência e maneira para que esteja alinhada com o personagem que se quer criar”              

(ACIOLLY, 2019). É nesse sentido que propomos neste trabalho pensar o termo como             

estratégia adotada por artistas do gênero: a renovação do seu trabalho através da formação de               

ciclos e invenção de personas. Consideramos aqui que, através de elementos em suas             

performances, esses artistas - especialmente Miley - utiliza-se da criação de personas para             

reinventar sua carreira.  

Para um indivíduo anônimo, uma troca em seu papel social ou mudança de             

personalidade já exige certa compreensão na assimilação de terceiros sobre sua mudança.            

Mas um artista ou personalidade midiática, pertencente ao cenário pop cultural, precisa            

utilizar estratégias consistentes para fazer com que seu público perceba sua reinvenção.  



 

Gerir a imagem de uma personalidade é uma estratégia utilizada desde os tempos             

onde a monarquia reinava. Peter Burke (1992), traz o Rei Luís XIV como um excelente               

exemplo de como a projeção de um personagem é essencial para produzir autopromoção e              

manipular a massa. Burke relata em sua obra “A Fabricação do Rei. A construção da imagem                

pública de Luís XIV” (1992) como a imagem do monarca foi pensada estrategicamente para              

representar poder, magnificência e superioridade. Entre alguns feitos do rei para se legitimar,             

podemos citar as entradas triunfais nas cidades visitadas, as estátuas equestres e suas longas              

epígrafes nos pedestais, a superação aos feitos romanos, construção de arcos do triunfo,             

funerais reais e outros artifícios para “vender” a imagem onipotente do Rei-Sol. Dessa forma,              

o “Rei-Sol” teatralizava e construía uma persona empoderada e inalcançável.  

Como já discutido no capítulo anterior, o efêmero é uma das marcas da cultura pop.               

E, pensando no mercado fonográfico e no seu avanço progressivo nas últimas décadas, tanto              

no formato em que a música é entregue - vinil, compact disc (CD), mp3 - como na                 

experiência de escuta - vitrola, álbum e streamings - o panorâma e inserção da performance               

desses artistas no mercado precisa, cada vez mais, ser reinventado.  

O conceito de Performance, assim como sugere Thiago Soares em seu livro “A             

Estética do Videoclipe” (2013), onde traça caminhos para análise de videoclipes, será aqui             

empregado de forma delimitada, pensando na articulação apenas no campo da música popular             

massiva (DANTAS, 2005), por se tratar de um conceito amplamente estudado em outras             

áreas.  

Nesse sentido, Dantas (2005) faz um paralelo entre as definições de performance para             

Simon Frith e Paul Zumthor. FRITH (1996, p. 205) pensa a performance como um processo               

social ou comunicativo, e que é dependente de uma audiência. O autor assume o ato de                

performar como uma arte retórica que requer interpretação de sentido, pois é quando “os              

sinais corporais (incluindo o uso da voz)” lideram outros sinais comunicativos, “como a             

linguagem e a iconografia”. Zumthor (1997, p.33) designa a performance como “a ação             

complexa pela qual a mensagem poética é simultaneamente, aqui e agora, transmitida e             

percebida”, também enxergando a performance como um ato de comunicação.  

Assim, pensando a performance como um ato comunicacional, repleta de          

complexidades, percepções, ícones e interpretações, Dantas (2005) propõe um olhar sobre as            



 

performances das canções populares onde é impossível pensá-las “sem levar em           15

consideração os gestos, a dança, a voz” na sua reprodução. Para ele, nas canções populares,               

performance e composição estão intimamente conectadas e possuem mesmo grau de           

importância. E, pensar a performance da música popular massiva nesse contexto, implica            

analisar todos esses elementos que constróem essa relação. Dantas acrescenta que:  

 
“A canção popular está longe de ser apenas música. Um concerto           

pop nunca poderia ser resumido à execução de algumas seqüências de           
acordes e notas pré-estabelecidas. Em uma simples apresentação, podemos         
encontrar elementos de teatro, dança e retórica, entre muitos outros”          
(DANTAS, 2005, p.2).  

 
Para Auslander (2004),“ artistas da música popular não performam sua personagem           

apenas em shows e apresentações gravadas. Eles também performam nas imagens da capa do              

disco, em materiais publicitários, entrevistas e coletivas de imprensa”. Sendo assim, é            

imprescindível, nesse trabalho, coletar para análise diferentes aparições públicas do objeto           

estudado para um entendimento amplo das construção de personas por artistas da música. 

Um dos grandes desafios da contemporaneidade, inclusive, é o de gerir a performance             

e as personas para públicos distintos, causando o menor dano possível quando se acontece              

uma ruptura. Como sugere Polivanov (2019), a ruptura na performance é uma quebra de              

expectativas, e ela acontece, na maior parte das vezes, de forma involuntária. Um exemplo              

dessa ruptura é o vídeo de Miley fumando sálvia em um Narguilé. O episódio aconteceu em                

2010, enquanto Miley ainda interpretava Hannah Montana. Em um vídeo, que tornou-se viral,             

Miley aparece fumando a erva e sua fala e gesticulação está claramente sob efeito de               

entorpecentes. Esse momento causou uma ruptura - inesperada - na persona que fazia parte da               

equipe da Disney. E Miley tornou-se alvo de críticas e até chegou a perder alguns contratos                

de patrocinadores pelo ocorrido. Por isso, quando sujeitos midiáticos sofrem algum tipo de             

ruptura, é preciso lidar com estratégias para conter a crise e não quebrar a “coerência               

expressiva” (GOFFMAN, 2009; PEREIRA DE SÁ; POLIVANOV, 2012) que desejam          

montar de sua imagem. Naquele período ainda aconteceram alguns episódios em que Miley             

tinha atitudes “rebeldes” e fora do padrão de menina recatada imposto pela Disney, e é               

interessante observar que a persona rebelde de Miley viria logo em seguida. Ou seja, Miley               

15 Aqui, Dantas se refere como “canção popular” para “designar a canção produzida, distribuída e ouvida por 
intermédio dos meios de comunicação de massa”.(DANTAS, 2005, p.1) 



 

aproveitou-se dessas críticas para utilizá-las como uma fachada (GOFFMAN, 2014), porém a            

partir de uma narrativa emitida por ela, buscando, de certa forma, controlar a situação.  

 

 

2.3 As camadas da Persona 

Para entender a configuração de personas, é preciso analisar a sua performance a             

partir de diferentes camadas. Buscamos, então, neste trabalho, destrinchá-las para entender           

sobre suas características e nuances.  

Para que o público consiga fazer uma leitura da construção de uma nova persona -               

isto é, entender que houve uma reinvenção na trajetória de um artista - é preciso que uma                 

série de elementos sejam acionados para permitir a percepção da plateia. O artista precisa              

trazer para sua performance características que tragam impacto aos olhos do público,            

levando em consideração que “tais ações são feitas ‘para alguém’, para um ‘outro’ visível ou               

invisível, uma ‘audiência imaginada’ ou ‘público intencionado’” (SOARES; AMARAL;         

POLIVANOV, 2018) e por isso precisa-se de estratégias, fazendo-o perceber que houve            

uma cisão, mostrando que um novo ciclo está começando. 

Ao analisar as personas de artistas da música pop, é preciso reconhecer todos os              

componentes que a constrói - sejam eles humanos ou não humanos - afinal, esses elementos               

não são apenas adereços da performance, e sim agentes que também mediam essa             

transformação. Latour traz a teoria ator rede para explicar fenômenos - das mais diversas              

áreas de pesquisa - levando em consideração não só as ações humanas como também todos os                

outros agentes que contribuem na construção do fenômeno.  

“Latour sugere uma sociologia da técnica menos preocupada com a distinção de            
atores humanos e inumanos nas redes sociotécnicas, reconhecendo que estas são           
redes materialmente heterogêneas; e mais interessada em discutir a distribuição ou           
delegação de tarefas dentro do processo. Na sua perspectiva, qualquer artefato           
técnico tem características antropomórficas uma vez que é um delegado, que           
desempenha atividades ou tarefas designadas por humanos. Mais do que isto, um            
artefato técnico é primeiramente desenhado por humanos, passando num segundo          
momento a substituir a ação de humanos, para finalmente prescrever a ação de             
humanos de certa maneira – ressaltando que o processo se dá em via de mão dupla                
uma vez que os objetos também têm agência.” (PEREIRA DE SÁ, 2013. p. 9) 

Ele exemplifica a partir de uma metáfora com um supermercado: as várias            

modificações “feitas no lugar para exibir os produtos - embala-Ios, etiqueta-los, colocar-Ihes            

preço - (...) revelam ao observador quais combinações novas foram exploradas e que             



 

caminhos serão seguidos.”. Dessa forma, será possível fazer uma leitura da criação de             

personas de forma ampla, porque consideramos aqui elementos estéticos, sonoros, visuais,           

narrativos e corpóreos como atores porque, quando associados, formam uma rede. Para            

facilitar a análise, utilizaremos os elementos actantes (LATOUR, 2012) acima mencionados           

como categorias para realizar o comparativo e entender melhor esse fenômeno. 

Tendo essa discussão como moldura, proponho pensar na construção da persona é            

constituída a partir de quatro camadas: Narrativa, Sonoridade, Estética e Corporeidade. E            

que, em cada uma delas, encontramos agentes transformadores da rede sociotécnica que é a              

“persona” construída pela produção artística da música pop. Elas foram entendidas a partir de              

informações de material coletado, ao observar os elementos que se transformavam, apareciam            

ou se escondiam em cada persona. Mas, o que engloba essas quatro camadas?  

 

a) Narrativa:  

A Narrativa é a exposição de vários acontecimentos mais ou menos encadeados. É             

a história por trás da persona. A mensagem que o artista passa através das letras das músicas,                 

nas histórias contadas nos videoclipes e discursos proferidos por ele em entrevistas e em              

apresentações ao vivo. Squire (2014) entende o conceito de narrativa como uma cadeia de              

sentidos sociais, culturais e/ou históricos particulares, e dessa forma, a compreensão das            

histórias narradas podem se equivaler a partir de elementos sociais, culturais, e demais             

materialidades que possam compor a construção do relato em si. Sendo assim, a narrativa              

pode ser definida como uma ampla: 

“(...) cadeia de signos com sentidos sociais, culturais e/ou históricos          
particulares, e não gerais. Esta definição significa que narrativas podem          
implicar conjuntos de signos que se movimentam temporalmente,        
causalmente ou de alguma outra forma socioculturalmente reconhecível e         
que, por operarem com a particularidade e não com a generalidade, não são             
reduzíveis a teorias. Nesta definição, a narrativa pode operar em várias           
mídias, inclusive em imagens imóveis. Ela deriva simplesmente da sucessão          
de signos, independentemente do sistema de símbolos, da mídia ou da           
“matriz semiótica” em que esta sucessão ocorre. No entanto, em uma           
narrativa, o movimento de signo para signo tem um significado social,           
cultural e histórico reconhecível. Uma série numérica é uma progressão de           
signos, mas seu sentido primordial é matemático e não se encontra em            
âmbitos sociais, culturais ou históricos. Um corolário desta definição é que           
as histórias não têm vigência universal; elas se valem de recursos simbólicos            
sociais, culturais e históricos particulares e operam dentro deles. A “leitura”           
de histórias pode, portanto, mudar ou se romper entre universos sociais,           



 

culturais e históricos distintos. Nessa definição, materiais visuais certamente         
podem constituir narrativas.” (SQUIRE, 2014. p 273) 

 

Dessa forma, compreendemos a narrativa das personas de um artista da música pop como o               

enredo proposto pela artista, qual a estória que ela deseja contar e como isso se dá através de                  

seu discurso nas letras das músicas, entrevistas e apresentações. É a construção da estória da               

persona, como por exemplo se é uma persona rebelde ou comportada, madura ou infantil,              

sensual ou recatada, etc. É a história que traduz a “era”.  

 

b) Estética 

A palavra “Estética” é originária da palavra grega aisthesis, que significa "apreensão            

pelos sentidos" e/ou "percepção". Os estudos sobre estética começaram na grécia antiga, e             

estavam vinculados à produção de arte e beleza. Séculos mais tarde, o filósofo alemão              

Alexander Baumgarten trouxe a estética com uma área de conhecimento da filosofia, e dessa              

forma, procurou entender como se dava a reprodução da beleza através da arte. Ele percebeu               

"as relações estabelecidas entre três domínios, até então, tratados como autônomos: o da arte,              

o da beleza e o da sensibilidade do sujeito humano" (PRANCHÈRE, 1988, p. 8) Baumgarten               

compreende a estética como uma ciência da percepção e estrutura através da sensibilidade.             

(CARVALHO, 2010) E, assim, podemos entender que a estética é o campo filosófico que              

discute as noções de belo, feio e gosto. Não pretendemos aqui aqui aprofundar nas nuances               

da definição de estética, porém vamos utilizar a categoria para identificar as cores, figurinos,              

e demais materialidades e elementos visuais presentes nas “Eras” analisadas da artista em             

questão. Ou seja, tudo aquilo que representa as formas visuais e caracterizam a aparência da               

persona. 

 

c) Sonoridade: 

Sobre a sonoridade, serão apontadas as características sonoras que diferenciam os           

álbuns musicais referentes a cada persona - ruídos, voz, parcerias musicais, produtores,            

gravadoras, efeitos sonoros, etc - além de pensar as estratégias de circulação utilizadas por              

cada um deles, entendendo como essas estratégias se relacionam com a construção de             

personas da artista analisada.  



 

No artigo “O Pixel da Voz”, Thiago Soares aponta que a voz na canção traz elementos                

que agregam importantes características na performance como um todo. Ou seja, quando            

ouvimos uma música, ela não carrega só a voz do artista: todo o processo de edição,                

masterização, produção, entonação, etc., influencia no gênero musical que a canção está            

inserida.  Para ele, o trabalho de produção musical:  

“(...) que se esconde/ revela “por trás” do (...) ouvir, articula           
noções ligadas aos gêneros musicais. Na MPB, por exemplo, por uma           
necessidade de se ouvir-a-letra da canção, sabe-se do intento da produção           
musical destacar a voz diante do arranjo; em outros gêneros, como o punk, a              
produção musical pode, deliberadamente, “soterrar” a voz em meio a          
sonoridades de guitarras e baterias, uma vez que estamos diante de           
diferentes formas de fruição do material sonoro. Mudam as formas de           
fruição (o volume daquilo que é ouvido, os ambientes em que se ouvem, as              
circunstâncias), mudam também os valores – o bom, o ruim, sobre uma voz             
numa canção, aquilo que é construído como “uma bela voz”, “um mal            
cantar”. No heavy metal, por exemplo, a voz gutural de um cantor ligado a              
esse gênero musical dificilmente se “adequaria” às regras do “bem cantar”           
de um reality show musical como The Voice, The X Factor ou American             
Idol – exibidos nas emissoras televisivas e com aparatos de valoração           
construídos sob a égide de gêneros musicais consagrados, como o pop, o            
sertanejo, o rock, entre outros. (SOARES, 2014. p 21) 

 
Além da voz, as formas de distribuição, os nomes que produzem os discos (ou músicas) e as                 

parcerias realizadas em cada “Era”, realçam diferentes panoramas e possibilitam a reinvenção            

do artista. Dessa forma, buscamos aqui, compreender a sonoridade como uma camada repleta             

de elementos que influenciam na configuração de personas.  

 

 

d) Corporeidade: 

O corpo é “a mídia primária, o meio primordial de contato, um modo de relação com                

o mundo” (SILVA, NEVES; 2008). Logo, a corporeidade é a forma em que identificamos e               

nos apropriamos do corpo como instrumento de relação com o mundo. Le Breton (2007)              

entende a corporeidade humana “como fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto            

de representações e imaginários” e sugere que ela media “as ações que tecem a trama da vida                 

humana”. 

Pensando agora o corpo como mediador da mensagem na construção das novas            

personas artísticas, vamos identificar quais gestos, danças e corpos trabalharam para           

transmitir a comunicação sobre essa transição para o público. Para Pereira (2014), a             



 

corporeidade é uma experiência de percepção da performance e designa sua condição            

existencial: 

 
“O entendimento concreto da performance é complementado pela análise         
dos modos de ser e estar no mundo assentes nos métodos da fenomenologia             
e da sociologia da prática, conduzidos pelo paradigma da corporeidade, pois           
o corpo, mais que entidade biológica, é a condição necessária para a            
presença e o agir no mundo (cf. Csordas 1993 e 2008). A corporeidade             
representa, assim, um campo metodológico definido pela experiência        
perceptiva, presença e envolvimento na situação e foco na prática social (cf.            
ibid.). Neste modelo a corporeidade designa a condição existencial na qual a            
cultura performativa, as práticas e as experiências da performance, bem          
como o self se alojam (cf. idem 1993)” (PEREIRA, 2014. p. 102) 

 
Buscamos, então, analisar a presença corporal como uma camada importante na           

construção de personas, e de que forma o uso do corpo - desde danças, gestos, postura em                 

entrevistas, poses em fotografias, etc - produz sentido para a configuração dessas “máscaras”. 

 

2.4 Personas e Roteiros Performáticos 

A partir dessas categorias, procuramos entender todos os elementos agentes que           

possam contribuir para a construção de personas. No entanto, esses elementos são            

características que se complementam, para juntos, produzirem sentido. Juntos, eles formam           

um roteiro, um script, que direcionam o artista para quais direções seguir. É o que Diana                

Taylor chama de “Roteiro Performático”. Para Taylor um “roteiro” indica, através de um             

arquivo de memória, ações e reações frente a um determinado acontecimento. Um roteiro             

performático traz em si atos previamente estabelecidos, como gesticulações, falas e           

comportamentos, de acordo com situações anteriores vivenciadas pelo sujeito que assiste e            

interpreta a ação. Esses atos, no entanto, podem sofrer rupturas em consequência do efêmero              

e das transformações do cotidiano. Em seu livro “O Arquivo e o Repertório” (2013), Taylor               

exemplifica esse roteiro performático através da morte da princesa Diana. Segundo a autora,             

a primeira ruptura foi a construção midiática de Lady Di - um ícone da nobreza britânica - em                  

uma “princesa do povo”. Com essa caricatura popular, a morte da princesa foi sentida pelo               

público de forma afetuosa e foi “baixado” um “arquivo de tristeza” referentes à funerais              

familiares, com os gestos, atos, discurso e sentimento típico desse acontecimento. Ou seja, as              

pessoas que acompanharam o funeral puderam remeter esse momento à uma memória afetiva             

que já teria acontecido em algum momento de sua própria história. Essa identificação,             



 

segundo Taylor, foi possível pela globalização, que transmitiu esse evento internacionalmente           

e criou a “ilusão de uma audiência universal e coesa”, deixando uma sensação de              

“universalidade” dessa dor, o que nos possibilita pensar como os dramas sociais (como             

transições da vida, a morte e o funeral) são representados pela mídia.  

Pensar a construção de personas a partir de roteiros performáticos é central para             

avançarmos na discussão, porque, como já mencionamos anteriormente, a persona é formada            

por camadas, que juntas, produzem sentido e permitem que o público obtenha uma nova              

leitura sobre um artista. Mas, essas camadas precisam estar inseridas em um contexto, ter um               

conceito e uma direção. O artista precisa seguir um “roteiro” e estar atento às possíveis               

rupturas repentinas, ou saber provocar as rupturas desejadas. É preciso trabalhar a coerência             

expressiva mediante a modificações de cenários, para que o público não se confunda com as               

novas informações. É preciso atuar, representar e entender como legitimar uma nova máscara             

para que essa persona possa circular pelas plataformas midiáticas. Assim, é imprescindível            

construir um roteiro coerente. Para Salgueiro (2011):  

“Quando se aprende um papel, isto é, a execução de uma           
personagem, aprende-se também como será o comportamento ―        
ação ou reação ― da “plateia” e das personagens/dos papéis          
adjacentes, da personagem que a pessoa (ator) executa e dos outros           
com os quais irá interagir. Aprende-se a desenhar ações e a esperar            
quais serão as reações subsequentes e esperadas dos coadjuvantes e          
parceiros de cena. A representação parte deste pressuposto: o         
desempenho, estruturado e montado de acordo a regras e condições          
(pré)- estabelecidas, compreendido, apreendido e legitimado      
pelo(s) outro(s), quer esse outro atue como plateia quer como          
coadjuvante.” (SALGUEIRO, 2011) 

 

A cantora Madonna, como já mencionado anteriormente, ao longo de sua carreira,            

teve diferentes “Eras”, nas quais, em cada uma delas, performou através de personas, que              

eram conduzidas por roteiros que dirigiam a artista para exibir ao público o conceito de uma                

nova “fase” de sua carreira. Para Dalla Vecchia e Larrubia, essa reinvenção artística de              

Madonna é uma das chaves para entender a expansão e durabilidade de seu legado:  

A construção de diferentes personas a cada novo ciclo de sua           
carreira legitima Madonna como uma artista atemporal, que se         
reinventa e incorpora estratégias visuais na negociação de um         
roteiro performático construído por si mesma e pelo público que a           
interpreta constantemente. É através das rupturas, continuidades,       
falhas e aberturas de sua persona na cultura pop audiovisual que           
podemos vislumbrar os rastros deixados pelas performances que        



 

encarnou no decorrer de sua trajetória. (DALLA VECCHIA;        
LARRUBIA, 2018) 

 

Outra artista que utilizou-se da estratégia de construir personas para atualizar sua            

imagem foi a cantora Taylor Swift. Para mostrar amadurecimento - tanto musical quanto             

pessoal - Taylor configurou personas através dessas camadas anteriormente descritas e           

midiatizou sua transformação de “boa moça” para “menina má”, fazendo com que o público e               

a imprensa reconhecesse essa atualização. Accioly (2019) descreve que:  

“(...) é possível identificar como a artista mudou completamente          
sua imagem: das cores claras e tons pastéis de seus primeiros           
videoclipes, em que se mostrava como uma princesa esperando o          
resgate de seu príncipe, com vestidos longos e angelicais, a          
imagem perfeita de como uma boa garota americana deveria ser,          
Taylor passou a utilizar roupas pretas, curtas e que mostravam          
muito mais o corpo, numa tentativa de emular sexualidade, além de           
executar coreografias sensuais em seus videoclipes, como vemos        
em Look What You Made Me Do.” (ACCIOLY, 2019) 

 

 Por isso, compreendendo que muitos artistas da música pop utilizam a estratégia de             

construir personas como estratégia de reinvenção e atualização de imagem, buscamos aqui            

realizar um mapeamento dos elementos que constróem três diferentes personas de Miley            

Cyrus - uma artista que é conhecida pela sua capacidade de se transformar a cada “Era” - com                  

o objetivo de ampliar a discussão acerca dessa marca da música pop e assim, possibilitar a                

expansão de estudos de personas como estratégias de reinvenção no âmbito musical.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3: As personas de Miley Cyrus 

 

Este capítulo analisa empiricamente a trajetória de Miley Cyrus e suas personas.            

Conforme já descrito na introdução, recorremos à Teoria Ator Rede para nos amparar ao              

identificar quais atores contribuem para a formação dessas personas, considerando actantes           

humanos e não humanos. Cada ciclo analisado neste trabalho será dividido em quatro eixos:              

Narrativa, Estética, Sonoridade e Corporeidade. Serão três ciclos, que correspondem ao           

tempo de divulgação de três álbuns da cantora. São eles: “Bangerz!”, “Miley Cyrus & Her               

Dead Petz” e “Younger Now”. Em cada uma dessas categorias, buscaremos entender como             

Miley performatizou essas personas em diferentes esferas midiáticas e quais estratégias           

utilizou para diferenciá-las perante ao público. 

O primeiro desafio metodológico foi o de definir os critérios para selecionar os              

materiais que seriam analisados. Assim, optei por fazer a seleção observando a trajetória da              

cantora e escolhendo momentos, elementos, produções e apresentações que são consideradas           

importantes não só pelos fãs como também pela mídia. Isto é: produções da cantora que               

tenham sido bastante repercutidas em veículos de comunicação e muito comentada por fãs             

em grupos do facebook. Ainda que o trabalho não seja sobre a performance do afeto dos fãs,                 

os grupos “Tudo Miley” (brasileiro) e “Miley Cyrus Group” (mediado pela produção da             

cantora) serviram de aporte para auxílio nesse recorte. Além disso, Miley publicou em sua              

conta no youtube, poucos meses antes de finalizarmos a pesquisa, um vídeo que celebra suas               

atividades nos últimos dez anos e, então, também utilizamos momentos destacados no vídeo,             

visto que foram considerados importantes por uma fonte oficial. 

Assim, o que fizemos aqui foi, selecionar três personas de Miley Cyrus e entender que               

elementos agenciam a construção de cada uma delas. Na persona Bangerz, por exemplo,             

falamos sobre a turnê de divulgação do disco nas quatro categorias, assim como na Era Dead                

Petz. Porém a Era Younger Now não teve turnê, mas houve outras apresentações             



 

interessantes para entender que estratégias Miley utilizava para fazer com que o público             

percebesse a mudança de sua imagem. Em todas as personas, analisamos videoclipes, por             

tratar-se de um “produto” central à cultura pop contemporânea. Tal como observa Soares             

(2008): 

 

Questionar quais as instâncias produtoras e as condições de         
elaboração dos videoclipes são indícios e condicionantes de como         
determinados elementos formais se apresentam no esteio do audiovisual,         
podendo relacionar-se a formatação de gêneros musicais que estejam no          
centro ou à margem das cadeias produtivas das indústrias fonográficas          
(JANOTTI JÚNIOR, Jeder; SOARES, Thiago, 2008, p. 100). 

 

Já outras tiveram tópicos de análise exclusivos, como performances em programas           

televisivos ou entrevistas para veículos importantes. E, a dificuldade do recorte deu-se            

exatamente, porque, para que o trabalho ficasse mais rico, encurtou-se a margem de uma              

padronização de coleta de dados. Por isso, nossa tentativa aqui foi tentar encontrar elementos              

significativos em cada persona, e que funcionaram como agentes, onde juntos formaram uma             

rede que constituíram uma Era. Essas foram construídas por etapas, em um processo gradual              

a partir de uma sequência de acontecimentos divulgados na mídia, sejam as mídias sociais da               

própria cantora ou através dos veículos de massa. É a soma desses momentos bem              

repercutidos pela mídia, que vai possibilitar a leitura de uma nova persona pelo público.  

Como também já mencionamos anteriormente na introdução, utilizaremos esses          

elementos, para pensar cada uma dessas transições como um drama social (TURNER, 2008)             

que compõem um roteiro performático (TAYLOR, 2013), o qual foi midiatizado           

estrategicamente, para permitir uma leitura da presença de uma nova persona pelos olhos do              

público. Dessa forma, vamos resgatar esses actantes - performances, estética, discurso,           

espaços midiáticos, etc - e estruturá-los cronologicamente, categorizando episódios-chave         

conforme a proposta de Turner (2008) em torno dos ciclos de ruptura, crise, ação reparadora               

e o desfecho, para entender os roteiros performáticos construídos por cada persona e que              

costuram essa reinvenção da artista dentro do modelo de drama social (TURNER, 2008),             

citado por Diana Taylor (2013) para descrever roteiros performáticos que também ocorrem            

no contexto da cultura pop. Assim, ao analisar três “Eras” de Miley, trazemos, em seguida,               

em cada uma delas, os episódios-chave propostos por Turner (2008). 

 



 

3.1 Sobre Miley Cyrus:  

A atriz e cantora Miley Cyrus, como já mencionamos na introdução do trabalho,             

começou sua carreira em 2006, interpretando a personagem Hannah Montana no seriado            

homônimo, do canal Disney Channel. Foram cinco anos de exibição da série, dividida em              

quatro temporadas. Por se tratar de uma personagem cantora, Hannah Montana também            

gravou discos e realizou turnês durante a época de exibição do programa. O último episódio               

do seriado foi ao ar em 16 de janeiro de 2011. E, em paralelo, Miley já investia em sua                   

carreira como cantora. Após o lançamento do álbum “Can’t Be Tamed”, último gravado             

enquanto o seriado ainda estava no ar - ou seja, último trabalho em que seu contrato com a                  

Disney ainda estava em vigor - a artista realizou a turnê Gypsy Heart Tour, para divulgar seu                 

último disco por países de três continentes - América do Sul, Ásia e Oceania - aos quais tinha                  

ido poucas ou nenhuma vez, como o Brasil. A turnê aconteceu de abril a julho de 2011 e,                  

logo após seu fim, Miley fez um hiato. Fugiu um pouco dos holofotes e suas aparições                

midiáticas geralmente estavam relacionadas à registros de paparazzos de suas atividades           

cotidianas.  

Esse é o momento em que começamos a análise da construção de personas de Miley.               

Nesse momento, a artista era reconhecida diretamente pela sua interpretação de Hannah            

Montana. E, assim, carregava estigmas relacionados à personagem, pois Hannah Montana           

trazia conexões com o mundo infantil e musicalidade mainstream, por ser um seriado da              

Disney, como já falamos no primeiro capítulo. Dessa forma, para que Miley pudesse ser              

reconhecida através de novos olhares, era preciso uma nova máscara, uma nova persona.             

Começa, então a “Era Bangerz”.  



 

 
Figura 17: Miley performando em São Paulo, na Gypsy Heart Tour (2011) - Fonte: Divulgação/Internet 
 

 

 
Figura 18: Miley durante a Bangerz Tour em 2014 

 

 

 

3.2 Bangerz Girl: a persona rebelde de Miley Cyrus 

 



 

Lançado dia 8 de outubro de 2013 , o álbum Bangerz estreou no topo da Billboard,               16

chegando ao primeiro lugar em pouco dias e vendendo 270,000 cópias só na primeira              17

semana. A turnê homônima foi a mais rentável da artista, que faturou aproximadamente             

$69,250,000 de dólares em quase 80 shows, circulando por 24 países . A turnê começou              18 19

em fevereiro de 2014 e terminou em outubro do mesmo ano.  

Nesta parte do capítulo, vamos fazer uma análise dos elementos que fizeram parte do              

“Ciclo Bangerz” e que possibilitam ao público identificar que há uma nova Miley,             

comparando com sua fase anterior, a partir da teoria ator rede (LATOUR, 2012), onde esses               

elementos não são apenas adereços da performance, e sim agentes que também mediam essa              

transformação.  

A construção dessa persona custou algumas cenas polêmicas à Miley. O período que             

se refere à divulgação do Bangerz - tanto álbum como turnê -, foi marcado por tumultos,                

espetáculos, provocações e impactos pelas performances escandalosas de Cyrus na mídia. 

Buscando localizar as esferas onde Miley perfomatizou essa nova persona, seguem os            

elementos actantes categorizados. 

 

A) Narrativa  

Após a turnê “Gipsy Heart Tour” (2011), referente ao álbum Can’t Be Tamed (o              

último gravado enquanto ainda trabalhava nas imediações da Disney), Miley fez poucas            

aparições na mídia, principalmente as de massa. Embora tenha feito alguns vídeos para seu              

canal no youtube, nas “The Backyard Sessions” onde interpretava canções em formato            

acústico no seu quintal. Mas esse não era um projeto que buscou outras plataformas além de                

suas mídias sociais.  

Miley retornou às manchetes no dia 12 de agosto de 2012, graças a um post em seu                 

twitter onde mostrava seu novo visual: um corte e um tingimento no cabelo que marcava a                

ruptura da imagem de garota propaganda da Disney. Esse elemento estético não foi pioneiro              

de Miley. A atriz Emma Watson, que interpretou por quase dez anos Hermione Granger,              

16 Último acesso em 15/07/2018 
https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/5657600/miley-cyrus-reveals-bangerz-release-date  
 
17  Último acesso em 15/07/2018 
https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/5657600/miley-cyrus-reveals-bangerz-release-date  
18  Último acesso em 15/07/2018 https://www.statisticbrain.com/miley-cyrus-career-album-sale-statistics/  
19 Último acesso em 15/07/2018 
https://www.setlist.fm/stats/concert-map/miley-cyrus-3bd6bc54.html?tour=33d6ace1  

https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/5657600/miley-cyrus-reveals-bangerz-release-date
https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/5657600/miley-cyrus-reveals-bangerz-release-date
https://www.statisticbrain.com/miley-cyrus-career-album-sale-statistics/
https://www.setlist.fm/stats/concert-map/miley-cyrus-3bd6bc54.html?tour=33d6ace1


 

personagem de Harry Potter, cortou os cabelos assim que terminaram as gravações do último              

filme. A atriz desabafou que "cortar o cabelo foi libertador". De fato, é um rompimento com                

a personagem, uma estratégia imagética que permite uma leitura de mudança pelo público.             

Esse é um recurso muito comum em todas as esferas culturais para que os artistas possam se                 

desvincular da personagem anterior. 

A “Era Bangerz” destacou os seguintes acontecimentos e rupturas da vida de Miley             

Cyrus: oficialização do fim da adolescência, celebração da maioridade e ênfase no fim do              

contrato com a Disney. Para costurar essa narrativa, Miley incorpora alguns discursos que             

constroem essa nova persona frente à mídia e ao público.  

A Miley Cyrus da Bangerz busca associar sua imagem ao jovem irreverente,            

“descolado” e liberal. A artista faz questão de demonstrar - através de atitudes rebeldes em               

entrevistas, flagras por paparazzis e shows - o quanto procura distanciar sua imagem da              

artista “comportada” que nasceu na Disney. Em suas performances e aparições públicas,            

nesse momento, Miley reproduz atitudes que viram manchetes na imprensa e a identifica             

como “louca” ou “rebelde”, como quando reproduz discursos sobre apologia à maconha ou             

ao movimento “Free The Nipples” (que trata sobre a censura da exibição dos mamilos              

femininos). Nesse momento, Miley trouxe à frente (oficialmente) tudo aquilo que lhe fazia             

diferente da “Miley da Disney”: performance e figurinos excêntricos, facilidade de falar e             

performar sobre sexo, apologia a drogas ilícitas, e vocabulário considerado vulgar e imoral.  

Ao mesmo tempo, Miley exibe aspectos da sua vida privada antes nunca vistos. Ela              

começa utilizar cada vez mais as redes sociais a seu favor, ao invés de rejeitá-las. Não que                 

antes ela não utilizasse, mas poucas vezes apropriou-se dessas mídias de uma forma tão              

pessoal. Inclusive, em 2009, Miley apagou seu twitter afirmando que deveria “viver o             

momento e parar de viver para as pessoas ”. Essa interação de Miley em suas redes sociais é                 20

essencial para se aproximar dos fãs e construir essa nova persona. A partir disso, a artista traz                 

elementos do seu cotidiano para compor o cenário da personagem, como seu cachorro Floyd,              

que se tornou um símbolo de conexão com sua vida pessoal, e, por consequência foi               

absorvido como um ícone para compor o cenário dessa nova fase e que será melhor abordado                

no próximo tópico.  

20 Miley fez essa declaração em seu canal do youtube “The Miley and Mandy 
Show”<https://www.youtube.com/watch?v=2tSOTQPUQoU&t=46s> Ultimo acesso em 10/01/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=2tSOTQPUQoU&t=46s


 

Quase dois meses após a apresentação no VMA, Miley lança um documentário            

chamado “The Movement”, pela MTV, contando os bastidores da preparação para o            

lançamento do primeiro single, com foco na performance da premiação do canal. Nesse             

momento a artista busca o controle do discurso sobre sua transição após o fim do contrato                

com a Disney. Nesse documentário, Miley explica que toda a “bagunça” da performance no              

VMA foi estrategicamente planejada. Que seu objetivo era, de fato, que fosse repercutido por              

semanas, independente do caráter dos comentários. Além disso, ela se diz “finalmente estar             

livre” para conduzir sua carreira e sua imagem. Essa fala é interessante porque é parte do                

discurso de auto-afirmação e autenticidade tão presente na narrativa da “Era Bangerz”.  

Para Janotti Jr (2008), pensar o conceito da autenticidade implica envolver “o            

polêmico aspecto da criatividade nas indústrias culturais e a busca por distinções e             

diferenciações em meio ao universo musical”. Em um momento onde outras artistas da             

música pop como Beyoncé, por exemplo, alimentava a ideia de diva “inalcançável”, Miley             

seguiu na contramão. Construiu-se como uma garota que frequenta festas “imorais”,           

divertida, irreverente, sincera e, assim, autêntica. Em seu discurso, afirmava que não se             

importava com a opinião alheia, e fugia dos padrões que desenham as normas sociais de               

feminilidade, como a depilação, pudores no vocabulário e, em muitos eventos, um figurino             

que não representasse sensualidade heteronormativa, como no VMA. 

Para destacar o fim de seu programa na Disney Channel, Miley “propõe” em seu              

discurso a morte de sua personagem no canal. Ao vivo, no programa Saturday Night Live, em                

outubro de 2013, Miley diz que Hannah Montana foi assassinada . Em abril de 2014, Miley               21

recebeu fãs em seu camarim no show de Washington DC vestindo uma blusa com a frase                

“RIP Hannah Montana”. O roteiro de sua persona gira em torno de uma dissociação da artista                

à Disney. E, para trazer essa ideia para a percepção do público, Miley deixa claro que, neste                 

momento, não existe qualquer possibilidade de relacionamento com o passado, com Hannah e             

com seu antigo “eu”.  

21<https://www.youtube.com/watch?v=BsxrzA3SPiM> Acesso em 20/07/2018 // 
<https://edition.cnn.com/2013/10/06/showbiz/celebrity-news-gossip/miley-cyrus-snl/index.html> Acesso em 
20/07/2018  



 

 
Figura 19: Miley veste blusa “R.I.P. Hannah Montana” 

 

B) A Estética. 

Para pensar a performance estética, vamos identificar as cores, figurinos, e objetos            

presentes na “Era Bangerz” em comparação aos trabalhos anteriores da cantora.  

O figurino da Era Bangerz por vezes é provocativo, em outras, irônico mas, na              

maioria dos casos, os dois. Pensamos aqui no figurino não só utilizado na turnê, mas também                

em apresentações televisivas, entrevistas e até nos “flagras” do dia-a-dia, seja por paparazzi             

ou por publicações nas redes sociais. A cantora que sempre teve um cabelo longo - ou, no                 

mínimo, nos ombros - geralmente castanho ou com cores pouco chamativas, adere a um              

cabelo loiro “platinado” e curto. Ainda em 2012, Miley publicou em seu twitter uma foto da                

mudança no visual, e podemos aqui, marcar essa publicação como a primeira pista da              

construção da nova persona.  



 

 
Figura 20: Foto que Miley publicou em seu twitter logo após cortar o cabelo 

 
Em suas fases anteriores, seu visual sempre foi conectado a uma feminilidade            

normativa, e não que Miley abandone a feminilidade nesse novo momento, mas, a maior              

parte da performance dessa nova persona é ironizar esses elementos que constróem a mulher              

padrão, e, acima de tudo, a “Diva Pop Sexy”. Esse, inclusive, é um dos aspectos que mais                 

impactou o público e a crítica. Miley abandonou calçados com salto alto - um ícone da                

sexualidade feminina -, principalmente nos shows. Trocou o decote provocativo por           

aparições fazendo topless, sob a hashtag feminista “free the nipples ” e utilizava figurinos             22

excêntricos que reconfigurava sua imagem anterior. Existia um jogo de permissões para esses             

figurinos excêntricos, relativos com cada ambiente ou evento. E, embora nesse momento essa             

estética fosse rara, em alguns eventos mais formais como bailes de gala das premiações ou               

eventos beneficentes, Miley seguia o padrão de feminilidade normativa, com vestidos longos,            

decotes sensuais e maquiagem que realçava os traços femininos do rosto.  

Em junho de 2013, Miley lançou a música e o videoclipe do que veio a ser o primeiro                  

single de seu novo álbum. O videoclipe atingiu o recorde da época de mais visto em 24 horas                  

pelo canal da Vevo no youtube, e foi o vídeo mais rápido a atingir a marca de 100 milhões                   23

22 Libertem os mamilos.  
23 Empresa produtora de conteúdos originais de música para o site de vídeos YouTube. O serviço foi 
especialmente criado para combater a pirataria virtual e permitir que o conteúdo sob concessão destas empresas 
pudesse ser hospedado no Youtube. Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/Vevo> Ultimo acesso em: 
16/08/2018 



 

de visualizações no serviço . O clipe traz a ideia de uma festa caseira com toda a                24

espontaneidade que o ser jovem sugere: sexo, drogas, irreverência e certa aversão às regras.              

Se compararmos por exemplo com o videoclipe de “Who Owns My Heart”, que foi filmado               

em uma balada, não encontramos referências à substâncias ilícitas e muito menos a uma              

“festa sem controle” como em “We Can’t Stop”. No vídeo já esbarramos com os elementos               

estéticos como o novo visual - formado pelo novo estilo de roupas e seu cabelo - corpóreos,                 

como o twerk, dançarinas excêntricas e a língua, e a já mencionada aversão pelas regras, pela                

primeira vez juntos, em uma performance oficial que reafirma sua mudança de postura.  

 
Figura 21: Videoclipe de We Can’t Stop 

 
A Era Bangerz buscava emitir uma mensagem de alegria, diversão, e intensidade.            

Essa fase teve um forte apelo visual através elementos estéticos desde o figurino da artista até                

objetos utilizados por ela durante suas performances. Miley utilizou de signos para ilustrar             

tanto sua rebeldia, transição para idade adulta, para ironizar sua própria performance e             

também para aproximar o público para alguns elementos importantes da sua vida. Após             

observação, elencamos como os mais importantes: Língua, Maconha, Pizza, seu cachorro           

Floyd, Emojis, smile (com as iniciais da cantora nos olhos), Bola demolidora, cédulas de              

dinheiro e cifrões.  

24 
<https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/5047747/miley-cyrus-we-cant-stop-video-breaks-vevo-r
ecord>  Acesso em: 26/07/2018 



 

O ícone da língua, por exemplo, foi usada para ironizar as sátiras sobre o seu uso da                 

língua em suas performances. Já a figura da maconha, da pizza e do cachorro Floyd são                

elementos que foram utilizados para aproximar o público de seus novos hábitos e afetos. Os               

emojis e um smile com sua iniciais nos olhos foram acionados para criar um diálogo com a                 

era digital, um artifício que foi muito utilizado por Miley nesse momento. A imagem da bola                

demolidora foi utilizada como uma materialização da sua canção “Wrecking Ball”, pois na             

língua inglesa, esse é a tradução literal do termo. As cédulas de dinheiro e cifrões foram                

utilizadas para ilustrar o flerte do diálogo com o hip hop, que estão presentes não só em                 

algumas músicas do álbum como também na atitude de algumas performances de sua             

persona. Todos esses signos foram aproveitados das mais diversas maneiras, como ícone para             

decorar encarte do álbum, cartazes de show, objetos e peças de decoração do palco da turnê,                

produtos do merchandising e figurino. 

 
Figura 22: Adesivos que vinham no encarte do álbum Bangerz 

 
É interessante pensar em como, nesse caso, não são apenas elementos estratégicos da              

cultura pop pensadas para vender a performance para o público. Alguns desses elementos são              

parte do efêmero de alguma atitude da performance, ou seja, foram utilizados rapidamente ou              

de forma espontânea por Miley e são apropriados pelo público primeiro, para depois ser              

absorvido pela cultura pop e por consequência, pelo capitalismo. A Bola demolidora é uma              

alusão óbvia à música Wrecking Ball. Mas, a língua, por exemplo foi uma característica da               

performance de Miley dessa persona. Uma careta descontraída, induzindo a uma certa            

liberdade e pirraça, que surgiu no tapete vermelho do VMA em 2013. No entanto, o público                



 

transformou a “língua” em meme , e, por consequência em um ícone. Esse ícone foi              25

rapidamente apropriado por Miley utilizando-o em seus produtos de merchandising, encarte           

de álbum e, em nada menos que no cenário de abertura do show da Bangerz tour, onde a                  

cantora chega ao palco em um escorrega de língua gigante.  

Outro exemplo interessante é seu cachorro Floyd, que se tornou um símbolo do afeto,              

sensibilidade de Miley e um dos elementos chave para essa conexão e transparência de sua               

vida pessoal. Floyd ficou tão famoso que, em uma das músicas do repertório da Bangerz               

Tour, “Can’t Be Tamed”, um “Floyd inflável” surge no palco e toda a performance da música                

é basicamente uma “adoração” ao cachorro. A conexão com o cachorro, os fãs e Miley se                

intensifica quando, no meio da turnê, Floyd faleceu e causou uma comoção em torno desse               

eixo performático. 

As cores desse período são vibrantes. Elas contrastam, dão destaque, algumas vezes            

chocam ou causam estranheza. Quase tudo que remete à “Era Bangerz” é muito colorido. Em               

suas fases anteriores, não havia uma identidade visual tão intensa e colorida. As cores              

permeiam pelas combinações regulares e já esperadas de uma diva pop. 

 

C) A Sonoridade 

 

Para pensar na performance sonora, vamos identificar os sons, ruídos e elementos            

novos agregados à sonoridade da Era Bangerz e a seleção de músicas executadas pela artista,               

contemplando não só o álbum de estúdio, como também suas performances ao vivo.  

Como dissemos anteriormente, a Era Bangerz trata-se de uma ruptura com a            

adolescência e trajetória artística de Miley relacionada à corporação Disney. Nesse sentido,            

Miley incorpora na sonoridade, características que desviam de uma imagem teen à procura de              

certa legitimação e autenticidade na sua capacidade como artista e cantora.  

Como indica Lins Lima (2016), ao contrário do rock, considerado autêntico, a música             

pop sofre ataques quanto à legitimação de sua qualidade (principalmente por ser relacionado             

com o feminino, ao mercado e ao superficial). Pereira de Sá (2007), em concordância com os                

argumentos de Frith (1996), explica que, ao avaliarmos qualquer produto do universo da             

música, nossas opiniões e expectativas se guiam através de rótulos de gêneros musicais. E,              

que esses rótulos, são definidos através de expectativas e convenções. 

25 Pensamos aqui o meme como “uma figura ou frase utilizada de forma repetida” (MARQUES, PAIVA. 2013) 



 

Em uma busca de ruptura com as convenções previamente formadas em torno dos              

produtos midiáticos da Disney e uma superação de expectativas em torno da legitimidade e              

autenticidade do seu trabalho, Miley circula por diferentes gêneros musicais tanto antes do             

lançamento do álbum, como nas faixas que o compõe. 

Em primeiro de novembro de 2012, Miley participou da música e videoclipe            

“Decisions” do rapper e dj israelense Borgore. “Decisions” traz uma letra com analogias a              

desejos sexuais, além de um clipe onde a artista performa de forma irreverente, com cenas               

onde beija uma pessoa com uma máscara de unicórnio de forma notória. É o começo da                

construção de uma narrativa que a distancia da Miley “do passado”.  

No dia 3 de abril de 2013 Miley lançou com o rapper Snoop Lion a música                26

“Ashtrays and heartbreaks” , e a letra é abertamente uma apologia à maconha. Desde 2012               

Miley é flagrada em lojas de cannabis e estampas na roupa com o desenho da planta, mas,                 

embora não escondesse, ainda não era muito aberta sobre o assunto. A parceria de Snoop               

Lion foi uma das primeiras oportunidades onde Miley posicionou-se sobre seu consumo.  

A faixa “We Can’t Stop” em menos de doze horas de lançamento atingiu o primeiro               

lugar nos downloads do iTunes americano , e em menos de vinte e quatro horas, primeiro               27

lugar em mais dezoito países . 28

A narrativa da música conta sobre uma festa e a liberdade de se aproveitá-la. Embora               

Miley já tivesse lançado músicas sobre festas antes, o que chamou a atenção da imprensa foi                

a apologia às drogas, em trechos como “So la da da di we like to party / Dancing with Molly”                    

onde “molly” é uma referência ao ecstasy. A sonoridade não se assemelha com nada lançado               

anteriormente pela cantora, inovando com uma mistura de pop minimalista e elementos de             

hip hop. Fugindo um pouco das músicas que comandavam os charts e tratavam sobre festas               

na época, “We Cant’ Stop” traz uma letra agitada para uma sonoridade de ritmo médio. Ao                

26 Conhecido antes como Snoop Dogg. 
<http://g1.globo.com/musica/noticia/2012/09/rapper-snoop-dogg-conta-como-virou-snoop-lion-em-documentari
o.html> Acesso em: 10/08/2018 
27 Último acesso em: 10/08/2018 
<http://portalpopline.com.br/we-cant-stop-novo-single-de-miley-cyrus-ja-e-primeiro-lugar-no-itunes-norte-amer
icano/> 
28  Último acesso em: 10/08/2018 
http://portalpopline.com.br/we-cant-stop-novo-single-de-miley-cyrus-alcanca-o-primeiro-lugar-do-itunes-em-18
-paises/  



 

invés daquele som eletrônico característico, “ela foi para o R&B dos anos 90 e influências               

pop com a inclusão de piano e sintetizadores confusos ”. 29

Analisando o álbum, percebe-se que Miley acabou incorporando elementos de hip hop            

em algumas canções do seu álbum como “Do My Thang”, “Love, Money, Party” e              

rendendo-se ao reggae em “My Darlin”. Ela também passou pelo country em “4x4”, sem              

deixar escapar as baladas românticas tão características das divas pop como Mariah Carey e              

Rihanna em “Adore You” e “Wrecking Ball”. Mas, apesar desse diálogo com outros gêneros,              

a faixa título do álbum “Bangerz!” tem a participação da - considerada pela mídia - princesa                

do pop Britney Spears. Britney Spears, cantora americana, nascida em 1981, tem sua             30

trajetória parecida com Miley. Spears também começou sua carreira em um programa da             

Disney Channel e também buscou por rupturas na sua música durante a transição entre o fim                

da adolescência e a idade adulta, junto ao fim do contrato com a emissora. É interessante                

perceber como Miley negocia sua estadia no pop ainda que buscando um apoio de outros               

gêneros para legitimar sua capacidade artística.  

É nesse sentido que também podemos enxergar a escolha do repertório encarado pela             

artista nesse momento. Suas apresentações ao vivo sempre traziam covers que não só             

demonstravam seu interesse além do pop, como também explorava sua capacidade de se             

estender por outros caminhos. Era nesse momento em que Miley performava através da voz e               

amarrava traços da sua corporeidade em músicas de artistas e gêneros diferentes do seu,              

afinal, é “na voz que está nuançado o corpo do cantor e, de certo modo, a personalidade”                 

DANTAS (2005). Afinal, ainda de acordo com o autor, “uma canção adquire todo um novo               

sentido ao ser cantada por outra pessoa”. Entre algumas de sua interpretações podemos citar              

“Why’d You Only Call Me When You’re High?” da banda de indie rock britânica Arctic               

Monkeys, “Rebel Yell” do cantor de punk rock, Billy Idol, “Summertime Sadness” da cantora              

pop alternativo Lana Del Ray, “The Scientist” da banda de pop rock Coldplay e “Babe I’m                

Gonna Leave You” da banda de hard rock Led Zepplin. 

Outro ponto interessante ao analisar essa ruptura para construção de uma nova            

persona é, ao observar sua “negação” ao passado também através do seu repertório durante a               

“Era Bangerz”. Alguns artistas costumam, em megashows (CANCELLIER, 2017), misturar          

29 http://www.mtv.com/news/1708342/miley-cyrus-we-cant-stop/ último acesso em 16/08/2018 
30 
https://www.billboard.com/articles/news/awards/7751608/britney-first-icon-award-2017-radio-disney-music-aw
ards-rdmas 



 

hits antigos com músicas do novo trabalho para entreter tanto seu público mais aficcionado              

como aqueles que apenas apreciam e não conhecem um álbum inteiro. Porém, Miley não só               

tocava o disco novo quase inteiro na turnê, como também apenas duas músicas antigas              

entraram no setlist: “Can’t Be Tamed” e “Party In Usa”. E, ainda assim, com novos arranjos.                

Elas receberam um arranjo mais próximo do rock, com destaque para solos de guitarra e               

bateria. E, além disso, alguns trechos eram falados ao invés de cantados, muitas vezes em               

forma de grita ou em falas com aspectos desleixados, uma característica que foi muito usada               

em outras músicas do álbum Bangerz quando apresentadas ao vivo, reforçando uma certa             

rebeldia da personagem. 

Ainda sobre a legitimação do seu desempenho frente ao preconceito em relação à             

música pop, uma das estratégias utilizadas por Miley foi abusar da potência de sua voz, não                

só nas apresentações ao vivo, como também no álbum de estúdio. Na performance ao vivo é                

esperada certa veracidade e potência na voz do artista, como explica Soares (2014):  

Há obviamente uma relação tensa de valores dentro da cultura da            
música e toda uma gama de discursos ligados a noções de autenticidade e             
sinceridade de artistas que “cantam ao vivo”, “não dublam”, “são          
verdadeiros artistas da música e não invenção de gravadoras e de           
produtores”, entre outros argumentos largamente disseminados pela crítica –         
seja ela profissional em veículos jornalísticos ou na internet, em fóruns e            
redes sociais. (SOARES, 2014, p. ) 

 
E essa performance vocal ao vivo foi explorada por Miley nesse momento. Mas é na               

performance sonora gravada em dispositivos auditivos que é possível reproduzir e, cada vez             

mais, graças à tecnologia e à facilidade de compartilhamento de informação, disseminar para             

diferentes públicos a obra.  

Sendo assim, “Wrecking Ball” traz para Miley uma aceitação em massa de crítica e              

público nunca vista em sua carreira, até então. "Minha nova música irá calar a boca de todo                 

mundo" Cyrus postou em seu twitter no dia 6 de março de 2013. A canção traz todo o                  31

potencial vocal de Miley à tona. A música foi o primeiro single da cantora a entrar no HOT                  

100 CHART da Billboard . Em uma crítica faixa-a-faixa do álbum, a revista sugere que essa               32

canção insinua onde a carreira de Miley pode levá-la e que a “ vocalista habilmente lida com                 

o mid-tempo da balada apenas com sua voz.” A revista ainda acrescenta na crítica que o                

31 
<https://www.billboard.com/articles/columns/pop-shop/5719195/why-wrecking-ball-is-miley-cyrus-cry-me-a-ri
ver-opinion> Acesso em: 19/07/2018 
32 <https://www.billboard.com/music/miley-cyrus/chart-history> Acesso em: 19/07/2018 

https://www.billboard.com/music/miley-cyrus/chart-history


 

poder e o propósito de “Wrecking Ball” se destaca no álbum por ser uma ótima e dilacerante                 

música de amor.  

Não que Miley não explorasse seu vocal em outras músicas de seus álbuns anteriores.              

“The Climb”, “Kicking and Screaming” e “Hovering” são alguns exemplos disso. Mas foi             

graças ao conjunto de características que formam essa nova persona de Miley que a mídia e o                 

público passaram a lançar um olhar menos preconceituoso para a cantora, permitindo assim,             

um espaço para que ela pudesse conquistar certa legitimação sobre seu talento vocal. 

 

D) Corporeidade  

Nesse recorte de transição entre o corte do vínculo com a Disney e a construção de                

uma nova persona na “Era Bangerz”, é possível notar a diferença na forma de uso de seu                 

corpo como um comunicador na performance. Em uma apresentação de “Party In Usa” no              

Teen Choice Awards em 2009, por exemplo, Miley explora a sexualidade através da             33

sensualidade. A artista repete os movimentos de dança que enfatizam um certo rebolado no              

quadril e provoca performando em um pole dance. Já na performance da mesma música na               

Bangerz Tour, em 2014, Miley sexualiza sua performance de forma irônica, com movimentos             

que simulam onanismo, além de encenar posições sexuais com um Tio Sam presente no              

palco.  

Uma característica marcante da corporeidade da era Bangerz é o twerk, que, segundo             

o dicionário Oxford, é “forma de dança popular extremamente sexual e provocante, que             

envolve movimentos do quadril e baixos agachamentos ”. O Twerk é uma dança que surgiu              34

com o movimento negro, inspirada em outras danças e movimentos culturais, mas há muitas              

incertezas sobre sua origem exata, sendo a teoria mais aceita é que foi inventada pelos               

criadores da Bounce Music, em New Orleans, Estados Unidos. O Twerk tal como             

conhecemos já era citado em músicas muito antes, como na música “Do The Jubilee All” do                

Dj Jubilee. Em 2006, Beyoncé trouxe a dança para seu videoclipe da música “Check on it".                

Mas a popularização do termo veio com a “Era Bangerz” de Miley Cyrus, onde a cantora não                 

só performava a dança em apresentações televisivas e shows, mas também citava o termo em               

letras das músicas. Foi a partir desse momento que o termo passou a circular de forma global,                 

33 Premiação anual do canal FOX que premia os destaques do ano na música, moda, televisão, cinema e 
esportes. 
34 “dance to popular music in a sexually provocative manner involving thrusting hip movements and a low, 
squatting stance 



 

transitando entre novos nichos e públicos. A primeira delas foi no clipe de We Can't Stop,                

onde Miley fez a dança em algumas cenas, junto à outras dançarinas.  

No entanto, foi no Video Music Awards - premiação da MTV e uma das principais no                

cenário da música pop - de 2013, em uma performance ao vivo de “We Can’t Stop”, que foi                  

possível difundir, não o Twerk como um elemento corpóreo essencial da nova Era, como              

também foi o estouro da existência dessa nova persona. Miley apresentou seu single We              

Can’t Stop junto com um medley das canções "Blurred Lines" e "Give It 2 U" do cantor                 

Robin Thicke, ao lado dos rappers 2 Chainz e Kendrick Lamar. E, no palco, a artista trouxe                 

não só os elementos do videoclipe como também performou com danças que remetiam à              

posições sexuais, sem, no entanto, exibir uma performance sensual, sedutora ou provocante.            

Em entrevista à Rolling Stone, a cantora comenta sobre sua apresentação:  

Miley não se incomoda com quem diz que a performance dela no            
VMA foi um desastre. “Não estava tentando ser sexy”, afirma. “Se           
estivesse, poderia ter sido. Posso dançar muito melhor do que aquilo.” Ela            
sabe que mostrar a língua não é sensual e que aquelas marias-chiquinhas            
esquisitas e curtas não caem bem (“Pareço um monstrinho”). Sabe até que é             
ridículo dançar o twerk. “As pessoas dizem: ‘A Miley pensa que é negra,             
mas tem o bumbum minúsculo. Penso: ‘Tenho 49 kg! Eu sei!” Rolling            
Stone, 2013  35

 
Essa mistura de performance sexual interpretada por uma mulher e desassociada à             

sensualidade, causou certa estranheza no público. E, esse é um dos motivos da apresentação              

ter sido muito repercutida, não só na imprensa, mas também pela expressão popular nas              

mídias sociais, principalmente através de memes. Sua língua, seu corpo, figurino e a reação              

da plateia foram ironizados. Isso fez com que a imagem de Miley fosse motivo de piada e                 

assunto por algumas semanas que se seguiram. Não só pela apresentação em si, mas a               

representação de uma jovem problemática causou no espectador a identificação e um            

julgamento já inscrito em um roteiro que percebe a juventude como uma época inconsequente              

e por tanto, não deve ser levada a sério.  

35< http://rollingstone.uol.com.br/edicao/edicao-85/crescendo-com-miley#imagem0> Acesso em: 26/07/2018 



 

 
Figura 23: Miley em apresentação do VMA 2013 

Quinze dias depois, ainda sob a repercussão de sua apresentação no VMA, Miley             

lança um novo videoclipe que trouxe à artista novos recordes. Em “Wrecking Ball” Miley              

aparece nua em uma bola demolidora, cantando uma canção romântica. Nesse momento            

começa uma renegociação de sua imagem, porque embora “We Can’t Stop” tenha lhe dado              

visibilidade pela sua irreverência, “Wrecking Ball” oferece legitimação, por ser uma canção            

de amor de fácil assimilação e competência radiofônica, além da potência de sua voz ter sido                

copiosamente explorada. O clipe ainda traz elementos que compõem sua persona, como a da              

nudez e traços de sexualidade na performance, além do uso do elemento mais marcante de               

sua persona: a língua. Ainda assim, a simplicidade do vídeo e intensidade da canção              

constróem uma negociação com a imagem rebelde que auxilia na legitimação de seu             

desempenho e competência como cantora, como já mencionamos acima.  

No videoclipe de Wrecking Ball, lançado em 9 de setembro de 2013, Miley             

performatiza, nua, o sofrimento de um amor acabado e além de chorar para as câmeras, ela                

também se envolve com os objetos da cena ,os mesmos que, metaforicamente, a feriram. 

“Sobre uma bola demolidora, a cantora Miley Cyrus está nua. A           
bola vai colidir com uma parede cinza e Miley Cyrus está nua. A bola              
atravessa a parede aparentemente indestrutível e Miley Cyrus está nua.          
Enquanto o cenário é destruído pela bola demolidora, Miley Cyrus está nua.            
E estar nua num cenário colidindo talvez evidencie que a nudez de Miley             
Cyrus é, antes, um corpo vulnerável prestes a também ser destruído e            
soterrado pelo cinza e branco de um ambiente artificial. Diante de uma            
aparente inevitabilidade, a única alternativa que resta a Miley Cyrus é           
seduzir os objetos: oferecer seu corpo nu para uma bola demolidora, um            
martelo, uma parede em risco de desabamento” (SOARES, 2014, p. 01).  



 

 
 

 
 

Sua performance com a língua é um elemento que transcendeu a linguagem corpórea             

e se tornou um ícone, como já mencionado acima. Mas é importante destacar também como               

um elemento de corporeidade, além do símbolo que se tornou. A língua começou como uma               

pose de rebeldia, uma careta, uma representação corpórea do desapego com as normas sociais              

de comportamento. Segundo a cantora em uma entrevista anos mais tarde para a revista              

Billboard, enquanto os paparazzis pediam para que a artista jogasse beijinhos no tapete             

vermelho do VMA, ela simplesmente mostrou a língua. E, ao entrar no palco para performar               

a música “We Can’t Stop” repetiu o gesto, Houve, então, essa apropriação do público ao               

interpretar a demasiada aparição da língua de forma cômica, transformando-a em meme, que,             

como já dissemos anteriormente, foi reapropriada por Miley como um ícone de            

auto-promoção. 

Figura 24: Miley nua no videoclipe de Wrecking Ball 
 
 

 



 

O último videoclipe que marca a Era Bangerz é “Adore You”, uma música, que,              

apesar de romântica, traz no vídeo o corpo de Miley simulando masturbação embaixo dos              

lençóis para uma filmadora que está nas mãos da artista. Assim como os outros videoclipes,               

Miley explora a sexualidade e a sedução, colocando essa performatização como um dos             

pontos principais de seus vídeos. 

Outro fator que marca a performance da Era Bangerz é a aproximação com o público.               

Sempre que podia, a artista buscava uma interação forte, um corpo a corpo diferenciado com               

seus fãs. Em seus “meet and greet” - momento em que o fã conhece o artista no camarim -                   

durante a turnê, Miley fazia poses excêntricas para as fotos, distribuía abraços afetuosos e              

em, algumas vezes, até um “selinho”. Nos shows, utilizava acessórios que os fãs jogavam no               

palco e construía pequenos diálogos que causavam rupturas no roteiro pré estabelecido de             

seus shows.  

 
Figura 25: Miley e fãs no Meet And Greet 

 

Além disso, Miley utilizava essas e outras rupturas no seu espetáculo como estratégias             

para humanizar sua persona. Em um show da Bangerz Tour em Londres, por exemplo, seu               



 

body abriu o zíper no meio da apresentação, e, mesmo ainda durante a música, pediu para                

chamarem sua mãe, que ajeitou seu figurino no próprio palco. 

Além do corpo de Miley, outros corpos estavam envolvidos em passar essa mensagem             

de excentricidade e irreverência. Artistas da música pop, com frequência, trazem em sua             

performance dançarinos para agregar informações e efeitos à sua estrutura. Com Miley não             

era diferente. Tanto em suas primeiras turnês e apresentações como nas apresentações e             

shows referentes à época Bangerz. Nesta, no entanto, podemos também apontar os dançarinos             

como um dos mediadores na construção da nova persona. 

Algumas de suas bailarinas confrontavam o padrão estético normalmente escolhidos           

por artistas da música pop para participar de suas produções. Além de uma representatividade              

com dançarinas dos mais diversos corpos e etnias, a cantora trouxe ao palco uma busca pelo                

excêntrico e pelo improvável. Afinal, o que poderia ser mais surpreendente do que inserir              

uma mulher de quase dois metros (e que, ao lado de Miley parecia o dobro de seu tamanho)                  

no palco como sua dançarina principal?  

É possível então, perceber a corporeidade também como um elemento mediador nas            

transições de personas de artistas da música pop, porque são os gestos, movimentos, danças e               

demais desdobramentos da linguagem corporal, os principais elementos na construção de           

uma performance ao vivo de um artista desse gênero musical. 

 
3.3 Miley Cyrus and Her Dead Petz: a persona indie 

  

Narrativa 

A primeira pista da nova persona de Cyrus, aconteceu em maio de 2014, quando              

Miley ainda estava em turnê com a Bangerz Tour. Em parceria com a banda The Flaming                

Lips, e o DJ Moby, Miley regravou a música “Lucy In The Sky With Diamonds”, para o                 

álbum “With A Little Help From My Fwends” uma homenagem ao disco “Sgt. Pepper's              

Lonely Hearts Club Band” dos Beatles, que o The Flaming Lips regravou com músicos              

convidados, como a banda MGMT e J Mascis. Juntos, Miley e The Flaming Lips              

performaram, no mesmo mês, a música na premiação Billboard Music Awards 2014, da             

revista especializada em música e entretenimento, Billboard. A versão da música explora a             

sonoridade experimental já absorvida pelo Flaming Lips em seu trabalho autoral. E, tanto o              

videoclipe e a apresentação ao vivo da música foi marcada pela estética psicodélica, também              



 

marca registrada da banda. Mas, até então, a parceria na canção parecia um featuring pontual,               

e não a construção de uma persona com sonoridade e estética que seguiam nesse sentido.  

Em setembro de 2014, Miley recebeu o prêmio de melhor videoclipe do ano no               

VMA, com a música Wrecking Ball, e, em seu agradecimento, levou ao palco o morador de                

rua Jesse Helt para discursar sobre os jovens LGBT em situação de vulnerabilidade             

(moradores de rua, dependentes químicos, etc). No discurso, Jesse falou sobre sua história e              

agradeceu Miley - que assistia às lágrimas da primeira fileira - pelo apoio, mencionando a               

ONG que a cantora estava fundando a Happy Hippie Foundation - e pedindo doações em um                

link que já estava disponível no site da cantora.  

Assim, como o VMA de 2013, onde Miley performou as músicas We Can’t Stop e               

Blurred Lines de forma polêmica, e ficou marcado como uma ruptura no roteiro performático              

(TAYLOR, 2013) da menina dos olhos da Disney para uma estrela rebelde, o VMA de 2014                

também teve essa importância. Nesse momento, Miley já nos dava pistas da configuração de              

sua nova persona: uma hippie ativista preocupada com causas sociais e ambientais.  

O movimento hippie surgiu na década de 1960 como um movimento de contracultura,             

isto é, um movimento “jovem, moderno, e em ruptura com as normas políticas, sociais e               

culturais da época” (FLÉCHET2011, p.267). O autor Thedore Roszak que, em 1968            

popularizou a expressão em seu livro o “The Making of a Counter Culture”, a entende como                

uma “cultura de oposição política”, “especialmente contra a tecnocracia e o complexo            

industrial-militar do pós-guerra” (SOUZA, 2013). A juventude da época começou a seguir            

um estilo de vida comunitário e contrário ao american way of life, fugindo assim dos demais                

valores tradicionais sociais e econômicos vigentes. Assim, pode-se citar como principais           

aspectos desse movimento:  

“valorização da natureza (ecologia); vida comunitária; luta pela paz (contra          

as guerras, conflitos e qualquer tipo de repressão); vegetarianismo; respeito          

às minorias raciais e culturais; experiência com drogas psicodélicas;         

liberdade nos relacionamentos sexuais e amorosos; anticonsumismo:       

aproximação das práticas religiosas orientais, principalmente do budismo;        

crítica aos meios de comunicação de massa, principalmente a televisão;          

discordância com os princípios do capitalismo e economia de mercado;          

forma despojada e livre de expressão artística”. (SOUZA, 2013 p. 4) 

 



 

Essas características estão presentes no conceito dessa persona de Miley, seja em seu             

discurso, suas atitudes que buscam pensar o coletivo, letras das músicas, figurinos, conceito             

da turnê, instrumentos utilizados nas apresentações e sonoridades utilizadas na gravação do            

disco.  

Com o fim da Bangerz Tour, em outubro de 2014, Miley passou a focar na divulgação                

da Happy Hippie Foundation, sua ONG dedicada à dar suporte a pessoas LGBTs em              

situações vulneráveis. O lançamento oficial da organização aconteceu em 17 de maio de             

2015, junto a uma série de vídeos onde Miley performava músicas - autorais e covers - com                 

artistas como Joan Jett e Ariana Grande, que incentivaram aos fãs a fazerem doações. Foram,               

no total, dez vídeos publicados na página do facebook da cantora, com um link direto para um                 

site que fazia doações.  

Miley foi, cada vez mais, sendo mencionada na mídia pelos seus discursos em prol de               

causas sociais, ambientais como a busca por igualdade de gênero e sua adesão ao veganismo.               

Em julho de 2015, começou um breve romance com uma mulher, a modelo da marca Victoria                

Secret, Stella Maxwell, e declarou-se pansexual.  

Em agosto de 2015, o álbum “Miley Cyrus and Her Dead Petz” foi lançado              

gratuitamente em seu site, e informado por Miley no VMA. Durante algumas semanas que              

antecederam a premiação, surgiram rumores que a gravadora de Miley não queria lançar             

oficialmente seu disco novo. A artista aproveitou que seria a apresentadora principal da             

premiação, e, no final da noite, performou o primeiro single do álbum: “Doo it!”, ao lado de                 

drag queens que participaram do reality show Rupaul Drag Race além de outras referências              

de celebridades que abraçam o movimento LGBT. No fim da apresentação, informou que             

aquela era uma música nova e que todo o disco estava disponível gratuitamente para              

download em seu site. A letra da música fala sobre amor, paz, natureza, liberdade, uso de                

entorpecentes e sexo, elementos que - como falamos anteriormente - são muito presentes na              

narrativa do movimento hippie.  

A “Era Dead Petz” teve pouca circulação na mídia mainstream, mas, em contraponto,             

permitiu que o nome de Miley circulasse por veículos de nicho, especializados em música              

independente, que certamente não dariam atenção à nomes do pop mainstream. Waltenberg            

(2020) diz que, para que haja coerência expressiva na criação de diferentes mundos dentro da               

trajetória do artista, é preciso saber fazê-lo de “forma estratégica, funcional, emocional e             

estética”, assim como uma marca publicitária se constrói. E, além disso: “não basta ocupar              



 

todos os espaços midiáticos; é preciso entender como ocupá-los de forma que eles sejam              

parte da estrutura do mundo que você quer criar” (WALTENBERG, 2020). Dessa forma,             

ainda que Miley continuasse como manchete em sites mainstream - como consequência por             

já ser uma celebridade inserida nessa indústria - ela também circulava por espaços que antes               

não tinha portas abertas para seu trabalho, como os blogs de crítica de entretenimento “Storia               

Della Musica” (italiano), “Vulture Hound” (inglês), “Télérama” (francês) e “Miojo Indie”           

(brasileiro). 

Nos meses que antecederam a turnê de lançamento do disco, a nova persona de Miley               

incorporava cada vez mais uma “hippie psicodélica”. Além do conceito de “boas vibrações”,             

Miley absorvia elementos estéticos, sonoros e corporais que se conectavam com a ideia de              

“psicodélico”. E, assim, afastava-se de vez da persona Bangerz, que, embora utilizasse            

muitos elementos visuais e sonoros de forma grandiosa e chamativa, trilhava o caminho do              

mainstream, buscando agradar às massas, enquanto da “Era Dead Petz”, a provocação era o              

oposto: perturbação, ruído, incômodo e  alternativo são palavras que descrevem melhor. 

A turnê correspondente à essa era - considerando que, dentro do contexto da música              

pop é usual os artistas do gênero realizarem turnês de apresentações ao vivo para divulgar o                

novo trabalho - foi completamente antagônica à da “Era Bangerz”. A “Milky Mliky Mlik              

Tour” teve apresentações apenas sete nos Estados Unidos e uma no Canadá. Enquanto a              

Bangerz abraçava continentes e lotava estádios, a turnê na “Era Dead Petz” aconteceu em              

pequenas casas de shows, com capacidade de lotação consideravelmente menor que as das             

turnês anteriores de Miley. Além disso, a turnê aconteceu em conjunto com a banda The               

Flaming Lips, onde os shows eram pensados em conjunto e, assim, estruturados para que se               

complementassem. Todos os shows tiveram seus ingressos esgotados em poucas horas de            

venda, mas o “tom” psicodélico e irreverente das apresentações mostrava que não era uma              

turnê pensada em agradar somente o público antigo. 

A proposta da diminuição da estrutura da turnê de uma artista da música pop como               

Miley permite certa liberdade artística para criar e executar conceitos que não se encaixam              

em um concerto para uma grande arena com uma forte quantidade de público. Assim, Miley,               

pôde trazer elementos visuais, sonoros e corpóreos que - de acordo com críticas musicais da               

época - provocavam incômodo, pertubavam e geraram estranhamento na platéia sem uma            

certa pressão em satisfação que uma platéia grande implica. Além disso, a artista também              

teve mais liberdade na escolha do setlist, que incluía apenas duas músicas antigas, “Love,              



 

Money, Party” e “We Can’t Stop”, sendo apenas a última um single. É possível perceber aqui                

que, a transição de personas aconteceu de forma gradual, e não abrupta. Aos poucos Miley               

tirava sua máscara rebelde e vestia a sua máscara hippie. Suas aparições midiáticas,             

polêmicas ou não, estavam cada vez mais ligadas à causas sociais e ambientais, e, embora               

Miley ainda tivesse resquícios de uma persona irreverente e polêmica como na “Era             

Bangerz”, seu ativismo, experimentalismo e psicodelia são os maiores selos de identificação            

dessa persona, em contraste com o mainstream da “Era Bangerz”.  

 

Estética 

Aos poucos, Miley espelhava-se cada vez mais na estética hippie. Seu figurino passou             

a adotar os símbolos do movimento em estampas de camisetas, brincos, colares e até novas               

tatuagens foram feitas.  

Na Backyard Sessions, Miley utilizou quatro figurinos. Em alguns vídeos, apareceu           

com uma blusa de Elvis Presley e uma calça listrada. Em outros, com uma bata preta                

bordada. Também utilizou em alguns, um body amarelo com um “smile” - logotipo da ONG               

- e uma calça jeans simples. E, em apenas um vídeo, vestiu-se com um macacão/pijama de                

unicórnio ao lado de Ariana Grande, que estava com um macacão com temática de urso. Em                

todos eles, um brinco com o símbolo “Paz e Amor”. Com exceção do pijama, os looks eram                 

simples, e contrastavam com a extravagância da “Era Bangerz”. Nesse momento, as estampas             

de grifes começaram a perder espaço nos figurinos da artista.  

Como dito anteriormente, a primeira pista dessa persona de Miley foi na contribuição             

ao álbum do Flaming Lips com a participação na música Lucy In The Sky With Diamonds.                

Embora o lançamento da música e a apresentação no Billboard Awards tenha acontecido em              

maio, o videoclipe da canção foi lançado apenas em julho. Na apresentação, Cyrus utiliza              

pinturas faciais em cores neon e no figurino, um casaco feito de tiras douradas e com muito                 

brilho, que, na verdade, constitui uma capa. E, por dentro, a artista está com um body                

dourado. Coyne está com um figurino parecido, exceto que mais despido e na cor prateada. O                

mini palco montado no meio do estádio tem tiras prateadas que compõem o cenário com               

luzes de led coloridas. Essa interpretação ao vivo nos possibilita identificar pontos iniciais             

dos caminhos percorridos por essa persona, pois a Era Dead Petz é formada por cores neon,                

alusões a alucinógenos e elementos com estéticas psicodélicas. O videoclipe da música é, na              

verdade, um curta-metragem, algo ainda não experienciado por Cyrus antes. A música é             



 

atropelada por frases que compõem a narrativa do videoclipe. Em uma entrevista à Revista              

Rolling Stone , Wayne explica a proposta do vídeo, que também tem a participação do DJ               36

Moby:  

“A história do vídeo é mais ou menos assim: Moby é um líder de              
culto malvado e sedento de poder. Ele quer a possessão sobrenatural           
psicodélica mais valiosa do mundo (o cérebro). O cérebro de John F.            
Kennedy ... o cérebro contém a fórmula original da droga LSD !!! Miley             
Cyrus tem o cérebro mágico!!! E Moby convoca uma superfreak loira do            
tipo ninfomaníaca Manson para pegar o cérebro de Cyrus. Ela rouba o            
cérebro de Cyrus enquanto Cyrus ainda está na cama em coma induzido por             
drogas. Cyrus finalmente acorda e fica mega chateado que seu CÉREBRO           
foi roubado. Ela pede um Papai Noel com cara de queimado e um Pé Grande               
lésbico (que está pairando em uma nave espacial próxima) para caçar a            
superfreak loira que roubou seu cérebro. Eles têm uma busca incansável,           
enquanto Cyrus lamenta a perda de seu cérebro mágico e Moby ganha            
arco-íris poderosos do inferno. No final, a loirinha ultra-morta mata Papai           
Noel e Pé Grande e uma toupeira bebê acaba com o cérebro. Oh sim. E os                
Lábios Flamejantes estão disfarçados de arco-íris, cogumelos e flores         
observando da sala do céu, onde uma explosão gigante de diamantes           
acontece. ” (WAYNE, C. em entrevista à Rolling Stone, 2014) 

 

O vídeo tem uma explosão de cores, e imagens aleatórias cortam as sequências em              

que aparecem os artistas cantando ou tocando. Miley aparece fumando em boa parte do clipe               

e, apesar de utilizar um figurino simples - apenas um colete dourado - seu rosto tem                

pedrinhas coloridas que complementam a estética hippie. Esse clipe foi o pontapé inicial para              

a construção da “persona hippie psicodélica”, e foi muito inspirador para o primeiro single do               

álbum “ Miley Cyrus and Her Dead Petz”, intitulado “Doo it” e para o segundo, “Lighter”.  

A Era Dead Petz teve três videoclipes de divulgação: Doo It, lançado em 30 de agosto                

de 2015, Lighter lançado em 22 de novembro de 2015 e BB Talk lançado em 11 de dezembro                  

de 2015. Doo it tem uma estética muito parecida com a parceria de Miley e os Flaming Lips,                  

pois mostra a artista em enquadramentos close-up, fumando, e com objetos “gosmentos”,            

que, enquanto no clipe de Lucy in the sky era um cérebro que passava de mãos em mãos, em                   

Doo it, Miley lambe e regurgita uma gosma brilhosa, vezes cheia de glitter, vezes com               

granulados de chocolate coloridos, e em outras, completamente branca, simulando um sêmen.            

O vídeo se passa todo o tempo mostrando enquadramentos fechados do rosto de cyrus e               

alterna entre os tragos no cigarro e as brincadeiras com os líquidos gosmentos. Já em Lighter,                

o videoclipe mostra a cantora - aparentemente nua - em um fundo preto com projeções muito                

36 
https://www.rollingstone.com/music/music-news/see-miley-cyrus-and-flaming-lips-insanely-trippy-supe
rfreak-video-55579/ 
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coloridas e que se movem em contraste com o ritmo da música: enquanto a canção é lenta, as                  

linhas formadas pela projeção movem-se rápido. Todo o vídeo também é focado em closes no               

rosto da cantora, e, apenas no final, mostra que Miley não está nua: ela usa um roupão                 

felpudo rosa e segura um cigarro com uma das mãos. O clipe não está tão afastado de uma                  

estética pop, mas a falta de sincronização do tempo das projeções coloridas com o ritmo da                

canção dá segmento à sensação de desconstrução e experimentalismo típicos dessa persona.            

O clipe de BB Talk não traz cores neon ou elementos psicodélicos, mas traz o estranhamento                

ao exibir Miley Cyrus vestida de bebê falando sobre sexo e comentando que “é assustador” e                

“quer vomitar” quando seu parceiro faz “vozes fofas” ao invés de manter relações sexuais              

com um adulto. Nesse vídeo, as cores são rosa ou azul em tons pastéis e Miley utiliza vários                  

figurinos e acessórios de bebê, como fralda, mamadeira e chupeta, mas em algumas vezes a               

artista está performando a birra de uma criança e em outras está simulando posições sexuais.               

Então, ainda que neste último a estética das cores e performance se diferencie um pouco dos                

primeiros singles, a busca pelo excêntrico e pelo “absurdo” permanece. 

 
Figura 26: Videoclipe de BB Talk 

  
Com o passar dos meses, Miley trouxe, cada vez mais, elementos coloridos e             

irreverentes para compor seus figurinos, sendo a miçanga o principal adereço. A cantora             



 

utilizava miçangas em colares, pulseiras, cabelo e roupas. Todas sempre muito coloridas e,             

muitas vezes, em acessórios feitos pela própria cantora, que fazia questão de exibi-los em              

suas redes sociais. A artista chegou, inclusive a produzir um colar com miçangas e seu dente                

siso como o pingente principal. Seu interesse por miçangas a fez trilhar, inclusive, pelo              

caminho da moda: no desfile de primavera/verão 2015 na Semana da Moda de Nova York,               

em setembro de 2014, a exposição Dirty Hippie trouxe acessórios de bijus de miçangas feitas               

pelas própria artista, e apresentadas no desfile do estilista Jeremy Scott.  

Em apresentações ao vivo, o bizarro e excêntrico era norma na estética do figurino e               

cenário. Em sua apresentação no Saturday Night Live, ao performar Karen Don’t Be Sad,              

Miley utiliza dreads no cabelo que vão até os pés e seu figurino são apenas folhas tapa-sexo,                 

que remetem à figura bíblica de Eva, conhecida como a precursora do pecado. Outra música               

apresentada pela artista na noite foi Twinkle Song, onde a artista cantou e tocou piano. O                

piano estava enfeitado com cabelos iguais ao seu dread e, no topo, três porta retratos. Dois                

deles com imagens dos seus pets que faleceram e que Miley homenageia em seu disco: o                

cachorro Floyd, o peixe Pabllow. No porta retrato central está o gato da diretora de alguns de                 

seus videoclipes Diane Martel. A música inclusive, é sobre o pet da diretora, que apareceu em                

um sonho de Miley logo após falecer, e, segundo a artista, deixou uma mensagem              

reconfortante para sua amiga passar pelo momento de luto . É interessante perceber,            37

inclusive a escolha das músicas para a performance: não são singles, e, embora essa seja uma                

estratégia adotada pela cantora em outras Eras, elas sempre são intercaladas com músicas de              

divulgação. Nesse momento, as músicas performadas são as alternativas de um álbum que é              

considerado, por si só, alternativo e fora da rota do circuito mainstream.  

A turnê “Milky Mliky Mliky Tour” foi fortemente influenciada pela parceria com o             

Flaming Lips. A estética da turnê, além das cores neon, dos elementos hippies e psicodélicos,               

Miley também levou para os palcos figurinos e objetos que traduziam essa persona excêntrica              

e exótica. Ao todo, foram aproximadamente dez figurinos, onde alguns sofreram algumas            

alterações ao longo da turnê, ainda que mantendo o conceito original. Assim como na              

Bangerz Tour, Miley utilizou figurinos e adereços chamativos e que, de alguma forma, se              

conectavam com a música performada no momento. Mas, nessa turnê, a roupa utilizava o              

conceito de forma literal. Enquanto na Bangerz, o conceito era formado a partir da roupa -                

37 
https://www.huffpostbrasil.com/2014/12/08/miley-cyrus-the-twinkle-song_n_6288162.html?ri18n=true 
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geralmente um body colorido ou com uma estampa conceitual - junto a um acessório,              

dançarino ou cenário, na Milky Milky Milk tour, quando Miley falava sobre o sol, ela estava                

vestida de sol; quando falava sobre a lua, uma grande lua formava a manga do seu body; em                  

uma música em que diz que sente-se como uma “manteiga derretida”, seu vestido era um               

grande pote de manteiga. Em “BB Talk”, trouxe aos palcos a roupa utilizada no videoclipe e                

apareceu vestida de bebê e, na transição para a música seguinte, despiu-se em um streap               

tease, e terminou a performance seminua, utilizando apenas corações para tapar os mamilos e              

uma calcinha. Nos figurinos em que não traduzia o conceito da música de forma literal, Miley                

utilizou adereços pouco convencionais como perucas muito coloridas - algumas, inclusive, de            

plástico ou com chifres de unicórnio -, um cinto com pênis de borracha, peitos falsos e até um                  

macacão feito por 8 mil pequenos pedaços de espelho. 

Diferente da Bangerz Tour, o palco em si não sofreu muitas modificações ao longo da               

apresentação, visto que a estrutura do show era muito menor. Mas durante todo o tempo, um                

telão atrás da banda e da cantora guiava e junto à um jogo de luzes, ilustravam a                 

apresentação. A predominância das cores eram aquelas que remetem aos tons intensos            

alterados pela visão com o uso de alucinógenos e a elementos da natureza, como estrelas,               

água e arco-íris.  

Era quase uma versão “radical” da Era Bangerz, tanto pelos elementos rebeldes e              

subversivos quanto por alguns acessórios utilizados na antiga turnê e que foram trazidos             

novamente para a performance ao vivo, como a roupa de alguns dançarinos na última música.               

Porém, a Era Bangerz não tinha como conceito principal a ideia de uma persona hippie               

psicodélica e são nesses pontos que conseguimos diferenciar as personas.  



 

 
Figura 27: Miley na Milky Milky Tour  

 

 
Figura 28: Miley na Milky Milky Tour  

 
Apesar de certa liberdade para preparar um setlist que corresponda completamente ao            

conceito da turnê, como falamos anteriormente, é interessante pensar como o show obedece a              

uma estrutura previamente organizada. Ou seja, ainda que o concerto (e a persona como um               

todo) tenha caráter experimental e alternativo, o artista precisa, ainda assim, obedecer à             

estrutura do espetáculo, pois existe uma ordem de figurinos e adereços que acontecem em              

uma ordem cronológica específica. Então, ainda que essa persona busque ser apresentada            



 

como um “ponto fora da curva” da indústria mainstream, ela precisa dialogar com um              

sistema previamente estabelecido, típico da maioria dos concertos pop.  

Em dezembro de 2015, Miley atuou no especial de natal da netflix “A Very Murray               

Christmas”, uma comédia estrelada pelos atores Bill Murray, com convidados como George            

Clooney, Amy Poehler, Michael Cera, Chris Rock e é dirigido por Sofia Coppola. Miley              

utilizou um vestido vermelho curto, mas simples, um laço com flor no cabelo e salto alto                

agulha. Uma espécie de afirmação sobre sua capacidade de fluir entre o grotesco e o               

comportado.  

 

Sonoridade 

A "Happy Hippie Presents Backyard Sessions" foi gravada no quintal da casa de             

Miley, em Malibu (Los Angeles), Estados Unidos, com um setlist de dez canções, sendo nove               

delas covers e uma inédita e autoral. As apresentações foram filmadas e publicadas na página               

do facebook da cantora, com um link que levava diretamente à página de doações da ONG.  

Para incentivar as doações, Miley convidou três artistas para participar das sessões:            

Joan Jett, Laura Jane Grace, Atom Willard, Melanie e Ariana Grande. É interessante observar              

que, de todos esses nomes, apenas um, Ariana Grande, é mais próximo do pop juvenil, gênero                

no qual o trabalho de Miley é relacionado. Todos os outros apontam para outras direções               

musicais. O que nos dá pistas sobre um certo interesse em uma mudança de posicionamento               

em relação à faixa etária de seu público. Joan Jett é uma cantora de rock de 61 anos, e seus                    

maiores sucessos foram lançados nos anos oitenta, como a música I Love Rock N’ Roll, além                

de ser associada a várias causas sociais como a proteção animal. Laura Jane Grace e Atom                

Willard são músicos da banda de punk rock Against Me!, sendo Laura a primeira mulher               

trans a liderar uma banda do gênero. Melanie é uma cantora hippie dos anos 70, tendo,                

inclusive, performado em Woodstock, festival que é uma referência quando se fala sobre             

comunidade e cultura hippie. Todos os participantes do Backyard Sessions, além de ter uma              

relação com causas sociais e com o conceito da nova persona de Miley, também tinham uma                

carreira voltada para um público mais adulto.  



 

 
Figura 29: Miley, Laura e Joan Jett  

 
O setlist da Backyard Sessions foi composto por nove covers e uma autoral de Miley.               

Desses covers, algumas eram autorais dos próprios artistas que estavam fazendo a            

participação especial como "Peace Will Come (According to Plan)" de Melanie e "True             

Trans Soul Rebel" de Laura Jane Grace. Com uma “pegada” acústica, as canções exploravam              

a entonação rouca da voz de Miley. Ainda que essa seja uma característica de sua voz, nas                 

Backyard Sessions, o foco na entonação rouca em músicas que afastam-se de seu gênero              

musical nativo, provoca uma sensação de maturidade e mudança. A única música autoral de              

Miley que compunha a lista é “Pablow, The Blowfish”. A canção, escrita para seu falecido               

peixe, é a conexão com a sonoridade que a artista apresenta através dessa nova persona,               

porque música faz parte do disco que compõe essa era: “Miley Cyrus and Her Dead Petz”. A                 

canção traz distorção na voz, ruídos, falta de rimas completas e uma aproximação com o que                

os críticos da época chamaram de “música experimental” . 38

Para Severo (2013) em conexão com os trabalhos de Heron Vargas (2012), os             

movimentos artísticos experimentais são aqueles que representam uma “ruptura com          

processos e materiais aceitos até então na criação estética. Buscando o diferente, os artistas              

questionam os processos estabelecidos em busca de um novo padrão de criação”. (SEVERO,             

2013). Griffiths (1995) entende a música experimental como a que “se afasta            

significativamente das expectativas de estilo, forma ou gênero canonizadas pela tradição”           

38 Último acesso em: 20/11/2018 < 
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(GRIFFTHS, 1995). Dessa forma, entendemos esse movimento de Miley como uma quebra            

no padrão estabelecido para seu trabalho como artista pop, que era recheado de rimas fáceis,               

refrões repetitivos e de fácil absorção, ritmos radiofônicos, etc.  

O álbum “Miley Cyrus And Her Dead Petz” foi descrito pelo veículo de crítica              

musical, Billboard como “rock psicótico e estranho”. O álbum traz ruídos, letras pouco             

convencionais, rimas quebradas, músicas sem refrão - ou com refrões pouco radiofônicos -,             

canções com durações pouco convencionais (algumas com 50 segundos e outras com mais de              

5 minutos), trechos falados ao invés de cantados, instrumentais muito longos, vozes            

distorcidas e com equalizações pouco normativas. Esses elementos experimentais deixa o           

disco bem longe do que se espera de um álbum de uma diva do pop music. A produção do                   

disco - assim como a composição em algumas letras - ficou a cargo de Wayne Coyne,                

vocalista da banda The Flaming Lips. O Flaming Lips é uma banda de rock alternativo               

experimental psicodélico - segundo o próprio site da banda e alguns reviews de crítica              

musical - que surgiu no início dos anos 80, em Oklahoma, nos Estados Unidos. São               

conhecidos por explorar diferentes sonoridades em suas músicas e aproximam-se da estética            

hippie, acrescentando toques de psicodelia. Wayne levou influências de sua música           

psicodélica para a nova persona de Miley, ajudando a deixar o “Dead Petz” com               

características nunca exploradas antes por Cyrus.  

É importante destacar também que, na turnê de divulgação do álbum, Miley não             

estava sozinha. Os Flaming Lips não apenas ajudaram na produção do disco, como também              

eram instrumentistas da turnê, apelidados por Miley de “Dead Petz”. Então, ainda que o              

disco levasse o nome de Miley, podemos entender essa persona como uma construção             

conjunta, onde o Flaming Lips, e, principalmente seu líder, Wayne, influenciou fortemente a             

artista.  

O show tinha aproximadamente vinte músicas no setlist, onde Miley cantava quase            

todo o disco, com exceção de duas ou três músicas, a depender do show. E, apesar de muitas                  

delas não apresentar uma melodia radiofônica ou refrões pegajosos, em vídeos feito por fãs e               

publicados no youtube, é possível ouvir o coro da plateia acompanhando. Miley também             

incluiu elementos sonoros particulares no show. Após cantar a faixa I Forgive You, a artista               

faz um solo em uma bacia tibetana. A bacia tibetana é um instrumento sonoro ligado à                

religião budista e é conhecido pelo seu poder de cura espiritual. Pouco antes de começar a                

canção que antecede o solo, Miley explica que a música é sobre perdoar, e que, para ela,                 



 

perdoar também significa esquecer quem o fez mal. Mas que, sobretudo, é o perdão é               

importante, pois com ele, a pessoa se cura de sentimentos ruins. Ela convida a plateia a cantar                 

e se envolver com a canção, e dessa forma, no final, oferece uma espécie de “cura” coletiva                 

com o solo do instrumento. Isso mostra como todo o conceito dessa persona está relacionada               

não só com elementos conectados à natureza como também à espiritualidade.  

No especial natalino da netflix, além de atuar, também cantou dois clássicos natalinos:             

Sleigh Ride e Silent Night, um ponto fora da curva dentro do contexto dessa persona, afinal,                

clássicos do natal estão relacionados à família e à um certo conservadorismo. Para finalizar o               

ano de 2015, lançou junto ao Flaming Lips uma música natalina: “A Sad Christmas Song”,               

na qual foi descrita pela imprensa como depressiva e “a canção mais triste de natal”. 

A persona da Era Dead Petz, sonoramente, afastou Miley dos charts e dos espaços              

reservados para as divas do pop. No entanto, permitiu que a artista se circulasse por outros                

espaços e pudesse conectar com artistas de gêneros e contextos diferentes, como o caso do               

Flaming Lips e da Lara Jane Grace. E, por consequência, teve suas produções alcançadas e               

observadas com outros olhos por públicos que, quando circulava apenas no âmbito            

mainstream, não lhe davam credibilidade. Como a própria artista definiu em uma entrevista à              

revista People: “Um pouco psicodélico, mas ainda no mundo pop ”. 39

 

Corporeidade 

O twerk foi, aos poucos, cedendo o lugar para a corporeidade de uma persona mais               

irreverente ainda. A persona “hippie” de Miley era ainda mais excêntrica que a da “Era               

Bangerz”. Ainda que, em alguns momentos como no Backyard Sessions ou em apresentações             

ao vivo televisionadas (como no Saturday Night Live), Miley performasse de forma branda,             

em outros momentos, a ideia central de corporeidade na persona dessa Era pode ser traduzida               

como uma busca pela provocação ao estranhamento e desconforto.  

Como dito anteriormente, o clipe de Doo it mostra um close-up do rosto da artista em                

todo o vídeo, onde sua função é, basicamente, interagir com líquidos e substâncias gosmentas              

na sua face. E, tanto o videoclipe de Lucy In The Sky como no videoclipe de Doo It, o corpo                    

de Miley busca aproximar-se da representação do estado corporal ao atravessar as sensações             

que substâncias alucinógenas ou entorpecentes podem provocar. Dessa forma, pensando o           

39 Último acesso em 10/11/2018 < 
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videoclipe como um importante mediador, Miley “introduz” a nova persona - que tem fortes              

conexões com a temática de uso de entorpecentes - com vídeos conceituais. 

Já no videoclipe de BB Talk, Cyrus provoca um contraste de sentimentos ao              

performar, em certos momentos poses angelicais e fofas, e, em outros, simular posições             

sexuais utilizando figurinos que são relacionados à bebês. Em algumas cenas, mistura todas             

essas facetas. Em outras, está com dançarinos também vestidos de bebê e dançam com              

chupetas na boca. No final do clipe, Miley fuma um mini narguilé e, em seguida, finaliza                

tomando banho com um patinho de brinquedo. O corpo de Miley, nesse momento, é uma               

chave que, definitivamente a afasta do ideal que se espera de diva pop em um videoclipe,                

aproximando-a do contexto alternativo.  

Em suas performances ao vivo ao longo da turnê, Miley mesclava a rebeldia da Era               

Bangerz, à liberdade pregada pelo movimento hippie, junto à profundidade da narrativa da             

Era Dead Petz, por esta, geralmente apresentar nas músicas temas relacionados aos seus             

animais de estimação que faleceram. Dessa forma, ao passo que em algumas músicas fazia              

gestos exagerados e com conotação sexual, em outras, tocava piano e chorava em luto pelos               

seus animais e pelas demais causas que acredita. Na música BB Talk, assim como no clipe,                

Miley veste-se como um bebê e dança simulando um ato sexual com objetos e dançarinos do                

palco. No final, faz um streap tease e continua a música seguinte seminua. Nas músicas mais                

animadas, como We Can’t Stop, dançarinos apareciam no palco, sendo alguns deles            

remanescentes da turnê Bangerz, como a já mencionada Ashley.  

A Milky Milky Milk tour, por ter uma estrutura menor permitiu a aproximação dos              

corpos entre artista e público, deixando a apresentação, de fato, mais íntima. Miley             

aproveitava essa dinâmica para demonstrar acessibilidade aos fãs, ao, por exemplo, oferecer            

cigarros de maconha para a plateia e interagir com pessoas que se destacavam na multidão               

para incentivar a participação do público. Esse tipo de troca em turnês muito grandes torna-se               

inviável.  

Assim como na Bangerz Tour, Miley utiliza seu corpo em forma de protesto, de              

provocação, de imposição. Mas, o que diferencia nessa persona é, não só a intensidade na               

qual essas corporeidades são performadas - visto que é uma produção menor e por tanto, não                

parece haver preocupação extrema com resultados e patrocinadores - mas também a inserção             

expressiva das características do movimento hippie. 

 



 

3.4 Miley Cyrus sente-se mais jovem: a Era Younger Now  

 

Narrativa 

Em janeiro de 2016, Miley foi vista na Austrália em companhia de seu - até então -                 

ex-namorado Liam Hemsworth. Liam e Miley começaram a namorar em 2009, no set de              

gravações do filme A Última Música, onde protagonizaram o par romântico do longa. O casal               

se separou em 2010, reatou em 2011 e voltou a se separar em 2013. A confirmação de que                  

haviam reatado veio em maio de 2016, através de uma entrevista que Liam concedeu à revista                

QG, mas em fevereiro já haviam boatos de que o casal já estava morando juntos em uma                 

mansão Malibu. Esse panorama da vida pessoal de Miley é importante ser citado nesse              

momento pois, pensando que celebridades da cultura pop mediatizam momentos importantes           

de sua vida privada, a restauração de seu relacionamento com Liam foi um aspecto              

fundamental na construção dessa nova persona, o qual Miley fazia questão de exibir tanto              

aparecendo em público com o ator como dedicando a ele letras do novo álbum, como               

“Malibu”, “She is Not Him” (no qual ela se refere também à modelo Stella) e “Thinking”.                

Em março de 2016, Miley foi confirmada como jurada da décima primeira edição norte              

americana do programa de calouros The Voice. O programa começou em agosto e             

estendeu-se até dezembro. Durante a décima segunda temporada, Miley manteve-se ausente           

para divulgar seu álbum Younger Now. Na décima terceira, Miley voltou a ser jurada do               

programa, que foi exibido de setembro a dezembro de 2017.  

Do inicio até o final de sua participação no programa na décima primeira temporada,              

Miley distanciava-se cada vez mais, da Era Dead Petz, tanto pela sua estética quanto pela sua                

corporeidade, ou seja cada vez menos Miley performou uma ideia de subversão e rebeldia e               

aproximava-se cada vez mais de uma purificação na construção de sua nova persona. Aos              

poucos, Miley começava - segundo a imprensa na época - uma “limpeza” de sua imagem.  

Em maio de 2017 a artista foi reportagem de capa da revista Billboard, e esse é um                 

dos momentos de ruptura mais importantes na configuração dessa persona. Com uma estética             

completamente diferente daquela exibida nas era anteriores, Miley disse na entrevista que            

estava limpa, longe do uso de entorpecentes. E que, inclusive, estava há “três semanas sem               

fumar maconha” pois ela queria estar consciente de seus atos e da produção de seu álbum                

naquele momento de sua carreira. É interessante perceber que a maioria das manchetes da              

primeira página de buscas do google, logo após a publicação da matéria na Billboard está               



 

relacionada à purificação e afastamento de Miley das drogas. Logo, essa entrevista é um              

ponto de ruptura muito importante, pois diz muito sobre o conceito da nova persona. 

 
Figura 30: Títulos das matérias publicadas sobre a nova fase de Miley, baseadas na entrevista para a Billboard. 

 

Nesse momento, Miley argumenta que está focada em produzir música mais próxima            

ao country - gênero predominante em sua cidade natal, Nashville, Tennessee - e deseja se               

distanciar do tipo de música produzida com foco nos charts das rádios. Além disso, a cantora                

menciona na entrevista que não fará mais tapetes vermelhos ou se colocará em uma posição               

desconfortável pois não precisa disso. Ela também menciona que, embora seja “mente aberta”             

sexualmente, não irá mais performar nua pois não quer mais ser sexualizada: 

 

“Os fotógrafos adoravam tirar uma foto minha porque         

sabiam que eu ficaria nua e faria uma careta louca. Não espere que             

eu fique nua agora - não vou fazer isso! Porque você está me             

sexualizando e me fazendo sentir nojento.” (CYRUS, 2017, em         

entrevista para Billboard) 

 



 

No mesmo mês em que saiu a entrevista de Miley na Billboard, o primeiro single do                

novo álbum foi lançado. A música escolhida foi “Malibu”, e a canção é uma declaração de                

amor que narra momentos românticos de um casal em Malibu. O videoclipe foi lançado              

youtube no mesmo dia que a música nas plataformas de streaming e, neste momento, Miley               

já começa a divulgação do lançamento do novo álbum, já vestindo a nova máscara, a nova                

persona.  

A persona da Era Younger Now traz, como conceito, a simplicidade, o equilíbrio             

interior e a busca pelo reencontro com suas raízes. Assim, Miley, ao contrário das personas               

anteriores que sugeriam rebeldia e certa aversão ao passado, traz como narrativa a paz com               

pretérito trilhado - no que se refere à rejeição ao seu trabalho na Disney - e calma, pureza e                   

tranquilidade como características. A artista explicou, ainda na entrevista da Billboard, que            

esse seu novo disco seria “Yin e Yang”, fazendo alusão à filosofia chinesa, que trabalha as                

energias opostas que se complementam. Miley descreveu que, neste momento, encontrou seu            

equilíbrio e suas forças complementares. E, que a maioria das letras do disco eram muito               

pessoais, até as que falavam da volta de seu relacionamento amoroso com Liam Hemsworth.  

Além de uma certa “purificação” da imagem, uma das principais características que            

conceitualizam a Era Younger Now é a reconciliação de Miley com o seu passado. Se antes                

ela “matou” a Hannah Montana e fugia de qualquer referência à sua conexão com a Disney,                

nessa Era, através de elementos estéticos, corpóreos e sonoros, como será discutido adiante,             

Miley trouxe à narrativa dessa persona a ideia de “abraçar” seu passado e integrá-lo como               

parte importante da sua história, além de permiti-lo participar, de certa forma, do presente              

também.  

Ainda que tenha cumprido certo protocolo de divulgação, como ir a programas            

televisivos importantes como The Late Nite With Jimmy Fallon e Saturday Night Live, tenha              

performado em premiações como o VMA e em shows promocionais como o festival             

IHeartRadio, o álbum Younger Now apresentou índices de vendas bem abaixo do esperado             

por uma “diva” da música pop. Na primeira semana, Miley vendeu apenas 45 mil unidades               

do álbum, incluindo o streaming. Para se ter uma ideia, o álbum Bangerz fechou sua primeira                

semana com 270 mil cópias vendidas. O site Idolator fez um comparativo com o álbum               40

Witness”, de Katy Perry, considerado um fracasso pela indústria, e em sua primeira semana              

40 Último acesso em 20/10/2019 < 
https://www.idolator.com/7669630/miley-cyrus-younger-now-first-week-sales> 

https://www.idolator.com/7669630/miley-cyrus-younger-now-first-week-sales


 

vendeu 180 mil unidades. Com a pouca demanda pelo álbum, Miley realizou apenas alguns              

shows promocionais e aparições em eventos, como o March For Our Lives, um concerto              

realizado em Washington - DC, a favor do desarmamento, e também no festival organizado              

por Ariana Grande em homenagem às vítimas do atentado terrorista que ocorreu em seu show               

em Manchester, na Inglaterra. No entanto, a cantora não saiu em turnê para divulgar o disco                

Younger Now. Ao invés disso, voltou a ser jurada da versão americana do programa The               

Voice para mais uma temporada e não continuou com a promoção do álbum. Porém, ainda               

que, as vendas do disco e a circulação de seu nome não tenham saído como o esperado, com a                   

Era Younger Now, Miley voltou a circular pela mídia mainstream, estampar capas de revistas              

e circular por mais programas de TV e rádio, algo que não aconteceu muito na Era Dead Petz. 

 

Estética 

A estética da “Era Younger Now” começa a ser revelada em março de 2017, a partir                

de uma publicação no instagram de Billy Ray Cyrus, o pai de Miley, onde sugere-se que a                 

cantora teria se casado. A publicação contém uma foto da artista com um vestido branco e                

traz a legenda “Estou muito feliz... você está feliz”. Fãs e imprensa especulava que seria a                

fotografia do casamento de Cyrus, mas, na verdade, era a imagem de uma sessão fotográfica               

de divulgação do álbum Younger Now. 

 
Figura 31: Print Screen da publicação do pai de Miley. Fonte: Instagram/Arquivo Pessoal 

 



 

É válido lembrar que, até o momento, as únicas pistas eram o crescimento do cabelo e                

algumas roupas menos coloridas ou excêntricas utilizadas no programa The Voice conforme o             

passar dos episódios da temporada. Em fevereiro, por exemplo, Miley publicou fotos de uma              

confraternização de família onde ainda exibia - mesmo que timidamente - uma roupa             

estampada com um colar bastante colorido, em uma relação remanescente com a persona             

anterior. É após a publicação do pai de Cyrus que a nova persona começa a tomar forma.                 

Sendo assim, percebe-se que a transição de personas da Era Dead Petz para a Era Younger                

Now acontece de forma mais abrupta, direta e com rupturas mais claras.  

 
Figura 32: Miley em confraternização da família em Nashville (Tennessee), em fevereiro de 2017. 

Fonte: Instagram/Arquivo Pessoal 
 

No dia 3 de maio, a entrevista na Billboard é publicada, e, assim, replicada por               

diversos outros veículos de música e entretenimento. A entrevista aconteceu no mesmo local             

da gravação do disco: o estúdio Rainbowland, que fica na casa de Miley, em Malibu. Na                

sessão de fotos que ilustra a matéria, já temos, esteticamente, a nova persona: Cyrus aparece               

de cabelos compridos, exibindo uma tintura de cabelo conhecida como “mechas           

californianas” em uma espécie de californianas com “crescimento sem cuidados” da raiz            

capilar. As luzes californianas começaram a ganhar espaço entre os anos 2008 e 2009. Elas               

são mechas mais claras nas pontas dos cabelos, inspiradas em surfistas da califórnia que              

passavam parafina no cabelo para proteger do sal do mar. No entanto, o cabelo de Cyrus                

possuía um loiro platinado nas pontas e a raiz muito escura, o que diverge um pouco do perfil                  

das mechas californianas, pois, a ideia é uma transição de cor suave, e no cabelo da artista, a                  

mecha tinha uma marcação significativa. Dessa forma, além de trazer a referência do visual              

praiano, a artista também mostra o crescimento dos seus fios de cabelo, com o qual podemos                



 

perceber, através desse elemento estético, uma transição e passagem temporal. As roupas            

utilizadas por Miley na sessão de fotos estão longe das personas excêntricas e coloridas              

incorporadas nas Eras anteriores. A começar pelo corte das peças de roupa, que está mais               

pudico: em algumas fotos, ela utiliza um vestido branco comprido, em outras, blusa branca              

simples e short jeans. Em algumas, está descalça, em outras, utiliza uma bota estilo country.               

O country, também está presente em outros elementos como no lenço vermelho e no              

cavalinho de madeira que enfeita a imagem. Essa pista é importante, pois o álbum tem como                

base sonora características desse gênero musical. As imagens possuem uma estética clara e             

em tons quente e pastel. O verde do campo é explorado em quase todas as imagens, com                 

exceção daquelas feitas na praia. Nas fotos, Miley também utiliza pouca maquiagem. Dessa             

forma, a estética visual das primeiras informações sobre a nova persona trazem como             

conceito a simplicidade.  

 

 

 

 
Figura 33: Fotos para a entrevista da Billboard. Créditos: Brian Bowen Smith  

 
No dia 11 de maio de 2017, Miley lança não só como prometido, o primeiro single de                 

seu novo trabalho, “Malibu”, como também o videoclipe da música. Nele, a artista aparece              

com a estética muito similar ao photoshoot da revista Billboard. Cyrus utiliza roupas claras -               

em sua maioria branca ou bege - e, embora algumas vezes apareça de biquíni, nenhuma delas                

parece haver algum apelo sexual. Muito pelo contrário: todas deixam Miley com uma             



 

aparência inocente e natural. O clipe é composto pela performance da cantora em vários              

ambientes, todos eles relacionados à natureza: praia, campo, cachoeira e montanha. O clipe             

também traz uma estética com o efeito matte, também conhecido como fade, e que deixa a                

produção com um leve toque vintage. Veja abaixo um exemplo desse efeito em uma              

fotografia.  

 
Figura 34: Antes e depois de uma fotografia com efeito matte. Fonte: creativeoverflow.net 

 

 
Figura 35: Print Screens do videoclipe de Malibu 

 
 

Dias após o lançamento do clipe, Miley começou a promover o single em pequenas              

performances e entrevistas em rádio. No dia 14 de maio, Miley participou do festival anual               

Wango Tango, que acontece em Los Angeles, produzido pela rádio KIIS-FM. Em sua             

primeira vez ao vivo incorporando a nova persona, a cantora vestia regata e short brancos,               

representando a simplicidade da nova Era e, ao utilizar também botas e um lenço no pescoço,                

conectava o figurino à estética country, gênero que influenciava diretamente essa nova fase.             



 

Além disso, Miley utilizou um brinco escrito “Liam”, inserindo a narrativa do relacionamento             

na estética da apresentação, já que a música - e outras mais do disco - são dedicadas a ele. 

No dia 21 de maio, Miley se apresentou no Billboard Music Awards, a premiação da               

revista Billboard. A artista apareceu no palco com cropped estilo cigano,short brancos e um              

chapéu bege. Maquiagem leve e cabelos soltos. A performance contou com projeções das             

praias de Malibu no telão e com bexigas coloridas caindo sobre a plateia no fim da                

apresentação, fazendo referência ao videoclipe, o qual foi filmado nas praias de Malibu e              

Miley, em algumas cenas, carrega balões coloridos pela areia. A simplicidade da estética das              

apresentações ao vivo dessa era é a característica central que compõe a nova persona de               

Miley. 

Até quando as cores eram primordiais na apresentação, a mistura de de estampas e              

informações estéticas foi dosada. No dia 12 de junho, Miley se apresentou no DC Pride -                

evento em homenagem ao mês do orgulho LGBT - e nesse momento permitiu um pouco mais                

de cores ao figurino, para harmonizar com a ideia de arco-íris, símbolo do movimento. E,               

embora tenha utilizado um figurino e maquiagem com muito brilho, a roupa em si, era básica:                

uma calça jeans e uma blusa branca com a logo da Happy Hippie Foundation, sua ONG. A                 

calça continha brilhos e em sua lateral estava escrito “I Love Washington”, estado onde a               

apresentação foi realizada e, para não dizer que não houve nenhum adereço, Miley estava              

com uma bolsa atravessada, em forma de coração e com a estampa da bandeira dos Estados                

Unidos. Ainda assim, a configuração estética não trazia objetos, figurinos e adereços            

excêntricos ou bizarros, opondo-se à maioria das apresentações das eras anteriores.  

 
Figura 36: Miley durante apresentação do DC Pride. Fonte: hawtcelebs.com 

 
 



 

Em 17 de agosto de 2017, Miley lança, simultaneamente, a música e o videoclipe              

homônimo ao álbum, Younger Now. A música fala sobre a relativização da jovialidade, da              

mudança que novos ciclos atraem e da importância dos momentos passados para a construção              

de uma história de vida. O clipe tem uma estética vintage, e traz elementos com referência                

aos anos 50 e 60 em várias cenas. Podemos começar apontando os figurinos de Miley, que                

veste-se à moda Rockabilly, é um dos primeiros sub-gêneros rock. Em algumas cenas, Miley              

aparece com roupas e penteados muito parecidos com Elvis Presley, artista precursor do             

movimento. A cantora, inclusive, passou a utilizar o figurino para se apresentar em             

premiações e programas televisivos, como na divulgação de Younger Now, no VMA e no              

programa da Ellen, The Ellen DeGeneres Show, um dos talk shows mais importantes da              

televisão americana. No clipe, Miley também utilizou outros looks que foram muito presentes             

na moda das décadas: jaqueta de couro, blusa masculina estilo rockabilly, e também saia              

estilo new look. O new look (novo visual) foi criado pelo estilista Christian Dior em 1947, e                 

revolucionou os figurinos femininos na época. O visual traz, como conceito, a busca pela              

feminilidade extrema e a retomada aos valores tradicionais, que, no período pós-guerra estava             

em transformação graças às conquistas das mulheres na sociedade. E, para isso, Dior             

proporcionou às mulheres cinturas marcadas, transformando o padrão de silhueta feminino,           

em contraponto ao estilo anos 20, onde os vestidos as deixava reta e pouco destacada. O New                 

Look era formado por saias volumosas, que marcavam a cintura e tinham o cumprimento              

abaixo dos joelhos, com, obrigatoriamente, 40 cm acima do chão. Ainda que no videoclipe a               

saia não aparente ter exatamente 40 cm acima do chão - ela é apenas um pouco abaixo dos                  

joelhos - é interessante ver a aproximação de Miley com os padrões tradicionais de              

feminilidade.  

Outra característica interessante para apontarmos é que, no encarte do álbum Younger            

Now - com exceção da foto de capa -, as imagens de Miley foram feitas pelo seu noivo, Liam                   

Hemsworth. E os cliques foram feitos no quintal da casa do casal. As fotos mostram uma                

Miley bem à vontade, com ternura e serenidade nas poses. Essa é mais uma característica que                

nos permite perceber as estratégias de Miley para fazer com que a estética da Era               

demonstrasse uma ideia de produção manual e intimista.  

As poucas apresentações ao vivo realizadas nessa era, seja nos programas televisivos,            

participação de shows ou nos mini-festivais de rádios comportava uma estética simples. E,             

poucas foram as vezes em que Miley utilizou figurinos muito chamativos. Para divulgar o              



 

lançamento de Younger Now, como dito anteriormente, Miley vestiu-se como no clipe, e foi              

o mais próximo que chegou de um figurino “pronto” ou específico para uma performance,              

nesse período. O que contrasta muito com suas era anteriores, onde cada aparição público              

trazia um visual excêntrico ou chamativo. Não estamos inferindo aqui que não houve             

produção ou cuidados ao pensar a estética da artista. Muito pelo contrário: pensamos aqui a               

falta de “looks” exuberantes como mais uma estratégia para apresentar essa persona ao             

público. 

 
Figura 37: Miley em performance no VMA de 2017 

 
Diferente das personas das fases anteriores, Miley trouxe, na Era Younger Now, uma             

proximidade com traços estéticos de feminilidade heteronormativa, características que muitas          

vezes foram até rejeitadas nas últimas Eras. E, mais que isso, buscou incorporar a imagem de                

“boa moça”, apagando o conceito de rebeldia trazidos pelas personas anteriores, ainda que             

sua corporeidade, como será discutido mais a frente, a contradissesse. Podemos apontar como             

exemplos: o comprimento do cabelo e os penteados utilizados pela artista (antes curto, e,              

nessa era, na altura dos ombros, onde algumas vezes - incluindo videoclipe e performances ao               

vivo - eram utilizados penteados como tranças, ou adereços como chapéus que suavizavam a              

face da artista); a modelagem das roupas que, além de fugir da sexualização da sua imagem,                

buscavam por uma harmonização de cores e estampas, contrapondo a excentricidade das            

personas anteriores (pois, tanto nos figurinos que predominavam o “branco básico” em tops e              

shorts, para apresentações ao vivo na divulgação de Malibu, quanto nos figurinos em tons              



 

rosa choque com brilho para a divulgação de Younger Now, a harmonização das peças,              

acessórios, cores e estampas prevaleciam). E, por fim, quase sempre a maquiagem utilizada             

pela artista nesse momento era básica, com o foco no destaque dos cílios e lábios com                

aplicação de gloss em cores claras, deixando apenas aquele efeito úmido, mas sem marcar.              

Algumas vezes, a artista utilizava sombra ou delineador, mas sempre respeitando a estética             

básica da persona. Dessa forma, cada detalhe contribuiu para a construção de uma persona              

calma, serena e, até mesmo, em alguns momentos, recatada.  

 

Sonoridade 

A primeira performance ao vivo de Malibu aconteceu dia 13 de maio, no Festival              

Wango Tango, da rádio norte americana KIIS FM. Miley apresentou três músicas: Malibu,             

We Can’t Stop e Jolene. A primeira pista da “Era Country” se dá a partir do momento em                  

que, ao ter espaço para apenas três músicas, Miley escolhe um cover de uma das mais                

conhecidas cantoras do gênero, Dolly Parton, a qual falaremos mais sobre, adiante. Ainda que              

“Jolene” fosse uma música já performada por Miley outras vezes, é interessante observar que,              

no lugar de apresentar uma outra música nova ou algum single antigo, a canção escolhida               

para marcar a estreia ao vivo da nova Era foi essa. 

Dias antes do lançamento do disco, Miley gravou, no quintal de sua casa, para o canal                

televisivo BBC 1 um set acústico com cinco músicas. São elas: See You Again, do álbum                

‘Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus’ (2007) e Party In The USA, do ‘Time Of Our Lives’                 

(2009); um cover de The First Time I Ever Saw Your Face, da cantora norte-americana de                

soul music Roberta Flack, e de apresentações dos novos singles Malibu e Younger Now. O               

que faz dessa apresentação um elemento importante para nosso recorte é que, a música “See               

You Again” não era performada por Miley desde 2011. E, se antes havia uma negação com o                 

passado, nesse momento ela abraça outras músicas de sua trajetória. No entanto, o arranjo              

musical da canção foi alterado, não só por estar no formato acústico, mas também ganhou               

uma sonoridade que se aproxima mais do country e uma entonação vocal mais madura. Dessa               

forma, Miley deixa cada vez mais claro o desejo pela proximidade com suas raízes. 

O disco Younger Now foi lançado dia 29 setembro e foi gravado em no Estúdio               

Rainbowland, o estúdio da casa de Miley. O disco conta com Oren Yoel - produtor de artistas                 

da música pop não tão conhecidos ou inseridos no mainstream - na produção e nos arranjos,                

mas é de Cyrus a maior participação na construção do álbum. Além dos vocais, ela também                



 

estava à frente da produção, produção executiva, direção de arte e design. A gravação feita               

em seu próprio estúdio deixa o disco mais intimista, e, vez ou outra é possível ouvir algum                 

ruído que a masterização não tenha “limpado”, ou, possa, inclusive, ter deixado lá             

propositalmente, fazendo com que a sonoridade tenha uma aparência caseira e manual. É             

possível captar esse exemplo na faixa título do disco, onde, no inicio da música, ouvimos               

barulho de chuva e de animais como grilo e sapo. Também vemos essa característica na               

terceira faixa do disco, “Rainbowland”, gravado em parceria com sua madrinha, Dolly            

Parton. “Rainbowland” começa com um recado de Dolly Parton deixando um recado em             

áudio para Miley, que assemelha-se a um áudio por whatsapp, informando que tem andado              

muito ocupada, mas que vai mandar uma gravação para ser anexada ao áudio da música. 

“Hey Miley! Sou eu, estou em Nashville. Estou a caminho de           
Dollywood , tão ocupada como você. Mas não me canso de          41

arrumar coisas novas pra fazer, não me canso. Mas enfim, estou           
empolgado em cantar com você. Então eu vou ligar meu CD player            
com você cantando. Vou colocar isso em uma fita cassete. Cantar           
junto e depois eu te envio em um CD mais tarde. Oh, eu sou tão               
tecnológica. Eu também tenho um flip phone. De qualquer forma,          
veja o que você acha. E hum, aqui vou eu” (PARTON, D. na             
gravação de Rainbowland. 2017) 
 

No fim da música também tem outra mensagem de Parton:  

"Hey Miley! Olha, eu sei que parece confuso quando estou          
cantando com você. Gostaria de poder fazer um pouco melhor.          
Pelo menos, eu não consegui entender completamente. Porque eu         
não tenho certeza da estrutura sem você. Mas acho que isso poderia            
funcionar bem, não é? Se não, como eu disse, vou escrever essa            
música de amor para você. Você provavelmente escreveu sobre um          
garoto que amava, não é? Bem..." (PARTON, D. na gravação de           
Rainbowland. 2017) 

 

A não ser, talvez, por ouvidos mais apurados ou caixas de som de alta tecnologia, o                

amadorismo da mixagem das duas vozes está quase imperceptível. No entanto, Miley parece             

fazer questão de enfatizar a “gambiarra” na produção da canção. Outro ponto muito             

importante para se destacar sobre essa canção é a parceria em si. Dolly Parton é madrinha de                 

Miley e é muito presente na carreira da cantora desde sua atuação em Hannah Montana,               42

onde Dolly atuava esporadicamente como madrinha de Hannah. E, mais do que ter conexão              

com as raízes de Miley, Dolly Parton é referência no country, pois foi uma das primeiras                

41 Dollywood é o parque de diversões temáticos de Dolly, uma das atrações turísticas mais importantes do 
Tennesse.  
42 Dolly Parton é muito amiga de Billy Ray Cyrus,pai de Miley, e, assim que Miley nasceu, ele realizou o 
convite. Apesar de não ter acontecido uma cerimônia de batismo, Parton tem uma ligação pública com Miley 
desde pequena. 



 

mulheres a fazer sucesso com o gênero. E, ter a presença da artista em seu disco, permite                 

Miley certa credibilidade ao transitar por esse terreno, onde, na entrevista da Billboard,             

admitiu ter medo da rejeição dos fãs do gênero “O fato de os fãs de música country terem                  

medo de mim, isso me machuca.” (CYRUS, M. Billboard 2017).  

A sonoridade do disco se aproxima do country, embora não esteja livre de elementos              

pop, com vocais crescentes, repetição rítmica e batidas eletrônicas. Os veículos USA Today e              

The Guardian definiram o disco como um “country-pop”. Pensamos aqui a música country             

como o gênero musical com origem nos subúrbios rurais norte americanos nos anos 20, e               

popularizando-se através do rádio nos anos 40. A princípio o country tinha chamava-se             

hillbilly, um termo pejorativo, que em português significa “caipira”. E, como a maioria dos              

gêneros musicais - e demais produções culturais - nascidas na periferia e fora do centro               

hegemônico, o hillbilly era marginalizado. Aos poucos, os artistas passaram a buscar            

reconhecimento e lutar contra essa rejeição da indústria. Porque, para atravessar o bloqueio             

que associações musicais faziam aos artistas do gênero, o country começou a se reinventar -               

ainda que atravessado pelas suas origens populares - agradando à classe média e alta dos               

grandes centros. Hoje, o country tem seu espaço tanto no mainstream - com categoria              

reservada em importantes premiações de música, como o grammy - como também na música              

fora do eixo central, com artistas independentes e vários subgêneros. O country traz em sua               

sonoridade singularidades como violão, o banjo, as gaitas de boca e o fiddle (uma espécie de                

violino, que, também pode ser substituído por qualquer instrumento que necessita de um arco              

para ser tocado). Neste álbum de Miley, além dos instrumentos de sopro e de corda, há                

também destaque para os instrumentos de arco, como o fiddle, típico do gênero e que não                

esteve presente nas eras anteriores da artista.  

Outro ponto interessante a ser observado é que não encontramos no disco nenhuma              

música enérgica ou feita para a pistas de dança, diferente de qualquer outro disco da cantora.                

É uma sonoridade calma, tranquila, e, a tirar por alguns instrumentos elétricos como o baixo e                

guitarra, poderia soar como um álbum acústico, se comparado aos seus anteriores. E, apesar              

de ter uma sonoridade diferente, ele também se encaixa em muitos momentos na formatação              

da música pop, com letras sentimentais, e algumas músicas com melodias de fácil             

assimilação e refrões que “grudam”, como em “Malibu”, “Younger Now” e “Thinkin’”. E,             

embora o disco em si não tenha uma formatação tão radiofônica como o Bangerz, pois               

músicas como “Rainbowland” ou “She’s Not Him” dificilmente tocariam em rádios           



 

mainstream, ele diferencia-se da Era Dead Petz, porque, no geral, as músicas não causam              

desconforto ou estranhamento. 

No dia seguinte à estreia, Miley fez uma live em seu instagram onde interagiu com os                

fãs, cantou músicas novas e antigas, inclusive - para a surpresa dos fãs - duas vezes The                 

Climb. Essa música é a principal faixa que pertence à trilha sonora do filme de Hannah                

Montana, lançado em 2009. A canção foi performada por Miley diversas vezes ao vivo, não               

só para divulgar o filme, como também entrou no seu EP solo - também de 2009 - Time Of                   

Our Lives e no setlist da turnê Gypsy Heart Tour. A letra da música fala sobre ter fé e                   

compara a vida à uma escalada, com percalços e vitórias. A performance dessa música nos               

diz muita coisa sobre a nova persona de Miley. A primeira é que, The Climb é uma das                  

músicas mais performadas ao vivo por Miley e havia sido deixada de tocar desde 2012, e                43

que assim como See You Again, conecta Miley às suas raízes. A segunda é que a letra da                  

música, ao falar de trajetória de vida e superação, dá pistas sobre a mensagem que a nova                 

persona de Miley quer transmitir. E, a terceira, que está diretamente conectada à segunda é               

que, no disco Younger Now, há uma faixa intitulada Inspired, que, embora não tenha ganho               

um videoclipe, é considerada seu segundo “single promocional ” e Miley a descreveu como             44

“uma nova versão de The Climb, porém mais madura”, ao performa-la no programa de rádio               

americano The Zach Sang Show. Inspired foi lançada em junho, em homenagem ao mês do               

orgulho LGBT e também é uma música com letra motivacional, assim como The Climb. Mas               

ela também tem trechos dedicados ao pai de Miley e, sua inspiração de criação foi em Hillary                 

Clinton, política publicamente apoiada por Miley durantes as eleições norte americanas           

contra Donald Trump em 2016. A candidata, inclusive, agradeceu a homenagem com uma             

carta à cantora.  

O álbum Younger Now teve uma festa de lançamento, patrocinada pelo serviço de             

streaming Spotify, no qual Miley também performou algumas músicas. O evento aconteceu            

dia 30 de setembro de 2017, em Nashville, apenas para alguns fãs e membros selecionados da                

imprensa, como a revista Rolling Stone. A escolha do lugar também foi muito propício: se,               

parte do conceito da Era é a busca por suas raízes e aproximação com o gênero country, nada                  

mais significativo do que realizar a festa de lançamento não só em sua cidade natal, como                

43 Segundo o website SetlisFM.com, veículo especialista em setlists de artistas.  
44 Chamamos aqui de single promocional a música de trabalho de um álbum que não é considerada oficialmente 
um single, e por isso, muitas vezes não ganha videoclipe ou mídia físca. 



 

também na cidade que é considerada um dos maiores centros de influência do country, por ter                

lançado vários artistas, como Johnny Cash, Kenny Rogers, Dolly Parton, Barbara Mandrell,            

Lady Antebellum e Billy Ray Cyrus, pai de Miley, além de sediar as principais gravadores e                

festivais do gênero. Na festa, além de algumas músicas do novos disco, como “Younger              

Now”, “Malibu” e “Week Without You”, Miley cantou “See You Again”, “Party In USA” e a                

música “country” do Bangerz, 4x4. Além disso, Miley apresentou, junto a seu pai, um cover               

da música “These Boots Are Made For Walking”, que era originalmente de Nancy Sinatra              

(1966), mas foi regravada por Billy Ray Cyrus em 1992. No dia, também teve espaço para                

outro dueto: “My Achy Breaky Heart”, uma das músicas mais famosas do pai de Miley. O                

mais interessante de pensar nessa seleção para o setlist da festa de lançamento do álbum é,                

através dessas músicas revisitar o passado de Miley e demarcar a influencia country no              

conceito da Era. 

Para promover a Era, Miley foi convidada para a “Miley Week” no programa             

televisivo estadunidense The Late Nite With Jimmy Fallon. O programa é um dos principais              

da entretenimento na grade de tv norte americana e é exibido de segunda à sexta no canal                 

NBC. A proposta consistia na aparição de Miley durante uma semana em diversos quadros do               

programa: esquetes, entrevista, performance musical e outros. Em um dos dias, por exemplo,             

Miley realizou, junto ao apresentador Jimmy Fallon uma apresentação surpresa no metrô de             

NYC, onde cantaram duas músicas: Jolene - canção de sua madrinha Dolly Parton - e Party                

In Usa - um de seus maiores sucessos. É interessante perceber que, embora Miley não tenha                

selecionado uma música nova para a performance, Jolene - uma balada country - marcou o               

território do gênero em que Miley estava se aproximando. Durante a Miley Week, a artista               

voltou a performar The Climb. E, embora ela já tivesse quebrado o hiato em sua live do                 

instagram, a performance na televisão pareceu legitimar esse momento.  

Como dito anteriormente, a Era Younger Now não teve uma turnê e após pouco mais               

de um mês do lançamento do disco, Miley não continuou a divulgação pelos veículos de               

comunicação e voltou a dedicar-se à temporada do The Voice. A razão, segundo ela, é de que                 

precisaria cuidar dos seus porquinhos de estimação . Porém, sabe-se também que os            45

streamings, vendas e repercussão midiática deste disco não alcançaram números muito altos.            

No entanto, Miley realizou algumas apresentações ao vivo nesse período, como a festa de              

45 http://www.mtv.com.br/noticias/8fd7ih/miley-cyrus-nao-fara-turne-de-younger-now-por-motivo-inusitado- 
Ultimo acesso em 10/10/2019 

http://www.mtv.com.br/noticias/8fd7ih/miley-cyrus-nao-fara-turne-de-younger-now-por-motivo-inusitado


 

lançamento do álbum, participação no show de Billy Joel com Paul Simon, homenagem à              

Elton John em show dedicado ao artista e parceria com cantor em apresentação do Grammy.  

 

Corporeidade 

É interessante perceber como Miley utiliza seu corpo também como um agente            

transformador nas imagens que ilustram a entrevista da Billboard. Suas poses são serenas,             

calmas e com um leve toque de inocência. Não há a famosa língua exposta ou relação com                 

sexo na sua postura. Por isso, essa entrevista é um forte ponto de ruptura e reconstrução de                 

persona.  

No videoclipe de Malibu, Miley corre pela areia da praia, sorri com leveza para a               

câmera, carrega balões pela areia, deita no campo, brinca com o cachorro, canta na cachoeira.               

Há cenas em que está cantando de olhos fechados, outras olhando para um vazio pensativa,               

mas, na maioria, olha e sorri para a câmera como se fosse para um conhecido íntimo. Ela não                  

parece interagir exatamente com a o aparelho de filmagem, e sim com seu operador. Apesar               

de ser um videoclipe muito simples, nele, a corporeidade de Miley nos ajuda muito a revelar                

essa nova persona. 

Enquanto o clipe de Malibu traz, como foco, a doçura da nova persona de Miley, em                

Younger Now o vídeo é responsável por demonstrar a pacificação de Miley com sua história.               

Para isso, Miley celebra o passado de muitas formas, e não só o seu. Como já dito                 

anteriormente, a estética volta-se para a moda dos anos 50 e nas homenagens à Elvis Presley.                

Mas, é interessante observar, não só a performance em si de Miley, mas os corpos que a                 

rodeiam. São apenas crianças e idosos. E, durante todo o clipe, tanto os idosos quanto Miley                

realizam acrobacias e performam coreografia conectando-se com questões como o          

amadurecimento e relacionando o envelhecimento mais ao estado de espírito do que ao corpo              

físico. E, ainda que Malibu concentre um nível de serenidade e calma maior que em Younger                

Now, os sorrisos, expressões tranquilas e gestos passivos que emanam do corpo de Miley no               

video, entregam também o conceito principal da Era. 

Outro ponto muito interessante nesse clipe é identificar possíveis referências ao           

passado de Miley. No começo do clipe, Miley está dormindo e acorda em uma cama branca,                

assim como no videoclipe de Start All Over (2008), seu primeiro single com Miley Cyrus - e                 

não como Hannah Montana. Em Start All Over, no entanto, a cantora está pegando no sono,                

e, em Younger Now, acordando. Em seguida, Miley aparece tocando um violão em um fundo               



 

azul, e com uma postura corporal muito parecida à performada no videoclipe de The Climb               

(2009). Depois, temos Miley dança junto à uma boneca, em cenário que assemelha-se a um               

teatro de fantoches. Desse momento, podemos tirar três referências. A primeira está            

relacionada ao clipe “Wooden Heart” (1960), de Elvis Presley. Miley utiliza, não só o              

mesmo cenário, como também performa a mesma dança e reverência que Presley faz no clipe               

com uma boneca. Outra possível referência é que, no clipe de We Can’t Stop (2013), do disco                 

Bangerz, Miley performa com uma boneca também. E, a referência mais emblemática é que,              

essa boneca está utilizando roupas iguais à de Miley quando criança. Quando, então, faz a               

reverência e abraça a boneca, estaria Miley fazendo reverência e as pazes com seu passado?               

Outro momento é quando, ao utilizar jaqueta de couro e performar uma postura agressiva,              

Miley estaria se referindo à uma parte do videoclipe de Can’t Be Tamed (2010). E, por fim, a                  

coreografia feita por Miley e dançarinos no final do vídeo tem muitos passos iguais à               

performance de  Let's Dance (2007) na turnê Best of Both Worlds. 
As inferências, no entanto foram feitas por fãs da cantora em redes sociais e fóruns                

dedicado à ela, mas, em uma entrevista à MTV, para divulgar sua performance no VMA,               

Miley afirmou que nenhuma dessas referências foi proposital. Mas ela também disse que             

achou essas inferências feitas pelos fãs muito interessantes, porque mesmo que não estivesse             

tentando, intencionalmente, refazer algo que já fez, isso aparece de forma natural, pois aquilo              

também é parte de quem ela é . 46

 

46 Resposta traduzida e adaptada de Miley da entrevista à MTV. Disponível em: 
<https://web.facebook.com/watch/?v=1398780510191619> 

https://web.facebook.com/watch/?v=1398780510191619


 

 
Figura 38: As possíveis referências do clipe de Younger Now encontradas por fãs. Fonte da Imagem: Tudo 
Miley/ Gabriel Monteiro. Do lado direito, de cima pra baixo: Clipes de Start All Over, Can’t Be tamed, The 

Climb e We Can’t Stop. Do lado esquerdo, frames de Younger Now. 
 
 

 
Figura 39: Miley quando criança utilizando a mesma roupa que a boneca do clipe. Fonte: MusicUniverse 

 



 

  
Figura 40: Videoclipe de “Wooden Heart” de Elvis Presley e “Younger Now” de Miley  

 
 

A performances de Younger Now no VMA não foi tão simples quanto a de Malibu no                

Billboard Awards. Além dos elementos estéticos inspirados no country, Miley levou os            

dançarinos do videoclipe para o palco. Essa foi a apresentação mais “completa” - pensando na               

estrutura que uma performance de música pop em uma premiação musical sugere - com              

estrutura de palco (Miley deslocou-se por toda a arena fazendo performances em diferentes             

partes de um grande palco), com figurino e troca (além de utilizar o figurino similar ao do                 

videoclipe, acrescentou uma saia estilo new look no final), dançarinos (idosos e crianças             

realizando diferentes performances) e coreografia performada por Miley. Foi a única           

apresentação da Era com tantos elementos usuais em performance dentro do contexto do pop. 

Como já foi dito, Miley não saiu em turnê, mas fez shows em pequenos festivais de                

rádios e programas televisivos como o Today Show e IHeartRadio, além de se apresentar em               

premiações e talk shows. Nesse momento, suas performances são mais brandas, contidas e             

passam longe de qualquer tipo de sexualização. No show do IHeartRadio, por exemplo, ao              

apresentar Week Without You, Miley está tocando um violão e posicionada de peito estufado e               

uma postura parecida com a de Elvis Presley em algumas performances. No mesmo evento, é               

interessante observar uma música já discutida anteriormente: Party In Usa (2009). Esse é um              



 

dos principais singles da cantora, e dificilmente está fora de seus shows. E, se antes Miley                

utilizava objetos fálicos ou realizava performances sensuais em um pole dance, nesta Era             

Miley canta a música com danças discretas e, no máximo, com mãos para o alto para animar a                  

plateia. Em todas as vezes em que apresentou a canção na Era Younger Now, ela performou a                 

música dessa mesma forma.  

Se a construção da narrativa dessa Era é sobre a inversão da rebeldia, é através de uma                 

postura recatada, contida e suave que o corpo de Miley agencia o conceito de calma e                

tranquilidade para essa persona.  

 

3.5 Roteiro Performático e o Drama Social 

Como discutimos no capítulo anterior, podemos entender a construção de personas           

como roteiros performáticos (TAYLOR, 2013), onde existem direcionamentos previamente         

agendados, como em um roteiro teatral, e mostram ao ator quais caminhos seguir em sua               

performance. Mas, que, é preciso estar atento às eventuais rupturas que possam surgir.             

Quando pensamos nas três personas analisadas de Miley, podemos inferir que existe um             

roteiro a partir de um conceito estipulado para cada Era, onde a estética, a narrativa e a                 

corporeidade são agentes que permitem a compreensão do público da configuração de uma             

rede que forma a nova persona. 

Para uma melhor análise desse processo de transição e construção de um roteiro             

performático, Taylor (2013) cita o antropólogo Victor Turner, estudioso sobre símbolos,           

rituais e ritos de passagem e explica suas quatro categorias para observar o drama social. Para                

Turner (2008), os Dramas sociais são “unidades de processo desarmônico que surgem em             

situação de conflito” e que nos permite uma análise estrutural para entender a formação do               

sistema conflitual. E eles podem ser observados em quatro fases, são elas: 

●  A ruptura ou uma fissura;  

A ruptura ocorre com um grupo ou pessoas dentro de um mesmo sistema de              

relações sociais e é “sinalizada pelo rompimento público e evidente ou pelo            

descomprimento deliberado de alguma norma crucial que regule as relações          

entre as partes” (TURNER, 2008). 

● A crise, onde essa fissura é fomentada; 

Na crise, há uma tendência que a ruptura se alargue. Ela não pode ser              

desprezada ou ignorada, pois é um aspecto ameaçador e “desafia os           



 

representantes da ordem a lidar” com um limiar “entre as fases relativamente            

estáveis do processo social”. 

●  A ação reparadora, que busca conter a expansão da crise; 

O terceiro momento é uma “ação corretiva” que tem a finalidade de “limitar a difusão               

da crise”, através de “mecanismos de ajuste e regeneração”. 

●  O desfecho, a reintegração, o reordenamento das normas sociais. 

 

 

Neste momento, vamos utilizar os quatro momentos em que Turner divide um drama              

social para analisar o encontro dos elementos narrativos, estéticos, sonoros e corporais            

mencionados anteriormente no capítulo, agindo como mediadores em momentos estratégicos          

para a construção das personas analisadas de Miley 

 

 

Era Bangerz 

●  A ruptura ou uma fissura;  

É possível apontar a mudança estética do corte de cabelo como primeiro ato             

importante de ruptura da Era Bangerz. E, somado à isso, temos também as experiências              

sonoras com rappers, a rebeldia na construção da narrativa e a performance ousada nesses              

videoclipes, como os momentos chave de rupturas para a construção da nova persona.  

 

● A crise, onde essa fissura é fomentada; 

Nesse momento, Miley trouxe à frente (oficialmente) tudo aquilo que lhe fazia            

diferente da “Miley da Disney”: performance e figurinos excêntricos, facilidade de falar e             

performar sobre sexo, apologia a drogas ilícitas, e vocabulário considerado vulgar e imoral. 

Podemos considerar aqui, a performance no VMA e sua a repercussão como o clímax              

da críse na imamge de Miley, pois ela rendeu muitas reportagens e comentários nas redes               

sociais que fizeram toda a diferença na construção dessa persona. E, apesar de a construção               

da persona ser, de certa forma, intencional, Miley precisou lidar com uma ruptura em função               

de um acontecimento efêmero, que foi a viralização dessa performance nas redes. Sua             

apresentação na premiação oficializou a cisão entre a Miley artista de um canal televisivo              



 

infantil e uma artista pop que busca  se dessocializar dessa imagem.  

 

●  A ação reparadora, que busca conter a expansão da crise; 

É nesse momento, após o “escândalo” da premiação, e, principalmente com o            

documentário “The Movement” , que Miley intensifica esse discurso para se aproximar de um              

público jovem e legitimar-se como uma artista autêntica. 

Miley também abraça todos os elementos corpóreos e visuais que fazem parte dessa             

nova persona, mesmo os que foram apropriados como memes, e os transforma em ícones que               

ilustram sua nova personagem. Ela passa então a utilizar todos esses ícones em suas              

apresentações - em figurino e cenário -, encarte de cd e produtos de merchandising. Na               

“Bangerz Tour” por exemplo, todas as músicas tinham figurino e/ou cenário próprio. E, em              

pelo menos um deles, uma referência à esses ícones. Além disso, Miley incorporou detalhes              

relacionados à sua vida pessoal, como seu cachorro Floyd, já mencionado acima, que ganhou              

uma homenagem em uma das músicas do setlist da turnê, traçando relações de proximidades              

com o público.  

Se há falhas na correção, há uma possível “regressão à crise”. Turner relata guerras e               

revoluções como consequência dessas falhas dentro de um drama social em um contexto             

político, por exemplo. Mas, pensando no contexto da cultura pop, e no corpus, caso Miley               

não tivesse conquistado um diálogo com o público e a mídia e legitimado seu espaço,               

poderíamos prever uma queda de sua popularidade.  

 

 

●  O desfecho, a reintegração, o reordenamento das normas sociais. 

 

O processo desse drama social mostra como a soma de vários elementos foram             

importantes para que o público pudesse realizar uma nova leitura sobre a cantora. Sua              

rebeldia e irreverência captou a atenção do público, mas seu investimento em estratégias para              

legitimar seu trabalho permitiram uma aceitação maior da crítica sobre uma ex-cantora da             

Disney tentando se desvincular do cordão umbilical da emissora. Cordão esse que era             

presente no imaginário do público, induzindo a uma estereotipação da artista. 



 

Essa nova persona trouxa à Miley mais do que buzz, trouxe números. A “Bangerz              

Tour” foi a turnê - sem vínculos com a Disney - mais lucrativa da carreira da cantora.                 

Aumentou seus seguidores nas redes sociais. Quebrou recordes no youtube. Atingiu boas            

posições nos charts da Billboard. Conquistou, enfim, um saldo positivo apesar das críticas e              

receios iniciais da mídia e do público.  

 

Era Dead Petz  

●  A ruptura ou uma fissura;  

A ruptura acontece no lançamento gratuito do álbum, onde Miley, de certa forma, rompe com               

uma estrutura da indústria mainstream que induz que o artista necessita de uma grande              

gravadora para mediar a publicação do seu trabalho, e por consequência deve aceitar uma              

certa curadoria e interferência no projeto 

● A crise, onde essa fissura é fomentada; 

A crise acontece com o período referente à turnê do disco, no qual 

Miley incorpora todas as excentricidades que essa persona traz, tanto no estético, na             

sonoridade ou na performance corporal. E, com isso, aumenta a reputação rebelde e             

subversiva da artista. 

●  A ação reparadora, que busca conter a expansão da crise; 

A comédia natalina “A Very Murray Christmas” é o momento no qual Miley busca              

demonstrar sua flexibilidade em transitar tanto carregando uma performance de rebeldia           

quanto na ordinária. Porque, pensando o natal como uma festa familiar, é interessante             

observar sua busca pela relação com a data e aparição em uma produção mainstream, atuando               

sem elementos estéticos excêntricos ou quando sua imagem está relacionada à rebeldia e             

suas intenções artísticas voltadas para as produções independentes.  

●  O desfecho, a reintegração, o reordenamento das normas sociais. 

O desfecho dessa persona é a sua reintegração na mídia mainstream, através da sua              

participação como jurada no programa de calouros The Voice. Com isso, Miley voltou a              

ganhar mais atenção da mídia tradicional e circular pelos principais meios de comunicação.             

E, ao começar a construir uma nova persona, já estava previamente inserida novamente em              

grandes plataformas de comunicação.  

 



 

Era Younger Now 

 

●  A ruptura ou uma fissura;  

Publicação do pai que mostrava a nova estética de Miley é a ruptura com sua persona                

hippie anterior. Nela, podemos ver a cisão do excentricismo nas roupas e até na performance               

facial - pois na imagem vemos apenas um sorriso calmo - e ter a primeira pista da construção                  

da nova persona. 

● A crise, onde essa fissura é fomentada; 

Ao declarar que está “limpa” e não fuma mais maconha, em entrevista para a              

Billboard, Miley está apagando todo o discurso rebelde e subversivo que trouxe nas duas              

últimas Eras. Nesse momento, todas as manchetes dos veículos de comunicação voltaram-se            

para a Miley “curada” do vício. Somando a isso, o lançamento do clipe de Malibu, onde sua                 

performance corporal expressava uma moça leve e feliz, a estética trazia a sensação de um               

cenário de natureza vintage, com suas roupas simples e neutras e uma sonoridade de um pop                

mais leve, oficializou a construção da persona Younger Now. 

●  A ação reparadora, que busca conter a expansão da crise; 

Na performance de Younger Now no VMA, Miley traz diversos elementos           

importantes para uma apresentação de música pop que se espera de uma grande premiação, e               

que não havia sido ofertado por Miley até então: dançarinos, figurino chamativo (com direito              

a troca), aproveitamento da estrutura de palco e um novo arranjo para a música. Esse               

momento mostra uma tentativa de aproximar a Era simplista de Miley com a riqueza de               

elementos que enfeitam uma Era da música pop. Nessa apresentação inclusive, Miley dança e              

mexe os quadris, algo extremamente raro nessa fase.  

●  O desfecho, a reintegração, o reordenamento das normas sociais. 

Ainda que essa não tenha sido uma das Eras financeiramente mais rentáveis, é possível              

perceber também sua conciliação com a Mídia após a crise, onde a artista que era               

representada como “jovem rebelde”, passa a ser referida por conotações amenas. 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

Considerando as ideias apresentadas, nosso objetivo foi contribuir para o          

entendimento das estratégias performáticas de artistas para circularem em novos espaços e            

lidarem com as exigências de "novidade"e ëfemeridade que acompanham a música pop,            

através da criação de personas. Essas personas podem ser alter-egos, como já foi utilizado por               

David Bowie, onde o artista muda completamente sua identidade, ou simplesmente um novo             

conjunto de características que possibilitem ao público a leitura dessa nova imagem, como o              

corpus do artigo.  

Para isso, buscamos nos estudos de cultura e música pop (JEDER; SÁ; SOARES)             

entender o contexto, o panorama e as nuances que cercam a discussão do campo. Como               

resultado, elencamos as seguintes questões: 

Para se pensar a estratégia de personas, precisamos também trazer para a discussão a              

ideia de “Era”. Porque, se tratando de estudos culturais da música pop, é necessário entender               

o vocabulário absorvido pelo público que consome o gênero, e, sendo assim, encontramos             

esta palavra em muitos momentos da pesquisa ao fazer coleta de material referente a              

mudança dos ciclos dos artistas e reinvenção de carreira. A partir disso, percebemos que a               

divisão de ciclos nesse contexto implica, não necessariamente a partir de uma agenda com              

datas bem definidas e sim de momento de rupturas que possam marcar o inicio e fim do                 

período.  

Dessa forma, propusemos quatro categorias que nos possibilitaram entender a          

estrutura e formação das personas: Narrativa, Estética, Corporeidade e Sonoridade. Durante           

cada “Era”, encontramos momentos em que analisar a estética, por exemplo, foi fundamental,             

já em outros, a sonoridade era era a principal responsável pela construção do conceito do               

conceito da persona. Outras vezes, um recorte era analisado sob a perspectiva das quatro              

categorias. E, assim, foi possível entender como agentes humanos e não humanos (LATOUR,             

2008) possibilitam a reinvenção de ciclos da carreira de um artista da música pop.  

Outro ponto importante que coletamos como resultado é que, a construção da persona,             

além de ser a soma dessas camadas, é também realizada de forma gradual. Há momentos de                

ruptura durante os momentos de transição, mas, dificilmente uma persona “nasce” sem antes             

dar pistas sobre sua narrativa. E, ao analisar a trajetória de Miley, percebemos que essa               

ruptura se repete, ainda que de formas diferentes. Na Era Bangerz, o corte de cabelo foi o                 

começo das pistas. Na Era Dead Petz, foi a gravação de Lucy In The Sky With Diamonds com                   



 

o The Flaming Lips. Já na Era Younger Now a transição foi um poucos mais abrupta, mas,                 

ainda assim, era possível ver a transformação de Miley ao decorrer da temporada do              

programa The Voice. Todas essas camadas aparecem primeiro nas pistas, e, depois, se             

concretizam na persona. 

Não nos propusemos aqui, no entanto, a avaliar a veracidade do discurso de Miley a               

partir dos seus dramas sociais vivenciados e consequente de seu crescimento pessoal. E sim              

destrinchar e entender como foi possível construir uma nova persona, entendendo o processo             

e os elementos utilizados. Afinal, acima de tudo, estamos lidando no foco principal da              

pesquisa com atores humanos, os quais estão sujeitos a falhas, rupturas e desvios de um               

roteiro pré estabelecido em função do happening. (TAYLOR, 2013) . Afinal, se depender             

apenas do discurso do artista, sem um olhar mais apurado pelas bordas que o cercam,               

esbarraríamos no discurso de que aquele é seu “verdadeiro eu”, e não conseguiríamos realizar              

uma análise mais profunda. Com Miley, por exemplo, até em momentos como a morte do seu                

cão Floyd, que rompia com um roteiro de “desapego e rebeldia” para um crossover entre a                

“Miley real” e a “persona produzida”, Miley os incorporava em sua personagem, dificultando             

o olhar do público para a “Miley do Bangerz” como uma persona estratégica, e sim como                

parte verdadeira do seu “novo eu”. Por isso, nosso interesse foi entender uma certa “estrutura               

padrão” que o processo de construção de personas possa trazer. E, ainda que alguns artistas               

façam pouco mais ou pouco menos desses processos, é possível encontrar similaridades no             

desenvolvimento da estratégia. 

Dessa forma, buscamos pensar na estratégia da construção de personas como um            

fenômeno da cultura pop, e que pode corresponder não só à Miley Cyrus - como já dito                 

anteriormente, como David Bowie e Avril Lavigne - como também a outros artistas e nos               

ajudar a lançar um novo olhar sobre esse fenômeno da música pop. Sugiro que, a partir deste                 

trabalho novos estudos sobre personas podem ser impulsionados, como a análise de outros             

artistas de se utilizam dessa estratégia e nas nuances e especificidades que eles podem trazem               

além das especificidades da Miley. Além do campo da música, este estudo também pode se               

desdobrar para entender a construção de personas por sujeitos que pertencem à outras esferas              

artísticas, como cinema ou dança, construindo assim, uma ampla rede de conhecimento sobre             

esse fenômeno da cultura pop. 
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