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“A separação por longos anos não 

cava 

Brecha que em instantes não se 

preencha 

A ausência da feiticeira 

Não invalida o encantamento 

As milenares cinzas 

Remexidas pela mão 

Que as atiçou quando eram chama 

Haverão de acordar e 

compreenderão” 

Emily Dickinson 

 

“It's all such a blur when time 

goes so quickly 

Trying to hang on to the way that 

you'd like things to stay 

You trace back the seconds recall 

the details 

From someone will, to someone 

does 

To someone did, you know I did.” 

Adrian Borland   

 

Existe uma dicotomia entre a sua 

nostalgia por certos elementos de 

entretenimento e sociedade e o fato 

de você estar interessado em música 

e ideias sobre refazer o mundo, 

querer o mundo avançando, criar um 

futuro melhor? 

 

Definitivamente. Mas seria bom ter 

as duas coisas. Há um lado 

acolhedor do cérebro que precisa 

ser confortado e há um lado do 

cérebro que precisa ser empurrado e 

puxado. E eis o seu artigo aí. 

Morrissey em entrevista à revista 

Uncut, maio de 2006 
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RESUMO 

 

 

 
A tese propõe investigar como as articulações entre música pop, memória e as mediações online 

materializam um fênomeno que chamamos de narrativas nostálgicas autobiográficas em redes 

sóciotecnicas. A partir de um conjunto de comentários postados em vídeos da banda britânica 

The Smiths disponíveis na plataforma YouTube, analisamos estes relatos como textualidades que 

denota a presença do passado como aspecto distintivo da fruição musical na contemporaneidade. 

Partimos da hipótese inicial de que, como estrutura de sentimento (WILLIAMS, 1979), a 

nostalgia ganha dimensões históricas em nosso tecido social até se explicitar como uma marca 

importante na produção e no consumo da cultura pop, um processo apontado por Reynolds 

(2011) como retromania. Como exemplo da presença deste pathos no contexto do rock, 

examinamos a trajetória dos Smiths, banda que esteve ativa entre 1982 e 1987, realçando a 

nostalgia como uma característica central de suas expressões líricas, sônicas e materiais e 

entendendo que as vinculações entre o grupo e este tema possibilitaram atrelar à banda uma 

marca identitária e performática singular em relação aos gêneros e cenas musicais do período em 

que atuaram, o que justificou uma sólida conexão com fãs e ajudou a constituir uma permanência 

afetiva após o fim da banda. Inferindo que este apego ganha outras tessituras com as novas 

tecnologias de comunicação, analisamos as relações entre música e memória a partir de seus 

agênciamentos cotidianos e moduladores do self (DENORA, 2000), interrelacionando-os em suas 

possibilidades de mediação no contexto da cultura digital, a partir de arranjos sócio-técnicos que 

envolvem perspectivas subjetivas, materiais e sócioculturais (VAN DIJCK, 2007; PEREIRA DE 

SÁ, 2016). Esta conjuntura modela os processos interacionais realizados em plataformas como o 

YouTube, que em sua vocação como arquivo e espaço heterotópico (FOUCAULT, 2011) se 

posiciona como um lugar privilegiado para a expressão da memória através dos relatos de si 

(ARFUCH, 2010). Após a discussão dos principais conceitos convocados por estes debates, 

investigamos os comentários de três clipes dos Smiths disponíveis na plataforma, balizando este 

material empírico como performances de gosto dos usuários (HENNION, 2001) a partir de um 

escopo categorial que dá corpo ao que chamamos de narrativas nostálgicas autobiográficas, 

enfatizando o papel da banda, do espaço e do público enquanto articuladores de um evento 

distinto no consumo de musica na contemporaneidade.   
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ABSTRACT 

 

 
The thesis proposes to investigate how the articulations between pop music, memory and online 

mediations materialize a phenomenon that we call nostalgic autobiographical narratives in socio-

technical networks, based on a set of comments posted on videos of the British band The Smiths 

available on the platform YouTube empirically analyzed as reports that denote the presence of the 

past as a distinctive aspect of musical enjoyment in contemporary. We start from the initial 

hypothesis that, as a feeling structure (WILLIAMS, 1979), nostalgia gains historical dimensions 

in our social fabric until it becomes explicit as an important mode in the production and 

consumption of pop culture, a process pointed out by Reynolds (2011) as retromania. As an 

example of the presence of this pathos in the context of rock, we examine the trajectory of the 

Smiths, a band that was active between 1982 and 1987, highlighting nostalgia as a central feature 

of their lyrical, sonic and material expressions, understanding that the links between the group 

and this theme made it possible to tie to the band a unique identity and performance mark in 

relation to the genres and musical scenes of the period in which they acted, which justified a solid 

connection with fans and helped to constitute an affective permanence after the end of the group. 

Inferring that this attachment gains other dimensions with the new communication technologies, 

we analyze the relationships between music and memory based on their daily agencies and 

modulators of the self (DENORA, 2000), interrelating them in their possibilities of mediation in 

the context of digital culture, based on socio-technical arrangements that involve subjective, 

material, and socio-cultural perspectives (VAN DIJCK, 2007; PEREIRA DE SÁ, 2016). This 

conjuncture models the interactional processes carried out on platforms such as YouTube, which 

in its vocation as a file and heterotopic space (FOUCAULT, 2011) is positioned as a privileged 

place for the expression of memory through biographical narratives (ARFUCH, 2010). After 

discussing the main concepts called for by these debates, we investigated the comments of three 

Smiths clips available on the platform, marking this empirical material as performances of the 

taste (HENNION, 2001), from a categorical scope that embodies what we call nostalgic 

autobiographical narratives, emphasizing the role of the band, the site, and the public as 

articulators of a distinct event in the consumption of music in contemporary times.   

 

Keywords: pop music; memory; nostalgia; The Smiths; YouTube. 
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Ask1: uma introdução 

 

10 de Maio de 2019, me lembro desta data pois é aniversário do meu irmão. Estou em 

Manchester, a cerca de cinco quilômetros de distância da região central da cidade britânica, 

no bairro de Stretford. A mudança na paisagem é visível: arborizada e tranquila, esta 

vizinhança em nada se assemelha com o excesso de informações que Manchester Center 

oferece. Lá, em curtas caminhadas, temos acesso à importância que a cidade tem para o 

mundo – algo que seu orgulhoso povo faz questão de frisar – por meio de muros, museus, 

praças, estações de trem e antigas indústrias. Como dizem os mancunianos com seu dialeto 

próprio,  foram aquelas ruas que testemunharam o nascimento do capitalismo e do socialismo. 

Não é pouco. 

Stretford também se diferencia de seu logradouro mais próximo, Old Trafford, que 

abriga o estádio de futebol do Manchester United e um dos museus celebrados da cidade, o 

Imperial War Museum. Exceto a presença de um grande shopping e algumas lojas de 

conveniência, o bairro pode ser caracterizado como sleepy, uma expressão usada pelos 

britânicos mais animados (e essa nação sabe festejar) para denotar uma área como esta, sem 

maiores badalações, estritamente residencial, dividida em duas partes pelo rio Mersey.  

Uma via típica deste cenário é a King´s Road, rua perfilada de casas que parecem 

rigorosamente iguais. Talvez também por tudo isso, uma funcionária de um salão de beleza – 

estabelecimento que bizarramente quebrava um pouco a monotonia visual do endereço – me 

perguntou porque frequentemente algumas pessoas estranhas ao bairro, munidas de máquinas 

fotográficas ou celulares, “viviam passando por ali”, sem qualquer motivação aparente. “By 

the way”, ela me questiona, desconfiada, “por que eu mesmo, um brasileiro, estava ali” e, 

afinal de contas, o que iria fazer com a caneta emprestada por ela? 

Comecei a explicar à prestativa moça que seu estabelecimento se situava entre dois 

pontos importantes para uma peregrinação específica de devotos: no número 384 daquela rua 

estava a casa onde Stephen Patrick Morrissey passou a maior parte de sua adolescência. Foi 

naquela porta que, em maio de 1982, Johnny Marr bateu perguntando ao morador se ele teria 

interesse em integrar uma banda de rock. Naquele ordinário endereço, cenário de fotografias 

 
1 “Pergunte”, em tradução do autor. Citação à canção dos Smiths presente no álbum The World Won´t Listen 

(EMI, 1987). Todos os intertítulos presentes neste trabalho seguirão este formato: citações à títulos ou trechos de 

letras da banda, assinados por Morrissey e Marr, acompanhados de sua tradução e sua referência fonográfica. As 

demais traduções (letras, citações em língua estrangeira) também são de nossa autoria. 
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minhas minutos antes, residia, além de um atual inquilino que deve se assustar ou se 

incomodar com malucos registrando sua casa hoje em dia, a gênese do The Smiths. Aquele 

lugar conservava o marco inicial da história de um dos nomes mais importantes na paisagem 

musical de Manchester para alguns e da última banda que realmente importou, para outros, 

distinções diferentes de grandeza, mas que ajudam a explicar a estranha movimentação em 

sua frente. 

Assim, sem estátuas, praças batizadas como homenagens ou qualquer tipo de placa ou 

indicação específica, Stretford abrigava o santo graal do Smithdom, termo referente aos fãs-

apóstolos do grupo – substituindo nesta mitologia o cálice por uma maçaneta. O que nos leva 

ao segundo ponto e, afinal, o que me levou a pedir o empréstimo à jovem britânica: uma 

pequena ponte atravessando o rio, ao lado da rua. Talvez ela e, até mesmo, outros vizinhos 

não soubessem, mas aquele equipamento público de uma cotidianidade quase anônima, tinha 

um nome: era a Iron Bridge.  

Em um típico arranjo da cultura de fãs, a ponte, referenciada pelo grupo na canção 

Still Ill (dos versos “Under the iron bride we kissed/And although i ended with sore lips2”) se 

transfigurou em outra espécie de santuário smithiano, com inscrições de pessoas de todo o 

mundo fazendo piadas (“Estive na sua casa e encontrei uma família estranha lá, Morrissey”, 

escreveu uma fã italiana), declarações de amor (“Eu te amo, Morrissey”, em variadas línguas) 

e obviamente, citações de muitas das canções do grupo. O haterismo se faz presente também, 

com uma pichação bem explícita com o dito: moans! (“lamentações”, ou, em uma tradução à 

brasileira, “mimimi”). Seus poucos metros de extensão, sem nenhum aviso prévio, configuram 

uma experiência importante para os amantes dos Smiths, uma demonstração físico-espacial 

(em uma cidade plena destes simbolismos) de que o grupo não foi esquecido.  

Trabalhando ali ao lado, a manicure britânica não sabia exatamente da existência 

daquilo. Mas me emprestou a caneta, muito simpática. 

Horas depois segui para a outra ponta da cidade, Salford, área ainda mais desprovida 

de glamour, algo evidente não apenas em sua vizinhança (povoada por casas menores e 

menos elegantes) mas também nos rostos incrédulos dos operários que tentavam ajudar este 

pesquisador/turista a chegar no local procurado, o Salford´s Lads Club. Na maior parte do 

tempo no entanto, os moradores sequer reconheciam o lugar o qual me referia – a maioria não 

tinha ideia do que se tratava. Ou seja, apesar de incluir o nome da região, este ‘clube de 

cavalheiros’ não denotava ser motivo de orgulho aparente para os moradores; parecia apenas 

 
2 “Debaixo da Iron Bridge, nos beijamos/E ainda assim, terminei com lábios doloridos”. Citação à canção 

presente em The Smiths (EMI, 1984). 
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ser o resquício de uma tradição há muito perdida na Inglaterra, a dos espaços recreativos 

regionais.  

Fundada em 1903, a instituição situada entre a St. Ignatius Walk e a Coronation Street 

estava esquecida na paisagem de Salford até 1986, ano em que os Smiths resolveram usar 

uma foto posando em sua entrada no encarte do álbum The Queen Is Dead. A imagem se 

tornou icônica para fãs do grupo e o local se transformou em mais uma parada obrigatória3 

para os peregrinadores que ansiavam repetir o ato eternizado pictoriamente no disco; gesto 

que se tornou uma credencial importante para o capital cultural do Smithdom.  

Em uma quinta-feira à tarde, fiz uma extensa caminhada em um raro dia de sol na 

cidade inglesa, apenas para ser recebido por uma inesperada chuva ao me aproximar do local. 

Além do temporal, acredito que o fato do local estar fechado ajudava a explicar a ausência de 

outras pessoas no clube ou em seus arredores – mas naquela altura, o pior na verdade seria ter 

a minha foto atrapalhada pela intempérie. Sentado na porta do Salford´s Lads Club pensava 

no quanto valem determinados simbolismos (chovia muito, fazia frio, Manchester tinha 

paisagens lindas a serem vistas etc.) quando, de repente, assisto a um táxi estacionar na frente 

do local.  

Do veículo, sai um sujeito que tem um perfil que compõe o (meu?) imaginário do fã 

europeu dos Smiths: magro e pálido, óculos de grau, por volta dos cinquenta anos, um guarda-

chuva que parecia sempre a postos descansando no braço. Ao vir ao encontro com o ensopado 

brasileiro, a desnecessária pergunta “o que você faz aqui?” foi prontamente substituída por 

“Can you take a picture for me, mate? I can take yours too”. Em um sinal de reconhecimento 

mútuo, o homem e eu nos tornamos ‘melhores amigos’ para o momento: afinal, quem mais 

estaria debaixo de uma tempestade, tentando tirar fotos de uma porta sem nada especial nos 

subúrbios de Manchester, sendo olhado suspeitamente pelos moradores locais e longe das 

sedutoras atrações turísticas de seu centro?  

Curiosamente (ou não...), os Smiths eram apenas um de nossos pontos de interseção 

afetiva. O escocês Iann também era jornalista especializado em música, com passagens por 

veículos franceses e um grande fã de futebol – inclusive assistira à Copa do Mundo no Brasil 

em 2014. Sua paixão por ambos foi a justificativa para longas horas de voo, já que saiu da 

Austrália, onde vive, para estar na Inglaterra naquela semana apenas para marcar presença em 

 
3 Na época do lançamento do álbum, os conservadores gerentes do Salford Lad´s Club fizeram questão de tentar 

se descolar da imagem de um grupo que então lançava um álbum que atacava criticamente o sistema de classes 

britânico, batizado de The Queen Is Dead. Logo perceberam que turismo de fãs era mais rentável que o apego 

aos velhos valores e passaram a assumir, orgulhosamente, a relação com os Smiths. Hoje em dia, aos sábados, o 

clube é aberto e oferece uma exposição permanente dedicada à banda. 
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um encontro entre fãs que fazem parte de um fórum na internet dedicado à outra notória 

banda nativa da cidade, o The Fall e, se possível assistir ao Manchester City ser campeão dali 

alguns dias.  

É o tipo de programa que eu também faria, se ganhasse (muito bem) em dólares ou 

euros; de maneira que as diferenças também se estabeleciam de forma marcante. Além de ter 

idade o suficiente para ter acompanhado o surgimento dos Smiths – seu primeiro encontro 

com a banda foi, como muitos, a marcante apresentação do grupo no programa Top of The 

Pops, em novembro de 1983, menos de um ano após o meu nascimento – Iann assistiu à 

banda de Morrissey e Marr em algumas ocasiões. Enquanto esperamos juntos o tram em 

Media City, ele se lembra com especial afeição de uma turnê que a banda realizou por 

minúsculas ilhas e vilas do território britânico, incluindo a cidade onde ele então vivia. Pela 

escolha do grupo em visitar locais distantes de qualquer cartografia pop ou do showbusiness, 

o escocês reconhece que se sentiu visibilizado, agraciado, notado; mais do que isso, se 

percebeu em comunhão, se sentiu parte de uma comunidade.  

Por fim, um pouco nostálgico, Iann me revela que o grupo foi uma potência formativa 

para sua própria identidade, a partir de seu entendimento de que os Smiths eram uma banda 

dele e a postura, visual, música e letras do grupo agenciaram quem ele viria a ser. Nos 

despedimos celebrando o poder da música em proporcionar bons encontros, com a promessa 

de quem sabe, nos encontrarmos na mesma cidade daqui há alguns anos durante o que hoje 

parece impossível: o show de reunião da banda.  

Já sozinho, avaliando os dois episódios do dia na cidade, pensei em uma questão que 

me pareceu esclarecedora em relação à minha pesquisa. De forma bem simplória, tanto a 

manicure em Stretford quanto o australiano em Salford atestam que também existem, entre as 

tantas e múltiplas divisões possíveis no mundo, dois tipos de pessoas: as que não possuem 

nenhum apego ou nem sabem quem são os Smiths (mesmo estando cotidianamente conectado 

com parte importante e ‘invejável’ da cosmologia da banda) e as que sabem quem são eles e, 

por razões de diversas ordens, a banda não apenas ocupa uma fatia importante da vida dessas 

pessoas como também as ajuda a entender quem elas são.  

Por meio dessa empiria quase involuntária, entendi que esta tese se debruça sobre o 

segundo caso em suas dimensões relativas à música, memória, identidade e à expressão 

afetiva, por meio das articulações comunicacionais que dão a ver todos estes aspectos em um 

mundo onde a) a banda não existe mais desde 1987 e b) o afeto nostálgico por ela segue de 

forma instigante, não apenas ‘fisicamente’ (como no meu encontro com Iann), mas também e, 

especialmente, em redes de interação sociotécnicas no ambiente da internet.  
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Em suma, proponho um exame sobre o fã que encontrei em Manchester, endereçado 

para a britânica que parecia não entender o porquê de todo este vínculo emocional com uma 

banda que não existe mais.  

Os dois casos vividos em uma sequência de horas me inspiraram a tentar responder 

duas das perguntas principais que norteiam este trabalho e que se repetiram em congressos, 

seminários, conversas informais em todo o meu percurso: por que os Smiths e qual a relação 

deles com a questão da nostalgia? Por que me instiga mais a relação que um escocês mantêm 

com esta determinada banda de rock (afeto que evidentemente partilho com ele) do que o 

desconhecimento de uma manicure britânica que, diariamente, se encontra trabalhando entre 

dois locais importantes de uma discreta, mas potente4 peregrinação em torno da história deste 

mesmo grupo?  

Espero, ao menos, tatear estas respostas neste trabalho. À guisa de introdução, penso 

que o fã do grupo que conheci em Manchester materializa alguns dos pontos centrais nos 

quais me debruço. Iann me ajuda a entender como a identificação com um exemplar da 

cultura e da música pop – fenômenos de diversas instâncias que se posicionam como 

marcadores sociais notáveis para se mapear o mundo da segunda metade do século XX em 

diante –  os Smiths, foi o adubo fundamental para o cultivo de um afeto não findado em um 

tempo-espaço específico. A banda não foi um amor que ficou no passado. Ao contrário, tem 

sua devoção estendida e se expressa continuamente de diversos modos: na peregrinação de fãs 

onde nos encontramos, no cadastro em fóruns especializados que o levou até a cidade ou no 

acesso aos dados musicais disponíveis na internet, hábito que seguramente partilhamos, entre 

outras múltiplas novas formas de comunicação.  

Assim, a saudade pelo objeto de adoração é ‘saciada’ através das sortidas formas de 

permanência deste mesmo objeto. No contexto da vida contemporânea, a recordação se dá por 

meio de uma de suas ‘possibilidades de satisfação’ mais potentes: a presença dos arquivos. 

Especificamente, me interessa analisar como Iann – ou melhor, os muitos Ianns que estão no 

mundo – explicitam suas vivências regressas sonorizadas por uma banda que, como 

aprofundo nesta pesquisa, possuía a nostalgia como um determinante de sua expressividade 

em diversos vetores. Se a relação dos Smiths com o passado balizou e particularizou de forma 

notável sua trajetória, a banda há muito se transformou em objeto de constante nostalgia (algo 

 
4 Music Tours não são incomuns em Manchester, é preciso sublinhar. O fato da cidade ter ‘parido’ uma série de 

bandas importantes na história da música pop inspira inclusive algumas categorias específicas de passeios 

(focados no Oasis, por exemplo) que remontam trajetórias de artistas oferecidos por algumas empresas. No meu 

caso, busquei estes historical sites especificamente relativos aos Smiths por conta própria; o que na prática 

significou gastar quase uma hora para ir aos subúrbios da cidade apenas para ver o ordinário cemitério citado na 

canção Cemetry Gates, por exemplo.  
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que parecia desejado por eles desde quando estavam na ativa), já que encerrou atividades no 

distante ano de 1987.  

O que denota outra questão instigante. Em um ambiente pop sedento por revisões, 

revivals, retornos, os Smiths seguem ‘terminados’ e sem perspectivas de uma volta. Portanto, 

‘existem’ há muito mais tempo como uma entidade musical inativa, dependente das 

lembranças de suas performances: discos, CDs, vídeos, biografias. E um integrante específico 

deste conjunto de memórias, seus vídeos no YouTube, parece não apenas ajudar o grupo a 

constituir uma permanência ‘cultuável’, mas também se apresenta como uma plataforma ideal 

para a expressão da nostalgia por parte daqueles que tiveram suas vidas afetadas por eles.  

Essas lembranças, expostas nos comentários dos vídeos, se dispõem como narrativas 

autobiográficas, nas quais a música do grupo britânico ocupa um lugar central na 

(re)construção de tempos e de espaços até então existentes apenas na memória daqueles 

usuários. Para além, sinalizam o que parece ser um fenômeno distinto na fruição musical 

contemporânea, visibilizando um arranjo que se firma nas mediações entre memória, música e 

a cultura digital. 

“Sua tese então seria apontar a força da nostalgia na música pop contemporânea 

através da nostalgia por uma banda...nostálgica?5”, me lembro do escocês me questionar, 

tentando entender.  

Yes, mate. Resumindo muito, é por aí mesmo. 

 

Where there´s music and there´s people and they were young and alive6: estrutura de 

capítulos e proposta da pesquisa 

 

Acreditamos que o intento principal desta pesquisa é pensar nas narrativas nostálgicas 

autobiográficas no YouTube, a partir dos relatos inscritos nos comentários de vídeos dos 

Smiths, nesta plataforma, como rastros subjetivos que constituem um fenômeno 

comunicacional relativo à escuta musical na contemporaneidade. De maneira mais ampla, este 

processo nos inspira a refletir sobre como as escavações afetivas ao passado musical 

explicitam o lugar da memória e a força do arquivo no ambiente da cultura pop hoje. Se a 

nostalgia, como um pathos social, uma estrutura de sentimento (WILLIAMS, 1979), atravessa 

momentos históricos em nossa sociedade há pelo menos três séculos, aqui ela é pensada como 

 
5 Nota para mim mesmo: após a finalização desta pesquisa, enviar o material para o simpático Iann. 
6 “Onde há música, pessoas e eles eram jovens e vivos”, citação à There´s a Light That Never Goes Out, do 

álbum The Queen is Dead (EMI, 1986) 
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um cimento interacional notável no contexto do consumo da música a partir das novas 

tecnologias de comunicação. Nesse sentido, atua como uma ignição de sociabilidades – você 

se lembra e eu também – articulada distintamente nos processos de constituição de nossa 

memória cultural singular e coletiva, particularizada em um modo de expressão nas redes 

sociotécnicas a partir destes relatos de si impulsionados pelas lembranças musicais.  

Portanto, como um dos objetos empíricos para o exame deste arranjo, analisamos o 

YouTube, suas implicações como plataforma (VAN DIJCK, 2020) e sua potencialidade como 

como arquivo, tomando-o como um espaço heterotópico (FOUCAULT, 2011) onde, a partir 

desses tensionamentos, este espaço se apresenta como um locus instigante para performances 

nostálgicas a partir das agências de seus usuários. Trata-se de um processo comunicacional 

contextualizado tanto pela crescente velocidade das inovações técnicas e culturais –a 

disponibilidade de novos dispositivos de mídia que alteram sensivelmente as relações sociais 

– quanto pelo interesse pelas ofertas abundantes de artigos de consumo relativos ao passado. 

Contextos ajudam a pautar a mudança na sensibilidade da temporalidade e da percepção das 

experiências em uma vida atrelada também à determinação de recordação total, para falar com 

Huyssen (1998). 

 Intentando explicitar o papel do pathos nostálgico nestes processos, nos pareceu 

necessário dimensionar de maneira mais explícita o que é, afinal, nostalgia. Esta investigação 

direciona nosso primeiro capítulo, “Back To The Old House: revisão teórica e trajeto histórico 

da nostalgia”, dedicado à uma breve revisão histórica, política, social, cultural e pop-musical 

sobre o tema. Inicialmente, situamos a nostalgia como uma espécie de memória (pessoal ou 

coletiva) explicitamente sentimentalizada em relação ao passado, que ecoa permanentemente 

no presente (e no futuro). De maneira que é possível realçá-la como uma estrutura de 

sentimento, um modo de vivenciar um senso que é comum, societário e partilhável no tecido 

social cotidiano.  

Apontamos como possível marco inicial o seu ‘diagnóstico’, no século XVII, por um 

médico suíço que a enquadrou no campo das patologias. Posteriormente, a relacionamos com 

notórias discussões e acontecimentos da história, sinalizando esses trajetos como justificativas 

para o status que ela assume no tecido social contemporâneo, constatando que as dinâmicas 

cíclicas que contrapõem progresso e retorno ajudam a entender a fixação pela memória e a 

torna, frequentemente, fundamental na afirmação do passado como dispositivo autenticador 

de culturas e modos de vida, de maneira positiva ou não (BENJAMIN, 1945; HUYSSEN, 

1998; BAUMAN, 2018).  

Este panorama sinaliza a emergência da nostalgia como um fenômeno particularizado 
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na contemporaneidade, caracterizada por um desejo de volta ao passado, pelo sentimento de 

perda e deslocamento e pelo anseio por um lar que não existe mais ou nunca existiu (BOYM, 

2011). Uma premissa que ajuda a localizar o pregresso como matéria desejada e articulada em 

reação, edição, afeto, crítica e individualização nos mais diversos elementos da nossa cultura; 

de maneira que a nostalgia ascende como uma expressão espessa e uma possibilidade de 

dinâmica comunicativa e interacional em repertórios comuns. Uma retrofilia que ‘contamina’, 

por exemplo, contextos específicos da nossa cultura, como a produção, consumo e fruição de 

música pop.   

Trata-se de um contexto intimamente conectado à ascensão da lógica de consumo, a 

aceleração tecnológica e da centralidade da mídia na vida social como vetores constitutivos do 

capitalismo tardio na segunda metade do século XX, onde a ânsia do progresso também gerou 

nostalgia pelo que desapareceu. Entre as reações possíveis a esta constatação estava “obliterar 

a história e transformá-la em mitologia privada ou coletiva, revisitar o tempo como lugar, 

recusar-se a render-se à irreversibilidade do tempo que aflige a condição humana” (BOYM, 

2001, p.14), algo que seria articulado na força que a memória ganha neste período em diante, 

ao direcionar as construções do espírito (como no ensino acadêmico com disciplinas de 

história e literatura) e as arquiteturas materiais (como na proliferação de museus, reconstrução 

de bairros e casas). 

 Este pathos também vai orientar o afeto expresso na e pela cultura material 

contemporânea (MILLER, 2007) e dá a ver o que Cross (2015) vai chamar de consumed 

nostalgia (uma nostalgia consumível, em tradução livre), referente aos agenciamentos de 

conversão dos resíduos da história (carros, roupas, filmes, discos) como provas de nossas 

virtudes e méritos cunhados nas vivências pregressas. Nessa conjuntura, a música pop 

também se mostra atravessada por este apego ao seu próprio passado, o constante uso de 

referências a si mesmo e pela recuperação estética de diversos elementos de era anteriores, em 

um conjunto de características que Reynolds (2011) chama de retromania, o ritmo nostálgico  

febril que propulsiona impulsos para resgatar vislumbres de antes – um processo que não é 

exclusivo do agora7 –  mas com uma intensidade possivelmente inédita. 

 O caráter retrovisor do pop contemporâneo (sua lógica pop will eat itself) além de 

 
7 É importante sublinhar que o caráter retrovisor do pop sempre existiu: no ambiente da música popular, tal 

discussão muitas vezes se sumariza no jargão nada se cria, tudo se copia. Tal aspecto pode ser notado, mais 

especificamente, em algo chamado de ‘Ciclo dos Vinte Anos do Pop’: uma ‘intuição’ nada científica (mas 

surpreendentemente certa em muitos casos) que diz que cada período específico aguarda duas décadas para ser 

revisitado – sonoramente, esteticamente, na esfera do comportamento, em suas materialidades – pelas gerações 

posteriores. Como sumarizou Caetano Veloso, ainda em 1973, na canção Nine Out Of Ten: “the age of music is 

past”.  
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sinalizar um ponto arterial para o primeiro capítulo, nos guia para a próxima seção, “These 

Charming Men: The Smiths, identidade e performance”, onde operacionalizamos um arranjo 

que explicita a nostalgia como uma potência expressiva na música pop através de um exame 

sobre a banda britânica. Se o grupo construiu uma trajetória instigante desde seu surgimento 

em 1982 (na hoje histórica cena musical de Manchester8) e se tornou um dos mais cultuados9 

nomes da música pop mundial, é também porque estabeleceu uma carreira calcada em 

algumas instigantes particularidades – como o apelo nostálgico, ponto focal de nossa análise.  

Entre os diapasões que ajudam a configurar os Smiths como um objeto de análise 

relevante, estão seu valoroso escopo musical (um referencial solidificado em diversas 

instâncias, dos colegas músicos ao apreço e reconhecimento da crítica especializada); a força 

lírica de seu letrista, Morrissey; a relação que Johnny Marr criou com a guitarra; o apelo 

afetivo de seus fãs e as muitas singularidades que marcam suas performances. Trata-se de um 

balaio que reúne alguns atestados da permanência dos Smiths no ambiente midiático 

contemporâneo, especialmente quando consideramos que, como uma entidade ativa, o grupo 

durou apenas cinco anos, de 1982 até 1987.  

Nessa direção, procuramos construir um arcabouço teórico que nos possibilite pensar 

numa identidade própria do grupo; uma disposição analítica que montamos por meio de 

aspectos de sua construção biográfica e que afirmam a relação estreita de seu núcleo principal 

(Morrissey e Marr) com nossas questões pivotais de investigação. Assim, inicialmente 

avaliamos algumas das marcas históricas (territorialidades, gêneros e cenas musicais) que 

atravessaram o self dos músicos em suas juventudes e que, posteriormente, constituiriam 

traços marcantes do lugar dos Smiths como um grupo de rock. 

  Assim, analisamos o grupo como inicialmente filiado à noção de “Outro” proposta por 

Hall (1997, 2003): atuou como um veículo direcionado para a projeção de identidades 

desviantes em relação à determinados parâmetros (entendidos como condições de poder) 

 
8 Os Smiths se configuram, em um primeiro momento, como uma pedra fundamental do chamado pós-punk 

britânico na década de 1980, junto à conterrâneos como Joy Division (e, posteriormente, o New Order), The Fall, 

The Cure, Echo and The Bunnymen, Gang Of Four e U2. Atravessando o território europeu, e atentando para os 

dimensionamentos de diferentes ordens dos gêneros musicais, apontamos aqui como também representantes do 

pós punk bandas norte-americanas como R.E.M, Talking Heads, Replacements, etc. No Brasil, poderíamos citar 

a Legião Urbana, Ira, Fellini, Plebe Rude, Picassos Falsos, entre outros.  
9  Entre alguns poucos dados que atestam a popularidade e grandeza do grupo neste curto espaço de tempo, 

elencamos aqui o fato de que a banda figurou duas vezes entre os discos mais vendidos do Reino Unido (1° lugar 

com Meat Is Murder, em 1985; 2° lugar com The Queen Is Dead em 1986; mesma posição de Strangeways Here 

We Come, no ano seguinte); seus três últimos álbuns também entraram no top 100 da Billboard nos Estados 

Unidos; em relação aos seus singles, emplacaram diversos sucessos nas paradas britânicas, européias e norte-

americanas desde 1983 com This Charming Man, passando por Heaven Knows I´m Miserable Now (1984), Ask, 

Panic (1986), flutuando nos primeiros lugares.  
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então típicas dos ambientes musicais pop e roqueiros onde se inseriram. Através de vetores 

comportamentais (a negação de uma masculinidade excessiva através da ambiguidade sexual), 

condições técnicas (a escolha de materialidades anacrônicas como forma de representação) ou 

discursos incomuns (o vegetarianismo), entre outras ‘diferenças’ que emanavam em relação 

às paisagens de seu tempo de atuação (a década de 1980), a banda se estabeleceu como 

‘celebrantes da inadequação social’, um tipo de encenação artística pouco vista no ambiente 

do rock.  

Tal panorama dá a ver uma candente busca por singularidade performática, que 

também seria dimensionada pelo repetido alinhamento do grupo com  expressividades 

múltiplas relativas ao passado e à memória. Tal escolha visibiliza afetos, aproximações 

contradições, controvérsias, rupturas e distanciamentos. Aspectos que contribuem na 

construção de alguns importantes códigos da existência do grupo; notadamente, no 

tensionamento de enfoques do self relativos a individualidades e pertencimentos, expostos 

muitas vezes na relações com seu histórico territorial (as raízes irlandesas em Manchester), 

cenas musicais (em específico o indie) e em comunidades de afeto (seu fandom).  

Dois eixos irão orientar nosso propósito analítico nessa direção. Primeiro, assumimos 

uma visada biográfica no período de formação dos Smiths, na qual coletamos rastros para 

compor uma identidade particular para o grupo, muito ligada à ideia da inadequação e do não-

pertencimento social que ajudaria a constituir uma ‘comunhão de insatisfeitos’ – uma chave 

essencial para a formação de seu fandom. Posteriormente, examinamos os possíveis débitos e 

conexões de sua performance com um pathos nostálgico histórico, o dandismo, aproximando 

e evidenciando a admiração que Morrissey possui pelo escritor Oscar Wilde e como isso se 

reflete em sua atuação no grupo. Examinamos parte da performance midiática e artística do 

cantor como um aceno deliberado a esta representação social marcada pelo não 

assujeitamento, pela individualidade e pelo intenso apego ao passado. 

Recolhidas estas notações iniciais, no terceiro capítulo, “I Know It's Over: as 

expressões do afeto nostálgico nos Smiths e suas dimensões comunicacionais”, intentamos 

realizar uma cartografia do apelo e do apego nostálgico da banda, examinando porções de 

suas referências do e ao passado a partir de agências diversas, de maneira mais específica. Por 

meio de canções e materialidades selecionadas na obra da banda, mapeamos rastros que 

explicitam a nostalgia como uma forma de expressão artística, política e midiática central e 

que ajuda a categorizar o grupo como uma espécie sui generis diante do contexto musical em 

que se insere em seu período de atuação.  

Como sugere Reynolds (2006), os Smiths encenavam fundamentalmente uma 



25 
 

oposição diante do presente em quem se inseriam, especialmente quando confrontados com o 

que comunicavam seus pares imediatos – artistas orientados pelo ‘fetiche futurístico’ e 

alocados em chancelas como new romantics, tecnopop e new wave). Parte da reatividade do 

grupo era olhar frequentemente para o passado. Assim, direcionando a memória e o pathos 

nostálgico como horizontes essenciais na construção do discurso lírico, sônico, visual e 

material da banda, propomos aqui, a partir de Boym (2001), tensionar dois eixos para 

interpretar o lugar dos Smiths em seu período de atuação: a nostalgia restauradora e a 

nostalgia reflexiva.  

São conceitos utilizados pela autora para pensar as formas de nostalgias, menos como 

tipos categóricos e mais como tendências, que acionamos para dar contorno às dimensões 

saudosistas que sublinhamos na banda. A primeira se enquadra no que Boym (2001) chama 

de restauradora: a nostalgia eivada nos discursos coletivos e que se expressa frequentemente 

por proporções materiais, orientada em retornar o passado em um extenso composto de ações 

de ‘retorno’. Em seu modo mais usual, se transcreve pela evocação constante ao passado 

pátrio, intentando acessar, via lembrança, os símbolos e mitos nacionais. Nesse sentido, 

grande parte da iconografia e da cultura material dos Smiths pode ser lida na chave de uma 

‘restauração’ britânica e pop. Da escolha de guitarras Rickenbacker ao vestuário e cortes de 

cabelo retrô e sixties, alcançando as capas de seus materiais fonográficos que recorrem à 

símbolos midiáticos de épocas pregressas, o grupo parece estar de alguma forma fazendo uma 

elegia aos heróis do passado, os validando constantemente, em contraponto as referências 

culturais então em curso na década de 1980.  

Este tipo de nostalgia, embasada por tantas reminiscências, é para além de uma 

escolha estética, uma forma de confronto em relação ao mundo que os cercava. Nessa direção, 

o grupo parece encenar uma ‘inglesidade’, buscando resgatar um imaginado valor local: a de 

que os representantes das classes menos favorecidas poderiam transfigurar a vida ordinária 

em um reino (o Smithdom) de “subversão e heroísmo”; como uma metáfora para um projeto 

“poderosamente democrático, radicalmente populista” (NIVEN, 2014, p.32), embutido já na 

escolha do grupo em se batizar com o sobrenome britânico mais comum: The Smiths.  

Por sua vez, a nostalgia reflexiva refere-se a um regresso simbólico em si mesmo, às 

memórias particulares e recordações pessoais pelas quais o apego a um espaço e tempos 

passados é justificado pelo desejo de guardar-se e não deixar esvanecer as vivências de um 

‘eu’ que que pode ter ficado para trás. Esse processo no grupo é explícito na atuação de 

Morrissey como letrista, que estrutura seu arsenal lírico em torno de uma espécie de 

“autobiografia rigorosa” (REYNOLDS, 2006, p.34), como se tivesse parado de viver para 
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poder documentar de maneira mais completa seu passado através de lembranças expostas em 

diversas letras do grupo. Por meio destes dois eixos de análise, avaliamos a dimensão 

comunicacional que a expressão da nostalgia adquiri ao orientar tanto o equipamento 

expressivo que notabilizou a banda (letras, sonoridades, capas de discos, estilo visual) quanto 

parte do engajamento interacional dos Smiths com seu fandom e o público em geral.  

Este último ponto nos leva a pensar nos modos de permanência dos Smiths; o que 

inevitavelmente significa avaliar como a banda é fruída hoje em dia, retranca principal de 

nosso quarto capítulo: “To die by your side, is such a heavenly way to die: memória e arquivo 

na cultura digital”. Nessa seção, intencionamos investigar, de forma ampla, as condições que 

modelam os modos possíveis para a expressão da nostalgia relativa à banda, especificamente 

no contexto da aparição das redes de interação sócio técnicas, tomando este exame como uma 

meditação sobre as modulações da música, memória e do arquivo no consumo pop 

contemporâneo. 

 Nessa direção, nosso foco está em examinar as associações entre música e seus meios 

no enquadramento das mediações atuais. Como nota Van Dijck (2016, p.30): “pensar 

socialmente uma rede significa também tecnicizar a sociabilidade”, de modo que 

operacionalizamos essa análise a partir de três eixos inspirados pela autora holandesa;  

diapasões para pensarmos a conjunturas das memórias mediadas no ambiente digital: 

ativação, incorporação e adaptação. Um dos aspectos marcantes desse complexo seria o fato 

de estarmos expostos constantemente, através de novos dispositivos e plataformas midiáticas, 

à música – o que talvez nos permita afirmar que nunca estivemos tanto acesso à tanta música 

quanto hoje. E músicas incorporam retornos ao passado: nessa direção, convocamos DeNora 

(2000, 2003) para pensar no processo cotidiano de ‘ouvir música’ e suas relações com a 

memória de modo a estabelecer, na esteira dos apontamentos da autora, a lembrança como um 

evento musical e quais as possíveis implicações deste processo na vida de uma pessoa.  

Expandimos a análise das relações entre música e memória enfatizando o aspecto 

técnico desse sistema, o que viabiliza explorar o papel das materialidades na escuta musical; 

ou como propõe Pereira de Sá (2004, p.32) “considerar as diferentes tecnologias da 

comunicação, para além dos conteúdos que transmitem, como determinantes da própria 

‘forma de pensar’ de uma cultura”. Esta premissa nos inspira a sublinhar a especificidade dos 

meios como determinante na modulação da experiência musical, já que o surgimento de novas 

tecnologias é inseparável da ascensão de novas práticas de uso e de geração de conteúdo, e 

seria impossível ignorar o “nível organizacional de determinadas plataformas de mídia (...) ou 

ainda divorciar a interação usuário-tecnologia da estrutura social/político/econômica que nos 
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cerca” (VAN DIJCK, 2016 p.48).  

Para pensar a ativação dos meios neste processo, revisitamos McLuhan (1964) e suas 

notações seminais a respeito da relevância dos suportes materiais no ato comunicacional e da 

influência determinante que os meios exercem sobre a mensagem. Entendemos que a relação 

associativa apontada pelo teórico canadense têm ressonância na articulação proposta por 

autores como Latour (2012) e sua Teoria Ator-Rede, no foco em desconstruir as hierarquias 

analíticas referentes ao equilíbrio entre conteúdo e forma e em como este último aspecto é 

muitas vezes ‘desfavorecido’ nos exames sobre a comunicação social. Especificamente, 

Latour sublinha a essencialidade de todos os atores presentes  no processo de mediação e 

como as modificações mútuas entre os agentes envolvidos (e seus programas próprios) são 

essenciais para a configuração dos agenciamentos múltiplos que estabelecem a dimensão 

interacional e cognitiva da experiência comunicacional. 

  Tomamos o YouTube como uma ambiência midiática adequada para operacionalizar 

estas questões, relativas ao caráter de adaptação no que tange as relações entre música e 

memória, especificamente no entendimento de que o site nos permite ressaltar questões 

relativas ao arquivo e à memória a partir tanto de sua arquitetura (seus aspectos técnicos) 

quanto como configurador de demandas no escopo da comunicação (suas características 

sociais). Nessa direção, acionamos uma série de autores (VAN DIJCK, NIEBORG E POELL, 

2020; GILLESPIE, 2010) que tensionam o conceito de ‘plataforma’ para o entendimento do 

modus operandi e das estratégias de poder e controle de redes sociotécnicas como o YouTube; 

em suma  complexos espaços de reconfiguração de sociabilidades e reorganização de práticas 

culturais que envolvem, simultaneamente, a atividade dos usuários, as dimensões técnicas que 

condicionam essas agências e as ‘caixas pretas’ inacessíveis das instituições mantenedoras.  

Dentro do conjunto de características do YouTube como plataforma, destacamos sua 

adequação como um pujante arquivo para substratos típicos da cultura pop (videoclipes, 

programas de TV, propagandas e demais materiais midiáticos), aspecto o que o estabelece 

como peça central nos debates que pensam o lugar da música na contemporaneidade –  entre 

eles a mediação das expressões memoriais. Nesse sentido, trata-se de uma plataforma 

inspiradora para se visibilizar o pathos nostálgico através do filtro retromaníaco: se como 

sinaliza Reynolds (2011), a partir de um diálogo com a noção de mal de arquivo de Derrida 

(2001), vivemos tempos de ‘excitação arqueológica’ por artefatos originais relacionados a 

eras passadas, um dos remédios eficientes contra essa moléstia seria a navegação por espaços 

como o YouTube.  



28 
 

Contribuímos para esta discussão sugerindo que o YouTube também se estabelece 

como espaço atrativo para a memória e a nostalgia no contexto de redes digitais pela 

possibilidade de ser avaliado como um espaço heterotópico. Proposta por Foucault (2011) 

ainda na década de 1960, a noção de heterotopia, em suma, sugere um ‘funcionamento’ do 

mundo pautado menos pelo diapasão temporal e mais pela lógica dos posicionamentos, das 

localizações e proximidades entre pontos, onde a confluência de vários espaços poderiam 

projetar realidades diferentes dentro de um mesmo espectro de tempo. Essa perspectiva 

ajudaria a pensar na existência de espaços que, ao mesmo tempo em que são da ordem de um 

desejo utópico, podem se concretizar como espaços existentes, localizáveis: lugares que 

pertencem à uma determinada intenção, mas que podem, a partir de agências específicas, 

serem tornados ‘não-lugares’ dentro desta mesma estrutura cultural.   

Isto incluiria as “superfícies atemporais da História”, o que Foucault  (2011,  p. 419) 

diz das “heterotopias  que  são heterotopias  do  tempo: os museus e  as bibliotecas”. 

Especificamente, ele entende que  estes são lugares transcendem o próprio tempo e que 

convergem em seus núcleos parte da explicação relativa à uma série de comportamentos 

humanos – nessa direção, vinculamos o YouTube e sua capacidade arquivista, a estes espaços 

“de todos  os  tempos  que  esteja  ele  próprio  fora  do  tempo e inacessível a sua agressão, 

em uma espécie de cumulação perpétua e infinita” (FOUCAULT, 2011, p.419). Assim, a 

partir do enredamento e da justaposição dos conteúdos midiáticos e mediados pela plataforma, 

entendemos que ela pode ser operacionalizada como um campo de análise notável em 

desvelar o lugar das transformações do status da memória e da percepção temporal na cultura 

pop contemporânea, incluindo a expressão do pathos nostálgico. 

Pretendemos articular estes arranjos no quinto e conclusivo capítulo desta tese: “But 

don´t forget the songs that saved your life: a expressão da nostalgia em clipes e vídeos dos 

Smiths” como uma maneira de dimensionar um fenômeno específico dentro do múltiplo 

sistema de fruição musical contemporâneo: as narrativas nostálgicas autobiográficas inscritas 

em redes sociotécnicas como o YouTube. Essa discussão é contornada inicialmente, ao 

analisar o espaço de comentários da plataforma como um lugar para performances nostálgicas 

dos amantes da música, na esteira do que Hennion (2001) aponta sobre os entrelaçamentos 

entre a performance e o gosto.  Nesse sentido, pretendemos ancorar nosso exame empírico (os 

comentários publicados em um conjunto de clipes dos Smiths) a partir de uma análise 

detalhada de cada um dos eixos que compõem esse termo sugerido, acreditando que as 

relações que os encadeiam dão a ver com maior precisão o que pretendemos assinalar. 
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Inicialmente, através de um breve ensaio sobre a canção que inspira e dá título à tese e 

ao capítulo (Rubber Ring), buscamos justificar a existência destas narrativas, de alguma 

forma adesivando todo nosso esforço teórico até então à análise da banda. Através desta 

música, frisamos o lastro inegavelmente nostálgico que os Smiths possuem – no sentido de 

desejarem previamente uma memória relativa a si mesmos – e como isso também denota 

alguns dos porquês de o grupo ter conquistado uma permanência destacada mesmo após 

décadas de sua dissolução, no ambiente da cultura pop, entendendo-os como um tema ideal 

para o contexto da retromania musical.  

Efetivamente passamos a pensar nas performances nostálgicas de usuários do YouTube 

contextualizando-as no panorama da narração de si e da criação de novos espaços biográficos 

nas redes digitais (ARFUCH, 2010). Tomamos como premissa a ideia de que expor 

lembranças da antes é também uma maneira de se visibilizar no agora, onde os espaços de 

aparição típicos de hoje são também marcados por evidenciar, por seus enunciadores, 

sinalizações afetivas nostálgicas que confirmem a presença constante pela rememoração e 

além: o desejo por uma espécie de ‘volta ao passado’, através dos relatos de episódios 

pessoais ‘sonorizados’ ou ‘vividos’ com os Smiths. 

Tendo estas balizas como parâmetro para o rastreio dos comentários, adotamos como 

método empírico a Análise de Construção de Sentidos em Redes Digitais (HENN, 2014; 

PILZ, 2014) tomando-a como uma abordagem adequada para a identificação e compreensão 

das narrativas postadas no YouTube. Além de observar o campo e descrever uma postagem, 

focalizamos em interpretar os possíveis sentidos nos textos a partir das percepções sobre as 

memórias sentimentalizadas que nutrem os relatos. Nessa direção, propomos a construção de 

categorias específicas para estas narrativas, amparadas na comunalidade de alguns códigos 

presentes nos discursos que deem a ver semelhanças em suas construções, de forma que 

possamos identificar os diferentes sentidos que vetorizam o pathos nostálgico alinhado aos 

Smiths.  

Realizamos uma pesquisa exploratória com o objetivo de formar um corpus 

significativo, onde são analisados os comentários postados em vídeos do grupo no YouTube. 

A seleção destes exemplares foi definida tanto a partir de retrancas oferecidas pela 

plataforma, como número de visualizações e comentários quanto por recortes que 

estabelecemos de modo à refinar nosso escopo de análise, como a escolha pelo formato 

videoclipe (e não shows ou álbuns postados), disponíveis no canal oficial da banda, 

acreditando que este conjunto nos fornece enquadramentos e insumos mais precisos para 

nosso exame, como vinculação com a audiência, reputação do canal e um filtro de 
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atratividade mais ‘democrático’ e amplo em relação ao conteúdo audiovisual, pelo formato 

videoclipe.  

A partir de uma seleção das memórias de usuários sobre os vídeos de What Difference 

Does It Make? Heaven Knows I´m Miserable Now e How Soon Is Now? denotamos essas 

narrativas como rastros que implicam, em sua enunciação e emergência, algumas das 

potências subjetivas da cultura pop na contemporaneidade. Uma paisagem social que dá a ver, 

por meio das estéticas e tecnologias da comunicação, tanto as novas formas e sistemas 

relativos à agência cotidiana de se fruir música no presente, quanto arranjos que sinalizam a 

permanência, a ‘continuidade’ da presença e o impacto afetivo imposto pela música de antes. 

Nas canções que ativam as lembranças singulares com pessoas, situações e coisas, em espaços 

e tempos passados onde encenaram suas vivências, inscrevem-se também as possibilidades de 

se construir uma memória coletiva sobre e a partir de um grupo que colocou um ponto final na 

sua história em 1987. 

E claro, seguramente também confirma que no ensejo (eternizado pela banda em 

Rubber Ring) entre o esquecimento e a permanência de um grupo responsável por músicas 

que ‘salvaram vidas’ de muitas pessoas – seja a de dois sujeitos perdidos em uma tarde 

chuvosa nos subúrbios de Manchester, seja a de milhões de pessoas que se expressam 

publicamente em suas redes sociotécnicas –  os Smiths seguem atualizando seu propósito de 

não serem esquecidos. É possível que esta tese seja notada como mais um testemunho disso. 

 

 

. 
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1. Back to the old house10: revisão teórica e trajeto histórico da nostalgia  

 
I would rather not go 
Back to the old house 
There's too many 
Bad memories 
Too many memories11 

 

(Morrissey/Marr) 

 

 
 

Apesar dos versos da canção Back In The Old House relatarem um evidente temor do 

seu intérprete em relação às lembranças de tempos atrás, em boa parte de sua trajetória como 

letrista e vocalista dos Smiths, Stephen Patrick Morrissey frequentemente voltou ao lugar que 

alegoricamente chamou nesta música de ‘velha casa’: o passado. Ele não estava sozinho nesta 

escolha, e outra dimensão desta peça musical, além de também favorecer sua percepção como 

uma ‘ode aos velhos tempos’, revela sua companhia nessa missão. As melodias e harmonias 

tecidas no violão de Johnny Marr, guitarrista da banda, nitidamente acenam à tradicional 

música folk britânica (especialmente nas modulações mais pop do gênero, praticada por 

artistas da década de 1960 como Bert Jansch e Fairport Convention) e confirmam que ambos 

estavam sintonizados em seus propósitos.  

A despeito desta letra que narra uma experiência dolorosa, Morrissey e Marr por 

muitas ocasiões procuraram conforto no passado, enquadrando-o como inspiração mais ou 

menos evidente em diversos momentos da trajetória dos Smiths. Mais do que se sentir 

acolhido pelas lembranças, constantemente o grupo tomou esta escolha como uma marca 

criativa, uma posição de confronto e uma forma de identidade através de um conjunto 

expressivo que justifica parte importante de sua existência artística. Para além, a banda 

tonalizou seus discursos (sônicos, líricos, performáticos, imagéticos) através de um modo 

intensamente sentimentalizado em relação às memórias do passado: a nostalgia.  

É este constante retorno às ‘velhas casas’ que adotamos como principal foco analítico 

em relação aos Smiths, entendendo que as referências constantes ao passado configuram não 

apenas uma indelével marca nostálgica típica da sua atuação pública, mas também como a 

 
10 “De volta à casa antiga”. Canção presente no álbum Hatful Of Hollow (EMI/1984) 
11 “Eu preferiria não voltar à casa antiga/ Lá estão muitas memórias ruins/ Muitas memórias”. Citação à Back To 

The Old House, canção presente no álbum Hatful Of Hollow (EMI/1984) 
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presença da memória modela uma proposta estética essencial ao grupo. Parafraseando o 

brasileiro Belchior12, o passado é uma roupa que vestiu os britânicos com perfeição, 

literalmente: desde seu figurino até um corpus (canções, instrumentos, objetos) bastante 

representativo de sua obra.  

De maneira que é a partir da música dos Smiths que sublinhamos a potência que a 

música possui ao ativar reminiscências, lembranças e narrativas13 que são formativas para o 

que tomamos como um pathos nostálgico corrente na sociedade contemporânea – mais 

especificamente no referente à cultura pop e suas veiculações musicais. Inicialmente, é 

necessário buscar uma dimensão espessa para o que chamamos de nostalgia. A partir de um 

amplo escopo de autores que pavimentam o percurso teórico e histórico que apresentaremos 

(BOYM, 2001; HOLAK E HAVLENA, 1998, DAVIS, 1979, HALBWACHS, 2006) 

podemos pensar que examinamos um sentimento que surge encadeado à memória e se 

reconhece como uma forma amplamente sentimental, subjetiva e valorizada de expressar 

aquilo que é produzido pela reflexão retrospectiva sobre as coisas (objetos, pessoas, 

experiências, ideias) associadas ao passado.  

Uma elaboração da lembrança interior que é atravessada, e posteriormente externada, 

por emoções, reflexões, idealizações; uma maneira de ‘dar forma’ (em si, para o outro) às 

rememorações de forma ainda mais explícita, positivamente ou negativamente. A nostalgia é 

um sentimento do nosso self: como sugere Hall (2006, p.23), se a noção de identidade 

também se constrói a partir dos “nomes que damos às diferentes maneiras que nós estamos 

posicionados e nos posicionamos, nas e às narrativas do passado”, ela seria um dos meios à 

nossa disposição para o interminável trabalho de construção, manutenção e reconstrução de 

quem somos (DAVIS, 1979).  

Partindo da premissa de que estamos inseridos em um contexto de sociedade, a 

nostalgia não é apenas acionada pelo que foi pessoalmente experimentado anteriormente (uma 

noção autobiográfica), mas também pode ser evocada por entendimentos coletivos do 

passado, em uma interpretação compartilhada e ampla. Ambos os processos não são 

necessariamente exclusivos;  uma rede de associações memoriais pode ter elementos de cada 

um e demonstrar rebatimentos mútuos entre eles. Nesse sentido, nos interessa frisar que as 

 
12 Citação à canção “Velha Roupa Colorida”, presente no álbum “Alucinação” (Warner, 1973) 
13 Meu primeiro contato com os Smiths foi através da MTV. Possivelmente o ano foi 1995, quando finalmente 

minha família entrou no mundo da TV à cabo. Não me esqueço que, moleque viciado em futebol, aguardei 

ansiosamente o dia em que poderia assistir à ESPN. Durante a primeira vez que fiz o percurso daquele tanto de 

canais, o controle remoto parou no número 29 e dali não saiu mais. Essa rotina em frente à ‘televisão musical’ 

moldou meu caráter – sem dúvidas a midiatização é também um processo intersubjetivo. Em alguma noite, 

durante um programa chamado Lado B, Fábio Massari e suas maravilhosas hiperboles anunciou o clipe de How 

Soon Is Now?, da “essencialíssima” banda britânica The Smiths. Foi um grande momento, definidor, eu diria. 
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pessoas se tornam conscientes de suas memórias emocionais e afetivas, pessoais ou coletivas, 

também por meio da música pop.  

Assim sendo, ela aciona nostalgias tanto em suas dimensões técnicas, através de seus 

enquadramentos estruturais que também estão pautados pela sua capacidade de fácil 

memorização – propondo ao ouvinte algo curto e familiar, fácil de cantar e tocar (CROSS, 

2015) – quanto pelo fato de se apresentar como uma ferramenta fundamental para entender 

“nós mesmos a partir de formas históricas, étnicas, classes sociais, gêneros e temas nacionais” 

e assim afirmar-se como “uma experiência de identidade”, ao oferecer um senso de você 

mesmo e dos outros ao compartilhar sentimentos, valores e gostos (FRITH,1996, p.85). 

Como Van Dijck (2015) elabora, afetos e emoções estão ligadas a canções em 

particular porque o processo de recordação também é um agente ativo e interpretativo, 

relacionado a uma consciência de se situar no mundo: a música é um sinal de uma época, uma 

baliza temporal que incorpora a lembrança de quadros sociais mais amplos. Trata-se de um 

arranjo associativo e sua força parece evidente em um mundo de fruição, consumo e mídia 

onde o acesso ao passado é tomado como um valor em si; por vezes fetichizado (pensemos no 

consumo de discos de vinil, em alta no mercado fonográfico), sedutor (a oportunidade de 

assistir à shows de bandas que voltam à atividade, por exemplo) ou simplesmente ‘natural’, 

por pertencer à uma dinâmica cíclica que parece reger os processos que envolvem a música 

pop.  

Nas últimas décadas, um amplo escopo de autores (DE NORA, 2000, VAN DIJCK, 

2007, BENNETT, 2009) propõem pensar a música pop tanto como componente vital da 

expressividade e lembrança individual das pessoas, quanto como um elemento constitutivo da 

construção de identidade coletiva e patrimônio cultural, de onde dois eixos (memória e 

constituição do self) se entrelaçam de forma marcante. São diversas perspectivas de 

investigação que se apoiam na psicologia e na neurocognição, até alcançar os campos da 

sociologia e em especial os estudos de som e música e da comunicação (sendo este o ponto 

focal de nossa pesquisa) que vêm pensando o lugar da música pop na relação entre a emoção e 

os sentimentos individuais.  

Em particular, nos interessa pensar a memória autobiográfica como um cimento social 

notável para a produção e a fruição de música pop, grifando sua agência como processo 

criativo (no caso dos Smiths) e sua dimensão como fenômeno comunicacional – uma maneira 

de sentir e expressar as lembranças que se inscreve como um modo de visibilidade pessoal (as 

narrativas de si nas redes sociotécnicas) e ignição de sociabilidades (oferecendo insumos para 
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a constituição de nossa memória coletiva) típicos dos arranjos interacionais à disposição nos 

meios de mídia contemporâneos.  

Pensamos a música, enfim, como um meio estimulante das memórias do passado, 

através de situações geradas no presente. Neste encadeamento lógico, a nostalgia ascende de 

um ‘agora’ (a escuta de uma canção, a audiência de um vídeo antigo) que está acionando ou 

até mesmo desejando um ‘antes’ (onde eu estava quando estes elementos sonorizavam minha 

vida; com quem eu estava; o que aconteceu; o que isso significa), compondo um processo que 

situa a rememoração sentimentalizada como um efeito destacável na longa lista de sentidos 

possibilitada pela presença cotidiana da música em nossa sociedade (DENORA, 2000).  

Assim, nos interessa pensar nostalgia como um sentimento impulsionador destas idas 

e vindas aos signos e semânticas que remontam nossas vivências – nos permitem ‘voltar para 

as velhas casas’ – e no papel importante que ela parece ocupar em um contexto de reconexões 

ao passado musical através de um espesso complexo de sistemas midiáticos, redes 

sociotécnicas e demais dispositivos interacionais.  

Neste primeiro capítulo, realizamos uma breve revisão teórica e crítica sobre a 

nostalgia, buscando entender algumas dimensões que ela possui em nosso tecido social 

quando avaliada como uma estrutura de sentimento (WILLIAMS, 1979). Segundo o autor, 

uma estrutura de sentimento se destaca quando algo que era notado anteriormente como uma 

estrutura ‘vivida’ passa a ser ‘registrada’ e especificamente relacionada à evidência de formas 

e convenções, figuras semânticas encontráveis em diversas expressões sociais. Uma espécie 

de baliza que acentua o espírito de determinada época: o que nas expressões artísticas e nas 

dinâmicas sociais estão quase sempre entre as primeiras indicações que tal estrutura está se 

formando (WILLIAMS, 1979, p.13). Para o que nos interessa, fundamentalmente, é a 

visibilidade de um pathos nostálgico que pode ser identificado e examinado como chave de 

compreensão de alguns fenômenos socioculturais e suas convenções e arranjá-lo como uma 

forma contaminante nas vivências diversas relacionadas à cultura e a música pop, sublinhando 

o fato de que as pessoas se expressam através (e devido) a estes mesmos aspectos. 

Neste escopo, o pathos nostálgico representa um sensível reconhecível, uma espécie 

de padrão que marca as vivências particulares e coletivas de diversos elementos da 

organização geral de uma comunidade, ou seja, sua cultura. Um sentimento explicitado que 

cumpre objetivos societários do tipo mais profundo, como reconhecimentos entre pessoas e 

tipo de pessoas, em lugares e tipos de lugares, e identidades, que pode ser  modelado numa 

gama muito extensa, das formas mais coletivas às mais individuais, extensivo à uma série de 

modos e práticas. Uma estrutura que não necessariamente determina, mas notavelmente 
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configura profundamente um conjunto de relações sociais em uma determinada época 

(WILLIAMS, 1979).  

Em relação especificamente a nosso objeto de análise, podemos inferir que em sua 

concepção original a nostalgia possuí uma conexão arterial com a música, sendo ela uma  

peça fundamental para ajudar a ‘estruturar’ a noção inicial de nostalgia. Em sua dissertação 

médica realizada em 1688 o estudante suíço Johannes Hofer diagnosticou que um inédito ‘mal 

de batalha’ – o ardor debilitante que uma série de soldados conterrâneos sentiam quando 

desejavam retornar a sua terra nativa – seria impulsionado principalmente pela escuta de uma 

melodia de ordenhar vacas, típicas dos camponeses suíços, chamada Khue-Reyen. Portanto, 

com alguma licença poética, é possível dizer que a explicação para a vontade doentio de 

retorno a um determinado espaço (uma acepção inicial da nostalgia), nasce também de escutar 

de uma canção.  

Os efeitos percebidos na escuta do som dos cowbells, com os soldados afundando-se 

nas lembranças das alegrias de casa, seguidas de um amargo arrependimento de tê-las 

perdido, foram também a fonte de inspiração para o filósofo Jean Jacques Rousseau sublinhar 

que a música funciona precisamente como um signo memorial, para além de sua fruição 

imediata ou descartável. Em seu “Dicionário de Música”, publicado em 1778, Rousseau 

confirma o potencial da música em ativar nostalgia, afirmando que uma melodia familiar 

causava a sensação elusiva e ilusiva de conexão com o passado. Mas também anotava que, 

logo após a escuta, o ouvinte retornava a si e ao presente (o aqui e agora) e, desaparecida a 

temporária sensação de conforto causada pela ‘ida ao passado’, caía em tristeza e melancolia 

(ROUSSEAU, 1799 apud BOYM, 2001, p.4). O estado sensível que tal harmonia deixava os 

soldados transtornados era tão evidente que ela se projetou como uma espécie de calcanhar de 

Aquiles, um ponto fraco para eles, e logo foi estabelecido que a execução daquela música 

seria punível com a morte.  

Diante de sua ‘descoberta’, Hofer esteve à frente de uma série de opções para batizar a 

patologia, entre elas monomania e philopatridomania. Optou pela junção de duas palavras de 

raízes gregas; em si um ato nostálgico, já que voltar ao idioma na época já não era usual. O 

suíço somou νόστος  (nóstos ou o ‘retorno ao lar’) com ἄλγος, (álgos, saudade), inventando 

assim a nostalgia (nostros + algos), palavra desconhecida no léxico da época. Ou seja, este 

sentimento tem sua leitura original absolutamente ligada à ideia de saudades de casa (o 

popular termo anglo saxônico homesick), e ao desejo de volta para o lar original. De forma 

mais específica, se refere a dor que emerge quando se toma consciência das conexões 
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perdidas com as ‘raízes’, em um processo que se estabelece a partir de dimensionamentos 

infelizes em relação ao tempo e ao espaço em que as pessoas se encontram.  

A crença de Hofer era de que o termo possuía força suficiente para definir a triste 

sensação originada pela impossibilidade de realizar o desejo de voltar para o espaço nativo. 

Em 1688, em sua “Dissertatio Medica de Nostalgia”, ele a entendia como uma variante da 

melancolia, um desregulamento da imaginação que afetava pessoas deslocadas para longe das 

suas origens e que as tornava intimamente obcecadas com a permanente vontade de regressar 

à pátria. Uma doença suscitada por uma irrefreável atração por tempos e por lugares, vividos e 

imaginados, que se situavam no passado. É interessante notar que, quatro séculos depois, este 

estado de espírito permanece ainda associado a estados depressivos como manifestação 

relacionada às situações de perda, de dor ou de luto incompleto14.  

Para Hofer, a explicação clínica do mal estava na fixação patológica nas lembranças 

da terra natal como o resultado de uma vibração contínua de espíritos animais pelas fibras do 

centro do cérebro, que ainda se agarravam rastros impressos pela ideia de pátria. Como 

consequência, os espíritos se acostumavam a certas “passagens no cérebro ligadas à 

lembrança da terra natal e passaram a se movimentar por conta própria, sem a necessidade da 

ativação por estímulos anteriores” (HOFER apud NATALI, 2006, p.19). Assim, a doença de 

uma imaginação aflita tomou contornos corpóreos, ainda que inicialmente diagnosticada 

apenas em grupos específicos: em 1755, um dicionário alemão de patologias definiria a 

nostalgia como algo tipicamente suíço, “surgida principalmente de um anelo apaixonado pela 

terra natal, que se desenvolve lentamente, sem ser notado (...) e enquanto este impulso agudo 

e este desejo não são saciados, todos os argumentos e medicamentos são inúteis” 

(ROSEN,1975, p.346).  

Até o século XVIII a nostalgia ainda estaria adesivada principalmente a 

especificidades regionais, relacionando-a com povos de regiões montanhosas, como os suíços, 

onde a idealização retrospectiva, em elo com uma certa topofilia, seria uma resposta à 

elevação da pressão atmosférica, o que reduziria o volume de sangue recebido pelo coração 

(ROSEN, 1975). Para exemplificar esta tese, na Escócia, especialmente moradores das 

chamadas highlands, também ficaram conhecidos como um grupo de risco para a nostalgia, 

tendo como gatilho fundamental para sucumbirem à moléstia a escuta de gaitas de fole. 

 
14 Como algo de uma natureza patológica no referente ao sofrimento e a dor, socialmente estigmatizado – e tanto 

a composição quanto a percepção da música produzida pelos Smiths seriam adjetivadas frequentemente nestas 

condições, temas que trataremos nos próximos capítulos.  
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Patentes militares tiveram que proibir o uso do instrumento, os cantos típicos e até mesmo 

assobios inocentes de melodias nativas: música, afinal, é um potente signo memorial15. 

Posteriormente os diagnósticos seriam ampliados e o surgimento da nova mazela 

poderia ser justificado por diversas razões em um imenso e randômico balaio de 

possibilidades como alimentação, ambição insatisfeita, masturbação, sentir-se apaixonado 

(especialmente por um amor satisfatório). Já os sintomas anotados na época para o mal 

nostálgico apresentado pelas vítimas são razoavelmente lógicos diante do metabolizador 

principal para a enfermidade, a saudade: melancolia, inapetência e nos casos mais radicais, 

tendências suicidas – a literatura médica possui uma galeria de exemplos de sujeitos 

nostálgicos dispostos a matar (a si e ao outro) para aliviar seu sofrimento. Tais novas 

condições investigadas abriram brechas para explosões de falsas nostalgias, onde soldados 

fingiam sentir os sintomas típicos para desertarem.  

Isso teria motivado tratamentos radicais, incitando a dor, o terror, a ridicularização 

pública e a intimidação para curar o mal. Assim o que de início tinha caráter assustador passa 

a ganhar uma faceta vergonhosa, relacionada à fraqueza de caráter e não apenas ao escopo 

físico. Em diversas partes do mundo, algumas técnicas perversas da educação militarista 

seriam aplicadas em soldados indisciplinados, fracos, penitentes à nostalgia. O ‘poder 

curativo’ do bullying, inclusive inferindo a dúvida de uma  masculinidade correta, seria um 

agente importante na campanha contra o mal causado pela saudade do lar. Constitui-se aí 

também a noção do nostálgico como um sujeito esquisito e deslocado, caracterizações que 

serão caras à análise que iremos propor no decorrer desta pesquisa. 

 Para além, ela iria se ‘espalhar’ por diversos países e continentes, sendo relacionada a 

uma condição típica de migrantes e podendo surgir sempre que houvesse dificuldade de 

adaptação a um novo ambiente, especialmente se este espaço fosse urbano. No início do 

século XVIII, seu auge seria entre os franceses, com um surto particular de nostalgia entre 

1820 e 1826 que levou 97 soldados do país a serem diagnosticados como portadores da 

doença – a situação foi tão séria que algumas pessoas passaram a evitar viagens longas, com 

medo de serem tomadas pela enfermidade, agora pensada também como uma espécie de 

mania do pertencimento (STAROBINSKI, 1966).  

 
15 Destacamos aqui que outras questões se apresentavam como fermentadores nostálgicos, e, portanto, causa de 

baixas nos pelotões, como o outono e suas folhas caindo, que possivelmente lembravam aos soldados que 

marchavam de sua impermanência e fazendo com que se perguntassem por que estavam gastando sua limitada 

permanência no planeta arriscando suas vidas em terras distantes em vez de aproveitarem o conforto da casa e do 

lar. 

 



38 
 

Com seu espraiamento geográfico, paralelamente começava uma busca incessante 

para o lócus da nostalgia dentro do corpo ou da mente dos sujeitos. Até o século XIX, 

investigava-se a existência de um ‘osso patológico’, uma enzima auto imune ou um gene que 

poderia codificar certos comportamentos e condições para o alastramento da moléstia. Passam 

a ser destacadas algumas de suas profilaxias imediatas, como pegar o primeiro navio de volta 

para casa e para o mundo familiar, o uso de ópio, de sanguessugas ou uma providencial 

viagem para os Alpes suíços. Dessa maneira, a nostalgia se notabiliza no campo da medicina 

como uma doença, tratável e curável, por vezes sendo confundida com outras patologias: 

médicos descobriram que nem sempre um retorno à casa resolvia a questão de alguns 

pacientes (afinal, eram sim pessoas nostálgicas, mas também tuberculosos, por exemplo).  

Por vezes voltar ao lar não era efetivo, especialmente se a casa que tanto ansiavam 

mudara significativamente ou simplesmente não existisse mais. Mas no caso de alguns 

soldados nostálgicos, muitas vezes ter acesso a algum documento (inclusive credenciais 

falsas) garantindo que seu bilhete de volta para casa estava certo já era uma possibilidade de 

cura. O que de certa forma decepcionava Hofer, já que o médico de alguma maneira sentia 

orgulho do patriotismo ‘doentio’ de alguns de seus pacientes. Em tom de diagnóstico final, ele 

anotou: 

Se os sonhos de voltar para casa não se abrandaram, o paciente, mesmo 

quando fraco e frágil, deve ser levado embora sem demora (...) na atualidade 

já foi comprovado através de vários exemplos de todos aqueles que 

convalesceram já na própria viagem ou então imediatamente após o regresso 

à terra natal; e que, inversamente, muitos daqueles que careciam de meios 

para voltar à terra natal, paulatinamente, com o espírito exausto, expiravam o 

último ar de suas vidas, enquanto outros inclusive sucumbiam ao delírio e, 

finalmente, à mania. (HOFFER, 1938, p.389) 

 

Como localiza Boym (2001, p.7), diante das dificuldades em catalogar com precisão a 

nostalgia no campo médico, mesmo depois de diversas tentativas de alcançar seu lócus 

corporal, chega-se até o ponto de batizá-la como uma ‘hipocondria do coração’. Ou seja, algo 

impossível de se mensurar objetivamente, já que concatena tanto possibilidades de dor no 

corpo (relativas ao coração como órgão), quanto ao espírito (o hipocondríaco como um 

inventor descobridor constante de males em si). É esta segunda condição que seria avaliada 

mais profundamente com o passar do tempo, com a nostalgia sendo catalogada menos por 

médicos e mais por escritores, poetas, revolucionários.  
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1.2 Heaven Knows I'm Miserable Now?16 : a nostalgia para além dos diagnósticos clínicos 

 

É sedutor pensar que a música serviu como testemunha para o inventário inicial de 

uma ‘nova’ expressão sentimental da humanidade e provou-se um acompanhamento frequente 

da nostalgia, em uma relação de rebatimentos mútuos – sinto saudades porque escuto 

música? Ou escuto música porque sinto saudades?17. Da cantilena rústica do século XVII até 

à canção ouvida no Spotify, a relação entre as duas coisas frequentemente se materializa como 

um imenso sentimentalismo momentâneo; algo que, como diz Boym (2001, p.4), 

charmosamente nos deixa com “os olhos marejados e com a língua presa”. Mas, como insiste 

a autora, enquadrá-la unicamente no campo das emoções, no sentido de não vetorizar os 

impactos que essa emoção inspira, “muitas vezes obscurece a reflexão crítica sobre o 

assunto”.  

Seu enfileiramento histórico como uma moléstia é inspirador no sentido de que 

algumas de suas percepções primárias encontram lastro até hoje, já que adesiva-se 

frequentemente a nostalgia como um ‘sentimento ruim’, problemático, regressivo, um sinal de 

fraqueza pessoal. Mas, em última instância, ela é inescapável e não pode ser modulada em um 

tom único. O que Hofer fez foi inventá-la como uma patologia enquadrada em um discurso 

médico. Mas questões relativas à dor do exílio em terra alheia e a impossibilidade de voltar 

para a terra natal, a rejeição do esquecimento como forma de sanar o sofrimento, algo 

próximo de uma ‘salvação pela memória’ (uma solução à mania do pertencimento) já estava 

presente em narrativas anteriores da humanidade. Dos salmos cristãos à Odisseia de Homero, 

(onde Ulisses se agoniza permanentemente ao lembrar de sua terra natal), houve muita 

saudade de casa antes do século XVII, não só na tradição europeia, mas também na poesia 

chinesa e árabe e nas culturas africanas e sul- americanas: o anseio pelo retorno é um lugar 

comum poético.  

Mas, como sugere Natali (2006, p.20), se a criação do termo visibiliza e amplia a 

intensidade de um sentimento que já existia em diversas formas, nacionalidades e línguas, 

 
16 “O paraíso sabe que estou infeliz agora”. Citação à canção presente em Meat Is Murder (EMI, 1985) 
17 Me lembro de uma viagem adolescente aos Estados Unidos. Eu tinha15 anos, queria montar uma banda e 

estava ‘deixando para trás’ uma paixonite na escola. Fora do Brasil por cerca de um mês, gastava parte do meu 

tempo procurando CDs e um baixo acessível para comprar. Em alguma loja de segunda mão em Miami, adquiri 

um pacote inesquecível, que incluía um ao vivo do The Cure, coletâneas do Echo and The Bunnymen e 

especialmente, The Best Of The Smiths, volumes 1 e 2, ampliando minha introdução ao ‘pop oitentista’, sério, 

artístico, denso, que valia a pena. Apesar do privilégio classe média em viver aquele ‘momento Disney’, foi uma 

viagem estranha, completamente deslocada dos meus desejos na época (fumar, beber, garotas, escutar rock,etc). 

Mas voltei com o instrumento que uso até hoje. E sempre me transporto para lá já no acorde inicial de Please Let 

Me Get What I Want, todas as vezes que a escuto. Um hino pessoal tanto pelas saudades da Fabiana, quanto 

pelas caças impossíveis de cigarros por lá. Vícios malditos... 
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também “dá luz a algo novo, ou pelo menos a uma forma sistematizada de entender um 

sentimento antigo”. Desse modo, a nostalgia posiciona-se como uma palavra 

fundamentalmente moderna, criada para modelizar um ‘estar no mundo’ onde o apego ao 

passado também se traduzia como um problema e uma urgência em busca de solução: abarca 

uma multiplicidade de significados que correspondem a um leque de investimentos cognitivos 

e emocionais atrelados a um período de transformações profundas no corpo social. 

Pode-se pensar que os estudos iniciais relativos à fixação doentia ao passado e aos 

afetos às ausências está, por exemplo, intimamente conectado à um contexto em que a 

mobilidade espacial era uma anomalia, “quando o mais comum era que as pessoas vivessem e 

morressem no lugar em que haviam nascido e a imigração era causada por eventos 

extraordinários como guerra, escravidão e escassez” (NATALI, 2006, p.26). Médicos 

militares, especialmente nos Estados Unidos, ressaltavam esta característica em seus 

batalhões: os soldados oriundos de zonas rurais eram mais suscetíveis à nostalgia que 

combatentes vindos de áreas urbanas – estes davam menos importância aos fatos e cotidianos 

‘estrangeiros’. Aproximando o contexto brasileiro, na primeira tese de medicina no país 

acerca da nostalgia, datada de 1844, ela é caracterizada como a saudade da pátria sofrida pelos 

habitantes do campo e principalmente os escravos, através da emocionalidade e 

passionalidade expressas pelo banzo – a tristeza causada pelo afastamento desumano da 

África, que também energizava a revolta pela perda de liberdade e as reações aos castigos dos 

‘senhores’.  

Assim, em um primeiro momento, a nostalgia se localizava como uma caraterística 

convenientemente provinciana, atacada em sujeitos pouco acostumados a mudanças e 

modificações de diversas ordens (territoriais, familiares, políticas). Estava focalizada 

principalmente na condição de uma distância estritamente espacial, da separação física do lar; 

e fortemente ligada à dinâmica da diáspora, do deslocamento físico e a série de questões 

inclusas nestes processos: o medo do desconhecido, a sensação de abandono, a configuração 

de si mesmo como estranho em um território desconhecido e, portanto, pouco acolhedor.  

Uma mudança fundamental que transformou o olhar sobre a nostalgia como algo 

estritamente patológico está no acréscimo de outro fator ‘causador’ de sua existência: a 

relação com o tempo. Como aponta Boym (2001, p.7), este novo parâmetro seria essencial 

para modificar seus status, onde ela seria vista não mais como uma doença, mas como uma 

emoção histórica, para além dos diagnósticos clínicos. Já em 1799, Immanuel Kant denotaria 

esta transfiguração perceptiva, assinalando que a saudade não está exclusivamente conectada 

com a necessidade de voltar a algum lugar, mas também com o desejo de reviver o tempo 
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experienciado naquele lugar. Nesse sentido, configura-se de um diagnóstico definitivo, já que 

a saudade de um espaço é possível de cura através de um retorno a ele; mas, ao inscrever a 

nostalgia sob a baliza temporal, define-se a sentença ‘mortal’ para esta enfermidade, afinal, 

não se volta fisicamente no tempo.  

Para além, Kant viu na combinação de nostalgia e autoconsciência do período um 

senso estético particular, que não unicamente objetivava o utópico retorno ao passado, mas 

sim aumentava a sensibilidade de uma pessoa em relação aos dilemas da vivência presente. A 

comparação com o passado serviria como uma espécie de defesa, um discurso contra os 

problemas do ‘agora’ através de um arsenal de prerrogativas que qualificaram o ‘antes’ como 

um tempo melhor. O senso de nostalgia que conecta espaço e tempo é ilustrado como uma 

espécie de busca mítica por uma terra ausente, ou um ‘paraíso perdido’ (referenciando o 

poema de John Milton), que retoma narrativas religiosas que conectam símbolos (o Éden, a 

terra dos Deuses, o lugar sem mal), especificamente fundados no Gênesis cristão18 ou de uma 

Mãe África mitológica e acolhedora no exercício da fé e dos costumes (BOYM, 2001; 

NATALI, 2006). 

Logo, a nostalgia pode posicionar alegoricamente como um luto pela impossibilidade 

do retorno ‘mítico’ para um ‘espaço paradisíaco’ onde os valores de um mundo ideal eram 

absolutamente visíveis e dignos de anseio: a vontade de retorno a um absoluto, a uma casa 

que é física e espiritualmente a unidade edênica de um tempo e um espaço pouco antes da 

entrada na História, o “destinatário espiritual” do nostálgico (BOYM, 2001, p.8). Parte deste 

contexto formaliza a proposta kantiana: filosofar, adentrar o mundo das ideias – ou seja, 

materializar em espírito o exílio do espaço e do tempo absolutos – é motivado também pela 

nostalgia de um mundo ideal. Tal anseio torna-se uma força motriz da condição humana, no 

sentido de se referir ao conjunto das lembranças de quem foi desarraigado ou afastado de um 

lugar e de uma sensação: nostalgia como condição inescapável da distância e do exílio não 

apenas de um lugar, mas de uma época.  

Assim, qualquer ‘adeus’, independente das condições geográficas ou espaciais, é 

passível de germinar a emoção nostálgica: existo, logo lembro de um ‘eu’ vivido em algum 

lugar e tempo que não voltam mais, uma reminiscência ativa questões de ordens profundas e 

 
18 Moralmente, esta noção é arquitetada na dualidade entre o terreno (o agora, onde estamos), que seria o espaço 

da mácula e do pecado, com a lembrança inoculada de uma vida pré terrena junto aos deuses. Durante a 

transfiguração da alma (o sagrado) em corpo (o secular), através da filosofia, a alma ‘se recorda’ das coisas que 

um dia contemplou. Expulso deste paraíso, resta ao homem contemplar o mundo que conheceu, através da 

rememoração, onde o contato com o ‘ideal’ inspira a vontade de voltar para o lugar onde esteve: uma nostalgia 

do Absoluto, tensão transcendente e força que nos impulsionaria para o retomo à existência originária junto aos 

deuses.  
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diversas. Que remédio, como tanto tentou Hofer e seus colegas, poderia dar conta disso?  

Sistematizar a nostalgia – seja através da dimensão mítica ou religiosa, seja através do 

impulso racional ou científico – parece esbarrar na mesma questão: trata-se de dar conta de 

uma escrita da ausência (MALDONATO, 2012). Uma emoção, um pathos, nos quais 

conseguimos dar concretude, sentido ou nome, através das narrativas ou da arte como uma 

manifestação material do innerwelt. Um esforço que cabe em uma obra monumental como a 

Odisseia e que também pode se assentar em uma melodia que impulsiona ânimo a animais a 

fornecerem leite, assim como em uma boa canção da música pop19: 

 

Claro, sempre nos separamos de alguma coisa que vivemos ou que viveu em 

nós, mas sempre é do nosso ‘Eu’ de outrora que nos separamos. Origina-se 

desse adeus, a nostalgia. Aquele nós vivido naquele tempo e naquele lugar 

não existe mais. Transformou-se irremediavelmente e é impossível tê-lo de 

volta. Embora tocante e dolorosa, a nostalgia também é um sentimento 

aberto, porque por meio das lembranças nos devolve o tempo da infância, da 

adolescência, os lugares conhecidos, as paisagens vistas, as pessoas amadas. 

Coisas que no tempo se tornam parte de nós mesmos. Reaver alguma coisa 

que tivemos nos ajuda a carregar conosco aquilo que fomos, a retomar o 

caminho (MALDONATO, 2012, p.5)  

 

Desta maneira, a nostalgia não foi (e não será) erradicada a partir dos métodos 

tentados por tantos até o século XX, considerando que a última menção à nostalgia em um 

óbito foi feita em 1918. Como estrutura de sentimento, ela é fruto de um processo histórico, 

social, de proporção filosófica e não possui profilaxia recomendável, prática, emissível 

através de uma passagem para um outro espaço e território, já que a possibilidade de viagem 

ao tempo ainda se enquadra no campo da utopia (não à toa este é um grande fetiche midiático 

e da cultura pop20). E esta concepção vai de encontro com premissas históricas em 

desenvolvimento do século XVIII em diante, que se relacionam firmemente com uma outra 

acepção de tempo e do desenvolvimento das temporalidades.  

Se a partir do Renascimento o mundo se secularizou mais intensamente, a cosmologia 

cristã que impunha aos sujeitos um destino – um complexo temporal que justificava a 

existência inevitável sob a supervisão de Deus – perde fôlego diante do crescimento do 

antropocentrismo. Com o esmaecimento das guerras religiosas na Europa, a expectativa pelo 

‘juízo final bíblico’ arrefeceu e na ascensão do pensamento iluminista, o ideal de vida se 

 
19 Não apenas boa, por vezes terrivelmente dolorosa: penso na primeira vez que escutei Pedaço de Mim, de 

Chico Buarque e me perguntei como alguém pôde descrever de forma tão profunda a vontade de modificar o 

estado do tempo e do espaço que vivia (já que “a saudade é arrumar o quarto/Do filho que já morreu”. Me 

lembro também das fantasmagorias sobre ‘ela’ que Bob Dylan sheakespearianamente fez em Simple Twist Of 

Fate, e assim vou me lembrando de muitas canções sobre a lembrança... 
20 Minha análise específica sobre o tema, disponível em: 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/view/35047 
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alimentava pela expectativa de um futuro melhor e não na reflexão sobre o passado. Assim, de 

uma doença provincial, a nostalgia se transformou em uma enfermidade teórica e sentimental 

da era moderna, um mal du siècle, uma melancolia específica pessoal, mas também um modo 

de angústia ético diante de projetos comunitários (BOYM, 2001). 

 Seu caráter coletivo a posicionou como uma ameaça pública, portadora de uma força 

política importante particularmente quando relacionada a questões como patriotismo e espírito 

nacional. Esse conjunto de percepções seria revelador de contradições e clivagens típicas da 

modernidade com o crescimento de uma linha de pensamento hegemônica ligada a ideia de 

progresso. Como assinala Boym (2001, p.10), para além da ideologia do capitalismo 

industrial (sintetizado no popular termo ‘tempo é dinheiro’), a era moderna inaugurava uma 

nova “teologia do tempo”, a primeira noção histórica que “reduziu a diferença temporal entre 

experiência e expectativa para um conceito único”. 

Este enfoque a respeito do tempo e espaço como tópicos centrais na experiência e 

sensibilidade humana é acionado pela autora através do exame proposto por Koselleck (2006) 

sobre o espaço de experiências e o horizonte de expectativas. Em linhas gerais, o autor 

entende que o presente tanto ressignifica o passado quanto oportuniza balizas para o futuro 

através destas duas categorias conceptivas sobre a história; e seria a partir desta tensão que 

cada época histórica elaboraria sua leitura a respeito do fenômeno da temporalidade, de forma 

a evidenciar os padrões disponíveis de sensibilidade diante do tempo que lhes são oferecidos 

no momento que vivem.  

O espaço de experiência, onde se reúnem para o sujeito tanto a elaboração racional 

quanto as formas inconscientes de comportamento, é concretizado através da memória, dos 

vestígios e das permanências. É relativo a acontecimentos que foram incorporados e podem 

ser lembrados. Já o horizonte de expectativas diz de um universo de sensações, medos, 

esperanças, ansiedades, desejos, inquietudes e confianças que se referem ao que ainda virá. 

Apontam permanentemente para o futuro, pela curiosidade a seu respeito e pela análise 

racional que o visa. Boym (2001) destaca o propósito de ruptura radical surgido no final do 

século XVIII, pautado por um intenso horizonte de expectativas, onde a modernidade seria 

pavimentada sem olhar para atrás, ou seja, tentando ignorar ao máximo a complementaridade 

entre a ânsia de futuro e a experiência do passado.  

O tempo de então seria o ‘agora e o avante’ e esta baliza ganha uma seta fundamental 

através de um dos eventos fundantes da era moderna, a Revolução Francesa. Em seu cerne, 

estava o choque entre o apelo intenso pelo passado (o chamado Antigo Regime) e os ideais 

celebrados pelo novo, significados na tríade fraternidade-liberdade-igualdade que tecia a 
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bandeira dos insurgentes burgueses. Os acontecimentos no país instauraram uma ruptura na 

história, um acontecimento inédito diante de outros marcos sociais anteriores, no sentido de 

inaugurar questões que pareciam inimagináveis antes de 1789. Explicita o engajamento por 

novas formas de sociabilidade, comportamentos e maneiras que comporiam um novo extrato 

civilizatório, orientado também pelo rompimento com o apego ao passado, cada vez mais 

representado como injusto, indesejável e condenável.  

Como sublinha Natali (2006), a própria etimologia da palavra revolução (do grego re-

volutio) era antes relativa à um movimento circular, que considerava a volta a uma condição 

anterior – denotando, portanto, uma repetição da história. Mas a partir do fim do século XVIII 

passa a dizer de um corte, uma separação radical entre o que foi (o passado) e o que é e será 

(presente e futuro). Desse modo, revoluções não produzem apenas o novo: em seu desgaste 

com o tempo anterior também definem o arcaico. Se o Antigo Regime deu substrato à 

Revolução Francesa, por oposição a Revolução Francesa, a partir de profundas 

descontinuidades no tecido social e rupturas com as tradições, ‘inventou’ o Antigo Regime, 

dando-lhe uma forma, um senso de fechamento e, para alguns, uma aura dourada circundada 

pela saudade.  

Dessa maneira, a nostalgia deixou de ser um problema de apenas algumas poucas 

pessoas deslocadas – os identificados com a célebre frase de Talleyrand de que “os que não 

conheceram o Antigo Regime nunca poderão saber o que era a doçura de viver”. Ela ganha a 

feição de um defeito de ordem ideológica: se o movimento da história exige emancipação e 

progresso, o elo ao que ‘já era’ é condenável como uma aberração política, um obstáculo 

irracional e “o apego ao passado e as antigas formas de ser, bem como a rejeição do novo, 

assumiriam algo da natureza da necrofilia” (NATALI, 2006, p.32). Essa racionalidade, 

bafejada pelos ideais democráticos e iluministas que contaminaram diversos outros países no 

mundo, exigia uma objetividade e um senso de movimento onde  

 

A morte devia ser vista como uma conclusão definitiva e irreversível de uma 

temporalidade progressiva e linear; o passado e o presente precisavam ser 

vistos como esferas distintas; e um valor positivo devia ser associado à 

mobilidade e à novidade. Só em um contexto como esse poderia surgir uma 

categoria como a nostalgia, criada para descrever a fixação excessiva ao 

passado e o afeto por um objeto ausente como doentios (NATALI, 2006, 

p.19) 

  

 

A nostalgia passa a ser relatada como um problema de consciência histórica, onde a pessoa 

anelada ao passado é aquela defasada em relação ao zeitgeist da modernidade, que não 
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assimilou corretamente o curso do progresso social. Esta última concepção seria uma dos 

pilares fundamentais do esclarecimento através do ethos iluminista: o sujeito livre é também o 

sujeito não tutelado às amarras do que passou, desejoso da transformação moderna do mundo, 

mesmo que tal passagem fosse custosa. Se Kant atribuía a percepção da história como a queda 

de um idílio para um estado imperfeito, o que geraria dificuldades de se identificar as “leis do 

desenvolvimento humano”, a Revolução Francesa seria a “prova maior de capacidade humana 

de aprimoramento”, onde os instintos mais nobres do sujeitos teriam se manifestado e lutado 

para prevalecer (NATALI, 2006, p.27).  

É nesta direção que se compõe um arquétipo típico do período pós-revolução: o 

flâneur, o anti-nostálgico por vocação, com suas pulsões famintas pelas novas experiências e 

que entende que olhar para o passado é algo condenável e problemático. Como Baudelaire 

(2010, p.21) situou, ele é o observador que procura o “banho de multidão”, “as nuvens 

flutuantes”, desenraizamento, nomadismo e cosmopolitismo. O interesse central do flâneur 

era o efêmero: ele possuía o espírito da modernidade e se refestelava na Paris de inovações 

traduzidas no alargamento de avenidas, nos encontros em galerias, nas possibilidades de 

desregramento social em casas de ópio, nos vinhos e na arte.  

Um conjunto de ineditismos que seduziria o sujeito para longe da ideia de um lar fixo 

e rumo à concretização do desejo de ser um “espírito independente” destinado ao mesmo 

tempo a “ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto no mundo” 

(BAUDELAIRE, 2010, p.22). Ao contrário de se apegar com pátria, família ou qualquer 

instituição que lhe garanta alguma estabilidade e solidez, o flâneur é um homem das ruas que 

fora de casa sentia-se o tempo todo em seu lar verdadeiro. Seu contraponto imediato seria o 

sujeito estático, incapaz de celebrar as mudanças e que, angustiado com o que ficou para 

trás21, expunha “o semblante sem vida, o desgosto generalizado e indiferente em relação a 

tudo” (STAROBINSKI, 1966, p.97). Em oposição, o flâneur queria ser um espelho tão 

imenso quanto a multidão que povoa os centros urbanos, um “eu insaciável do não-eu, que a 

cada instante o revela e o exprime em imagens mais vivas do que a própria vida, sempre 

instável e fugidia” (BAUDELAIRE, 2010, p.21).  

Secularizado, o pensamento moderno substitui a espera pelo ‘fim dos tempos’ – 

previsão cronológica típica da matriz judaico-cristã – pela promessa de liberdade, igualdade, 

fraternidade celebrada por personagens como o flâneur. Afirma-se assim a transformação da 

etiologia sobre a nostalgia esmaecendo seu caráter clínico (absorvida por outros diagnósticos 

 
21 No próximo capítulo, abordaremos de forma mais extensa o personagem nostálgico exemplar dos primeiros 

tempos da era moderna, o dândi. 
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como melancolia e depressão) para se estabelecer, como assinala Boym (2001), em uma 

emoção histórica, em uma espécie de expressão espessa, notável, uma espécie de dinâmica 

comunicativa e interacional, como um repertório comum – estrutura de sentimento, falando 

com Williams (1979). Passa a se situar como um modo de sentir expressar as vivências, um 

pathos, como tantos outros dispostos no mundo. 

Mas sendo posicionada como um emoção a ser ignorada. Se efetiva, a superação da 

nostalgia seria uma conquista civilizatória, onde frequentemente passa a ser vista como 

manifestação típica de populações imperfeitamente modernizadas. No campo dos estudos 

sociais, abundam análises e personagens progressistas, construídos pela certeza de que a 

nostalgia seria politicamente repreensível e empiricamente insustentável, como o sujeito 

revolucionário de Marx ou o super homem de Nietzsche. Afinal, se o movimento da história 

exige emancipação e progresso, o apego ao passado passa a ser condenado como uma 

aberração política e um obstáculo irracional; do contrário estaria destinado à chancela de um 

sentimentalismo burguês da nostalgia, que cismava em olhar para trás (NATALI, 2006).  

 

1.3 It just wasn't like the old days anymore22:  o futuro não é mais como era antigamente 

 

Essa tempestade é o que chamamos progresso 

(Walter Benjamin) 

But the rain that flattens my hair, oh, these are 

the things that kill me23 

(Morrissey/Marr) 

 

Enfraquecida nas hostes clínicas e nas leituras sociais, a visada crítica sobre a 

nostalgia permanecerá como traço marcante no final do século XIX e no início do seguinte, ao 

menos sob uma perspectiva romântica de que diante dos incontáveis avanços tecnológicos e 

científicos do período (o desenvolvimento dos meios de comunicação, de transporte e das 

indústrias, entre outros), o sujeito da época se tornaria mais independente e auto suficiente, 

portanto, menos suscetível à fixação ‘doentia’ a lugares ou pessoas. Sinais de que a ordem era 

renovadora, em direção radical ao utópico.  

Dessa maneira, a resistência em relação ao passado também foi um tropo persistente 

do modernismo na primeira metade do século XX, com os movimentos associados às 

 
22 “Não é mais como nos velhos dias”. Trecho de Still Ill, canção presente no álbum The Smiths (EMI/1984). 
23 “Mas a chuva que atrapalha meus cabelos/ Ah, estas são as coisas que me matam”. Trecho da canção The 

Queen Is Dead  presente no álbum homônimo (EMI/1986). 
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vanguardas históricas (entre eles o Futurismo, Dada, Surrealismo e Construtivismo) 

assumindo uma posição radical contra  simbolismos, representações e temáticas pregressas. 

Com sua retórica mais ou menos baseada no cultivo a celebração apocalíptica de um futuro 

totalmente diferente e na rejeição à tradição, o passado passava a ser um “bode expiatório 

plausível (...) que incorporava toda a monumentalização, hegemônica e as aspirações 

pomposas da era burguesa, que viu seu fim na falência da Grande Guerra”, através de uma 

espécie de proposta compartilhada: a “ditadura do futuro” (HUYSSEN, 1998, p.222).  

Sob esta direção, cada vez mais o antes e o agora precisavam ser vistos como esferas 

distintas – e o valor otimista devia ser associado à mobilidade e à novidade. A perspectiva 

retrovisora de espaços como museus, por exemplo, era tomada como problemática, definidora 

de uma identidade autoritária e hegemônica da cultura ocidental ao desenhar fronteiras 

externas e internas calcadas na exclusão e na marginalização, através da codificação positiva 

de estimas ditas tradicionais. A racionalidade exigia objetividade, o desenvolvimento 

significava olhar adiante: a morte, os fins, deviam ser vistos “como uma conclusão definitiva 

e irreversível de uma temporalidade progressiva e linear” (NATALI, 2006, p.19).  

Mas, como já dizia o (nostálgico) jargão: old habits die hard24. Também por isso, o 

fervor progressista possuía contrapontos notáveis, certificando o caráter reativo que 

impulsiona a roda da história. Em outras diversas dimensões –sociais, culturais, 

comportamentais – o apego ao passado não seria tomado como problema e sim como solução, 

uma forma de enfrentamento das transformações do mundo a partir da conservação e da 

constante relação memorial com as vivências e da afeição às heranças geradas. Afinal, como 

Koselleck (2006) indica, se o espaço de experiência e o horizonte de expectativas são duas 

categorias que se realizam no presente, tanto o vínculo ao passado quanto o anseio do porvir 

se encontram entrelaçados e não necessariamente se opõem uma à outra. Como em uma 

dicotomia qualquer, estão sempre prontas a repercutir uma na outra, são desejos 

complementares.  

Como sumariza Boym (2001), grandes revoluções frequentemente vêm acompanhadas 

de explosões nostálgicas25, certificando de que tanto o apego ao espaço de experiência quanto 

 
24 “Hábitos antigos são difíceis de morrer” 
25 O tal ciclo da história. Entendo que esta é uma das chaves mais precisas e essenciais para a compreensão de 

uma série de percepções e demandas sociais de agora, que se sistematizam em ‘movimentos’ como o 

bolsonarismo ou o trumpismo. Não é coincidência que ambos vieram na esteira de acontecimentos como os 

governos Lula e Dilma Rousseff no Brasil ou Obama nos Estados Unidos: essa oposição entre eles também é 

construída na perspectiva progressismo versus conservadorismo. Este último, para ficar na chamada pauta de 

costumes, também amparado pela nostalgia imaginária de um tempo com ‘menos pretos, menos bichas, menos 

putas’. Tenho muita nostalgia quando me penso em novembro de 2002, recém universitário e celebrando 

enlouquecido (chuva, cerveja e pinga, “Nada Será Como Antes” tocando de algum lugar) a vitória do PT nas 



48 
 

o furor pelo futuro (a demanda constante por um horizonte de expectativas) se estabelecem 

como sintomas reativos de determinadas épocas, estruturas de sentimento ou emoções 

históricas típicas, aneladas e em constante revezamento. Desta maneira, o pesar e o 

entusiasmo com a vida moderna representam respostas opostas à mesma experiência; trata-se 

de uma dinâmica que reproduz as duas linhas básicas das principais reações à modernização 

no pensamento ocidental: por um lado, “a celebração do novo mundo que surge com a 

multiplicação de possibilidades, a ampliação da liberdade política e o desenvolvimento 

tecnológico e, por outro, o lamento por aquilo que se perde nas transformações” (NATALI, 

2006 p.33). 

Em suma: erupções momentâneas de nostalgia terão seu lugar mesmo em (ou 

justamente devido à) histórias triunfalistas de modernização. Nessa direção, ela se posiciona 

como um constructo de complementaridade ao presente, de onde qualquer “epidemia frenética 

de progresso” pode ser realizada ao lado de uma “epidemia de nostalgia” na contínua e por 

vezes extenuante prova de revezamento da história (BAUMAN, 2017, p.10). Como sintetiza 

Bauman, a nostalgia se estabelece como um sentimento da ordem do afeto, um ingrediente 

endêmico e inseparável da condição humana desde o momento da descoberta da possibilidade 

de opção nas decisões humanas. E se a conduta é e só pode ser questão de escolha, o mundo 

‘aqui e agora’ é apenas um entre um número indefinível de mundos possíveis – passados, 

presentes, futuros – algo que pode materializado não apenas nas vivências, mas pelo artifício 

da projeção, da fantasia, da imaginação, da criação artística. 

Diante da própria condição de sermos seres encapsulados em culturas e redomas 

sociais, temos a capacidade de idealizar um espaço e tempo específicos. Desejosos de futuro 

ou através de movimentos retrospectivos da imaginação em direção ao passado, tais buscas 

revelam relações poéticas, mensuráveis e estáveis: tanto um (nostalgia) quanto outro (utopia) 

vivem às custas da ilusão de que a plenitude existiu ou há de existir um dia. Em última 

instância, o nostálgico utopicamente quer se perder nesse passado como em um sonho, mas 

sem vetorizar um porvir e sim engajado em uma retropia.  

 
Quando a realidade não confirma ou até mesmo contradiz nosso incansável 

impulso por um ‘mais além’, ainda assim resta uma última alternativa – 

evadir no tempo e povoar a própria fantasia com imagens de felicidade. 

Quando este processo se volta para o futuro, surgem as utopias, que como 

que reificam magníficas situações vindouras para nós. A utopia haure seus 

elementos constitutivos somente a partir do presente, mas é de forma seletiva 

que ela edifica um belo edifício, ainda que destituído de fundamentos (...) 

 
eleições presidenciais. Tenho cada vez mais nostalgia de todos (todos, sem exceção) os anos subsequentes a este 

episódio, até 2016. Porque a nostalgia (dos outros) foi longe demais... 
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Quando, porém, a fantasia de felicidade brilha retrospectivamente é que 

chegamos, enfim, à nostalgia. (GEHLEN, 2017, p.146) 

 

Talvez resida nessa leitura a sugestão de uma possível composição estética e poética 

da nostalgia na era moderna. Autoras como Boym (2001), Hutcheon (1988) e Cook (1995) 

propõem que a própria noção do termo faz sentido neste período justamente porque o sujeito 

nostálgico não carrega em si a ilusão de que determinado passado retorne: mais do que 

qualquer outro, sabe e sente que o que ficou para trás nunca voltará, e assim não 

necessariamente condiciona sua felicidade a uma volta aos velhos tempos. De forma que 

talvez o nostálgico mais ‘radical’ é aquele que não se emocione com modalidades expressivas 

como pastiche ou paródia, já que acredita na nostalgia como “uma intuição de que a 

preciosidade do passado só poderá ser mantida se ele permanecer exatamente o que é: 

um passado puro, sem se corromper com a ‘mediocridade’ do presente” (BARBOSA, 2016, 

p.2).  

Quando tomada desta maneira, a nostalgia como expressão de fascínio pelo passado 

não serve para apenas para o propósito do sonho, para acalmar e apaziguar, voltar para casa: 

torna-se sintoma de uma falta de identificação com o presente e expressa-se como lamento 

pelo que se perde com as mudanças, ganhando contornos explicitamente incômodos face aos 

temores apresentados no agora. É o discurso final do personagem Domenico naquela que é 

uma das obras mais monumentais sobre o tema no cinema, Nostalgia (1983) de Andrei 

Tarkóvski26: “em que ponto a humanidade tomou o atalho errado e veio parar aqui?”. A 

‘resposta’ estaria em uma dimensão ainda mais personalizada e subjetiva da nostalgia, 

relacionada ao impulso de voltar a um passado enterrado e esquecido para compreender o 

presente.  

Em muitas das leituras que compõem parte significativa do estado da arte da presente 

pesquisa, uma referência se estabeleceu como uma espécie de ponto obrigatório para 

simbolizar este lamento, uma espécie de mea culpa sobre o tema, sendo frequentemente 

apontada como um potencial marco na relação entre a história social e suas possíveis 

percepções e dimensões sobre nossa relação com o tempo na contemporaneidade. Trata-se da 

interpretação – que na verdade se apresenta como uma espécie de insight – de Walter 

 
26 O filme é frequentemente citado pela literatura sobre a nostalgia como uma impactante representação poética 

sobre o tema. Reassistir Nostalgia, no YouTube, em algum momento do percurso dessa tese, me carregou de 

volta ao final de minha adolêscencia e minhas primeiras imersões ao então  chamado ‘cinema de arte’. Pouco me 

lembrava do filme; muito me recordei de como tive acesso à ele e a outros da mesma prateleira: nas minhas 

longas tardes conversando com o Antônio, balconista da saudosa Locadora Crystal, localizada pertinho da PUC-

MG, no Coração Eucarístico em Belo Horizonte. Todas as conversas e aulas que dei sobre cinema futuramente 

podem ser creditadas à estes intercâmbios incríveis que tive. E a obra de Tarkóvski segue com sua beleza ímpar.  
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Benjamin, publicada em 1940, a respeito do desenho do artista suíço (naturalizado alemão) 

filiado ao expressionismo abstrato, Paul Klee, Angelus Novus (1920).  

O teórico alemão adquiriu a obra em 1921 e mantinha com ela uma relação obsessiva, 

que o inspirou a tecer a nona tese de seu ensaio “Sobre o Conceito de História”. Publicado 

primeiramente em 1940, é um conjunto de textos que reúne sua perspectiva sobre 

temporalidades regressivas e progressivas a partir de uma desejável baliza cíclica, orientada 

por nossa relação com o passado e o futuro. Na época, através dos olhos do anjo representado 

por Klee, Benjamin configurou uma imagem possível para entender a percepção da história 

como pautada tanto pela disputa quanto pela justaposição de duas amplas possibilidades que 

se configuraram como narrativas históricas inescapáveis.  

A primeira seria o materialismo histórico, de chave marxista, relativo às condições de 

produção e de recepção culturais da sociedade e suas interseções pela luta de classes, 

integradas às discussões da Escola de Frankfurt. A outra, mais particular ao autor, seria uma 

espécie de teologia de tessitura mística, de inspiração judaica e relativa à uma busca por 

redenção através do passado e pela salvação messiânica. Assim, a breve análise de Benjamin 

sobre a obra de Klee serviu tanto para o teórico reforçar suas teses reunidas a respeito da 

relação entre história e progresso quanto para mobilizar sua instigante leitura sobre a relação 

do sujeito com as possibilidades e expectativas não racionais. 

Para Benjamin, o desenho do anjo de asas abertas e olhos escancarados, fixamente 

orientados para o que ficou para trás, surgia como uma forma de representar sua própria 

leitura decepcionada com o progresso e o esclarecimento iluminista – muito contaminado pela 

barbárie nazista em curso naquele período. Alegoricamente via na figura mais uma 

possibilidade de explicitar o centro dialético da chamada Teoria Crítica: a pulsão civilizatória 

desembocada no declínio do humanismo o que permitia a avaliação da racionalidade a 

qualquer custo como um projeto falho. Como mensageiro de uma tradição religiosa, o anjo 

reflete o espanto divino em relação à escolha da humanidade em seguir em frente sem olhar 

para trás; simultaneamente explicita o terror de sua mensagem e se horroriza com sua própria 

posição diante disso.  

Enquanto nós, diferentemente do anjo, observamos este passado como um processo 

natural de acontecimentos justificado pelas causas e efeitos de corte positivista, a figura 

celestial explicita um outro ponto de vista, diante da “catástrofe única, que acumula 

incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés”. Se a recomposição da 
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experiência – um tema caro à Benjamin27 – se dá nos fragmentos, o anjo de Klee, atado em 

sua função, pode não nos fazer retroceder ao que perdemos, mas sugere uma orientação. Neste 

sentido ele é revigorador: ao assumir o papel de “anjo da história”, procura e sublinha a 

importância da memória em meio aos escombros do progresso impulsionado pela força da 

modernidade (BENJAMIN, 1987, p.224).  

Mas, dramaticamente, o anjo da história segue ameaçado por “um paraíso que sopra 

uma tempestade”, um furor rumo ao avanço temporal que o força para o avante, “prende-se 

em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las” e o levará embora com sua 

mensagem. Afinal, não há tempo a perder, apenas tempo a ganhar; ordem e progresso é o que 

molda a violenta chuva e o impele “irresistivelmente para o futuro”, o desestabiliza, enquanto 

ele sabe que ficaremos ilusionados com este movimento, ignorando o “amontoado de ruínas 

que cresce até o céu”. Assim perdemos a chance de perceber a sombra do passado que cresce 

até o firmamento como uma guia que poderia moldar o presente em conjunção com o passado 

de modo a fundar “um conceito do presente como um ‘agora’ no qual se infiltraram estilhaços 

do messiânico” (BENJAMIN, 1987, p.227). Portanto, o paraíso se configura como algo 

esquecido, não acreditado e o anjo está ciente que ficaremos miseráveis agora.  

Através de seus olhos representados por Klee, Benjamin parece escrever uma 

percepção da história necessariamente pautada pela justaposição de tempos e por diferentes 

chaves de análise, como o materialismo histórico (relativo às condições de produção e de 

recepção culturais da sociedade) e uma espécie de teologia de tessitura mística (de chave 

judaica e relativa à uma busca por redenção). Neste sentido, ela se alinha com as outras 

anotações presentes em “Teses Sobre o Conceito de História”, endereçadas à desconfiança e a 

desilusão de um projeto iluminista que ignora a fantasmagoria das ruínas como a 

possibilidade de aprendizado.  

Para além da visão crítica, Benjamin mobilizou passado, presente e futuro como 

tempos de sobreposição, inter-relacionados, onde cada época precisa sonhar a próxima, mas 

para fazer isso é necessário revisitar o período anterior. Sem essa visão, o progresso viria em 

forma de violenta tempestade, varrendo todo o resto para o fundo das desimportâncias nas 

quais residem os cristais, os restos, as ruínas: os passados que, imóveis, não poderiam 

cartografar futuros redentores. 

 

 

 
27 Analiso o punk rock sob a ótica da experiência em Benjamin aqui: https://isociologia.up.pt/pt-pt/working-

paper/wp-59-cuspir-o-lixo-em-cima-de-voc%c3%aas-uma-leitura-benjaminiana-sobre-o-punk-rock 
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1.3 How Soon Is Now?28 : nostalgia como um pathos contemporâneo 

 

Talvez possamos pensar no anjo da história como portador de uma nostalgia 

necessária, no sentido em que ele carrega uma consciência humanística de que desejo de 

futuro deveria ser precedido por um anseio resolutivo em relação ao passado. O que leva  

Boym (2001, p.27) a entender Benjamin como um dos importantes nostálgicos da 

modernidade, “um rebelde contra a ideia de irreversibilidade do tempo e um fã da memória 

sempre em busca de novas camadas de esquecimento que o ajudariam a acender uma faísca de 

esperança no passado”. Através de uma metódica arqueologia do presente, ele pretendia 

redesenhar a tradição histórica e afastá-la de um vazio continuum de esquecimento.  

Negando sua exclusividade como uma condição reacionária e regressiva imbuída de 

sentimentalismo, a nostalgia poderia ser percebida como uma forma de chegar a um acordo 

com o passado, permitindo que ele seja exorcizado, apreendido, para que possamos todos 

seguir em frente. Em suma, embora não seja necessariamente progressista em si, a ela pode – 

ou deve – fazer parte de uma transição para a modernidade. É importante sublinhar que as 

“Teses Sobre o Conceito de História” foram escritas durante o  exílio de Benjamin, no limiar 

da Segunda Guerra Mundial em 1940, mesmo ano de sua morte. São pensamentos impactados 

pelos reveses monstruosos dos regimes totalitários, que pregavam a emergência de um novo 

homem pelos discursos e ações assassinas de purificação de raças, classes e religiões. Suas 

teses se coadunam com a conclusão dialética de que o devir progressista também serviu como 

álibi para barbaridades cometidas em nome do avanço social e, portanto, a ciência e o 

pensamento crítico sobre o passado deveria assumir um papel central e didático dali em 

diante29.  

 Cinco anos depois, o conflito bélico se encerraria oficialmente, inaugurando um 

período de transformações profundas que moldariam alguns dos processos político-

econômicos, sociais e culturais mais notáveis no mundo contemporâneo. Em conjunção com 

estas mudanças, a crise do modernismo (como ética e estética vanguardistas) na segunda 

metade do século XX, testemunhou a ascensão de uma nova ordem, intimamente conectada à 

 
28 “Quão logo é agora?”, citação à canção de mesmo nome, presente em Hatful of Hollow (EMI, 1985) 
29 Durante o período de doutorado-sanduíche, visitei Berlim, um desejo de décadas. Extremamente impactado, 

me lembro de pensar em Benjamin e seus alertas sobre a importância da memória e o quanto a noção de 

‘lembrar’ é materializada na capital alemã. Essa Berlim é também construída pelos intensos debates sobre a 

história, especialmente sobre o Holocausto. É habitada pelas fantasmagorias nazistas das quais o teórico alemão 

(fugitivo e preso por este regime) avisou sobre a importância de não serem esquecidas. Apesar de toda festa, de 

toda tempestade química, o anjo da história (talvez aquele de Win Wenders...) deve estar pousado, à seco, em 

algum lugar na Alexanderplatz.  
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lógica de consumo, a aceleração tecnológica e a centralidade da mídia na vida social como 

vetores constitutivos do capitalismo tardio. Uma alteração drástica na paisagem mundial, 

motivada pela ideia de renascimento econômico e welfare state, no final dos anos 1940 e 

início dos 1950, especialmente nos Estados Unidos.   

Uma mudança de sensibilidade é notável: se cultura modernista foi energizada por 

aquilo que poderia ser chamado de “futuros presentes”, o decorrer do período iria ser 

caracterizado por um deslocamento para os “passados presentes” (HUYSSEN, 2000, p.9). 

Como Bauman (2017, p.2) afirma, o futuro, aviltado como algo não confiável e não 

administrável passa a ser inscrito na coluna dos débitos – sob a perspectiva dos erros – e agora 

seria a vez do passado ser alinhado nos créditos, como “um investimento em esperanças até 

agora não desacreditadas”. Metaforicamente, o anjo da história foi apanhado em plena 

guinada de 180 graus e seu rosto está “se virando do passado para o futuro, suas asas são 

empurradas para trás, desta vez por uma tempestade que se ergueu no inferno de um futuro 

imaginado, antecipado e temido de antemão, na direção do paraíso do passado” (BAUMAN, 

2017, p.2). 

Desta maneira, a segunda metade do século XX também foi marcada por suportar “o 

olho cego do furacão do progresso” (HUYSSEN, 1998, p. 222) e a memória se tornou 

fundamental como afirmação de que o passado operava como dispositivo autenticador (e não 

como um atestado de morte) de culturas e tradições. Resultado de debates e crises das 

principais instituições de estudo, validação e preservação dos valores histórico-patrimoniais, 

especialmente nos Estados Unidos e na Europa, observa-se na práxis a restauração 

historicizante de centros urbanos, cidades, paisagens inteiras. São novos arranjos pautados por 

um reequacionar de ideias onde se ressaltam-se a importância dos empreendimentos 

patrimoniais e heranças nacionais, além do boom do comportamento retrô, no qual iremos nos 

debruçar logo mais.  

Diante desta conjuntura, visibiliza-se um pathos nostálgico que sugere uma dimensão 

investigativa: o medo do esquecimento dispara o desejo da lembrança? Para Huyssen (1998, 

2000), o esforço de manter um passado visível está intimamente entrelaçado com a produção 

e acumulação de dados multidisciplinares que temos disponíveis a partir de então. 

Engatilhado pelo temor de uma vivência amnésica, o excesso de memória baliza a 

constituição de uma cultura impulsionada pela velocidade das inovações técnicas, saturada de 

mídia, onde a mudança na sensibilidade da temporalidade e da percepção da experiência 

poderia criar uma implosão no sistema de rememorações.  
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Dessa maneira, as estratégias da recordação pública e privada são, de forma mais ou 

menos evidente, justificadas pela vontade de nos ancorar em um mundo caracterizado por 

uma crescente instabilidade do tempo e pelo constante faturamento do espaço vivido. Huyssen 

(1997; 2000) sinaliza este panorama como a busca por uma recordação total (total recall), um 

desejo de trazer vários passados para o presente, que se espraia para diversos aspectos da vida 

contemporânea. Nesta direção, o conceito de musealização é usado pelo autor como 

ponderação filosófica e cultural sobre a transformação do status da memória, que nos motiva 

a pensar no crescente apego ao passado e na necessidade atual de encontrar formas de 

arquivar o máximo de informações possíveis.  

A expressão deste processo está em estratégias como colecionar, referenciar, citar e 

apropriar, que se proliferam nas práticas estéticas contemporâneas, frequentemente 

acompanhadas pela intenção de articular ou tensionar ideias como unicidade e originalidade. 

De maneira que diversos territórios parecem compor o mapa de interesses pelo passado: a 

aceleração midiática e tecnológica contemporânea, o temor de um futuro marcado pela 

dissolução de heranças e patrimônios importantes, o interesse por revirar os arquivos que 

passaram despercebidos. São movimentos que dizem tanto da “esperança de, de alguma 

forma, nos ligarmos a um passado que nunca podemos conhecer plenamente” (MANOFF, 

2004, p.17), como da expressão da nostalgia como um statement, um escudo defensivo diante 

de uma lógica de consumo que é programadamente obsoleta ou por vezes inacessível demais.  

Se sempre fomos nostálgicos, talvez a diferença mais notável esteja na força com ela 

se impõe diante da potência de um ‘agora’ que se traduziu de forma particularmente intensa 

na cultura de mercadorias. O que implicou em um ritmo cada vez mais rápido de produção e 

compra e a consequente intensificação de um modo de ser no mundo estreitamente conectado 

com possuir bens materiais e viver no entorno deles: o consumo como medida não apenas de 

sucesso financeiro, mas também de bem-estar psicológico (MCCARTHY, 2002). O avanço 

capitalista levou ao crescimento econômico– e consequentemente ao aumento do conforto e 

da variedade –  e formatou uma ‘era de ouro’ particularmente para representantes do 

primeiro-mundo, legando, por exemplo, a geração baby boomer, os jovens nascidos e 

crescidos sob o signo da prosperidade comercial.  

Mas, como situa Huyssen (2000, p.32) um extrato social importante considerou que 

estas transformações aceleradas eram demasiadamente inquietantes e elegeram o apego pelo 

arquivo e a musealização como contrapesos da mudança, formas de preservação espacial e 

temporal para o mal-estar causado pela “sobrecarga informacional e percepcional combinada 

com uma aceleração cultural que nossa psique não consegue lidar”. Sob esta retranca, 
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emergem fenômenos como a consumed nostalgia30 (CROSS, 2015), um extenso conjunto de 

práticas conectadas com incômodo que pessoas passaram a sentir quando notaram que suas 

personalidades (entendendo que encontramos sentidos de nós mesmos nos bens materiais) 

estavam ameaçadas com o desaparecimento veloz e a obsolescência acelerada típicas da 

cultura de commodities31.  

O impulso nostálgico veio do desejo de recuperá-las e principalmente preservá-las 

através do consumo nostálgico é, sensivelmente, “uma saudade dos bens do passado, acionada 

pela experiência pessoal de crescer no mundo estressante e veloz do capitalismo” (CROSS, 

2015, p.9). Muito além de estilizar bens de consumo (fazendo renascer estilos que 

materializam eras anteriores), há uma dimensão ‘ética’ neste gesto: transformar o “gasto em 

desejável, e a velha novidade como nova nostalgia”. Essa busca retrofílica tem uma missão 

central,  converter os resíduos da história, sejam eles carros, roupas, filmes ou discos, em 

“testemunhas que atestem nossas virtudes ancestrais” (CROSS, 2015, p.9).  

Nestes processos, valores como  tradição e autenticidade são entendidos e 

reinterpretados na sua dimensão histórica e cultural e  a nostalgia se torna um sentimento 

coletivo estimulante à preservação e reconhecimento com o passado – outras pessoas possuem 

as mesmas lembranças, surgindo comunidades nas quais imperam o sentimento de cuidar e 

compartilhar. Frequentemente a nostalgia consumida materializa uma espécie de inventário do 

que já foi sentimentalizado em práticas cotidianas e comuns a muitos, como o apego às 

receitas de família, o conforto de escutar músicas antigas, a segurança de manter antigas peças 

de roupa. Ou seja, concomitantemente à posse de algo, a nostalgia é convocada pela memória 

dos sentidos: vistas, sons, cheiros e gostos que evocam o passado e acionam o desejo de 

renovar as emoções que acompanharam tais sensibilidades.  

  

1.4 -The story is old, but it goes on32: música pop e retromania 

 

Entendemos assim que a disponibilidade dos artefatos de consumo tem o poder de 

evocar emoções passadas e frequentemente, idealizadas, constituindo signos importantes na 

concretização do passado (DAVIS, 1979; HAVLENA E HOLAK, 1991) e estimulando teias 

 
30 Uma tradução difícil, mas entendida aqui como a nostalgia de, do e para o consumo. 
31 Penso aqui na geração do meu pai, nascido no início dos anos 1960, absolutamente contextualizada nisso, uma 

das primeiras a não largar mão de seus hábitos de consumo a favor de uma suposta ‘maturidade’. No meu caso, 

lembro da relação dele com a música pop (seu interesse contínuo por seus gostos) mas consigo pensar em pais 

que seguiram colecionando álbuns de figurinhas, carrinhos de brinquedo etc.  
32 “A estória é antiga, mas prossegue”. Citação à Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, presente em 

Strangeways Here We Come (EMI, 1987). 
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memoriais tecidas por associações afetivas. Nessa direção, a discussão sobre cultura material 

proposta por  Miller (2007, 2013) nos ajuda a entender o consumo (e suas diversas 

dimensões) em suas relações com questões como a nostalgia a partir da valorização dos 

agenciamentos mútuos entre as pessoas e as materialidades dispostas no mundo –o que a 

sagaz tradução brasileira de sua obra vai chamar de coisas, trecos e troços – no intento de 

sublinhar como estes objetos desempenham um papel considerável na experiência de 

constituição do self.  

Para isso, Miller parte de uma crítica historicamente construída da oposição imediata 

entre produção (vista como sintoma positivo da criatividade e do elo saudável entre as trocas 

sociais) e o consumo (inversamente tomada como destruição e diluição criativa, além de fonte 

de relações desequilibradas). Este último seria o ponto final ou o sacrifício da cultura 

material; a distinção entre a humanidade de uma pessoa e sua comoditização. De acordo com 

essa perspectiva: 

A difusão maciça de bens de consumo como atos de simbolização atingiu tal 

nível que, enquanto antigamente os bens representavam pessoas e relações, 

por exemplo, simbolizando classe e gênero, eles agora vinham a substituí-los 

(Baudrillard, 1988). Tal é o poder do comércio de produzir mapas sociais 

baseados nas distinções entre bens, que os consumidores de fato estão 

relegados ao papel passivo de meramente se encaixarem em tais mapas 

através da compra dos símbolos apropriados ao seu ‘estilo de vida’. A 

humanidade se transformou meramente nos manequins que ostentam as 

categorias criadas pelo capitalismo (MILLER, 2007, s/p).  

  

O que o autor sugere é uma flexibilização sobre essa visão crítica, entendendo que se 

as últimas décadas viram populações inteiras se identificando através do consumo, tal 

condição também poderia ser vista como progresso, já que se debruçar sobre a especificidade 

de objetos seria, em última instância, uma chance de criar uma compreensão mais profunda de 

uma humanidade inseparável de sua materialidade. Em suma, o foco sobre os objetos nos 

ajudaria a ganhar um senso ainda mais profundo de quem somos, na impossibilidade de 

sermos separados materialidade intrínseca que nos atravessa cotidianamente. O que nos leva a 

pensar que o século do consumo, e consequentemente da cultura material relativa a ele, foi 

também o período de emergência da cultura pop e ambas as discussões estão atreladas em 

suas perspectivas menos ‘radicais’ em relação ao lugar do consumo na sociedade 

contemporânea.  

A partir de um amplo leque de autores (PEREIRA DE SÁ, 2015; SOARES, 2013; 

SILVEIRA, 2013;  ALBERTO, 2021) pensamos incialmente a ideia de pop aqui como uma 

linguagem e um discurso historicamente derivados da pop art na década de 1950, mas que 

foram ampliadas para diversas outras práticas sociais desde então. Se configura como um 
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modus vivendi, uma vida pop (ALBERTO, 2021), modulada por uma sensibilidade que 

atravessa o sujeito contemporâneo através de seus espraiamentos midiáticos (músicas, filmes, 

séries, moda etc.) e que muitas vezes se caracteriza por sua possibilidade de permanência na 

experiência afetiva de cada um, como uma bússola sensível que orienta a cartografia da 

vivência cotidiana – seu innerswelt (o self interior) é moldado pelo lebbenswelt (o mundo da 

vida, exterior).  

Trata-se assim de uma cultura específica (porém ampla) que vai codificar novos 

regimes estéticos vindos dos processos que a arte e a produção cultural sofrem a partir dos 

efeitos de uma sociedade veloz, informatizada e midiatizada, como uma forma de 

compreender o mundo através da produção material e simbólica do consumo, das tecnologias 

e das mídias. A experiência de vida pop é atravessada por determinados campos e símbolos de 

ação cultural (cinema, música, literatura, televisão, artes visuais, a internet) onde parece 

operar transfigurando os desejos, âmbitos de criação e interação do tecido social 

contemporâneo.  

Em uma tentativa de sistematizar uma dimensão histórica e social, convocamos 

Silveira (2013) para traçar alguns eixos que são definidores para uma noção espessa do que é 

cultura pop. De saída, destacamos sua aderência aos meios de comunicação de massa, ao vê-la 

como um braço permanente da cultura midiática e entendendo que ambas possuem não apenas 

historiografias atreladas: cultura pop, em suma, diz de um “grupo de objetos culturais 

voltados à disseminação midiática mais acentuada possível”. No mais, o autor indica como 

traços formativos do pop (SILVEIRA, 2013, p.10): 

a) a ideia de uma cultura de mercado, sob a lógica de um regime mercantilista, capitalista, 

produzido sob o imperativo do lucro;  

b) o caráter hedonista e de entretenimento, capaz de despertar comportamentos 

apaixonados, de fixação, o domínio dos afetos e certa ‘antropologia das obsessões’;  

c) a cultura jovem urbana, eivada na discussão cara ao século passado entre a dissolução 

ou os câmbios entre alta e baixa cultura que tem origem tanto nos Estados Unidos nos baby 

boomers do pós-guerra, quanto nas ordens periféricas europeias. Se diferencia (mas também 

se afirma e se identifica) na distância com o beletrismo e a empáfia da elite cultural, ou seja, é 

decorrente dos ajustes de conta, das reapropriações simbólicas, das guerrilhas semióticas da 

working class;  

d) seu caráter transnacional, que instaura comunidades, gostos e repertórios que rescindem 

de barreiras geográficas ou de soberanias políticas. 
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Balizar o que chamamos de cultura pop é importante para entender qual o lugar da 

memória e do arquivo neste contexto e, para além, examinar como os arranjos entre pop e 

passado impulsionam e são impulsionados pelo que chamamos de pathos nostálgico 

contemporâneo. Assim, pretendemos acrescentar nesta eficiente sistematização outro ponto 

nevrálgico no relativo à cultura pop hoje: seu caráter ‘retrovisor’ que joga luz sobre seu 

movimento evidente em se alimentar de seu próprio repertório. Uma certa lógica pop will eat 

itself33, espelhada na necessidade de canonizar suas consagrações em repetições que se 

performam infinitamente através de mediações e remediações nos dispositivos midiáticos.  

Expandindo, a articulação entre memória, identidade e a partilha pública de textos 

individuais e coletivos serviria como cimento fundamental para a arquitetura das diversas 

dimensões que o passado tem no agora. Revisões e resgastes cada vez mais se afirmam como 

marca definidora do jogo pop e revelam  um imenso desejo de seus players pelos vislumbres 

do passado. Assim, a nostalgia alavanca os processos de identificar e, principalmente, 

identificar-se em relação a estes sinais do ‘antes’ espalhados por filmes, discos e quetais, em 

uma operação típica de representação e reconhecimento. Nesse sentido, podemos tensionar a 

própria concepção por vezes estratificada do pop como algo efêmero (de extinção em curto 

prazo) e descartável (facilmente esquecível), para pensar em sua dimensão de permanência, 

que tem como uma de suas expressões notáveis a noção de retrô.  

A partir de Reynolds (2011), podemos pensar no retrô  como um arranjo ou uma 

expressão que envolve as possibilidades de replicar com o máximo de exatidão traços 

marcantes de um passado relativamente imediato, a partir da farta disponibilidade de 

documentação arquivada (fotografias, vídeos, gravações de música, internet) que se conecta 

diretamente com a cultura de consumo popular – o retrô não está nos museus ou nos leilões da 

alta cultura e sim nos sebos, mercados de pulga, feiras alternativas etc. Ele não 

necessariamente idealiza ou sentimentaliza em excesso o passado, não explicita a dimensão da 

‘dor’: sua tessitura nostálgica é mais atrelada à ideia de diversão e na oportunidade de 

conquistar um charmoso diferencial estético. É pouco purista e mais irônico; dimensiona o 

passado muito a partir de um arquivo que o possibilite extrair um capital cultural ou 

subcultural (que, especialmente nas últimas décadas, é ilustrado pela figura do hipster), 

guiado por reciclagens e recombinações.  

Como sugere Cross (2015), o retrô se cristaliza como uma past fashion (uma moda 

orientada ao passado), uma prática de consumo nostálgico que exprime a identificação com o 

 
33 “O pop se alimentará de si mesmo”. 
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antes através de suas distintas materialidades (arte, música, roupas). Desse modo, produz 

formas distintas de memory making (ou produção de memória) e corporifica passados 

particulares ou coletivos em possessões pessoais ou públicas. Neste sentido, retrô é mais 

sobre a estetização do presente do que sobre o desejo de voltar ao passado que intenta rever e 

reviver; diferentemente de vintage, que se refere à busca pelos objetos materiais de uma 

época, a cobiça pelos ‘originais’. São modalidades relacionáveis, mas não idênticas. 

Mas tanto o retrô como o vintage compartilham algumas semelhanças; entre elas a 

fixação pela experiência nos chamados anos de formação (referências constantes à juventude 

ou infância), às recordações íntimas, a evocação às origens (praticado no colecionismo, no 

detalhismo e no fetiche por relíquias) além de uma relação mais ou menos irônica em relação 

ao presente. Ambos também concatenam memória e comportamento tanto como um sinal de 

distinção (retrô) ou uma encenação de autoridade (vintage). Todo esse conjunto de 

características (e outras mais) ajudam a exprimir uma sensibilidade que Reynolds (2011) 

chama de retromania: o grande apego da cultura pop ao seu próprio passado e o constante uso 

de referências a si mesmo, bem como a volta de diversos elementos de décadas passadas ao 

presente de modo a se expressar através da fruição, produção e comercialização massiva da 

nostalgia.  

Sublinhamos que o grande interesse analítico de Reynolds, próximo ao nosso, está nas 

manifestações retromaníacas da música pop, mais especificamente no rock, como 

detalharemos adiante. Como o autor situa, este panorama é constituído através de diversos 

elementos: desde a quantidade relevante de documentários em torno da historiografia dos 

gêneros e movimentos musicais, passando pela lógica fantasmagórica do sampler e dos mash-

ups; alcança ainda a reabilitação do vinil como mídia colecionável e se espelha nas reuniões 

(ou revivals) de bandas, canções e até mesmo eventos que a névoa do tempo parecia ter 

apagado. É também, no contexto da cadeia produtiva da música atual, a expressão do pathos 

nostálgico de forma acelerada, materializando a ideia de que vivemos um tempo de 

“recordação total”, como avaliou Huyssen (1998), onde música e memória são amplamente 

conectados com e pela velocidade midiática e tecnológica dos novos dispositivos referentes às 

suas práticas, oferecendo e facilitando a expressão e o consumo do afeto saudosista para o 

usuário contemporâneo.  

Este último aspecto é fundamental para uma caracterização personalista da paisagem 

atual, já que a retromania, como sublinha Reynolds (2011), não é um fenômeno novo: 
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historicamente a cultura passa sazonalmente por distorções e revivals criativos34. Mas o 

aspecto de recordação instantânea, possibilitado pela revolução dos meios de informação, 

sumarizada notavelmente pela internet, diferencia e particulariza profundamente o fenômeno 

atualmente. E nos inspira a pensar na centralidade que o arquivo (como um portal para o 

passado, que conforta e ao mesmo tempo está em constante atualização) possui na vida 

contemporânea, no sentido de estarmos constantemente atravessados pela permanência das 

mensagens e, com isso, pelo contínuo exercício da memória.  

Esse arranjo se estabelece como uma das condições imperativas do consumidor de 

música pop da última década e é necessário pontuar que, apesar da constatação, a visão de 

Reynolds sobre isso é extremamente crítica. O autor lamenta o esmaecimento da cultura pop 

atual com as suas filiações propositivas iniciais, estreitamente aneladas a ideia de juventude, 

seja no rock como acontecimento nos anos 1950, seja pela seminal agenda vanguardista dos 

anos 1960; períodos em que ele percebe o pop como uma consciência de um tempo presente 

e, portanto, carregado com a urgência do agora. Ao mesmo tempo (e talvez para não soar 

demasiadamente...nostálgico), ele frisa o argumento de que “o modelo linear de progresso é 

uma ficção ideológica, algo que nunca deveria ter sido transposto da ciência e da tecnologia, 

onde é aplicado, para o culto à cultura” (REYNOLDS, 2011, p.145). Assim, seu entendimento 

do retro se dá a partir da noção de que o pop faz parte de uma economia cultural organizada 

em torno de ritmos bipolares de aumento e desaceleração, mania e nostalgia, onde: 

 

A fome pelo novo cria um apetite insaciável por mudança que não pode ser 

sustentada indefinidamente, pois a inovação estética nunca pode ser um 

fluxo constante e está sujeita a paralisação, impasse ou esgotamento de 

ideias. Em um certo ponto, torna-se tentador para os artistas olharem para o 

passado imediato e investigarem ideias abandonadas prematuramente 

durante a fase criativa. (REYNOLDS, 2011, p.145)  

 

           Ou seja, a fissura pelo passado está relacionada com os ciclos internos de qualquer 

gênero ou movimento artístico e se situa como uma característica estrutural da cultura pop, 

onde parece inevitável a chegada de um momento descendente relativo à uma fase maníaca 

precedente (que seria também uma resposta ao desenvolvimento de ideias e estilos cujos 

 
34 Me lembro que minha primeira leitura da obra de Simon Reynolds, pouco depois de lançada (importada por 

Luiza: obrigado baby, sempre te amarei) me despertou uma série de suspeitas. Apesar de fã de longa data do 

crítico britânico (sem dúvida uma inspiração para minha própria atuação profissional) esta premissa central me 

parecia estranha. Afinal, sendo assim, sempre fui ‘retromaniaco’, eu e minhas camisetas dos Smiths, do Cure, da 

Joy Division (e, também do Led e de Hendrix) em plena década de 1990. Qual a novidade no apego ao passado? 

Custei a entender que a sacada do colega estava em focar a avaliação menos no conteúdo e mais na forma de 

expressar a máxima caetânica de que the age of music is past. Ou para citar Cazuza: a grande novidade não está 

nos museus: são os museus... Ainda quero pagar uns pints para Reynolds, em Londres, Nova York ou Belo 

Horizonte mesmo. 
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potenciais não foram totalmente extraídos). É uma lógica que inclui uma exaustão e uma 

saturação naturais, tanto a respeito da criatividade (onde a potência sedutora da novidade de 

uma determinada época praticamente impõe para futuras gerações a vontade de recriá-las) e 

das fórmulas de produção (modelos vitoriosos que garantem alguma permanência), quanto 

sobre a dinâmica do mercado em si, como a dinâmica de superacumulação típica e aplicável a 

qualquer commodity. E se faz necessário incluir também os quadros de uma sensibilidade 

típica, este pathos nostálgico que atravessa de tempos em tempos o ciclo da história e é 

também refletido no contexto da cultura pop: 

 

Em um mundo desestabilizado, ideias de tradição durável e memória popular 

começam a ser apelativas, como um contrapeso em face do desenvolvimento 

imprudente do capitalismo. Nesse processo, acabam destruindo o 

radicalismo. Em termos pop, isso pode se traduzir em ceticismo sobre o 

choque (da nova) doutrina, uma suspeita que o vício em inovação pode ser 

um problema tão grande quanto a dependência do passado (REYNOLDS, 

2011, p.437) 
  

       Como Reynolds, nos interessa pensar especificamente no gênero musical rock, por 

entendermos que sua herança performática (em múltiplas dimensões) são as retrancas mais 

próximas do nosso objeto de análise posterior, os Smiths. Como fenômeno típico da cultura 

pop, nascido no seio do consumismo baby boomer dos anos 1950, o rock n ́roll (e seus 

subgêneros adjacentes) já possui seus enquadramentos singulares como objeto de desejo 

nostálgico: embutido firmemente na memória de diversas gerações desde então, o gênero se 

torna uma chave importante na consciência cultural coletiva contemporânea e um dos 

principais contribuintes para a geração de sua identidade (BENNETT, 2009).  

           Talvez seja possível, como sugerem Cross (2015) e Reynolds (2011) localizar a gênese 

desta mudança de estatuto do rock e assim também balizar suas perspectivas da nostalgia 

sobre o gênero: o final dos anos 1960. É o período em que entendem que, após um frenesi 

neofílico, pautado por experimentações e novidades em diversos campos, instaura-se uma fase 

necrofílica, ou seja, interessada em reordenar, recuperar, reler, retomar e reescrever de forma 

mais ou menos evidente os rastros das gerações passadas. 

             Reynolds (2011) chama de rift of retro (em tradução literal, a fenda do retrô) o ponto 

preciso em que olhar para trás se tornou uma força dominante no rock, algo que se iniciou 

intensamente após esta década. Para o autor, os sixties são apontados como o auge absoluto da 

novidade – que ele define como nowness, um senso urgente do agora – definindo um intenso 

presenteísmo (e a vontade de futuro) que guiou o rock até então. Um mote que se deu a partir 

da articulação do gênero musical a pretensões intelectuais, seja na sua proximidade com o 
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segmento universitário, seja na incorporação de filtros teóricos e agendas mais sofisticadas. 

De modo que se pode falar de uma espécie de emancipação artística do rock, algo que que 

cria também uma escala valorativa interna, envolvendo critérios como potencial político e 

comportamental, reconhecimento crítico, êxito comercial e autenticidade, além de conseguir 

agregar sentimentos potencialmente subversivos, que se relacionam com a busca por 

ineditismo criativo. 

O rock passaria então a ser reconhecido como expressão musical ligada à revolução de 

costumes, procurando associações com as turbulência sociais do período de modo a firmar um 

entendimento de que alguns artistas da época eram militantes de uma insurreição para além da 

música. Uma percepção não se articula gratuitamente, já que a experimentação com novas 

tecnologias (como Jimi Hendrix), sonoridades (Beatles) e letras de comentário ou incitamento 

à rebelião (Bob Dylan, Rolling Stones, MC5 e muitos outros) garantiu ao rock uma percepção 

como narrador do agora  na história, vinculado à ideia de progresso, transgressão às normas e 

emancipação artística e social. Nesta direção, tanto alguns de seus álbuns e artistas, como 

Velvet Underground, The Doors e David Bowie (além dos já citados), como uma seleção de 

seus eventos mais marcantes (Monterey Pop Festival e Woodstock) ou suas manifestações em 

torno de comunidades específicas (como os hippies de San Francisco ou os jovens da 

swinging London) sedimentaram o rock como expressão artística conectada aos anseios 

críticos e contestatórios, ao zeitgeist daquele período.  

Tornou-se assim parte de um ideário dos anos 1960 que derivou das experiências com 

drogas, expansão da sexualidade, campanhas pelos direitos civis, militâncias negras e 

femininas, reação às guerras (especialmente a do Vietnã) e nos confrontos políticos globais 

posicionando-se contra ditaduras ou governos conservadores (ALBERTO, JANOTTI 

JÚNIOR, PILZ, 2020). Ao mesmo tempo e sob uma ótica fortemente nostálgica, um efeito 

talvez  não intencional dessas performances e performers foi serem percebidos como 

inovadores, ou pelo menos constelar um imaginário de música balizada pela busca de 

novidades.  

Se toda e qualquer música pode ser passível de receber um filtro subjetivo e passadista 

o que os autores apontam a respeito da visão sobre o período é uma espécie de nostalgia da 

modernidade, ou a saudade de um tempo em que o presente parecia válido, heroico, digno de 

louvação. Desde então frequentemente os artistas e obras desta geração representam um 

legado de originalidade que as conectam sedutoramente com a ideia de culto e  autenticidade. 

Portanto, não é coincidência que este período ‘dourado’ é frequentemente acionado como 

memória indicativa do que é rock, que amadureceu e gerou múltiplos frutos, ganhando uma 
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dimensão bastante significativa no que se refere às práticas que o gênero endereça. Do retorno 

de Elvis Presley aos olhos de uma plateia de meia idade nos seus shows-residência em Las 

Vegas, passando pela ressaca psicodélica que resultou em obras que retomavam as ‘raízes’ do 

gênero (como Let It Be dos Beatles, Beggars Banquet dos Rolling Stones ou Music From Big 

Pink da The Band), chegando à explosão blues-roqueira ou à auto paródia das grandes bandas 

nos anos 1970, a nostalgia logo começa a ser adesivada ao rock como um diapasão de 

consumo e criativo, um padrão pelo qual a venda das produções das épocas subsequentes seria 

medida. 

Como aponta Cross (2015) é necessário sublinhar a força que a mídia, como 

distribuidora central das interações comunicacionais de nosso tempo, tem em todo este 

processo que poderíamos chamar de canonização do rock. Talvez possamos apontar uma 

diferença entre a experiência social (no sentido das vivências in loco) que reforçava as 

memórias nostálgicas e a presença da mídia como dispositivo de mediação na construção de 

realidades, que 

  

Como no caso da TV retrô, a música antiga pode ser vista como “original” e 

essencial para aqueles que não nasceram quando a música foi ouvida pela 

primeira vez. Os jovens pensam nos Beatles ou Bob Dylan como homens 

jovens, assim como os mais velhos, porque os viam em vídeos que pareciam 

ter décadas atrás. Ambas as faixas etárias experimentaram essas celebridades 

através da mídia, e isso é repetitivo e, portanto, não envelhece. Além disso, a 

música rock tem se tornado cada vez mais um saco misturado à medida que 

velhos atos retornam, estilos são misturados e sons antigos são revividos. 

Embora sem dúvida raros, os jovens se entregaram a “tribos de urdidura 

temporal” formando ou ouvindo bandas que tentam se reproduzir. não 

apenas o som, mas o figurino de estilos antigos - pense no apelo duradouro 

do Grateful Dead e de seus fãs entre gerações que durante décadas 

apareceram em concertos usando camisetas e gravatas, praticando um 

comunismo quase hippie (CROSS, 2015, p.65) 

  

O que o autor parece sinalizar é que os boomers estavam envelhecendo, mas seus 

gostos musicais não estavam mudando: o que eles queriam era a música de sua juventude e 

essa cada vez mais passa a ser um elemento chave na constituição do composto da cultura 

pop. Não houve um ‘amadurecimento’ do gosto; de alguma maneira, foi a percepção sobre o 

rock que se sofisticou, no sentido do gênero começar a adentrar ambientes antes estranhos a 

ele, seja em suas conexões com o noveau-richismo (os Rolling Stones nas rodas sociais mais 

exclusivas de Nova York), seja em espaços institucionalizados da alta cultura como o museu, 

com direito à equipamentos temáticos como o Rock N´ Roll Hall Of Fame Museum. Nesta 

direção, a expressividade que a memória e a nostalgia ganham na tessitura do rock pós anos 

1960 alcançam vetores amplos e de diferentes magnitudes: é o que Bennett (2009) vai chamar 
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de rock heritage, instituições de consagração cultural (BOURDIEU, 1996) que operam 

firmemente no estabelecimento de um ambiente institucional que é altamente significativo na 

vetorização patrimonial do rock.  

Forma-se uma conjuntura que atua como um corpo de órgãos especializados em 

concessões de prestígio, capazes de reforçar o valor do rock em nosso tecido social e que cria 

seus eixos de consagração através, por exemplo, de instâncias de mídia (revistas, rádio, 

relançamentos, biografias, documentários), estabelecendo um ciclo aparentemente infinito de 

avivamentos (ALBERTO e GUERRA, 2020). Como Reynolds (2011, p.15) assinala, esta 

nova configuração comprova que o rock é “velho o suficiente e aceitavelmente estabelecido 

como uma forma artística” e o pathos nostálgico por ele ultrapassa os limites de uma revisão 

histórica satisfatória a um público específico, como a geração baby boomer envelhecida e 

saciada ao entrar em contato com suas ‘lembranças de batalhas’.  

Pelo contrário, o que existe é uma atratividade notória pela faceta ‘clássica’ do rock, 

vide as turnês mundiais e anuais de artistas como Paul McCartney, Iron Maiden, AC/DC ou 

até mesmo ‘jovens’ como o Pearl Jam. São nomes que disputam bilheterias, impacto 

midiático e demanda afetiva como iguais em relação às novidades mais ‘quentes’ da indústria 

musical. Prova de que a exibição destas coleções canonizadas de canções, irradiadas do 

“espírito original de uma época”, sob o impulso da nostalgia, alcançam diversas audiências 

(de extensas faixas etárias) que de alguma forma comungam entre si uma ideologia comum: o 

desejo e a busca por artefatos carregados de “posteridade e historicidade” conceitos referentes 

à forma como estes repertórios são cuidadosamente preservados, apresentados de forma 

ordenada e pouco afeitas à surpresas – ou novidades –  e assim carregam a “aura de uma era” 

(REYNOLDS, 2011, p.15).  

Not too old for rock n´roll, ou ainda do ‘pó ao pop’: o que antes era o passado, 

portanto algo a ser evitável sob uma lógica de progresso, torna-se material fartamente 

consumível e necessário. Em comunhão com uma visada cíclica da história, elaborada por 

diversos autores que citamos aqui, definitivamente o rock vive uma época em que a balança 

parece pender para o lado do passado, denotando um desejo imenso por seus próprios 

arquivos, orgulhoso de suas conquistas anteriores. Nesse sentido, a nostalgia do público se 

visibiliza como uma estrutura de sentimento vital, se mostra como o combustível que faz 

acelerar a busca por memórias do passado. Para este gênero musical, o pulso do ‘agora’ 

parece enfraquecido e consumir ‘classic rock’, como poderia dizer a embalagem de um 

imaginário remédio, é a profilaxia efetiva e efetível em um presente retromaníaco: um 

repertório de canções tomadas como pílulas de memória, projetadas em torno da crença de 
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que tais elementos perfilam tradições e possuem uma espécie de verdade que se perdeu com o 

tempo.  

Esse é um ponto fundamental para pensarmos como o retorno ao passado serve como 

substrato de uma potente filiação estética, no sentido de servir ao compartilhamento de uma 

sensibilidade extremamente atrativa, um pathos que constantemente orienta a constituição de 

grupos de rock. Como expressão seminal, exemplar e extremamente ampla desta abordagem – 

estabelecer a nostalgia como uma temática e um discurso centrais em seu conjunto de 

performances – temos os Smiths, e aprofundaremos essa relação a partir dos próximos 

capítulos, entendendo a banda como um estudo de caso instigante no contexto da cultura 

musical. 
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2.These Charming Men35: The Smiths, identidades e performance  

 
I would go out tonight 

But i haven´t got a stitch to wear 

This man said it´s gruesome 

That someone so handsome should care 

Ah! A jumped-up pantry boy 

Who never knew his place 36 

(Morrissey/Marr) 

 

 

Em novembro de 1983, uma canção de um grupo vindo de Manchester alcançou o 25° 

lugar da parada de sucessos britânica. Não se tratava de uma posição extremamente 

prestigiosa no pódio de hits, mas poderia ser notada como um cartão de visitas promissor. A 

música foi avaliada pelo New Musical Express, referencial semanário impresso do período, 

como um “daqueles momentos em que a consciência vívida e elétrica do poder da música 

nasce ou se renova” (FLETCHER, 2013, p.234) e representou uma transição importante para 

uma banda semianônima que antes tinha apenas algum reconhecimento inicial em circuitos de 

shows indies. Tanto que após esta primeira vitrine o grupo foi chancelado pelo desejável 

programa radiofônico de John Peel na BBC (um must entre os interessados em música 

alternativa da época) e, principalmente, se credenciou para fazer uma performance no 

programa televisivo Top of The Pops, de amplo alcance nacional. 

Assim, no mesmo mês muitos telespectadores britânicos (alguns deles se tornariam 

rockstars bem sucedidos futuramente, como Noel Gallagher, do Oasis) puderam ver pela 

primeira vez a canção que já escutavam nas rádios. Seu nome era This Charming Man e, 

encarnando um ouvinte de primeira hora, é possível deduzir que parte de sua sedução estava 

no dedilhado que a introduzia – uma sonoridade agradável que poderia remeter ao ouvinte 

mais saudoso à bandas de rock dos anos sessenta, como os Byrds ou os Hollies.Tais 

arpeggios eram executados por um guitarrista que portava uma guitarra Rickenbacker 

(presença marcante na formação de bandas do mesmo período) e possuía um cabelo ao estilo 

 
35 “Estes homens charmosos”, referência à This Charming Man, presente em The Smiths (EMI, 1984) 
36 “Eu gostaria de sair hoje à noite/Mas eu não tenho um trapo para vestir/Este homem disse ‘É horrível/Que alguém 

tão belo se importe com isso’/Ah, um pobretão folgado/Que nunca soube o seu lugar”. Citação à This Charming 

Man, canção presente em The Smiths (EMI, 1984). 
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moptop (adotado inicialmente por grupos como Beatles e Rolling Stones).  

A seção rítmica da banda – baixo e bateria – era executada por jovens que não 

pareceriam visualmente deslocados em uma banda punk. Mas o som que tiravam de seus 

instrumentos não soariam estranhos em alguma canção da Motown (a fantástica gravadora que 

fabricou os maiores sucessos da música pop norte-americana); soavam bem mais sofisticados 

que a simplicidade do subgênero que movimentara a Inglaterra poucos anos antes.  

Mas apostaríamos que o choque maior para os telespectadores estava na presença do 

vocalista, que trajava um colar de contas que parecia saído diretamente da moda flower power 

dos anos 1960, um topete tipicamente rockabilly dos anos 1950 e, principalmente, carregava 

um inexplicável ramo de flores nas mãos. Chicoteava as plantas constantemente enquanto 

cantava; fazia-as de microfone, reproduzindo gestos típicos de vocalistas de rock, rodopiando 

o buquê no ar, em um bailado particular. Quando finalmente abriu a boca, cantou um verso 

(“Punctured bicycle/On a hillside desolate/ Will nature make a man of me yet?”37) que, como 

assinala Goddard (2009, p.616), automaticamente o inseriria como um dos letristas mais 

originais surgidos, entendendo que a ‘convenção do rock’ dita que uma canção ‘clássica’ 

deveria iniciar-se com temas mais universais que uma bicicleta com o pneu furado em uma 

triste colina. 

Centrada na representação deste encontro entre o narrador e o tal sujeito charmoso, a 

letra desfila notações sobre os códigos sociais masculinos (como pode um homem não se virar 

com um acidente de bicicleta em um uma encosta desolada?), discussões de fundo sobre o 

vestuário como indicador de classe social (“I would go out tonight /But I haven't got a stitch 

to wear”38), indicadores sociais diretos, sem subterfúgios, do deslocamento do jovem da 

classe operária (“Ah, a jumped-up pantry boy/ Who never knew his place39”) e toda a malícia 

sexual40 que pode conter uma gloriosa descrição de um banco de carro (“Why pamper life's 

complexity / When the leather runs smooth / On the passenger's seat?”41 ). Questionado na 

época, o enigmático vocalista e letrista não se preocupou em esclarecer seus propósitos com 

clareza, dizendo que era “apenas uma reunião de versos que foram muito importantes” 

(GODDARD, 2009, p.616).  

 
37 “Bicicleta furada / Em uma encosta desolada / A natureza ainda fará de mim um homem?” 
38“Eu saíria hoje à noite / Mas eu não tenho uma roupa para usar”  
39 “Ah, um pé rapado folgado, que nunca soube seu lugar”  
40 O ouvinte e comprador mais atento poderia já se atentar que a capa do single da canção amplificava os rastros 

de um certo homoerotismo pop, trazendo o ator francês Jean Marais em uma cena tirada do filme “Orfeu”, 

dirigido por Jean Cocteau e protagonizado por Marais, que na época era também amante do diretor.  
41 “Para que se preocupar com as complexidades da vida/ Se o couro é tão macio/ No banco do passageiro?” 
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Mas quando associadas a estes os outros rastros exibidos na TV (a sonoridade, os 

instrumentos, as roupas) This Charming Man constitui-se um texto (ou ainda, um discurso) 

que ganha amplo sentido, por sugerir uma síntese para a cosmologia semântica relativa aquela 

banda de rock chamada The Smiths. Formada por Stephen Morrissey, Johnny Marr, Andy 

Rourke e Mike Joyce no ano anterior, naquele performance era possível visualizar 

midiaticamente pela primeira vez – e para uma grande audiência – alguns dos modos de 

expressão mais notáveis da banda. Muitos deles permaneceriam até seu final, apenas quatro 

anos depois, como aspectos fundamentais na construção daquela experiência musical; as 

mensagens e meios que em conjunto significavam os Smiths, como a evidente qualidade das 

letras, o uso dos corpos como plataformas de crenças pessoais (a dança, a voz, os cabelos) ou 

a importância e atenção dada às materialidades dos objetos (a guitarras, as capas dos discos, 

as camisetas).  

Em uma visada menos entusiasmada, é possível que essa performance42 de This 

Charming Man nos ofereça a leitura de que a canção é, fundamentalmente, uma narrativa de 

temas recorrentes à história do rock (solidão, sexualidade, senso de classe e construção de 

imagem) executada por uma banda ancorada em códigos comuns ao gênero musical. Não 

deixa de ser isso, certamente. Mas se analisada em seus detalhes, é possível notar 

singularidades que distinguem de forma notável o que os Smiths então estavam oferecendo. 

Algumas destas questões serão examinadas nesta seção e estão, em suma, relacionadas ao que 

eles estavam apresentando (como uma forma de indicar as identidades eles propunham 

construir) e em como eles faziam isso (relativo a apresentação interacional e cênica destas 

identidades, ou seja, sua performance).  

Hall (1997) afirma que o reconhecimento de significados é parte fundamental para o 

senso de construção de identidade (o que será representado) e que determinadas escolhas se 

dão a partir da busca por uma sensação de pertencimento, de si mesmo e em relação à outros. 

Evidenciamos estes significados através do uso que fazemos das coisas – o que dizemos, 

pensamos e sentimos – um processo conduzido tanto pelas formas de interpretação que 

trazemos de nós mesmos quanto pela maneira como as utilizamos ou as integramos em nossas 

práticas do cotidiano. Entendemos que os Smiths e sua canção sobre bicicleta estragada e a 

falta de ‘masculidade’ para consertá-la; a ausência das roupas certas para sair para a balada; o 

 
42 This Charming Man era apenas uma canção pegajosa, bonitinha, dentro do meu repertório afetivo particular 

dos Smiths, até os meus 16 anos. Com essa idade, entrei (ilegalmente) pela primeira vez naquela que viria a ser 

minha segunda casa por longos, 10, 15 anos: A Obra Bar Dançante, na Savassi, em Belo Horizonte. Já naquela 

primeira noite entendi duas coisas muito importantes: a) sair para dançar seria uma atividade iluminadora para o 

resto da vida b) o poder que This Charming Man sempre terá em uma pista esfumaçada, cheirando a cerveja e 

cheia de gente animada. 
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estranhamento ao se sentar em um ostensivo automóvel; as flores servindo de ornamento em 

sua ode (irônica, mas ainda assim uma louvação) a este ‘homem charmoso’, mostram que 

interpretam o mundo através de uma perspectiva singular, que é particularizada na formatação 

de sua identidade artística.  

Identidades e subjetividades não podem ser compreendidas fora de um processo de 

produção simbólica e discursiva, considerando o caráter relacional, de perfomatividade, bem 

como os componentes sociais e ideológicos que as envolvem. São processos atrelados à 

linguagem e ao social que podem ser diferenciados da seguinte maneira: a subjetividade 

sugere a compreensão que temos sobre nosso eu; envolve os pensamentos e emoções 

conscientes e inconscientes que constituem nossa concepção própria. Esta subjetividade 

‘encenada’ em um contexto social, onde linguagem e cultura dão significado à experiência 

que temos de nós mesmos, constituem nossas identidades (WOODWARD, 2007, p. 55). 

 É nesta direção que a eleição de determinados signos distintivos por parte da banda 

ajudou a compor uma espécie de sistema de representação smithiano, uma orientação mais ou 

menos estável sobre o grupo dentro dos gêneros e cenas musicais onde poderiam se situar. 

Dizem dos diversos aspectos subjetivos que são experienciados como uma identidade da 

banda e este conjunto de significados que eles reuniram em si foi compartilhado, decodificado 

e interpretado por boa parte de seus fãs, coletivizando a ‘experiência Smiths’ em outras 

dimensões. Esta premissa nos parece um aspecto fundamental para entender a história deste 

grupo em particular: sua determinação em se singularizar e a força em que se empenhavam 

para ser a diferença. 

Nesse sentido, propomos localizar os Smiths como performers, no contexto da música 

pop, daquilo que Hall (2003) anota como o ‘Outro’. Segundo o autor, essa noção é construída 

a partir da acepção de que, no campo das identidades, o significado é dependente de opostos 

binários e a identidade raramente é reivindicada ou atribuída por si mesma: é sempre 

atravessada ou filtrada constamente por instâncias de poder, das mais diversas ordens (a lei, a 

mídia, a educação, a religião, a raça, o gênero, a sexualidade e assim por diante). E essa 

dinâmica é (des) equilibrada pelo poder (a norma, a hegemonia) através da representação do 

que é aceito como normal e o que é considerado o ‘Outro’.  

O poder está implicado aqui como dispositivo operador da marcação das diferenças, 

onde freqüentemente noções como superioridade e inferioridade são/estão embutidas em 

identidades particulares, o que também explica como as sociedades procuram estigmatizar ou 

ejetar aquelas que ameaçam a ordem cultural ou ameçam atravessar os limites simbólicos que 

foram estabelecidos. Direcionando essa pensata para nosso propósito, e assumindo que 
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estamos acionando parte desta perspectiva teórica com seus devidos redimensionamentos, 

propomos entender os Smiths como um ‘Outro’ possível dentro de alguns enquadramentos do 

ambiente da música pop e do rock, como maneira de acentuar as marcas diferenciais que 

compõem e ajudam na percepção de sua identidade.  

Nesse sentido, concordamos com a aposta de Niven (2014, p.31) de que, talvez mais 

intensamente e em maior medida que qualquer outro grupo, os Smiths “criaram seu próprio 

universo, onde nada que estivesse fora de seu quadro de referências importava”. O espaço que 

as constelações semânticas sobre memórias e passado ocupam neste universo particular da 

banda são fundamentais e perfazem o centro analítico de nosso exame. Mas destacamos 

também outros conjuntos (que podem ou não dialogar com a dimensão nostálgica do grupo) 

de posicionamentos, discursos e engajamentos que podem ser vistos como reativos a uma 

série de expressões cristalizadas no ambiente do rock (o que não os ausenta de controvérsias, 

clichês, repetições, importante sublinhar) onde, em suma, o grupo parecia estar 

constantemente desafiando algumas ‘tradições’ ou modos típicos cristalizados no imaginário 

do gênero musical. O apontamento de Reynolds (2006, p.44) é exemplar sobre isso: 

 

Os Smiths foram estraga-prazeres heroicos no Top of The Pops, olhando 

enfurecidos para a diversão forçada; eles parecem aqueles jovens esquisitos 

que aparecem em festas se esgueirando pelos cantos escuros, numa 

expressão de desdém casto, movidos pela convicção ingênua e meio 

desumana de que toda farra é uma mentira (REYNOLDS, 2006, p.44) 

 

Trata-se de uma leitura que, em linhas gerais, vetoriza a banda opostamente ao modo 

‘sex, drugs and rock n´roll’ como orientação comum às múltiplas encenações do gênero e 

seus subgêneros. Uma direção que reflete, junto à outras características da banda, pontos 

‘desviantes’ que os Smiths escolheram como baliza expressiva em sua trajetória. Nesse 

sentido, tanto o vínculo explícito da banda com o passado (evidenciado pelo pathos nostálgico 

que atravessa suas produções) quanto suas relações íntimas com o vegetarianismo, o 

celibatismo, a melancolia e a solitude somam-se como as diferenças notáveis para a 

constituição identitária do grupo e sua possível performance como ‘Outro’.  

De maneira que, antes de realizar uma densa análise do grupo como veículo de 

incômodo com o espaço e o tempo em que atuavam (tema de nosso próximo capítulo), 

propomos atentar para os possíveis os rastros de inadequação que os afetaram (anteriores à 

formação do grupo) através de um breve exercício biográfico – assumindo todas as limitações 

inferidas na proposta e entendendo-a como uma possível (mas não definitiva) referência para 
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uma estabilidade factual e cronológica na história da banda43. 

Dois eixos irão orientar esta seção: de ínicio, propomos uma visada histórica ao 

período anterior à formação dos Smiths, onde partimos da tentativa de compreender quem 

‘foram’ Morrissey e Marr como sujeitos, sublinhando aspectos de seus selves e alguns dos 

atravessamentos que modularam suas subjetividades (WOODWARD, 2007), como o contexto 

social em que cresceram (Manchester e a diáspora irlandesa) e o papel determinante que a 

cultura pop (especialmente o glam rock) teve em criar significados e dar sentido às suas 

experiências. Coletaremos rastros que nos auxiliem a compor uma identidade particular do 

grupo, ligada à ideia de uma singularidade possível a partir do estranhamento e do não-

pertencimento, traços marcantes que localizam os Smiths como uma espécie de celebração da 

inadequação dentro do rock, acentuando como essa é uma chave essencial para a formação de 

seu fandom. 

Posteriormente, elaboramos uma possível conexão da banda – especificamente 

Morrissey – com o dandismo, a partir de uma bússola inspiracional potente para o cantor 

desde sua juventude: o escritor Oscar Wilde. Este exame nos oferece a oportunidade de 

aproximar a banda com o discurso da nostalgia, além de nos permitir situar o jogo 

performático adotado pelo vocalista a partir dos possíveis débitos de sua representação social 

(GOFFMAN, 1985) com uma encenação histórica de um pathos nostálgico. São análises que 

nos fornecerão fôlego para localizar posteriormente os Smiths no contexto de sua atuação (de 

1983 a 1987) através de uma breve cartografia do afeto nostálgico do grupo, reunindo 

algumas das dimensões líricas, sônicas e materiais que perfazem profundas marcas 

diferenciais para a banda.  

Afinal, como acredita Reynolds (2006, p.45), os Smiths foram importantes também 

por causa de “seu extremismo, sua visão não equilibrada de mundo e sua parcialidade” que 

soam, muitas vezes, como um acerto de contas da banda com seu próprio passado biográfico. 

Promoveu e deu voz “aos solitários e excluídos”, para os comuns, os ‘rapazes ordinários’44 e 

ao fazê-los abriu discussões em torno das questões de classe, de gênero e de comportamentos 

fora de determinadas normas, performatizando-os sob o discurso da inadequação social, 

ambiguidade sexual, independência pessoal; um discurso envernizado por camadas textuais 

que muitas vezes alcançam um romantismo extremo, ironias e cinismos.  

 
43 Nos parece importante sublinhar que, como perspectiva teórica para a abordagem que fazemos à Morrissey e 

aos Smiths, não pretendemos tomar os dados biográficos como ‘verdade’, mas sim como mais um elemento de 

construção da persona e da história de nosso objeto – pois como sabemos, cada um de nós aciona a memória e 

reconta a biografia sucessivas vezes para dar coerência entre passado e presente, e explicar o presente a partir de 

certos acontecimentos do passado. 
44 Citação à canção Ordinary Boys canção do primeiro álbum solo de Morrissey, Viva Hate (EMI/ 1988). 
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Para além, é possível pensar nos Smiths como um grupo que reuniu características que 

atravessam sua obra como estilemas (unidades mínimas que definem um estilo; os padrões 

constantes de uma retórica) que definem a busca por um espaço de singularidade e com isso 

se contrapõe à um mundo cuja reação é hostil a este gesto. Ser e principalmente se ver como o 

‘Outro’45 é uma posição que iria insistentemente se repetir no cânone lírico e material do 

grupo, criando uma espécie de marca pessoal que Barthes (1953, p.18 e 19) chamaria de 

estilo, se referindo à um possível automatismo na e da arte do escritor, o “mergulho em sua 

mitologia pessoal, secreta, onde se instalam os grandes temas verbais da sua existência” que 

equaciona “a intenção literária e a estrutura carnal do autor”, donde assim ele “encontra seu 

próprio passado”. 

 

2.1 England is mine, and it owes me a living46: as raízes territoriais dos Smiths  

 

Comunicar seu lugar no mundo é, em si, um gesto político (FONAROW, 2014). Se os 

Smiths estabelecem a nostalgia como uma das formas mais legítimas e compartilháveis de 

expressão emocional, o lar da banda, a Inglaterra (e especificamente Manchester) também 

seriam inspirações para os valores e convenções estéticas que sinalizavam sua busca e 

reavaliação de um passado ‘romantizado’, onde a música, o cinema e outros componentes 

midiáticos eram experimentados de uma forma ‘pura’ e inédita. Assim, se a encenação da 

indentidade do grupo passa pelas lembranças da juventude, ela se realiza também através de 

uma obsessão com uma espécie de inglesidade perdida.  Ao convocar imagens de “anonimato, 

conformismo, das vidas em preto e branco na sonolência das cidades pequenas” (NIVEN, 

2014, p.31) os Smiths estavam heroicizando um improvável signo de distinção – onde a 

nostalgia surge como amparo para justificar uma busca pelo original, pelo autêntico, “a 

muleta ideal para nos permitir um acesso verificável ao real” (HUYSSEN, 2010).  

Parece sintomático, portanto, que o primeiro verso da primeira canção registrada no 

primeiro disco da banda, Reel Around The Fountain, fornece indícios explícitos do que vai 

 
45 Me recordo de quando eu era alvo de bullying dos amigos (“Isso é música de viado!”) quando desfilava com 

minha camisa da banda nos eventos de ‘musica pesada’ que frequentávamos, no final dos anos 1990. Pouco me 

importava, sinceramente. Sobre isso, aliás, sempre me lembro da declaração de Brett Anderson, da banda Suede, 

no livro “Disparos do Front da Cultura Pop”, de Tony Parsons:“Eu realmente sentia que os Smiths eram uma 

armadura para me ajudar a enfrentar a vida. Eles tinham um poder e uma presença que não se limitavam a um 

cara afeminado se oferecendo com flores que saíam do bolso de trás. Era muito mais sinistro, muito mais sexual 

e muito mais real que isso. Os machões do mundo os detestaram e tentaram atacar seus pontos fracos.Mas para 

mim eles não tinham pontos fracos”. 
46 “A Inglaterra é minha, e me deve uma vida”. Citação aos versos da canção Still Ill, presente em The Smiths 

(EMI, 1984) 
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permear o discurso dos Smiths até o seu fim, cinco anos depois. Quando Morrissey canta “It´s 

time the tale was told/ Of how you took a child/ And you made him old47”, parece emergir para 

o grupo um pathos frequentemente conectado a um passado que ajuda a entender um presente 

constantemente ameaçador. Inspirados por este detalhe inaugural é possível pensar que parte 

significativa da trajetória do grupo irá estender esse ‘conto’ através da visibilização constante 

de fragmentos do passado e do uso de narrativas memoriais. 

Como uma carta de intenções, o disco de estreia do grupo espalha alguns rastros 

referentes a relação que os Smiths estabeleceram com suas origens familiares e territoriais na 

vida em Manchester, com espaços públicos, ruas, bairros, paisagens, escolas ou 

acontecimentos notórios48 citados nas letras. Detalhes que ajudam a compor aquilo que 

Reynolds (2006, p.58) descreve como o ‘modo biográfico’ do grupo – e nesse ponto, é 

inevitável centralizar qualquer análise no letrista Morrissey, como algo que modulou a 

imagem do frontman como vítima de seu passado, “acorrentado a suas memórias, capaz de se 

imaginar eternamente não correspondido pela vida” a partir da dual expressão de 

“sentimentos de saudade por um lugar de onde ele não via a hora de sair (Manchester) e 

nostalgia por um tempo que nunca foi bom (sua adolescencia)”.  

Lembrando que a noção inicial de nostalgia está intimamente relacionada ao 

deslocamento, a sensação de estranheza e não pertencimento à um determinado lugar e tempo, 

estas condições, somadas ao sentimento de inadequação comportamental, são aspectos 

pivotais para o estabelecimento da comunicação, das escolhas estéticas e do alinhamento 

singular que a banda queria com sua comunidade de fãs. Logo, não à toa, os Smiths finalizam 

seu primeiro álbum com a declaração “Manchester, so much to answer for49”: evidência de 

que relação entre o grupo e a cidade se entrelaça em diversos aspectos. Talvez inicialmente 

isso se deva ao fato de que seu núcleo principal, Morrissey e Marr, são filhos da diáspora 

irlandesa50, nascidos das primeiras gerações de imigrantes do país na Inglaterra.  

Sinalizar as raízes genealógicas dos músicos sugere possíveis implicações em algumas 

das características marcantes de suas atuações posteriores como grupo. Como ‘crianças da 

 
47 “É hora de contar o conto/De como você pegou uma criança/E a tornou velha”  
48 A região de Whaley Range é citada na canção Miserable Lie, assim como a Iron Bridge em Still Ill; já  Suffer 

Little Children faz referência à um notório assassinato de cinco crianças na década de 1960. 
49 “Manchester, tens tanto a responder” 
50 A história da diáspora irlandesa está intimamente relacionada com a Grande Fome que assolou a Irlanda entre 

1845 e 1849. Nesse tempo as pessoas mais pobres do país estavam fortemente dependentes da batata como fonte 

de alimento, mas a produção da batata irlandesa foi arruinada por uma doença fúngica, comumente chamada de 

‘praga da batata’. Quase do dia para a noite, a Irlanda entrou num estado desesperador de fome e miséria e 

milhares fugiram do país para a vizinha Inglaterra (GHAILL e HAYWOOD, 2011). 
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diáspora’, isso significou serem chamados pelo termo pejorativo paddy desde muito cedo (o 

nome do meio de Stephen Morrissey é Patrick, padroeiro do país) como afirma Morrissey, ou 

de ‘porcos irlandeses’, como lembrou Marr. Ao mesmo tempo que esta condição não os 

garantiu o pertencimento ao espaço em que se assentavam (“Com tanta influência irlandesa 

ao nosso redor, minha irmã e eu crescemos sem nunca realmente nos sentirmos de 

Manchester”, revelou Morrissey em entrevista de 1999 ao jornal britânico Irish Times) os 

fornceram algum senso de comunidade. Marr declarou que uma de suas primeiras memórias é 

“ver duas jovens irlandesas que tinham chegado (à Manchester) havia pouco tempo (...) 

Pobres, mas totalmente libertadas por aquela nova vida. Precisando viver a poucos metros 

uma da outra, como um sistema de apoio” (FLETCHER, 2013). 

Os enlaçamentos com os imigrantes também ajuda a localizá-los como parte da classe 

operária, já que a geração de seus antepassados foi essencial para a construção de Manchester 

– junto de escoceses, galeses, alemães, franceses e italianos – e foram fundamentais para 

tranformar a cidade em um polo industrial europeu, lar do maquinário (moinhos, fundições, 

fábricas) que impulsionou a Revolução Industrial e chave para a prosperidade de toda Grã-

Bretanha. Por isso, também foram contaminados pela percepção social vingativa e rancorosa 

de que “parcela significativa da riqueza da cidade, ou pelo menos de seus industriais que não 

estavam dispostos a dividi-la, foi construída sob sangue irlandês” (FLETCHER, 2013, p.25).  

Como é comum aos processos diaspóricos, os irlandeses de Manchester (que na virada 

do século XX compunham um quinto da população da cidade) viam-se marginalizados pelos 

ingleses. Sofreram preconceito religioso (eram católicos, enquanto a Inglaterra era 

majoritariamente protestante) e também eram vistos como uma ameaça aos empregos e a sua 

cultura local; especificamente por sua língua (muitos imigrantes falavam gaélico) e modos de 

vida. Com isso, historicamente foram percebidos como uma raça diferente e inferior; o 

resultado desta reatividade foi a segregação espacial e física, com famílias vivendo em 

condições deploráveis nas áreas mais inóspitas da cidade: cortiços habitados por uma 

superpopulação que sofria de falta de saneamento, doenças e com o recrutamento de crianças 

para trabalhar em fábricas e moinhos51 (GHAILL e HAYWOOD, 2011; FLETCHER, 2013). 

 Se as raízes irlandesas de parte dos Smiths não mereceram uma meditação musical 

mais explícita quando do período de atuação da banda – nenhuma canção parece fazer 

 
51 Foi este o cenário que inspirou o alemão Friedrich Engels, morador da cidade na época, a escrever “A 

Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra”, marco da literatura socialista. Na obra, o autor alemão sublinha a 

caracterização da população irlandesa como incivilizada, primitiva e como foco de contágio, nos modos e 

costumes, do operário inglês. 
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referência direta à esta questão – tampouco foram negadas como uma condição marcante na 

subjetivação de Morrissey e Marr, aparecendo de forma indireta quando citavam Manchester 

(como pontuamos anteriormente) e em declarações públicas. “Não penso em mim como inglês 

e não penso em mim como irlandês. Penso em mim com um irlandês de Manchester” disse 

Marr em entrevista de 2011 (FLETCHER, 2013, p.25). Já o vocalista, em carreira solo, 

realizou uma espécie de statement definitivo sobre o tema, a canção Irish Blood, English 

Heart, onde reafirmava sua filiação anglo-irlandesa e o desejo de se conciliar com sua 

essência britânica, revelando o sonho de ficar ao lado da bandeira do Reino Unido sem soar 

‘shameful, racist or parcial52’.  

O contexto e a discussão sobre suas raízes oportunizam sublinhar a presença de um 

aspecto marcante que ambos expressariam futuramente como artistas: a noção de uma 

identidade constantemente atravessada por um sentimento de inadequação, algo que se dá 

pelos tensionamentos relativos ao pertencimento à um grupo ‘diferente’ marcado por 

processos de exclusão e de marginalização sociais. Em parte de seus estudos sobre a diáspora, 

Hall (2006) sugere que, em uma primeira proposição de identidade cultural, o foco estaria nas 

reivindicações essencialistas sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado 

grupo identitário; de modo que a identidade é vista como fixa e imutável e o sujeito fala em 

defesa de uma posição histórica e cultural. Uma segunda concepção, inspirado na noção de 

différance de Derrida (1973), é aquela que a vê como uma questão tanto de ‘tornar-se’ quanto 

de ‘ser’, onde um significado nunca é completamente fixo ou completo, de forma que sempre 

existe algum deslizamento.  

Entre as questões que caracterizam este segundo processo, estão o questionamento da 

busca por um passado de tradições e costumes ‘puros’ e, sobretudo a descrença de uma 

identidade estável e pré-estabelecida, já que, ao mesmo tempo estes sujeitos são atravessados 

pelo presente e portanto vivendo as transformações típicas do espaço-tempo que os situem. 

Como Morrissey declarou em entrevista, ele tinha consciência “de ser irlandês e nos diziam 

que éramos muito distintos dos garotos imundos à nossa volta (...) de muitas formas, no 

entanto, acho que recebi o melhor dos dois lugares e o melhor dos dois países. Sou ‘um de 

nós’ nos dois lados” (FLETCHER, 2013). Trata-se de uma posição que enfatiza a fluidez da 

identidade e que argumenta contra a fixação nas dicotomias simples ou a rigidez da oposição 

binária: justifica certos traços diferenciadores. Mas, ao mesmo tempo, não significa sua 

negação em relação ao passado em que estiveram inseridos, como veremos na relação dos 

 
52 “Envergonhado, racista ou parcial”. Citação à canção presente em You Are The Quarry (Attack, 2004). 
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Smiths com a nostalgia.   

 

2.1.2 Not like any other love (this one´s different because it’s ours)53: o reino de ‘Outros’ 

como fandom dos Smiths 

 

Se não foi explicitamente materializada em suas produções, a relação diásporica do 

grupo é um aspecto que perfaz sua biografia e neste sentido, ajuda a entender parte do 

discurso profundamente fundado na sensação de deslocamento e inadequação que os Smiths 

possuem. Para além, se apresenta como uma chave preciosa de compreensão da relação entre 

a banda e seus fãs desde o início da trajetória do grupo, e que possibilita avaliar fenômenos 

instigantes, que jogam luz à dimensão particular do afeto pelo grupo a partir do 

reconhecimento entre ‘Outros’. É a esta condição, por exemplo, que Hidalgo (2016) recorre 

para decifrar o inusitado fandom que a banda e especialmente Morrissey conquistaram entre 

as comunidades latinas, particularmente às mexicanas, nos Estados Unidos.  

Na perspectiva da autora, irlandeses na Inglaterra e os latinos e chicanos (as primeiras 

gerações de descendentes mexicanos nascidos nos Estados Unidos) compartilham uma 

experiência comum de discriminação política, econômica, cultural e linguística; este 

reconhecimento justificaria a reinvenção territorial destas últimas diásporas a partir do afeto 

pelos Smiths. Neste jogo, Morrissey e o grupo representam o significado simbólico do 

deslocamento e inspiram uma comunidade específica a reimaginar relações geográficas e 

espaciais entre o norte e o sul globais. Isso se materializa em novos territórios, que Hidalgo 

(2016) chama de Mozlandia: uma cartografia inventada no mapa norte-americano que inclui 

bares, lojas de tatuagem, casas de shows, bandas e artistas covers em torno dos britânicos; 

uma pátria autônoma onde os fãs se apropriam das palavras e da imagem de Morrissey e 

fazem dele um ícone mexicano e chicano aceitável.  

Para além, constitui-se de modo geral em uma “borderland”, teorizada pela autora 

como um lugar de conflito e contradição, mas também de emergências e hibridismos 

culturais, habitada e inventada pelos “atravessados” – os perversos, problemáticos, queers, 

aqueles que “passam batidos pelo confinamento do normal” (HILDALGO, 2016, p.16). É 

uma relação que se cimenta no reconhecimento mútuo de sensações típicas da diáspora e se 

materializa em um fandom que através do amor pelos Smiths, provoca performances que dão 

a ver novas dinâmicas etno-raciais e de expressão de gênero – um modo de se identificar 

 
53 “Não é como qualquer outro amor – este é diferente porque é o nosso”. Citação aos versos de Hand In Glove, 

canção presente em The Smiths (EMI, 1984) 
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como o ‘Outro’ e uma encenação da latinidade54 e de ser estrangeiro nos Estados Unidos 

(HIDALGO, 2016, p.18).  

Outro ponto de conexão é sugerido através da vida cotidiana desta comunidade: a 

subalternidade, uma dimensão marcante da experiência chicana e presente no passado de 

Morrissey e Marr, a partir de seus laços familiares em Manchester que revelam filiações 

estreitas com a classe trabalhadora (a working class britânica). Essa vinculação, que formata 

uma porção significativa do discurso do grupo, também seria amplamente ecoado por uma 

parcela de seus fãs (especialmente na Inglaterra) pertencentes às camadas econômicas menos 

favorecidas e que estavam sintonizados com o desejo do grupo em resgatar um sedutor valor: 

a de que os representantes do estrato social mais baixo seriam capazes de transfigurar a vida 

ordinária em um reino de “subversão e heroísmo”, onde os Smiths seriam a metáfora de um 

projeto “poderosamente democrático, radicalmente populista” (NIVEN, 2014, p.32).  

Nada ilustra melhor essa faceta do que o nome de batismo do grupo: The Smiths. 

Eleger como identificação o sobrenome mais comum entre populações anglo-saxônicas55 era 

escolher algo que “representava as limitações cotidianas, mas também sugeria a possibilidade 

de imaginar que a família comum, apática, entediada e vista como o detrito social também era 

capaz de se opor as políticas mais conservadoras da era Thatcher em que atuavam” (NIVEN, 

2014, p.32). Outra percepção poderia ser acrescentada a este raciocínio: ao escolher um nome 

de uma sílaba com um artigo definido, estavam se agrupando a uma linhagem de lendas do 

rock britânico (The Beatles, The Who, The Kinks, The Clash, The Jam), acreditando na 

possibilidade de que “um dia eles fossem considerados como parte daquela rica tapeçaria, a 

partir de um retorno à simplicidade quando a pompa era dominante56” (FLETCHER, 2013, 

p.200).  

“A working class hero is something to be”, cantaria John Lennon57 e entre as ‘missões’ 

assumidas pelo grupo estava recuperar um capital social valoroso, de identificação com os 

relatos e as vivências ordinárias da classe trabalhadora, algo que se conecta profundamente 

com suas biografias. Diante da estratificação de classes sociais inglesa, a banda se sentia 

ocupante da parte destinada à esta população, e muitas aspirações poéticas de Morrissey eram 

endereçadas aos ‘seus’: apelos a um tempo de devoções mais simples, aos hábitos e vivências 

 
54 Vale destacar aqui uma das expressões mais pop e notáveis desse imbricamento cultural entre chicanos e 

Morrissey: o projeto Mexirrissey, dedicado à versões carregadas de latinidade do repertório do cantor, como 

Cada Dia Es Domingo, disponível aqui: https://www.youtube.com/watch?v=TFbzX3GFhm8  
55 Impossível não pensar em uma equivalência latina: “Os Silvas”. 
56 Fletcher (2013) se refere ao hábito das bandas contemporâneas dos Smiths em serem batizadas com longos e 

coletivos nomes: Adam and The Ants, Echo and The Bunnymen, Jesus and Mary Chain e a lista segue 
57 Um herói da classe trabalhadora é algo a se aspirar. Citação à canção Working Class Hero (1973), de John 

Lennon. 

https://www.youtube.com/watch?v=TFbzX3GFhm8
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frugais pautadas pelas limitações, mas que compunham um imaginários de ‘inglesidade’ 

correspondente à uma busca pela verdade, autenticidade e tradições válidas. Nesse sentido, 

tematizar Manchester ou fazer shows em cidades pouco visitadas no mapa da indústria 

musical, também dá a ver uma velha dialética inglesa entre as identidades do sul (moderno, 

cosmopolita, vanguardista) e do norte (diaspórico, tradicional, operário), onde os Smiths 

encarnam a preposição de que “qualquer êxito que não venha de Londres contêm ressonâncias 

políticas, na medida em que concede uma voz e um rosto aos despossuídos” (SAVAGE, 2014, 

p.53).  

Em linhas gerais, estas relações denotam algo sensível para a compreensão do apelo 

dos (e sobre) os Smiths: a firme crença de que o pessoal é o político, onde ambos os eixos 

dizem do direito de ser quem se quer ser e afirmam a ideia de que comunicar seu lugar no 

mundo – mesmo sendo um espaço ‘esquisito’, inusual – é uma potente ação engajadora. Se, 

como aponta Street (1996, p.38), o pensamento político é sempre uma expressão de algo 

pessoal, baseado em preferências e gostos particulares, naturalmente sua dimensão prática tem 

implicações estendidas para fora, “estabelecendo as identidades como uma tentativa de 

afirmar uma maneira particular de estar no mundo, onde leituras alternativas e modelos de 

conduta são cruciais”. E estas afirmações são frequentemente conjugadas à necessidade de 

gerar discursos de ‘desidentificação’ com diversas questões, como uma maneira de amplificar 

a comunicação de si e se singularizar.  

Além do aspecto territorial, diversos outros palanques seriam importantes para essa 

performance ‘contrária’ dos Smiths; especialmente quando estas eram enquadradas em 

oposição à determinadas perspectivas cristalizadas no imaginário do rock da cultura pop em 

geral. Onde existia – e era celebrada – uma sexualidade pautada pelo machismo e pela 

misoginia, aquilo que Frith (1981) vai chamar de cock rock58, a banda apresentaria uma 

ambiguidade e uma opacidade notáveis neste tema, com na relação do vocalista com o 

celibatismo. Onde seria exigido uma espécie de glamour hiper futurista no vestuário e a 

preocupação com figurinos elaborados e chamativos adereços cênicos, o grupo optaria por 

usar orgulhosamente os ordinários óculos de grau do Serviço de Saúde Britânico. Se a febre 

neofílica da época era a produção de clipes, o grupo se negava terminantemente a seguir a 

moda, demoraria a realizar seu primeiro vídeo e o faria através de um filtro extremamente 

 
58Frith (1981) faz uma espécie de trocadilho duplo (cock significa galo, mas também é uma referência para o 

órgão sexual masculino) para descrever performances do rock onde os artistas são agressivos, prepotentes e têm 

como focos principais para capturar a audiência suas proezas instrumentais virtuosas, performadas na exibição 

de certa masculinidade corpórea na forma de tratar a guitarra como um símbolo fálico ou como corpos 

femininos.  
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artístico, pouco ‘vendável’, com o diretor cult Derek Jarman. Além disso, abraçaria causas 

extremamente alternativas (especialmente se pensadas no contexto da época), como o 

vegetarianismo, inspiração para o segundo álbum do grupo, Meat Is Murder. 

Esse conjunto de particularidades dão forma a uma premissa defendida por diversos 

autores (MIDDLES, 1988; REYNOLDS, 2006; FLETCHER, 2014; GODDARD, 2013) de 

que os Smiths conseguiram expressar os desejos, medos, vontades e sonhos de um público 

que não parecia contemplado pelo ambiente pop. Na posição de um popstar sui generis, mas 

que não deixa de ser emissário de amplo alcance midiático e de vinculação pública, Morrissey 

sintetizava uma espécie de discurso do ‘Outro’, a voz dos perdedores, autorizando (no sentido 

de inspirar e modelar) seus ouvintes a se reconhecerem – mais do que isso, celebrarem – suas 

próprias fragilidades, distâncias e dificuldades gerais com o que, para a maioria, parece 

cotidiano e contornável: o amor, o trabalho, o sexo, a moda etc.  

“Os meninos magricelas e pálidos se identificam com Morrissey porque ele encarna 

seus dilemas. Morrissey é o paradigma de um certo tipo de masculinidade inibida e etérea, 

que preferiria viver sonhando a se frustrar com a realidade”59, como ilustra Reynolds (2006, 

p.47), sugerindo uma limitada, mas possível tipificação de um admirador dos Smiths. Afinal, 

é por ter ciência da existência deste perfil social que a banda endereçava canções da solitude 

pérpetua, como Ask (“Shyness is nice, but/ Shyness can stop you/From doing all the things in 

life you ´d like to”60), ou as auto explicativas Unlovable e Never Had No One Ever. Assim os 

Smiths edificaram uma relação de representação e reconhecimento com seu público 

cimentada no ‘nós’ (o sujeito sozinho e supostamente frágil) contra ‘eles’ (o mundo lá fora, 

duro e reativo).  

A simples existência deste tipo de discurso, externalizando sentimentos que antes eram 

temas raros na escrita de canções pop, já seria motivo de celebração para uma parcela antes 

invisibilizada como audiência. O sucesso delas configura uma espécie de vitorioso payback: 

os Smiths não inventaram a inadequação como mote no rock, mas seguramente a 

 
59 Apesar de entender o ponto de Reynolds, creio que performance de Morrissey não vinculatória apenas aos 

homens – mesmo concordando que quanto mais direcionado à masculinidade tóxica, mas efetivo seu discurso é. 

Não me esqueço de um episódio da época de ensino médio, quando a menina mais tímida de todo o colégio (e 

era uma escola bastante populosa) me abordou depois de me ver com uns CDs da banda nas mãos. Ela não 

conversava com absolutamente ninguém e a partir daí me viu como um interlocutor possível. Rapidamente 

saquei que o jeito dela não era apenas timidez: tinha um o quê de desprezo por todos aqueles jovens meio 

abobalhados, como eu – no caso, um idiota com bom gosto musical, apenas. Mas até que ela parecia gostar desse 

idiota...e esse idiota preferia ignorar. Anos depois, encontrei-a absolutamente linda, leve e solta em um carnaval, 

numa alegria para lá de suspeita se comparada com a menina que se sentava em uma cadeira na frente da sala 

para não ter que ter contato visual com ninguém. Aproveitando a onda festiva, me arrisquei em, digamos, 

corrigir os erros do passado, apenas para ter como resposta um “Tarde demais, querido”. Poderíamos ter 

protagonizado um clipe dos Smiths no pátio do Colégio São Bento, Aline. Mas eu não colaborei. 
60 Timidez é bacana, mas timidez pode te travar de fazer todas as coisas que você gostaria de fazer na vida 
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aperfeiçoaram, a tornaram mais pública e compartilhável. Se, como distingue Fletcher (2014, 

p.11), “no fim das contas muito se resume a aquela parte intangível que fica no cerne da 

atração que a cultura pop exerce sobre nós, a relação com o público”, o grupo conseguiu 

formar um exército em torno de si, que Morrissey chamou de Smithdom (expressão cotada 

inicialmente em sua lista original para batizar a banda, espécie de trocadilho com o termo 

fandom, referente à um ‘reino de fãs’) uma espécie de território formatado pela ética e pela 

estética própria do grupo, um “mundo simbólico separado do resto da sociedade habitado pelo 

grupo e por seus fãs” (GODDARD, 2009, p.559).   

Um aspecto interessante neste arranjo é o fato de que Morrissey substituía a palavra 

fãs por ‘apóstolos dos Smiths’, entendendo que este seria o termo mais adequado para 

entender a relação da banda com seu público (MIDDLES, 1988; GODDARD, 2013). Para 

além de uma diferenciação evidente (outros artistas possuem admiradores, eu possuo algo 

fervorosamente além) a predileção diz também do apreço da banda em manter uma posição de 

liderança e de culto em relação à seu público – a etimologia grega (apostellein) da palavra se 

refere aquele que é o embaixador de algo, o encarregado por difundir os textos de algo maior. 

No contexto religioso, seu uso vernacular, se refere aos doze sujeitos que Jesus Cristo chamou 

de ‘discípulos’ para aprendender a palavra do Evangelho, com o fim de enviá-las por toda 

parte.  

Assim, ser apóstolo de algo é assumir uma chamada, uma missão, uma adesão firme à 

um propósito importante; não muito distante da origem do termo fã (do latim fanaticus), que 

remonta à ideia de pertencente e servidor e devoto de algo ou alguém. Curiosamente este 

último também possuí uma conotação religiosa, mas com a seta trocada, já que diz de um 

entusiasmo ou loucura causada pela possessão de um demônio, (JENKINS, 1992). Tal visada 

confirma os Smiths, belos diabos61, como signo de “uma convicção musical obsessiva, entre o 

religioso e o militar, entre a evangelização e a invasão” (FERNANDEZ, 2014, p.85) e estas 

leituras alusivas a uma gramática secular ou bélica encontram relevo nas práticas dos fãs do 

grupo. Marr iria recordar os shows da banda como atos de ‘política emocional’, a expressão 

máxima de empatia dos que se sentem asilados: “sentíamos que cada cidade de cada 

província era nossa cidade, e penso que gente destas pequenas cidades também se sentiam 

dessa forma quando vinham nos ver” (FERNANDEZ, 2014, p.85).  

 Escorados na premissa de Jenson (1992, p.27), de que “fandom é um aspecto de como 

tiramos sentido do mundo, em relação à cultura massiva, e em relação a nossa localização 

 
61 Referência à canção Handsome Devil, presente no álbum The Smiths (1984) 
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histórica, social e cultural” podemos pensar-lo também na chave da apropriação de sentidos 

(JENKINS, 1992); lócus de discriminação e distinção, que acionam atos de produtividade e 

participação que possibilitam um acúmulo de capital simbólico (FISKE, 1992); mas 

primordialmente como um encontro de identidades e por isso, um compartilhamento de 

sensíveis e de estilos de vida. No caso dos Smiths, esta é uma operação que se realizou bem 

sucedida: testemunha disso é o fato do ethos do grupo ter se materializado nos ‘pequenos 

reinos’ erigidos no entorno do território de espaços hegemônicos – sejam para os fãs de 

primeiras hora, que lotavam auditórios em cidadelas monótonas do Reino Unido, sejam 

através da reinvenção pelos chicanos nos Estados Unidos ou para os admiradores ao redor do 

mundo.  

Em comum parecem compartilhar a sensação de serem soterrados pela ideia de uma 

existência normativa, excluídos a seu modo, e se encontraram na forma como o grupo 

desafiou determinadas dimensões políticas da indústria fonográfica, performativas da mídia, 

ou comportamentais do rock62. Ser o ‘Outro’ e posteriormente performar esta condição em 

uma “perspectiva romântica e desoladora de um certo niilismo desesperado” nos parece uma 

escolha identitária determinante para entender a convicção dos fãs de que os Smiths seriam a 

melhor resposta a “certas crises do mundo contemporâneo, através da arte, da música, do pop, 

atuando como uma resistência imaginativa possível” (SANTAMARIA, 2014, p.99).  

E eles ofereceram esse apoio através uma experiência extremamente particularizada, 

como sumarizavam em seu disco de estreia (portanto, com uma proporção de promessa) nos 

versos de Hand In Glove: “No its not like any other love/ This one is different because it´s 

ours63”. Como Morrissey descreve, tratava-se de um tema de “solidão completa; a trilha 

sonora da minha vida” e um registro de “valor pessoal romântico” que ele esperava se tornar 

uma espécie de “hino” (GODDARD, 2009, p.217). Nessa direção, Hand In Glove distribuía 

simbolismos da banda em todos os seus ‘poros’, a começar pelo título, uma expressão anglo-

saxônica que se refere a um trabalho coletivo frequentemente ligado à alguma ação desonesta. 

 
62 Não tenho idade para ter assistido aos Smiths – a banda terminou quando eu tinha apenas cinco anos de vida. 

Mas tenho alguns shows de Morrissey no currículo, o que oportunizou uma aproximação, devidamente 

dimensionada, com essa relação ‘de fé’ que os fãs têm em relação a ele e o repertório do grupo. Duas destas 

experiências foram no Brasil, mas a primeira, mais marcante, aconteceu no Festival de Benicassím, na Espanha 

em 2008. Este evento, realizado em um balneário próximo à Valência, é marcado pela invasão do público 

britânico, que aproveita a situação para expressar tanto seu amor pelo pop quanto sua carência de boas praias. 

Esse detalhe transformou o show do cantor em algo quase paralelo ao festival: era evidente que muitas pessoas 

estavam ali apenas para seu show, indiferentes às outras atrações. Foi...litúrgico, sem dúvidas, com coros mais 

barulhentos durante a execução de músicas dos Smiths. Duas coisas ficaram impressas na minha memória com 

mais intensidade: aquele mundo de beberrões ingleses chorando e cantando Death Of A Disco Dancer  e, na hora 

de ir embora, ter visto o homem de perto, passando muito rapidamente próximo de onde eu estava, na área de 

imprensa.  
63 “Não, não é como outro amor qualquer: este é diferente porque é nosso” 
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Ou seja, explana a ideia de cumplicidade, de parceria em torno do sedutor imaginário do 

crime (algo caro a lógica do rock) que, no caso, era ousar ser quem eram. 

Para o próprio Johnny Marr, a canção era uma declaração definitiva sobre a comunhão 

entre ele e o vocalista. Mas como Morrissey não deixa rastros óbvios (nomeando, por 

exemplo) ela também pode ser lida como uma convocação à seu então possível público, 

através de um certo romantismo (“We can go whereaver we please/ And everything depends 

upon/ How near you stand to me/ And if the people stare/ Then the people stare/ Oh I reallly 

don´t know and i reallly don´t care64”) que garantia as possibilidades de serem felizes (“For 

the good life that´s out there somewhere65”) mesmo sendo diferente das ‘pessoas boas’ (“The 

good people laugh/Yes, we may be hidden by rags/ But we´ve something they ´ll never 

have66”), assegurando de saída uma sedutora dinâmica de ‘nós’ contra ‘eles’.  

E assim o pacto está selado desde o início: Morrissey garante que manterá em seus 

braços o sujeito charmoso que compactuar com ele (“So stay in my arm you little charmer67”) 

se ele for cúmplice em sua oposição contra o resto do mundo. Fantasmagoricamente, Hand in 

Glove também contêm um verso final amargo e especialmente profético no que diz respeito à 

relação do núcleo criativo da banda (“And I´ll probably never see you again”68). Esta canção 

foi single de estreia do grupo, sua primeira apresentação fonográfica e seria também o último 

número que os Smiths tocariam juntos ao vivo, naquele que seria o derradeiro show que eles 

realizaram, no Brixton Academy de Londres, em dezembro de 1986. Tal fato parece dar à 

trajetória do grupo um inusitado tom de uniformidade e circularidade. 

 

2.3 Half a Person69:  a construção de Morrissey e Marr como sujeitos pop 

 

Apesar da crise que afetou seus antepassados, a Manchester que viu nascer a dupla 

criativa dos Smiths (Morrissey em 1959; Marr em 1963) tem sua paisagem alterada pelo fim 

da Segunda Guerra Mundial, iluminada por outras diretrizes político/econômico/sociais. O 

boom da reconstrução que ocorria em toda a Europa se materializou em um plano amplo do 

governo inglês de incentivo à imigração em suas colônias. Nesse sentido, era tentador para a 

juventude irlandesa cruzar o mar e ocupar os diversos empregos oferecidos nas grandes 

 
64 “Nós podemos ir pra onde quisermos/ Tudo isso depende do quão próximo você estará de mim/E se as pessoas 

repararem/ Deixe as pessoas repararem/ Eu realmente não estou nem aí”  
65 “Em busca da boa vida que está lá fora, em algum lugar” 
66 “As pessoas ricas podem rir/ Nós estamos vestidos em trapos/ Mas temos algo que eles nunca terão”  
67 “Fique em meus braços, charmosinho” 
68 “E possivelmente nunca mais te verei” 
69 “Meia pessoa”. Citação à canção de mesmo nome, presente no álbum Louder Than Bombs (1988) 
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cidades do país vizinho, como Manchester. Foi o caso das famílias de Morrissey e Marr, que 

logo se estabeleceram como representantes da classe trabalhadora daquele período e se 

inseriram na forte comunidade irlandesa que se arquitetava ali, com igrejas e escolas 

católicas; pubs típicos do país de origem, partidas de futebol amadoras entre outras 

particularidades (MIDDLES, 1988; FLETCHER, 2013). 

Em linhas gerais, era uma Inglaterra que tinha mudado de “preto e branco para 

colorido” (FLETCHER, 2013, p.39), com a popularização das televisões e rádios nos 

ambientes domésticos, a forte produção britânica nas artes visuais, cinema, publicidade; além 

da chegada do rock n´roll dos Estados Unidos e da explosão simultânea de seu irmão 

britânico, o skiffle. O racionamento de comida tinha acabado e o serviço militar estava prestes 

a ser abolido, o que “convidava a juventude da nação a se redescobrir como algo totalmente 

novo: adolescentes” (FLETCHER, 2013, p.39). 

 

Os jovens viveram isso numa economia crescente, com uma receita que lhes 

possibilitava comprar os singles de 45rpm das recentemente populares 

paradas de sucesso, bem como se entregar a novas modas, que estavam num 

auge realçado pelos tabloides, com as longas jaquetas cheias de bolsos 

internos dos ‘teddy boys’, modas que eram geralmente mais apreciadas por 

proporcionarem aos jovens uma liberdade nova de se expressarem como algo 

diferente de meros trabalhadores. (FLETCHER, 2013, p.39) 

 

Entre os representantes dessa nova camada etária estavam os pais de Morrissey e 

Marr. Vinculados à cultura jovem urbana, identificados com a chamada geração de baby 

boomers, filhos da prosperidade consumista e do fim da austeridade econômica do pós-guerra 

que se alimentaram dos frutos da colheita inicial da cultura pop – seu correlato europeu está 

na street culture produzida pela classe trabalhadora e diaspórica dos guetos e subúrbios 

periféricos nos principais polos urbanos do continente, como Manchester. Todas estas 

transformações no tecido social do período também podem ser avaliadas como causas e 

consequências de discussões sobre identidades; se no passado estas forneciam sólidas 

localizações das pessoas como indivíduos sociais, agora recebem impactantes alterações, 

tensionadas por questões como classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade.  

São sintomas do que Hall (2005) analisa como uma profunda crise identitária em um 

mundo transnacionalizado, relativa às clivagens entre as novas possibilidades de ‘ser’ no 

mundo social e cultural e as prévias noções sobre raízes e tradições, que geram deslocamentos 

ou descentrações dos sujeitos. Na Inglaterra, uma represetação desse processo alcança uma 

mudança de parâmetros do olhar inglês sobre o descendente irlandês: figura antes renegada, 

ganha outro papel na ampla gama de arquétipos culturais dentro das formações culturais em 
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mudança na segunda metade do século XX. Se posicionados durante séculos como “o ‘outro 

significante’, a mais longa representação viva do que a masculinidade britânica não é e não 

pode ser”, tipos como o Paddy Marinheiro, uma sexualização do trabalhador marinho 

imigrante ou do Paddy Cool, roqueiro e iconoclasta, modificam o imaginário em torno da 

diáspora irlandesa. (GHAILL e HAYWOOD, 2011, p.98).  

Trata-se de um abandono – ou ao menos de uma discussão mais profunda – da visão 

essencialista e unificada do sujeito, endereçando a identidade como um processo complexo, 

móvel, dinâmico, performático, contraditório, marcado por conflitos e relações de poder. Na 

prática, se misturam valores, costumes e narrativas, gerando o pertencimento a culturas 

híbridas que desencantam de qualquer tipo de pureza cultural ‘perdida’ ou mesmo de  um 

absolutismo étnico, a partir da percepção de que, diante de tantos atravessamentos, as 

tradições estão irrevogavelmente traduzidas (GHAILL e HAYWOOD, 2011; HALL, 2005).  

Sintomaticamente, Stephen Patrick Morrissey foi batizado em homenagem ao ator 

norte-americano Steve Cochran, uma forma de justapor em sua identidade o tradicionalíssimo 

nome irlandês (Patrick) com os ares midiaticamente mitológicos que sopravam a juventude de 

seus pais. Para além de um nome, a fruição pop da qual a sua família se banqueteava lhe deu 

também uma espécie de cânone referencial. Como analisaremos posteriormente, muitos 

elementos que Morrissey traria à tona artisticamente e constituiriam parte do complexo 

simbólico que formataria uma estética smithiana, na verdade explicitavam várias referências 

(estrelas de teatro, TV, cinema, celebridades) que haviam alcançado a fama antes ou logo no 

começo de sua infância.   

Em diversos momentos da carreira os Smiths mostrariam sua ‘dívida estética’ com o 

rock que embalou seus pais, de artistas como Elvis Presley, Little Richards e especialmente 

nomes britânicos como Billy Fury e Tommy Steele. Ainda mais evidente foi a fixação do 

grupo com o cinema britânico realista, chamado de Kitchen Sink e pautado por representações 

dramáticas das vidas ordinárias (e por vezes vulgares) da classe trabalhadora de então. Era um 

substrato criativo fundamental especialmente para Morrissey, que cresceu cercado destas 

representações midiáticas (algumas delas tinham Manchester como cenário, como a série 

Coronation Street) e mais tarde iria incorporar e reviver imagens, tramas e frases de alguns 

destes produtos – em especial a peça (e posteriormente, filme) A Taste Of Honey, de Shellagh 

Delaney (1958).  

Seu interesse e afeto por estes tipos de produções, calcadas em representações 

audiovisuais de uma realidade dramática, mas ao mesmo tempo transgressoras do cotidiano (A 

Taste of Honey foi escrito por numa garota de 17 anos e trabalhava temas tabus da época 
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como o lesbianismo; o protagonista de Saturday Night, Sunday Morning é um torneiro 

mecânico promísculo, violento e autodestrutivo) constituiriam uma paisagem pessoal e um 

imaginário importante para Morrissey. Diferentemente de Marr, que reconhece seu amor por 

tudo aquilo “apenas como entretenimento e arte. Tendo vivido aquilo, eu não queria que a 

vida voltasse a ser daquela forma, realmente não queria voltar pra lá. Aquele era um mundo 

que eu e minha família tínhamos conseguido sair” (FLETCHER, 2013, p.45), Morrissey 

estabeleceria uma relação arterial com este compêndio de registros: eram as mediações de 

mundo que a mídia ofereceria para ele desde cedo.  

Assim, voltaria frequentemente para este lugar, frequentemente com um tom 

louvatório, fazendo do relicário semântico dos Smiths um tributo constante a este passado, 

trazendo de volta essas imagens, narrativas e representações em um tom mítico. Ao revisitar 

artisticamente este período que o formou como sujeito, o vocalista parecia afirmar que eram 

estas mediações da cultura midiática que abrigavam o pathos central para suas visões de 

mundo, dizendo sobre o que ele era ‘feito’ e de onde ele vinha, como se sentisse que ali estava 

representado, de forma pérpétua, o que entendia como uma vida genuína, autêntica, pautada 

por dor, lutas sociais e dúvidas existenciais, da qual ele nunca conseguiria escapar. 

 Desse modo, ele constituiria uma herança subjetiva cuja aderência ao seu self se 

provaria permanente através de sua identidade artística. Incluiria em sua performance uma 

espécie de ‘senso de gratidão’ que não descolaria nunca de sua imagem já que Morrissey 

sempre se posicionou como um sujeito cuja experiência foi inscrita em uma vida mediada 

pelo pop (onde o que vale são seus discos, livros, filmes e nada mais). Nesse sentido, tanto 

ele quanto Marr são sujeitos pop (ALBERTO, 2021) e esta é uma chave essencial para a 

representação de seus selves, ou seja, suas performances. E é também através dos 

reconhecimentos desta cultura que os moldou que eles exibirão uma sensibilidade 

particularmente nostálgica; afinal os Smiths foram o veículo de encenação de ambos e este 

arranjo exige explicitar determinados atributos que vão ao encontro da identidade que eles 

pretendiam construir e compartilhar. 

Como afirma Shucker (1999, p.211), no contexto da cultura pop as performances 

também dizem das mediações entre o artista, os textos que ele veicula e uma audiência, e tem 

seu significado cultural na relação entre ritual, prazer e afeto, que “molda o público, alimenta 

a fantasia, o prazer do indivíduo e cria ícones e mitos culturais”. Neste sentido, performar não 

quer dizer apenas “fazer”, mas sim “fazer-mostrando”, como nota Martino (2014, p.143), o 

que exige um comportamento de palco que muitas vezes é parametrizado a partir de eixos 

como a memória e o arquivo mental que uma audiência possui ou pode possuir, estabelecendo 
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assim um processo comunicativo no âmbito da relação entre emissor e receptor.  

Nessa direção o que seria visto futuramente como uma dedicação obsessiva dos fãs 

pelos Smiths encontra eco no próprio cantor e sua relação com seus artistas favoritos – seu 

envolvimento com a música em especial. Morrissey admite que “entende esse tipo de drama 

muito bem” e acredita que isso surge “a partir da sensação de isolamento e por acreditar que 

as pessoas que fazem os discos que você compra são seus amigos pessoais, que eles entendem 

você e quanto mais discos você comprar e quanto mais fotos colecionar, mais perto você 

estará dessas pessoas. E se você estiver muito isolado e escuta essa voz com a qual se 

identifica, isso é imensamente importante” (MORRISSEY apud GODDARD, 2013, p.519). 

A música pop e suas possibilidades múltiplas de representações sociais através de 

performances midiáticas e materiais teve atravessamentos importantes para o então jovem 

Morrissey, talvez ‘completando a pessoa’ que ele era até então. Quando o cantor aponta que 

tinha relações afetivas essenciais com os filmes de James Dean, a música de Elvis Presley ou 

a literatura de Sheillagh Delaney (para citar três favoritos assumidos) diz também de uma 

perspectiva de se projetar como sujeito, de fantasiar seguir a própria vida por estes mesmos 

meios. Já na adolescência, isso ganhou um lugar central em sua vida: era rotineiro ficar 

sentado em frente à tela de TV, admirando astros pop que, segundo ele, muitas vezes 

cantavam e não tinham um instrumento, apenas ficavam  em frente à câmera, com sua voz e a 

plateia. Como declarou em entrevista, o cantor “levava música pop muito a sério. Achava que 

ela era o coração de tudo. Achava que ela afetava a todos e comovia a todos. Ela me 

transformou numa pessoa. Quando eu era criança, cantava todas as noites (...) porque eu 

tinha um desejo insano de cantar” (FLETCHER, 2013, p.61). Essa relação possui um relevo 

realmente profundo: de acordo com Fletcher (2013), Morrissey foi salvo de seguir seus 

desejos mais sombrios, relacionados à depressão clínica, devido à música pop. 

Nessa direção, destacamos um momento importante para a inscrição de Morrissey e 

Marr como fãs e participantes de uma determinada cena musical; um fenômeno cultural pop 

que eles finalmente poderiam chamar de ‘seus’. Se a chamada British Invasion, promotora da 

cultura e dos valores britânicos pelo mundo foi a trilha sonora da infância de ambos – filhos 

de pais embalados com a música de Beatles, Rolling Stones, Kinks e The Who– no final da 

infância e início da adolescência eles tiveram a oportunidade de eleger seus afetos particulares 

à ícones pop. Ambos foram extremamente afetados pelo glam rock, movimento que aliava 

música, imagem e comportamento de maneira inseparável, pilotado por na Inglaterra por 

nomes como David Bowie, T.Rex, Roxy Music, Gary Glitter (e nos Estados Unidos por 

artistas menos populares como Jobriath e New York Dolls) que se firmou como uma 
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importante experiência na cronologia do gênero musical70. 

 O principal fator de atração do glam estava na crença absoluta da potência do pop 

como performance de provocação social, levavando o rock para caminhos estéticos ainda 

pouco explorados, sob o diapasão da sexualidade, do excesso de brilhos (donde o sinônimo 

glitter rock para também indicar essa cena) e da busca pela ambiguidade sexual e 

comportamental em roupas, vídeos, músicas e declarações extremamente provocativas e 

inspiradoras. Sumarizava-se no inesquecível personagem Ziggy Stardust de David Bowie, 

uma alegoria sobre a ‘estranheza’ corporificada em um ser de dimensões extra-terrestres que 

tensionava noções como identidade, masculinidade e autenticidade cênica. Sonoramente, os 

grupos e artistas se baseavam em um resgate do rock n´roll básico dos anos 1950 mas tingido 

com o hard rock do período, aliado à citações explícitas à musicalidade vaudeville e o clima 

dos cabarés do início do século XX: John Lennon certa vez afirmou que o glam era o bom e 

velho som de Chuck Berry, mas com homens usando batom e sapatos femininos.  

Johnny Marr criou uma devoção particular por Marc Bolan, líder do T.Rex e primeiro 

popstar desta cena britânica. O primeiro impacto sofrido pelo músico não foi de ordem sonora 

e sim imagética e material: aos oito anos, quando teve permissão para comprar seu primeiro 

álbum, o single de Jeepster chegou à loja local e o jovem não conseguia parar de olhar para ao 

capa do disco, que estampava Bolan com seus característicos cabelos longos e cacheados e 

parte de uma guitarra Gibson Les Paul. A fixação do então futuro guitarrista dos Smiths com 

o T.Rex alcançou seu auge com o lançamento de Metal Guru, em 1972, quando, depois de 

ouvir a canção Marr subiu na sua bicicleta e pedalou sem parar, cantando. “Era uma elevação 

espiritual, um dos melhores momentos da minha vida”, reconheceu o músico anos depois 

(FLETCHER, 2013, p.62).  

Se Bolan foi um pioneiro e teve seu rosto marcado para sempre na iconografia do pop 

britânico dos anos 1970 vinculado às plumas, paetês e maquiagens do glam, Bowie foi além, 

se estabelecendo, a partir desta cena, como uma das facetas pivotais do rock dali em diante. 

Como assumiria mais tarde, Morrissey sabia disso e acompanhava atento os passos do 

músico, tomando notas essenciais para a constituição de sua própria presença artística e 

 
70 Cenas e movimentos musicais: como dimensionar a importância que elas podem ter na vida de jovens 

roqueiros? Frequentemente penso que, mesmo tendo ampliado de forma decisiva meu gosto e minhas relações 

com a música pop, sempre serei uma viúva do som de Seattle, que chorou copiosamente a morte de Kurt Cobain. 

Se meu primeiro piloto no mundo do rock foi uma coletânea do Queen encontrada na coleção dos meus pais, o 

Nirvana foi a banda que me tirou de casa e me fez ‘comprar’ meu primeiro CD. E depois a camiseta. E depois os 

discos dos seus contemporâneos (Alice In Chains, Screaming Trees, Mudhoney). E depois um baixo, minha 

primeira banda, poemas, shows...Eu e meus amigos éramos todos ridiculamente ‘grunges’, andando pelas ruas 

do bairro suburbano onde morávamos, sujando as camisas de flanela amarradas eternamente na cintura. 

Adolescentes pop, enfim.   
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midiática. O ‘camaleão’ inspirou o cantor em aspectos que seriam fundamentais para a 

essência de sua própria persona artística: a chocante ambivalência sexual, a relação 

messiânica entre fã e astro, a mistura cultural, copiando e colando referências de todas as 

partes e principalmente, “o modelo culto porém glamoroso, o indiferente porém tangível 

ícone pop inglês, um mito por si só”. O adolescente assistiu a turnê de Ziggy Stardust em 

Manchester, aos 13 anos, onde percebeu que ele era “odiado, o que fez com que ele se 

tornasse totalmente adorado por mim71”(GODDARD, 2009, p.70).  

A repulsa social endereçada ao glam rock, algo que se materializou em escândalos 

midiáticos e perseguições de instituições públicas, gerou vinculação imediata no jovem 

Morrissey. Fã devoto, ele se tornaria um dos maiores divulgadores ingleses da banda norte-

americana New York Dolls72, uma espécie de tradução local do movimento britânico – mas 

que trocaria as sutilezas musicais por um ataque guitarrístico mais sujo, violento e agressivo o 

que os posicionaria como pioneiros do punk rock. A agenda de resistência comportamental 

que esta cena propôs com suas constantes provocações simbólicas foi uma força propulsora 

para o tipo de performance que o inspirou; o glam, naquele momento, era a personificação do 

‘Outro’ que ele via em si mesmo e incorporava uma voz artística que o interessava: aliava 

discursos de vanguarda, tensionando códigos como a heteronormatividade do rock, ao mesmo 

tempo em que recuperava sônicamente a energia primal do gênero, fortemente pautados 

também por um olhar retro, saudoso.  

Afinal, por trás de toda a maquiagem, existia um olhar nostálgico evidente ali; 

seguramente um dos subtextos provocativos do glam era encenar uma ‘volta’ à eras onde 

códigos de conduta eram questionados e a ‘decadência moral’ seria celebrada, como nos 

cabarés berlinenses pré-Segunda Guerra presentes na literatura de Christopher Ishwood, ou 

ainda no mal du sìecle europeu no final do século XIX. Não é coincidência que um dos 

grandes ícones do glam rock britânico é o escritor e pensador Oscar Wilde, uma figura chave 

que acionaremos para entender a performance de Morrissey nos Smiths.  

O filme Velvet Goldmine (1997), dirigido por Todd Haynes, que contempla 

 
71 Já estabelecido como uma referência pop ele mesmo, Morrissey e Bowie alternariam momentos de 

reconhecimento e elogios mútuos com tensões e acusações pessoais, ambos amplamente divulgados pela mídia. 
72 A relação obsessiva de Morrissey com o New York Dolls se tornaria praticamente uma marca de sua 

performance, através do uso de camisetas, declarações de admiração e covers afetuosas. Talvez seu auge tenha 

sido o papel que ele representou na volta da banda aos palcos e estúdios em 2004, onde assumiu um papel de 

produtor executivo, fazendo conexões para os veteranos participarem de festivais e voltarem às gravadoras. Esse 

episódio é exemplar do papel que o cantor dos Smiths assumiria depois de se tornar um consagrado artista: o que 

arquivista notável da cultura pop, tanto como colecionador (divulgabndo filmes, séries televisivas, artistas ou 

singles muitas vezes obscuros e esquecidos) e posteriormente como curador de seus gostos pessoais para o 

público. 
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parodicamente o período do glam rock, nos oferece um interessante aporte simbólico para 

entendermos o lugar de Wilde no imaginário da cultura pop. Através de um inteligente e 

sedutor jogo de intertextualidades73 envolvendo o artista irlandês e o movimento musical 

britânico, o filme captura com precisão e deferência a referência simbólica que Wilde 

representa para o glam, especificamente, e para a cultura pop em geral. O discurso central da 

película – o rock como veículo estético publicizador de uma ética libertária sexualmente – é 

fundado, mitologicamente, pela presença do escritor (uma espécie de ‘padrinho’) e pelo 

arcabouço comportamental que ele dispôs como modelo para as gerações posteriores. Como 

escreveu Mullholand (2011): 

 
As cenas de abertura do tributo floreado de Todd Haynes ao glam e ao glitter 

da década de 1970 devem ter feito Morrissey molhar as calças. O Oscar 

Wilde bebê recebendo fachos de luz do céu como um messias desprezado. 

Um Wilde nanico de cabelos compridos estilo Jesus em uma austera sala de 

aula de escola pública anunciando: ‘Eu quero ser um ídolo pop’ 

(MULLHOLAND, 2011, s/n) 

 

2.3 There´s a light that never goes out74: o dandismo como inspiração para a performance 

nostálgica de Morrissey  

Denominem-se eles refinados, incríveis, belos, leões ou 

dândis, não importa: têm todos uma mesma origem; são 

todos dotados do mesmo caráter de oposição e de 

revolta; são todos representantes do que há de melhor no 

orgulho humano, dessa necessidade, bastante rara nos 

homens de hoje, de combater e de destruir a trvialidade. 

Vem daí, nos dândis, essa atitude altiva de casta 

provocadora, até mesmo em sua frieza. (BAUDELAIRE, 

2009, p.17) 
 

…E ninguém quer ser vulgar! (BALZAC, 2009, p.37) 

 

I´m the son, and the heir 

Of a shyness that is criminally vulgar 

I´m the son, and heir 

Of nothing in particular75 

(Morrissey/ Marr, 1984) 

 

A presença de Wilde como uma das inspirações centrais de Morrissey é notória e 

fartamente documentada em diversos pontos de sua obra, seja com os Smiths, seja em carreira 

 
73 Sobre o exercício da intertextualidade que o filme de Haynes oferece, ver Amaral em 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/amaral-adriana-velvet-goldmine.html  
74 “Há uma luz que nunca se esvai”, citação à canção de mesmo título, presente em The Queen Is Dead 

(EMI,1986) 
75 Sou o filho e o herdeiro/ De uma timidez que é criminosamente vulgar/ Filho e herdeiro/ De nada em 

particular. Citação à canção How Soon Is Now?  presente em Hatful Of Hollow (EMI, 1984) 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/amaral-adriana-velvet-goldmine.html
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solo. Seus rastros são encontrados em letras (explicitamente em Cemetry Gates, do álbum The 

Queen is Dead76; ou veladamente em Miserable Lie77, do disco de estreia); em imagens (uma 

fotografia de Wilde serve como uma espécie de santuário para o cantor e seus seguidores no 

clipe de I Started Something I Couldn´t Finished, dos Smiths, de 1987), expresso em parte da 

cultura material do grupo (o aforismo célebre Talent borrows, genius steals de Wilde inscrito 

ocultamente no último sulco do vinil do single Bigmouth Strikes Again dos Smiths; as 

diversas camisetas e fotos em que o cantor publicizou o ídolo). A lista segue e possivelmente 

seguirá enquanto Morrissey se mantiver ativo artisticamente; como o próprio músico já 

declarou: “Conforme eu envelheço, a admiração cresce” (GODDARD, 2009, p.673).  

Como sumariza Goddard (2009, p.667), ele é o “maior simbolista de Morrissey (...) se 

não é sua maior influência, de modo geral, certamente é a maior influência em termos 

literários”. Alinhado à outros heróis supracitados da galeria de ídolos de Morrissey, o escritor 

irlandês é o quadro mais valioso de todos e o cantor, como fã engajado, parece ter tomado 

para si a missão de saber tudo sobre o ídolo, seguindo os rastros orientados pelo próprio em 

um de seus aforismos mais conhecidos: “Coloquei toda minha genialidade em minha vida, 

coloquei apenas meu talento em minha obra” (WILDE, 1992).  

O primeiro contato de Morrissey com sua obra aconteceu no período de transição entre 

a infância e a adolescência do vocalista. Sua mãe, uma entusiasta do escritor, garantiu ao filho 

que este iria encontrar em suas obras tudo que “precisaria saber da vida” (GODDARD, 2009, 

p.671). Através de volumes como “O Rouxinol e a Rosa”, e “A Obra Completa de Oscar 

Wilde”, ele se encantou tanto pela ironia que afiava a pena textual do escritor – o olhar crítico 

e personalista para a sociedade que retratava e o poder de síntese nas suas frases – quanto 

pelos aspectos de sua vida trágica. Deste primeiro encontro, Morrissey construiu uma 

vinculação afetiva profunda e achou em Wilde uma inspiração e uma companhia:  

 

É uma desvantagem total gostar de Oscar Wilde, 

certamente quando se tem formação de classe operária. É 

autodestrutivo, praticamente... Atravessando o fim da 

adolescência, eu era muito isolado, e Oscar Wilde 

significou muito mais para mim. De certo modo ele se 

tornou uma companhia. Mesmo que isso pareça triste, era 

assim que funcionava (MORRISSEY apud GODDARD, 

2009, p.671). 

 

Esse entrelaçamento que Morrissey faz entre o espaço e o tempo em que vivia e a obra 

 
76 “Um ameaçador dia de sol/ Te Encontrei nos portões do cemitério/ Keates e Yeates estão do seu lado/ Mas 

Wilde está ao meu lado”.  
77 Na referência à descrição “flower-like-life”, símile à usada por Wilde em seu livro “De Profundis” (1897) 
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de Wilde sugere tque seu contato com o escritor teve um caráter epifânico para ele; portanto 

configura um estágio importante para entender a autoconstrução do líder dos Smiths rumo a 

figura pública que ele iria se tornar futuramente, tanto em sua filiação artística quanto na 

dimensão comportamental. Muitas das respostas que Morrissey procurava entender em si, 

parecia encontrar na obra e na vida de seu ídolo – e é inspirador pensar que ele mesmo, 

transfigurado como um artista e emissor de inspirações, atuaria de forma semelhante em 

relação à sua audiência décadas depois.  

Todo esse lastro wildeano referencial na obra de Morrissey, em locus variados, parece 

criar um complexo de sentidos que conecta os dois artistas, entre eles os referentes à uma 

dimensão nostálgica em relação às suas performances: para ambos a vinculação com o 

passado serve como uma espécie de statement público, uma potência representacional. Assim, 

pensamos na presença de Wilde na vida do líder dos Smiths para nos certificarmos que o 

cantor de certa forma captou também uma das maiores lições de seu antepassado, que é fazer 

da vida uma obra de arte, onde criador e criações se apresentam como potências 

indissociáveis.  

Como entende Martino (2014, p.154), “Wilde ganhou uma segunda chance, uma 

segunda vida, uma reencarnação plena em Morrissey”, talvez porque o segundo tenha 

exercido o fandonismo em relação ao primeiro através de uma de suas possibilidades mais 

densas: capturou, através da fruição afetiva, o máximo de informações possíveis sobre seu 

objeto de adoração e a partir disso, produziu em si – em sua performance como artista – novas 

e inspiradoras leituras a respeito deste mesmo objeto. De modo que seria possível, com 

alguma licença poética, enxergar fantasmagorias wildeanas no cantor através de suas 

premissas de singularidade e de incômodo com o que o cercava. Como uma versão pós-

moderna do escritor que não queria ser moderno, Morrissey, com o sucesso que conquistou, 

talvez sentia que estava se vingando do que fizeram com sua inspiração maior (depois de 

aprisionado em Reading, na Inglaterra, pelo então crime de ter relações homossexuais, Wilde 

morreu com sua reputação manchada, solitário e pobre em novembro de 1900 em Paris).  

Nos versos de Still Ill, reside uma pergunta que, vista sob o enquadramento das 

relações entre Morrisey e Wilde, parece tributar questões personificadas na trajetória deste 

último e sua tentativa de reconfigurar a representação (em si e em sua obra) do escritor no fim 

do século XIX, através de suas filiações ao dandismo. Quando o vocalista canta “Does the 

body rule the mind?/Or does the mind rule the body?78” está de alguma maneira explicitando 

 
78 “O corpo comanda a mente? Ou a mente comanda o corpo?”  
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rebatimentos centrais do pensamento de Wilde, relacionados à dimensão estética do ser: corpo 

e espírito, sujeito e objeto, natureza e artifício, quem comanda quem, o que e como?  

Essas questões também direcionaram a fama de Wilde79 como polêmico personagem 

reagente ao status quo que o cercava, durante seu período de atuação pública. Como reação à 

rigorosa moralidade vitoriana, tomou para si o papel de esteta, expressado através da busca 

pelo belo, especialmente no que se refere à postura pessoal e corpórea, frequentemente 

envergando calças coloridas, paletós de veludo e um indefectível cravo verde espetado na 

lapela. Era também um ser ‘bi social’ que movia-se livremente entre ambientes marcadamente 

masculinos (universidades, escritórios, clubes) e femininos (salas de pintura, toaletes) e não se 

fixava em centro algum, rejeitando normas e sendo a “resistência a favor da conciliação do 

contraditório, até mesmo às realidades opostas” (MARTINO, 2014, p. 148).  

Levando em conta a baliza de alta moralização dos costumes de seu tempo, Wilde 

desempenhava frequentemente outro duplo papel: se vinculava às classes mais altas ao 

mesmo tempo em que produzia poemas e peças de teatro que desnudavam o lado sórdido e 

vulgar entrecoberto pelas festas e reuniões deste extrato social, projetando frases 

devastadoramente espirituosas e cínicas, especialmente em suas chamadas peças de 

sociedade80. Este propósito é melhor sistematizado quando inaugura em 1878 um projeto 

chamado ‘Movimento Estético’, onde, em linhas gerais, propunha que o belo seria o veículo 

para a renovação moral que visava transformar o tradicionalismo da Inglaterra vitoriana, 

apoiando-se em antigas tradições, ao mesmo tempo em que atentava para um olhar 

vanguardista às artes.  

Esta visão começava em si mesmo, como manifestava-se em seus hábitos e vestuários 

e também em sua arte, como em sua obra-prima literária, o romance “O Retrato de Dorian 

Grey” (1890), uma elegia ao apreço pelo artifício e uma demanda pela arte desamarrada do 

real – algo que para ele era um espaço tedioso, moroso, do qual ele não queria pertencer. 

Desta forma, Wilde se conecta com a noção de dandismo através da premissa de assumir uma 

experiência individual, a construção de uma forma própria de existir, demarcada pelo intento 

 
79 Nascido em Dublin, Oscar Fingal O´Flahertie Wills Wilde, filho de pai médico e mãe poetisa, traz de berço a 

marca típica da burguesia britânica do século XIX: formado no beletrismo como distinção de classe, aluno de 

Oxford – portanto um Oxonian, expressão que refere-se a um comportamento marcado por um tom de 

superioridade cultural em relação ao resto da sociedade. Se destacava tanto pelas ciências exatas, quanto pelos 

dons artísticos e pelo temperamento forte e anticonvencional. Herdou da mãe o senso de estar destinado à 

grandeza e o interesse pela auto invenção – ela própria mudou seu nome de Frances para Francesca Wilde 

(SLOAN, 2004).  
80 Assim, fazia uma espécie de “triste autópsia do corpo social” (BALZAC, 2009, p.30) e, trajado em 

personalismo e ironia, buscava apostar numa “vida elegante”, na “arte de animar o repouso”, já que a ideia do 

labor repugna o dândi, que não pode nunca ser “um homem vulgar” (BAUDELAIRE, 2009, p.15), 

posicionamento enfatizado em uma “ciência das maneiras” (BALZAC, 2009, p.30). 
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de ter fazer da vida uma manifestação artística. Programou sua entrada na sociedade londrina 

tomando como diapasão o dandismo, que propunha para si –e, especialmente, em si – o 

modelo de um homem emancipado, através de um complexo de questionamentos de diversas 

ordens: estética, arte, ética e de gênero.  

Dandismo para ele era uma expressão de cunho filosófico e existencial; uma reflexão 

sobre a crise do sujeito centrada em uma possibilidade de redenção pelas experiências e 

valores do passado. Wilde assim retoma (e amplifica e radicaliza) o questionamento sobre o 

comportamento e a representação social modernas que surgiu na sociedade no início do século 

XIX, após a Revolução Francesa, que tem como modelo inicial Beau Brummell81. Seu 

contexto surgente se relaciona com questões de classe social: após a revolução, a tríade 

liberdade-igualidade-fraternidade enfraquece a noção de privilégio herdado, de sangue e todo 

o espectro social que isso dimensiona (valores, hábitos, comportamentos), autorizando a 

busca acelerada por uma identidade própria e ‘desamarrada’ de modelos anteriores. Na 

perspectiva do dândi, regida pela superioridade aristocrática, essa ascensão democrática é uma 

degradação da sociedade, de forma que ele passa a ser o indivíduo ‘abandonado’ na vida 

moderna após a revolução, onde não há mais um sistema que possa assegurar sua natureza 

distinta.  

Cabe a ele inventar outra vivência pra si, e o faz praticando a adoração pela 

personalidade individual em que uma de suas ocupações é “a ideia de cultivar o belo em sua 

pessoa, de satisfazer as suas paixões, de sentir e de pensar” (BAUDELAIRE, 2009, p.14). Se 

o velho mundo foi ‘roubado’ pelo recém-criado ethos burguês, é a nostalgia a ele que define o 

espaço em que o dândi floresceu. Mesclando ética e estética, convoca afetadamente a 

elegância como sua forma de proteção e marca singular, se posicionando como um ‘eu’ 

(portador de uma verdade que insiste em não deixar fenecer) em oposição a ‘eles’ (o novo 

sujeito). Este é um aspecto subversivo da proposta dândista, um obcecado, acima de tudo, por 

distinção, e seu caráter transgressor. Como escreve Balzac (2009, p.31), o deslocamento 

temporal do dândi o faz reagir como artista em tempo integral e assim ele é uma exceção entre 

o resto, “sua ociosidade é um trabalho e seu trabalho, um repouso (...) não está sujeito às leis: 

ele as impõe”. Neste contexto, a colocação social é uma forma do dândi se salvar, um ato 

político, através de uma “estilização da recusa” (CASTRO, 2010, p. 185).  

 
81 O mais famoso e imitado dândi foi o inglês Beau Brummell. Seu dandismo era uma cópia da aristocracia, em 

aparência, atitudes, pretensão, desdém. Mas, em princípios do século XIX, a aristocracia já estava perdendo seu 

poder e prestígio na sociedade europeia e Brummell, para fugir dos credores, busca refúgio em Paris. Nesta 

mesma época, o conceito de dandismo foi introduzido na França, seguindo uma onda de anglofilia que saudou o 

fim das Guerras Napoleônicas.  
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A leitura de Foucault (2003) sobre o dandismo o ancora na noção de cuidado de si, um 

conjunto de técnicas, experiências e regras de existência que o sujeito dá a si mesmo, segundo 

sua vontade e desejo, diante da premissa de que “nenhuma habilidade técnica ou profissional 

pode ser adquirida sem exercício; nem se pode aprender a arte de viver, a ‘technê to biou82’, 

sem uma ascese que deve ser tomada como um treinamento de si por si” (FOUCAULT 2003, 

p.33). Nesse sentido, o dandismo aceita o desafio lançado pelo iluminismo, indo ao encontro 

do desejo de autonomia dos homens; seria o modelo do homem emancipado em relação a um 

mundo que está constantemente o assujeitando, disciplinando-o. O homem ‘descuidado’ é 

aquele que abandona sua forma de viver individualmente ao adotar modelos e verdades 

padronizadas e normativas à todos.  

Portanto, tal cuidado seria a maneira como os indivíduos estabelecem a si mesmos (e 

aos outros, através de sua governabilidade, por não se tratar de ação meramente narcisista) 

seus modos de vida, afirmando regras de existência distintas de padrões e normas sociais que 

formataria, na visão do dândi, um projeto dócil de subjetividade moderna. Sua consequência 

reativa seria esculpir a vida como obra de arte, aquilo que  Foucault chama de estética da 

existência, correspondente ao fato de cada um, ao expressar o ser, estar fazendo arte;  

entendendo que esta não seria algo restrito ao regime do belo no campo da produção artística 

e sim toda e qualquer produção original, no sentido da criação (craft) que faz aparecer o que, 

antes, não aparecia. É a iluminação do sujeito, o que só pode ser concretizado mediante o 

cuidado em si mesmo.  

 Wilde é credor posterior desta visada histórica, herdeiro e crente de uma existência 

estética nada tímida ou vulgar83, propagando no século XIX a ideia de que corpo e alma 

governam-se e por isso proclamam um novo lugar do homem perante o mundo, tomando-o 

como o lugar do cultivo, do complexo, do não vulgar : deve-se vivenciar as mesmas tensões 

da experiência estética de uma obra de arte ao se vestir, ao escrever, ao participar do jogo 

social, ao fazer poético. Nesse sentido, com seu apreço não normativo pelo vestuário, pela 

toalete (os substratos do corpo) e pelos livros, pelos vinhos, pela arte (os alimentos da alma), 

Wilde recorre às premissas notáveis do dandismo: seu corpo, tanto quanto seu espírito, é 

veículo fundamental de sua existência e sua sensibilidade. Para isso, retomou características 

de um tempo passado como uma espécie de rebeldia contra o então presente, modelando 

assim uma outra forma de comportamento e deixando para a posteridade uma possibilidade de 

performance que inspiraria, por exemplo, alguns habitantes da cultura pop. 

 
82 Do termo platônico ‘the craft of life’, a habilidade de viver 
83 Citação aos versos de How Soon Is Now? presente em Hatful Of Hollow (EMI, 1985) 
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2.3.1 “All men have secrets and here is mine, so let it be known84”: o ‘real’ performado por 

Morrissey  

Desde os anos 1970, na esteira do glam rock, uma reavaliação da importância de 

Oscar Wilde vem se realçando no tecido da cultura pop, apontando sua existência como um 

paradigma de alteridade, diferença e resistência (WOOD, 2007). Neste novo olhar sobre seu 

legado são traçadas diversas afinidades de seu comportamento e o que ele representou em sua 

época, com as lógicas do pop contemporâneo, o que motiva autores como Martino (2014, 

p.141) a situa-lo como “o primeiro pop star da história britânica, um ídolo pop, um ícone 

cultural e o mais consciente marqueteiro de sua própria imagem em seu tempo”85. Sua luta 

contra os binarismos que separavam arte e vida é um ponto central na compreensão de seu 

lugar como sujeito múltiplo, onde todos os papéis assumidos (pai de família, esteta, homem 

de negócios, teatrólogo, exilado, cárcere) são parte de um papel maior e mais abrangente, o de 

“performer, que ele usou conscientemente para desacreditar as normas de conduta social” 

(MARTINO, 2014, p. 142).  

Como paraleliza este autor, desde as suas primeiras entrevistas Morrissey fez uso de 

paradoxos e epigramas claramente wildeanos, representando aspectos que estavam fortemente 

em oposição aos pop stars do início dos anos 1980, especialmente em suas proposições 

futurísticas expressas nas sonoridades, roupas e discursos. Para além da provocação verbal, o 

cantor acionou seu ídolo ao se posicionar como o que o autor chama de “living text”, um 

sujeito codificado em múltiplos textos advindos da cultura pop que a partir disso construiu e 

solidificou sua persona inspirado nas posturas sugeridas por Wilde e outros e assim, tornou-se 

ele mesmo um pop star exemplar (MARTINO, 2014, p.152).  

Mas afinal, quais recursos seriam estes, tão essenciais para o wildeanismo do cantor? 

Efetivamente, vemos em Morrissey um expressivo esforço em usar uma máscara social onde 

o sujeito está sempre, mais ou menos conscientemente, representando um papel, uma 

“segunda natureza” relacionada à maneira como o indivíduo apresenta a si mesmo e as suas 

atividades perante outras pessoas como “um personagem projetado para outros atores” 

(GOFFMAN, 1985, p.9). Morrissey como performer assumidamente herdeiro da 

 
84 “Todos os homens possuem segredos e aqui está o meu/ Deixe ele ser conhecido”. Citação à canção What 

Difference Does It Make?, presente no album “The Smiths” (EMI, 1984). 
85 Como o autor compara, assim como muitas celebridades atuais, Wilde construiu sua imagem pública com o 

intuito de se promover (e obter sucesso comercial e pecuniário em sua obra) e amplificar a possibilidade de se 

pensar outros arranjos interacionais com o mundo. 
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artificialidade louvada por Wilde, pode ser amplamente analisado sob esta baliza86, onde a 

construção desta persona se relaciona com aquilo que Goffman (1985, p. 29) determina como 

“fachada”: o equipamento expressivo de tipo padronizado, intencional ou inconscientemente 

empregado pelo indivíduo durante sua representação pública, através de aspectos cênicos 

fundamentais para a estabilidade da tipificação desta performance. 

Nesta direção, pensamos que o dandismo em Wilde permite paralelizações com 

Morrissey e os Smiths através de uma fachada que aciona constantemente aspectos de 

distinção através de uma mediação processada em materialidades, imagens, textos culturais de 

eras já distantes dos códigos imediatos de seu período de atuação. O dândi é, afinal, um 

nostálgico incurável, um memorialista de e em si. É também nessa chave, dos sujeitos 

extemporâneos e desconfortáveis com o tempo em que estão, que o cantor e a banda pareciam 

atuar.  

Alguns rastros são evidências dessas aproximações estéticas entre o cantor e o 

escritor: como gesto nítido de referência à Wilde e seus cravos na lapela, Morrissey escolheu 

gladíolos como as flores que carregava no bolso de trás que ora oferecia à plateia ora se 

tornava um instrumento de performance tão característico quanto o microfone. No campo da 

ambiguidade comportamental, se o irlandês tensionou a sexualidade da sociedade vitoriana do 

século anterior com sua citada dualidade social, o britânico reorienta a provocação na década 

de 1980 através de dois movimentos: de forma sutil, na escolha por ser chamado apenas pelo 

sobrenome, negando a identificação por gênero e preferindo assim “habitar uma espécie de 

fronteira, endereçada às marginais de ambos os sexos” (MARTINO, 2014, p.153) e 

explicitamente ao promover em si a imagem de celibatário (a pessoa que abdica em ter 

relações sexuais), não apenas inserindo de forma inédita o termo no glossário pop, como, em 

engenhosa manobra, ainda assim ser notado como um símbolo sexual, por homens e 

mulheres.  

Outras afetações dandisticas podem ser percebidas, como desprezo ao labor, um gesto 

típico dos dândis (já que um emprego cotidiano e ordinário ofuscaria o brilho natural que 

possuíam) reprisado pelo jovem Morrissey, que, a despeito de seus esporádicos subempregos, 

nunca se firmou em trabalho algum. Cristalizou essas experiências e determinou sua postura 

ao cantar versos como “I was looking for a job, then i found a job/ And heaven knows i´m 

 
86 Curiosamente a mesma metáfora teatral, ou o “senso de palco” (GOFFMAN, 1985) é usado pelo artista em um 

trecho do documentário “The Importance of Being Morrissey” (2003), onde ele assume, a respeito de seus 

shows, que “toda noite é praticamente como começar ou encerrar uma peça teatral. É como encenar Macbeth 

ou Hamlet. Há uma grande preparação mental. Pelo menos a distância tem que parecer que você sabe o que 

está fazendo e eu consigo fazer isso”. 
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miserable now”87 ou ainda“No, I've never had a job/Because I've never wanted one88”. Outro 

ponto notável de interseção é a obsessão da banda pela figura do belo e jovem89, tema de 

diversas obras e aforismos de Wilde, que os Smiths materializaram na eleição de suas capas 

de discos, por exemplo, ao retratar ícones midiáticos e masculinos da beleza, como os atores 

Alain Delon e Joe D´Alessandro.  

Ainda, se a tradição inglesa do dandismo exige o refinamento não apenas das 

aparências, mas também o intelectual, Morrissey e os Smiths, a despeito de serem frutos da 

classe trabalhadora (ou seja, distantes do beletrismo hereditário da aristocracia britânica), 

seguramente cultivavam a imagem de banda artsy90 como cimento essencial na construção de 

um discurso que pretende triunfar sobre a estupidez coletiva que os cercavam; sejam bandas, 

governos ou celebridades (NIVEN, 2014). Livros, filmes, fotos e demais referências  ao 

passado eram constamente citados nas canções, pôsteres de palco, fotos de divulgação, entre 

outros itens com o intento de se distinguirem do ambiente que os cercavam; um cenário pop 

neofílico que julgavam estúpido e enganoso, aos moldes dos dândis em relação à burguesia 

ascendente dos séculos anteriores. É possível notar a herança da escrita de Wilde também nas 

generosas doses de sarcasmo, humor e espirituosidade em algumas das letras de Morrissey, 

especialmente contra o status quo da realeza em Nowhere Fast e The Queen is Dead e em 

suas mordazes declarações públicas (sua faceta bigmouth strikes again91) a respeito de 

colegas ou demais figuras públicas. 

Mas para além destas aproximações, parece existir uma dimensão ainda mais profunda 

que relaciona a ideia de performance em Morrissey e as lições de Wilde: a contínua tentativa 

do cantor em estabelecer sua vida e sua arte como algo único; seu esforço em fazer de si sua 

obra maior e insistir continuamente que, ao contrário da superficialidade muitas vezes 

atribuída às personas pop, o que ele oferece ao público é ‘ele mesmo’. Assim, parece-se 

 
87 “Eu estava procurando um emprego e então achei um/ E o paraíso sabe que estou triste agora”, citação à 

Heaven Knows I´m Miserable Now, presente em Meat Is Murder (EMI, 1985). 
88 “Não, eu nunca tive um trabalho/ Porque nunca quis um”, citação à You´ve Got Everything Now presente em 

The Smiths (EMI, 1984) 
89 Um mote recorrente no imaginário do pop, e eternizado no jargão que poderia ser wildeano “die young, stay 

beautiful” 
90 Este é, seguramente, dos motivos de minha atração inicial pelos Smiths: seu extenso corpo de referências 

extramusicais. É importante lembrar de uma coisa: em tempos pré-internet, mesmo com a MTV, muitas 

informações sobre os grupos vinham primeiramente de uma fonte não sonora como livros, revistas. O que 

significa que, antes de me aprofundar na música deles, eu meio que já sabia o que eles eram, as ligações com 

Wilde, cinema etc. E, obviamente, tinha certeza de que iria curtir. Nesse sentido, eles se filiam a bandas (que 

também amo, óbvio) como o Velvet Underground ou Legião Urbana: artistas que fazem a gente gostar do que 

esses artistas gostam. E assim todo um repertório cultural é construído a partir de Meat is Murder, The Queen Is 

Dead etc. Acho um baita mérito bandas que trabalham assim. Disco é cultura, me lembro de ler naqueles vinis 

antigos lá de casa. 
91 “O boquirroto apronta novamente”. Citação à canção presente em The Queen Is Dead (EMI, 1986) 
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estabelecer um jogo em relação à sua persona, como se, na verdade, não houvesse uma 

máscara divorciando ele, como sujeito, de suas criações – e neste propósito, parece residir um 

cuidado de si mesmo, retranca cara ao ethos dandista.  

Uma declaração que Morrissey deu ao popular apresentador de talk show britânico 

Jonathan Ross, em entrevista de 200492 ilustra bem esse arranjo:  “Eu não faço performance, 

nunca. Eu disse isso antes: apenas focas performam. O que faço é real” (MORRISSEY, 

2004). O vocalista sugere claramente que a ideia de uma máscara social, ou uma fachada, 

sistematizadas em performances, seriam propostas enganosas ou suspeitas, um modo de 

‘trapaça’ do qual ele exige se distanciar. Podemos analisar esse mote de Morrissey a partir do 

que Goffman (1985) diz sobre o processo de comunicação ser algo que encena um ciclo 

potencialmente infinito de encobrimento, descobrimento, revelações falsas e redescobertas. 

Trata-se de um encadeamento interacional dependente da força de representação dos atores no 

processo: os meios pelos quais estes dirigem e regulam a impressão das coisas que pode ou 

não fazer enquanto realizam suas performances diante dos outros.  

Daí a importância de manter uma fachada, daí a importância de ‘ser Morrissey’, no 

sentido de aplicar continuamente no outro indivíduo “a impressão de realidade que ele deseja 

passar” (GOFFMAN, 1985, p.25). O que, no caso do cantor, parece ser a fachada de não 

possuir uma fachada; onde sua segunda natureza, sua artificialidade, encena continuamente a 

defesa de um real, ou seja, da não existência desta segunda natureza. Uma controvérsia fica 

evidente aí: justamente quando afirma em um veículo de mídia, que ‘apenas focas 

performam’, podemos inferir que ele está nitidamente performando a ideia de que a sua 

atuação é real (ou seja, não é uma atuação), em um palanque ideal, diga-se, para este tipo de 

representação.  

Se ele sugere na canção que “todos os homens possuem segredos, aqui estão os meus, 

deixe serem conhecidos”93; ou seja, oferece confidencias e propõe ao seu 

espectador/ouvinte/leitor algum tipo de contrato de intimidade, entendemos logo que os 

mistérios de Morrissey se transcrevem majoritariamente em sua performance – basicamente 

nela. Sim, em doses parcas, ele apresenta os seus ‘segredos’ ao longo de sua trajetória, 

destacando que “acredita que pode confiar” no ouvinte, sublinhando um jogo de fidúcia que 

se espalha em outros momentos de sua obra94. Essa abertura, realizada em poucas frestas de 

intimidade, centrada em suas letras e muito ocasionalmente em outros momentos de 

 
92 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eTmi0u_38L8 
93 Citação à What Difference Does It Make?, presente em The Smiths (EMI, 1984) 
94 O tema de uma espécie de contrato entre artista e audiência é também tratado em canções como Rubber Ring 

(1985) 

https://www.youtube.com/watch?v=eTmi0u_38L8
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exposição pública porque, a despeito de ter se tornado um pop star icônico, que se utilizou de 

diversos meios disponíveis para cristalizar sua persona, pouco se sabe da vida particular do 

cantor, o seu real, de fato. 

O acesso por detrás da máscara social de Morrissey ainda é bastante restrito, com 

breves janelas disponíveis95, como no documentário citado e em sua autobiografia lançada em 

2015, ambos com marcas nítidas de seu controle. Em um ambiente (a cultura pop) onde os 

processos de celebrização envolvem rastreamento constante da vida pessoal (pela imprensa, 

pelos fãs, pelas biografias literárias não autorizadas) ou na exigência de publicização dela 

cumprida pelos próprios artistas (hoje bastante centrado em redes sociais ou demais ações de 

relações públicas), pouco se sabe da vida pessoal do cantor. São raras as entrevistas ou a 

participação em programas de televisão; ele não possui contas pessoais no Twitter, Facebook 

ou Instagram, a não ser perfis oficiais dedicados a informações propagadas por seu staff. 

Essa tentativa de controle de imagem é crucial para Morrissey e o ajuda a montar sua 

fachada através da negação de uma artificialidade, embaralhando assim, em um arranjo 

cênico, as fronteiras do real e da representação. Ao mesmo tempo se posiciona ambiguamente 

no campo da opacidade privada e da transparência pública, como uma espécie de prática 

defensiva em relação ao que projeta em si: uma obra. Não se encontram fotos de Morrissey 

realizando compras, estacionando carros, bebendo com amantes; durante muito tempo sua 

percepção pública era restrita aos temas relativos à seu campo de atuação artístico.  

É uma dinâmica reveladora de algo que parece essencial ao artista: a crença de que, se 

a arte se constitui nessa concepção de uma aparência da aparência, em uma ilusão de uma 

realidade anterior a ela (no sentido da ficçionalização do real, do fingere, da mimese da vida), 

ele quer passar a impressão de que prefere nem se engraçar nela, a realidade96. De maneira 

que devoção à arte é também a crença de que é na representação que o sujeito se emancipa do 

banal e do ordinário: ele vê a ficção como espaço mais confortável (e talvez o único possível) 

para contemplar o mundo lá fora. “There´s more in life than books to read, but not much 

more”97, como convictamente cantou.  

Engenhosamente, realiza este arranjo convencido de seu próprio número e em sua 

capacidade de manter esta fachada, cristalizando a percepção que a audiência tem dele; mas 

 
95 Especificamente na última década, Morrissey, envolto em polêmicas, tem ‘acionado’ com mais frequência as 

ambiências de mídias disponíveis. 
96 Como nota Savage (2014, p.55), uma das ironias do sucesso pop é que ele não apenas concede reconhecimento 

generalizado ao marginal, mas também a alienação da fama ao indivíduo que encarna a multidão; para 

Morrissey, “cujo projeto central é sua própria vida, isto implicou em um novo asilamento, tanto em relação à 

seus colaboradores quanto ao mundo exterior”. 
97 Há mais na vida do que os livros a ler, mas não muito mais. Citação à canção Handsome Devil, presente em 

“The Smiths” (EMI,1983) 
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no fundo reprisa o arranjo de Dorian Gray: acredita permanecer inatingível diante do tempo, 

com sua vida íntima imune aos atravessamentos da vida midiática, já que possuí seu retrato 

para performar. E se atrás de uma pose há sempre quem posa, Morrissey instiste que o retrato e 

ele são a mesma coisa e seu ‘real’ está sempre transcrito na sua representação midiática. 

Asssim, aos modos de Wilde, o cantor percebeu que sua performance seria 

personalista, ao seu modo e que ainda assim encontraria vínculos com o tecido social, 

conquistando uma base notável de seguidores, ao vestir a máscara de um esteta nostálgico, 

marcadamente deslocado de alguns eixos característicos da sociedade de seu tempo. Mas 

ainda assim disposto a tomar o cuidado de ser arte, como uma forma possível de reação (e 

relação) com o mundo. Para usar a bela descrição de Baudelaire (2009, p.136) sobre o dândi, 

Morrissey frequentemente atua como “um sol poente; como o astro que declina, é soberbo, 

sem calor e pleno de melancolia”.  É aquele sujeito que acredita firmemente que em si, 

“there´s a light that never goes out”98. 

 
98 “Há uma luz que nunca se esvai”. Citação à canção There´s a Light That Never Goes Out, presente em The 

Queen Is Dead (EMI, 1986) 
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3.I Know It´s Over99: as expressões do afeto nostálgicos nos The Smiths, e 

suas dimensões comunicacionais  

 

 

I know it's over 
And it never really began 
But in my heart it was so real100 
(Morrissey/Marr) 

 

 

No primeiro capítulo, propusemos um breve trajeto histórico e teórico da nostalgia, 

começando por sua ‘descoberta’ como patologia, sublinhando suas notáveis dimensões sócio 

políticas como um pathos compartilhável na sociedade até situá-la como uma expressão 

notável na cultura e música pop contemporâneas, especificamente no ambiente do rock. Este 

exame inicial também nos levou a posicioná-la como algo inevitavelmente aderente ao 

processo de nossa constituição identitária; afinal nos localizamos também a partir das 

narrativas do passado, que se estabelecem como meios sensíveis para compreensão de quem 

somos. A ‘sentimentalização da memória’, portanto, vai além das lembranças de um passado 

autobiográfico ou coletivo: agencia nossos selves e constantemente se materializa através de 

nossas representações sociais ou performances. 

Estas questões, de maneira ampla, balizaram nossas análises iniciais sobre os Smiths 

no segundo capítulo. Buscamos discutir como os sentimentos de inadequação, deslocamento e 

de diferença social, que atravessaram parte da trajetória biográfica de seu núcleo criativo, 

seriam essenciais para a constituição da formatação artística do grupo a partir de seu 

reconhecimento, em determinados enquadramentos, como o ‘Outro’. Este arranjo será 

essencial para o discurso que a banda veiculou (e encontrou uma apaixonada interlocução 

com os fãs), fortemente pautado pela busca de distinção em oposição à algumas 

normatividades em diversas esferas, parte delas, como veremos agora, calcadas a partir de 

uma expressividade nostálgica e memorialista.  

Nessa direção, pensamos em Morrissey e Marr sob a perspectiva de sujeitos pop 

(ALBERTO, 2021), onde os atravessamentos da cultura musical formativa de suas juventudes 

seria determinante para a constituição de uma identidade futura para os Smiths. Dentro deste 

 
99 “Sei que acabou”, citação à canção presente em The Queen Is Dead (EMI, 1986). 
100 “Sei que acabou/ E na verdade nunca começou/ Mas em meu coração/ Pareceu muito real”. Citação a I Know 

It´s Over, presente em The Queen Is Dead (EMI, 1986). 
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escopo, destacamos a presença do glam rock como movimento que inspiraria modelos de 

performance para ambos, a partir de nomes como o New York Dolls, “baderneiros da classe 

trabalhadora e, mesmo assim, encantadoramente glamorosos, desfilando pelas ruas de Nova 

Iorque como pavões” e David Bowie, “o mais próximo que a cultura pop britânica ao longo 

das décadas de 1960 e 1970 chegava de uma figura como Oscar Wilde” (FLETCHER, 2014, 

p.85).  

Adensamos as proximidades com o próprio Wilde, alinhavando sua sombra 

inspiradora sobre Morrissey com uma análise a respeito do dandismo como um modus vivendi 

histórico que entrelaça uma existência ‘artística’ com o pathos nostálgico. Sugerimos 

possíveis ressonâncias desse arranjo comportamental no vocalista dos Smiths a partir de 

algumas notações de Goffman (1985) sobre as possibilidades de representação social e, sob 

esta baliza – entendida como performance – procuramos buscar rastros no complexo 

expressivo do cantor (canções, declarações, presenças midiáticas, entre outros aspectos) que 

evidenciem os atrelamentos entre ambos e reforçam as estratégias de Morrissey em constituir-

se como um dos performers mais singulares do mundo pop.  

Entre os elementos mais notáveis do seu jogo cênico com a banda está a relação com o 

passado e a estetização da memória. Nosso desafio nesta seção é jogar luz sobre estes 

aspectos e assim explicitar os arranjos entre a nostalgia e os Smiths, examinando-a como um 

diapasão comunicacional fundamental para o conjunto de expressões e performances do 

grupo. Nosso horizonte de análise se desenha a partir da perspectiva de que este pathos 

nostálgico exibido pelos Smiths atravessa diversos pontos de sua atuação e atua como uma 

chave não apenas para entender o discurso artístico proposto pelo grupo mas também como 

uma impactante experiência estética no contexto da cultura pop, que singulariza a capacidade 

de apreensão dos Smiths sobre o tema em objetos técnicos, formas simbólicas, manifestações 

líricas e performances midiáticas, em expressividades que compõem uma reunião de sensíveis 

nostálgicos que são a base de uma marca criativa distintiva e passível de compartilhamento.  

Nessa direção, se faz necessário o prosseguimento à ancoragem biográfica que 

propomos até agora, no sentido de contextualizar o surgimento dos Smiths e armar nosso 

espectro de análise relativo ao seu período de atuação. O arrefecimento da cena glam rock na 

Inglaterra, na segunda metade dos anos 1970, coincide com o final da adolescência de 

Morrissey e com o auge de uma significativa mudança na paisagem de Manchester. Desde 

1969 a cidade iniciou um processo de gentrificação – disfarçado sob a justificativa de plano 

de desenvolvimento urbano – que o poder público pôs em ação a partir da admissão de que 68 
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mil casas (conhecidas como cortiços) estavam oficialmente inabilitadas para a moradia 

humana. 

Neste processo, bairros e ruas foram varridas do mapa, com velhas casas geminadas 

dando lugar a enormes edifícios habitacionais, pouco pessoais, com acesso somente por 

passarelas, corredores estendidos que se interconectavam em ângulos retos e criaram um 

senso de total alienação social e um clima de perpétua monotonia e tédio. “Ruas, ruas e ruas. 

Ruas que te definem, ruas que te oprimem: a herança arquitetônica de Manchester é a 

destruição”, escreveu Morrissey em sua autobiografia, dizendo de seu desconforto com essa 

transição e sublinhando o radical apagamento da memória que esta mudança legou, onde 

“tudo simplesmente desapareceu; é como se tudo aquilo tivesse sido apagado da face da 

Terra. Sinto muita raiva e enorme tristeza. É como a perda da infância”. (MORRISSEY apud 

FLETCHER, 2013, p.67). Assim ele contextualizaria sua cidade natal neste período: 

 
Manchester era um labirinto de ruas sujas. A iluminação pública ainda era de 

um amarelo muito tedioso. A violência estava por toda parte e era aceita. 

Havia uma escuridão espiritual, assim como uma escuridão literal: havia 

ainda muitos vagabundos com uniformes de desmobilização do exército, 

lojas de discos em prédios sombrios, praças completamente sem iluminação, 

setenta por cento dos prédios do centro da cidade estavam abandonados e 

tudo dependia do último ônibus para casa. Muito ainda era visivelmente de 

um período do pós guerra e com uma feiura muito industrial, tudo 

descolorido com a poeira de cem anos e o rock era um enxame de 

infelicidade (MORRISSEY apud FLETCHER, 2014, p.103) 

 

Os espaços criados para substituir a antiga Manchester provavam causar mais 

problemas que soluções, e enquanto o desemprego, o crime, a depressão e o abuso de drogas 

cresciam, a cidade que tinha gerado a Revolução Industrial parecia agonizar em sua febre 

desenvolvimentista. Em substituição ao colorido pop que marcou adolescências anteriores nas 

animadas e provinciais vias urbanas da cidade, jovens perdiam opções de socialização e lazer, 

investindo no consumo e tráfico de ilícitos. O policiamento não se adequou a lógica das 

passarelas (os labirintos citados pelo cantor), gerando um aumento substancial dos crimes ao 

mesmo tempo em que gerava novas subculturas, advindas das classes trabalhadoras e por 

vezes pautadas por violência e intolerância, caso dos skinheads e de sua versão menos radical, 

os suedeheads, ou os hooligans, no entorno das torcidas de futebol dos populares clubes da 

cidade, o Manchester United e o Manchester City. 

Tais condições eram reflexo também do sistema educacional em determinadas escolas 

de Manchester – 
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 como a St. Mary´s em Stretford, frequentada por Morrissey – que seguiam um padrão 

abusivo e rudimentar de propagar os ‘bons modos’, sob o diapasão do abuso físico, das 

ameaças psicológicas, do terrorismo do poder, adotado por professores e funcionários, e 

repetido sistematicamente pelos alunos em bullyings sistemáticos (afinal, era com eles que 

aprendiam).  Tratava-se de um período árduo para muitos jovens que cresciam sob o signo da 

violência, mas ‘dândis esquisitos’ como Morrissey se tornariam alvos preferenciais.  

Vegetariano desde os onze anos de idade (após ter assistido um documentário sobre 

abate de animais em fazendas), tímido, um pouco afeminado, usuário de calças curtas em vez 

dos uniformes compridos mais usuais, a compleição física e psicológica do cantor moldavam 

um sujeito que tinha sua individualidade solapada por todos os lados. O difícil período escolar 

seria retratado por ele futuramente na canção The Headmaster Ritual, primeira faixa do 

segundo álbum dos Smiths (Meat Is Murder, de 1985) com versos iniciais que dimensionam 

as lembranças que atormentavam Morrissey naquele espaço: “Belligerent ghouls / Run 

Manchester schools / Spineless swines / Cemented minds” 101.  

De alguma forma, o ambiente do rock logo ‘respondeu’ ao vazio musical temporário e 

aos anseios de expressão desta geração socialmente oprimida com um movimento marcante, 

articulado pela juventude britânica e circundada por diversas subculturas: o punk rock. Se o 

seu epicentro estava em Londres (especificamente no entorno de bandas como Sex Pistols e 

The Clash), rapidamente outras cidades britânicas criaram suas correspondências culturais 

reativas à uma macro estrutura social marcada pelo declínio das condições econômicas, a luta 

de classes acentuada, as discussões e embates raciais (especialmente entre as diásporas 

negras), de gênero (com um novo levante feminista) e o desemprego galopante, especialmente 

entre os jovens.  

 
101 “Mortos vivos beligerantes/ Dirigem as escolas de Manchester/ Porcos imorais/Mentes cimentadas”. Ah, o 

período escolar. Se a esta tese fossem anexadas fotos pessoais, seguramente traria esta que observo neste 

momento enquanto escrevo: eu e minha camiseta dos Smiths (que erradamente trazia estampada a letra de 

Suedehead, um Morrissey solo) de braços dados com Camila, minha melhor amiga. A imagem me lembra que 

não era exatamente tranquila a experiência do jovem roqueiro em uma escola católica. A insistência em usar 

camisas de banda por baixo dos uniformes, apenas para demonstrar distinção na hora do recreio; as tretas com os 

‘playboys’ que não entendiam nossas escolhas; as injustificadas famas de ‘drogados’ e ‘devassos’ e, acima de 

tudo, as perseguições por parte de professores e especialmente, diretores. Um em especial mereceria uma 

dedicatória especial neste trabalho: depois de um bate-boca exaltado no pátio (me lembro de ter sugerido a ele, 

especificamente, tentar praticar sexo oral com seus familiares) automaticamente entendi que, além de repetir de 

ano, seria expulso da instituição – um Natal feliz o de 1997 na família Pereira. Mas Morrissey was on my side: 

muitos anos depois fui ‘colega’ deste sujeito em uma faculdade. Eu, professor, mestre em comunicação e bem 

relacionado com a juventude, que me contou que ele teve sua dissertação ‘bombada’ em uma banca (informação 

comprovada depois) e seguia ali apenas como um arrimo dos poderosos de bata. Anos antes ele tinha seguido 

meu caminho, por vias diferentes: foi defenestrado da antiga escola por ter arrumado – entre um Pai Nosso e 

uma perseguição aos imberbes cabeludos – uma série de ‘atos duvidosos’. The Headmaster Ritual ainda é uma 

das favoritas pessoais do cânone smithiano: a vingança é um prato que se faz através de uma bela canção pop.  



105 
 

Para uma parcela de jovens, o punk se estabelecia como uma possibilidade viável de 

performar o ‘Outro’, tanto em relação à sociedade ‘decadente’ em que se sentiam não 

contemplados quanto como um “relato dissidente dentro do grande relato do rock” 

(SANTAMARIA, 2014, p.115). Parte da dinâmica responsiva do movimento estava 

concentrada em ameaçar quem os ameaçava: aos valores estabelecidos, o establishment,  

performou o ‘perigo’ de diversas maneiras através de uma alteridade própria e paralela ao 

tecido social e dinamizando um discurso (um ethos, na verdade) rapidamente apropriado pelos 

jovens envolvidos em espaços e laços de socialização constituídos no ambiente decadente das 

ruas. Como “expressão simultânea de frustração e desejo de mudança”, a vivência punk se 

dava através de linguagens, objetos e rituais próprios, que os faziam se “deslocar da cultura 

dos pais, para além da compreensão do homem/mulher médio das ruas” (HEBDIGE, 1979, p. 

170).  

Mesmo que sob o signo de certa agressividade, desesperança e niilismo – o credo “no 

future” como atesta um de seus hinos, God Save The Queen, dos Sex Pistols – o punk servia 

como um catalisador de mudanças em diversas ordens. Nesse sentido, a lógica do it yourself  

(‘faça você mesmo’) aplicado à música era um aspecto central, mas apenas mais um aporte 

para uma série de desejos: em diversos aspectos, sinalizava empoderamento, a possibilidade 

de fazer suas próprias suas roupas, seus instrumentos, seus discursos, seu destino;  construir-

se, em suma. Manchester seria extremamente afetada por isso, especialmente a partir de um 

marco específico: as apresentações dos Sex Pistols no Lesser Free Trade Hall, em junho e 

julho de 1976.  

Esta apresentação, e especialmente a presença de algumas pessoas no show, de alguma 

maneira constituiu uma espécie de capital subcultural definidor para a cidade, um agregado 

que reúne credibilidade, habilidades interpretativas e participação efetiva de determinados 

agentes em seu envolvimento com subculturas (THORNTON, 1995). Segundo a lenda local, 

apenas cinquenta espectadores atenderam ao evento naquela noite, mas entre eles, pessoas que 

iriam formar algumas das principais bandas punk da cidade, como Slaughter and The Dogs e 

Buzzcocks; outras que iriam, nos próximos meses, simbolizar um passo musical além, sendo 

enquadrados como pós-punks como The Fall, Magazine e Joy Division; atores influentes na 

cena cultural (como o jornalista Paul Morley) e pessoas que logo após a apresentação iriam 

formar selos e polos de música na cidade, como Richard Boon do selo New Hormones e Tony 

Wilson, da gravadora Factory e da casa de shows Haçienda (FLETCHER, 2014). 

Aproximadamente, entre 1976 e 1980 estes e outros nomes seriam sinônimos de uma 

importante geração de música e cultura pop de Manchester, agentes fundamentais para o que 
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pode ser lido como uma cena musical que materializaria a íntima relação entre a música na 

cidade e suas formas de mediação social, gerando uma multiplicidade de novas expressões 

culturais, captando a forma como “as comunidades de gosto lidam com o fluxo e o excesso 

informacional, sem a rigidez que a noção de subcultura, atrelada a discussões de classe e 

cultura parental” (PEREIRA DE SÁ, 2013, p.28). Acionamos a noção de cena musical aqui 

na esteira do diálogo de Pereira de Sá (2011, p.157), com Straw (1991) entendendo que ela 

refere-se: a) um ambiente local ou global; b) marcado pelo compartilhamento de referências 

estético-comportamentais; c) que supõe o processamento de referências de um ou mais 

gêneros musicais, podendo ou não dar origem a um novo gênero; d) apontando para as 

fronteiras móveis, fluidas e metamórficas dos grupamentos juvenis; e) que supõem uma 

demarcação territorial a partir de circuitos urbanos que deixam rastros concretos na vida da 

cidade e de circuitos imateriais da cibercultura, que também deixam rastros e produzem 

efeitos de sociabilidade; f) marcadas fortemente pela dimensão midiática. 

A partir deste encadeamento, o impacto do punk e algumas de suas premissas em 

Manchester viabilizou a aparição de uma cena particular na cidade, que poderia ser etiquetada 

de forma mais ampla como pós-punk. Ou mais especificamente como a ‘cena de Manchester’, 

já que é possível visualizar uma evidente dimensão territorial/geográfica (o fator local); a 

partilha em específico de algumas das premissas do punk mas também a recuperação de 

nomes anteriores (Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, Kraftwerk); a ascensão de particularidades 

sônicas a partir da mobilização de atores jovens (condutores estéticos compartilhados, mas 

com resultados distintos); seus fundamentais circuitos concretos (a Hacienda, o Trade Hall 

etc) no tecido social e sua ampla força midiática (onde o exemplo maior seja o programa So It 

Goes, apresentado por Tony Wilson na emissora local Granada). 

Como Savage (2014, p.50) aponta, se cidade foi central para a expansão do punk na 

Grã-Bretanha, os shows dos Pistols iniciaram uma cena local que segue sendo “a mais criativa 

da Inglaterra”, se destacando não apenas pela variedade de propostas musicais que alargavam 

o template típico do punk rock (algo notável nas experiências que o The Fall fazia com rock 

de garagem, respectivamente) mas também pela notável dimensão relativa às questões de 

gênero (através do rock engajado e feminista do Ludus) e raciais (a mescla do Pop Group); 

pelas pretensões intelectuais expressas nas letras de Pete Shelley, dos Buzzcocks ou no poeta 

performer da cidade, John Cooper Clarke ou o paisagismo sônico noir do Joy Division, talvez 

o grupo que melhor enquadrou “a atmosfera urbano-depressiva (...) o desprazer e a angústia 

existencial de uma geração que herdou uma cidade sem vida e voltou a colocar Manchester no 

mapa-múndi” (SAVAGE, 2014, p.50).  
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Com sua sonoridade soturna, baseada principalmente no baixo e na voz grave de Ian 

Curtis, letras evasivas e melancólicas e imagens granulosas em preto e branco, em fotografias 

e vídeos, o grupo era a “definição de Manchester, seu som demonstrava como era viver aqui”, 

como declarou Johnny Marr. Foi visto como sintomático portanto o suicídio de Curtis, em 

maio de 1980, quando ele estava prestes a embarcar com a banda para sua primeira turnê nos 

Estados Unidos: a associação deste episódio com a cidade fez para muitos vê-la como um 

lugar tão infeliz e depressivo que um promissor músico que estava à beira do sucesso preferia 

se matar à abraçar a possibilidade de se tornar um astro pop (FLETCHER, 2014, p.131).  

Entre os espectadores do lendário show dos Pistols, também estava Morrissey, 

segurando nas mãos o primeiro álbum dos New York Dolls (um gesto que já poderia ser 

notado como nostálgico, talvez), um de seus sinais típicos de distinção. Mas diferentemente 

de boa parte dos atores que protagonizaram a histórica cena da cidade no fim dos anos 1970, 

coube a ele um papel mínimo de coadjuvante, se tornando uma figura relativamente 

conhecida – o sujeito que mandava cartas obsessivas para os semanários musicais; presidente 

do fã clube e autor de um fanzine/biografia sobre a banda glam nova iorquina e amigo de 

figuras mais pivotais da cena como a feminista Linder Sterling, do Ludus – mas ainda distante 

da dimensão que alcançaria pouco tempo depois. Como o cantor se referiu posteriormente, 

estes foram seus anos perdidos, um período permanente de introspecção, solidão e 

autoconhecimento, com poucas e frustradas realizações. Mas, como sinaliza Fletcher (2013): 

 
Quatro anos de frustração e desespero que ajudariam a 

criar o singular homem de um só nome, Morrissey, o 

personagem que se mostraria tão atraente (em tantos 

sentidos) para muitos adolescentes e jovens adultos que 

estavam passando por (ou tinham ocasionalmente saído de) 

períodos igualmente desastrosos em suas vidas. Sem se 

tornar um fracasso, Morrissey jamais poderia ter se 

tornado um sucesso. (FLETCHER, 2013, p.133) 

  

De alguma maneira, o punk, apesar de inspirador, reforçou a necessidade de Morrissey 

em dar uma resposta própria ao niilismo daquela cena, um processo que ganharia uma forte 

perspectiva de solidão – romântica e desoladora – coerente com o que vinha interpretando 

(em si e em outros) desde a juventude. O isolamento parcial do vocalista em relação à esta 

cena aumentou a necessidade de, a partir dos restos do naufrágio punk “construir um discurso 

de desidentificação, de deslocamento (...) uma marca singular, que se refere tanto ao esquema 

‘macho do rock’ quanto com a identificação com os relatos da classe trabalhadora” 

(SANTAMARIA, 2014, p.99). 
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Nesse sentido, podemos pensar em uma espécie de jogo duplo do punk. Boa parte 

desta essa cena se pautou na instrumentalização de uma nova geração que, de alguma forma, 

se inspiravam e queriam superar a ‘ressaca’ pós- revolucionária dos anos 1960 (seus projetos 

artísticos, políticos e sociais de emancipação e progresso) que constituiu boa parte dos anos 

1970 (que respondeu com um forte conservadorismo e apatia social em todas as áreas, 

inclusive no rock). Ao mesmo tempo, tratava-se de um projeto que, em última instância, era 

autodestrutivo, “a encenação do fim como única etiqueta possível do presente e para o 

presente” (SANTAMARIA, 2014, p.102), ou seja, no future. Não à toa os Sex Pistols, a face 

mais midiática deste movimento, se desvaneceram rapidamente: um dos legados ‘teóricos’ do 

punk é a certeza da impossibilidade e o comportamento niilista. 

 
Em lugar do ‘Penso, logo existo’, o punk se inventou sob a fórmula ‘Existo, 

logo não há futuro’. Desta maneira, ele rompia com o fantasma do progresso. 

O progresso era o tema (derivado como efeito econômico) que o capitalismo 

enunciava (e anunciava) como necessidade para lograr não apenas um 

mundo melhor, mas como também ‘a verdade’, o que quer que fosse. O punk 

jogava para o ar esta ideia/equação que afirmava que o progresso era igual a 

verdade, onde verdade não é mais que um sistema de exclusão social. 

‘Precisamos afastar essa tempestade que se chama progresso’ disse Walter 

Benjamin. Mas na realidade não era uma tempestade e sim uma casa em 

ruínas (SANTAMARIA, 2014, p.102) 

 

  

Como pondera Reynolds (2005), o próprio prefixo pós, em pós-punk (do original post 

punk), implica na crença em um futuro que o punk acreditava não existir. A postura urgente, 

de negação, o ser ‘do contra’ da cena anterior criou um outro senso de união e crença, 

anexado às possibilidades do empoderamento e da viabilidade de gerar algo além do ‘nada’. 

Se o punk poderia se auto exterminar na certeza do que não desejava, seus sucessores partiam 

para responder à pergunta ‘o que queremos?’. Como resultado, testemunharia uma dispersão 

criativa que gerou uma diversidade grande de novas narrativas musicais. Uma trilha específica 

de muitos de seus praticantes seja na Inglaterra ou nos Estados Unidos (Talking Heads, Gang 

Of Four, Cabaret Voltaire, Public Image Ltda) seria recuperar grandes temas e técnicas do 

modernismo (de Duchamp ao futurismo, passando pelo construtivismo e pelo Dada) através 

da mediação da música pop, expondo a crença de que os conteúdos radicais exigem uma 

forma radical.  

Onde o punk necessitou destruir – e “destruir é sempre mais dramático que construir”, 

como assinala Reynolds (2005, p.11) –  a geração posterior reavaliou recuperar, reviver, 

reativar. Tomando a palavra modernismo em um sentido menos histórico, as bandas pós-punk 

estavam firmemente comprometidas com a ideia de fazer música ‘nova’, confiantes de que 
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ainda havia lugares para ir com o rock, nutriam a expectativa de um futuro para inventar. Para 

a vanguarda (e o termo era usado como um diapasão criativo) pós-punk, o punk falhou porque 

tentou derrubar o então status quo roqueiro usando a sonoridade convencional (rock dos anos 

1950, garage punk, mod) que na verdade antecede os chamados ‘dinossauros’ do gênero na 

época, mega bandas como Led Zeppelin ou Pink Floyd.  

Ao mesmo tempo, se faz necessário entender que um dos maiores méritos chancelados 

ao levante punk foi protestar contra o contexto musical do fim dos anos 1970 com uma 

perspectiva musical absolutamente retrospectiva, sintonizada com méritos passados na própria 

cronologia do rock. Bandas como os Pistols, Clash e tantas outras se notabilizaram por 

recuperar e trazer de volta do lixo da história em um gesto de arqueologia musical, elementos 

do rock simples, rápido, energético das décadas de 1950 e 1960, que até então pareciam 

absolutamente descartados pelas narrativas sônicas hegemônicas (ALBERTO, 2017).  

Desta maneira, está no cerne do punk uma certa prática do rock heritage, onde a 

querela estabelecida entre a old wave (representada por grupos de rock progressivo ou 

destinados à grandes arenas, por exemplo) e a new wave (o punk e suas afluências posteriores) 

contêm, de saída, uma rica série de contradições e atravessamentos – expostas inclusive em 

suas terminologias referentes à oposição entre progresso e regresso no escopo do rock102. Se o 

punk tem entre os seus motes um retorno ao caráter de rebelião e confronto que é seminal no 

rock (o espírito adolescente transgressor que é fundante em suas articulações com a cultura 

juvenil emergente dos anos 1950) o pós punk, como provoca Reynolds (2005, p.4), era “rock 

progressivo, mas drasticamente simplificado e revigorado, com uma sensibilidade mais 

austera (sem ostentar virtuosismos), sem mencionar os cortes de cabelos melhores”.  

Reynolds (2005, p.8) também oferece uma curiosa ilustração para o embate punk e 

pós-punk; ou como sublinhamos aqui subtextualmente, entre niilismo e progresso: o termo 

rockism, cunhado pela banda Wah!Heat, que se espalhou como uma forma de sintetizar de 

 
102 Durante muito tempo essa dinâmica rock simples x rock complexo se estabeleceu como uma marca do 

consumo, fruição e especialmente afeto pelo gênero. Vivi isso dentro de casa: a banda favorita do meu pai era o 

Emerson, Lake and Palmer, notável exemplar do chamado prog rock. Eu, always smelling like teen spirit tinha 

pânico desses caras e me lembro de isso ser tema de alguns debacles caseiros (que privilégio ter esse tipo de treta 

familiar, penso hoje). Adolescente, os meus grunges, punks e pós-punks eram o ponto de oposição geracional em 

relação aos rococós progressivos que embalaram a juventude do meu pai. Hoje fica claro para mim que 

estávamos no mesmo barco, sob perspectivas sonoras diferentes: a música era sinal de distinção para ambos. 

Mas daí a ter que aguentar os ‘jovens hippies’ cabeludos e ‘incensados’, tocadores de Gênesis, Yes etc em 

violões virtuoses que tinham a mesma idade que eu em 1998, 1999...Atualmente, em tempos de internet e a 

música pop cada vez menos como ‘obra’ (distante de ‘ismos’) me pergunto se esse tipo de oposição ainda faz 

sentido ou é minimamente praticada. Acho que não e acho bom. Mas olha... até tenho saudades das rivalidades 

com os chatos que sonhavam em mudar para São Tomé das Letras. Música é paixão e essas disputas quase 

esportivas sobre seus gêneros fazem parte do que é ser intensamente afetado por ela.  
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todo um conjunto de antigas rotinas do rock, que restringiam a criatividade e suprimiram a 

surpresa de novas possibilidades no gênero. Morrissey e Marr, seguramente, eram sujeitos 

cheios de rockism, o que de muitas maneiras nos ajuda a enquadrar os Smiths em uma leitura 

à parte (e por vezes opositora) da chancela pós-punk, new wave ou new romantics, que 

trataremos adiante.  

Assim, se na cena punk e pós-punk de Manchester, Morrissey era um “personagem de 

talento evidente, mas aparentemente incapacitado de distanciar fantasia e prática”, este lugar 

de inadequação também serviu como impulso para, futuramente, “usar o estrelato como 

vingança, jogando na cara do público a ira de um marginal que encontrou sua voz” 

(SAVAGE, 2014, p.45). Mas antes de achar uma voz e uma performance próprias, ele 

encontrou aquele que iria ajudá-lo a amplificá-la. Talvez pela pouca idade, Johnny Marr não 

era tão próximo do núcleo central da cena punk/pós punk de Manchester; assumidamente era 

um músico interessado nas novas tendências, mas também apegado com a tapeçaria clássica 

da composição pop britânica.  

Em 1980, quando o encontro dos dois deu origem à banda, ele era um jovem 

guitarrista, que criara reputação tanto por sua habilidade incomum no instrumento quanto por 

ser portador de um inegável senso de moda (à época usuário do delineador de olhos típicos 

dos mods dos anos 1960, também popularizado por  Keith Richards, nos anos 1970) o que o 

habilitava a ser vendedor de roupas na lojas de estilo retrô da cidade. Como lembra Fletcher 

(2014), o punk (que nasceu esteticamente em uma boutique de peças vintage, a Sex, de 

Malcom McLaren e de Vivienne Westwood, em Londres) e o pós-punk configuraram um 

novo auge do estilo jovem britânico, onde também se destacavam os revivals de vestuários 

mod e rockabilly. 

Marr especificamente se inspirava em um visual do início dos anos 1960, um período 

marcado pela decadência comercial dos nomes seminais do rock e pelo início da trajetória dos 

músicos que iriam ditar as regras da década dali em diante: Beatles, a gravadora Motown, Phil 

Spector, Beach Boys, girl groups como Shangri-las e The Crystals etc. Após assistir a um 

programa na TV sobre a parceria entre os compositores norte-americanos Leiber e Stoller 

(autores de monumentos pop como Stand By Me) que destacava em sua narrativa o fato de 

que o primeiro, sem conhecer o segundo, decidiu-se por simplesmente bater à porta de sua 

casa e se oferecer como parceiro ideal. Inspirado por essas lendas do passado e intencionado a 

criar sua mitologia própria a partir disso, Marr se lembrou daquele sujeito deslocado que 

habitava ocasionalmente a cena local e repetiu o gesto de seus ídolos, na Kings Road em 

Stretford.  
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Quando foi recebido, encontrou um parceiro afiliado a tradições estéticas e sônicas do 

rock e do pop, um colecionador compulsivo de discos e um sujeito igualmente impulsionado 

por esta vontade de reprisar espíritos de época e revoluções. Logo nos primeiros encontros os 

Smiths já tinham nome, um possível repertório e orientações muito claras de performance, 

evidentemente nostálgicas: se vestiriam de forma intencionalmente parecida, fazendo 

referência à rockers dos anos 1950 e 1960, decidiram que seus singles seriam diagramados 

como os sucessos dos anos 1960 (e não como os sucessos do presente), que gostariam de 

compor para outros artistas no intuito de recuperar nomes do passado (como a cantora pop 

britânica Sandie Shaw), entre outros planejamento. Tudo isso antes de gravar qualquer nota 

musical.  

Além deste direcionamento quase pragmático, descobriram outros pontos de contato 

subjetivos: além dos pais imigrantes irlandeses (como citado no capítulo anterior), ambos 

possuíam uma única irmã mulher, um relacionamento forte com a mãe e distante com o pai, 

traumas com a labuta violenta do sistema de escolas católicas de Manchester e participação 

forçada no movimento de eliminação de cortiços no centro da cidade. Musicalmente, dividiam 

ainda o amor pelos New York Dolls, Patti Smith, T.Rex, cantoras solo e grupos de garotas do 

anos 1960. Também apareceram na vida do outro em um momento em que o revival 

rockabilly estava com força total – Marr com uma abordagem fashion renovada do gênero e 

Morrissey se inspirando na moda inglesa do rock pré-Beatles, de nomes como Billy Fury e 

Johnny Kidd.  

A partir destes laços comuns, é possível pensar que o apreço pelo passado, e em 

alguma medida, o desconforto com presente, pode ser considerado uma enzima catalisadora 

para a formação dos Smiths. Se Morrissey, como apontamos até aqui, poderia ser 

categorizado como um sujeito evidentemente nostálgico, Marr tinha um sentimento afim, 

tanto em sua coleção de discos, seus filmes favoritos como em sua dimensão estética, na 

apresentação de si, apelos fundamentais para o que viria a ser os Smiths. Ao bater na porta de 

Morrissey, é possível pensar que ambos vislumbravam um futuro coletivo menos desolador 

para ambos; mas guiados fundamentalmente pelo passado. 
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3.1 Death of a disco dancer103: a nostalgia como discurso opositor ao pop futurista 

 

É um truque da memória, olhar para trás e pensar que 

talvez as coisas não tenham sido tão ruins. Mas é claro, 

se você se concentrar vai perceber que foram ruins sim. 

Eu não quero cantar sobre resultados do futebol ou 

importunar as pessoas pedindo que dancem. Já existe 

gente demais fazendo isso e eu fico triste que não haja 

pessoas dizendo coisas sérias. Me decepciona um pouco. 

Sinto que deveria olhar por aí e ver um bocado de grupos 

ficando bravos e com ódio, só que não é o que está 

acontecendo.  

(Morrissey em entrevista à Simon Reynolds para a revista 

Melody Maker, 1988) 

 
Peace, love, and harmony 

Very nice, very nice, very nice 

But maybe in the next world104 

(Morrissey/Marr) 

           Como sugerimos, o pós-punk britânico propôs uma ordem renovadora em relação à 

música pop no final da década de 1970 e início dos anos seguintes Dadas as devidas 

dimensões, bandas e artistas estavam reprisando motes modernistas da virada do século XIX 

para o século XX, onde algumas escolas e orientações artísticas atuavam sugerindo uma 

reação progressista para o seu tempo e espaço de atuação, em desacordo com o spleen, os 

sentimentos de decadência, angústia e nostalgia típicos dos fins de séculos. Se as expectativas 

do punk em relação ao presente era o descrédito de qualquer possibilidade, alguns 

desdobramentos do pós punk, em novas cenas musicais estavam olhando para fixamente o 

futuro; ou ao menos redimensionava o futuro a partir de estéticas do passado. 

É sintomático, portanto, que o prefixo ‘novo’ esteja encarnado nas facetas mais 

populares e comercialmente bem sucedidas do pós-punk, a new wave e os new romantics. A 

parada britânica de sucessos de 1981 e 1982, os anos exatamente anteriores à estreia da banda 

em disco, nos serve aqui como termômetro inicial para entendermos o ambiente no qual a 

dupla que formou os Smiths estavam inseridos, ou pelo menos dimensiona o que era pauta na 

música pop da época. Entre nomes mais reincidentes entre os hits – John Lennon, Michael 

Jackson, Paul McCartney e Stevie Wonder etc. – figuram artistas que se conectam ao êxito 

 
103 “Morte de um dançarino de discoteca”. Citação à música  de mesmo título, presente em Strangeways Here We 

Come (EMI, 1987) 
104 Paz, amor e harmonia/ Paz, amor e harmonia/ Muito legal/Mas talvez em um outro mundo. Citação à Death 

Of A Disco Dancer, presente em Strangeways Here We Come (EMI, 1987) 
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também pela imensa popularidade global conquistada desde, pelo menos, a década de 1970, o 

que nos autoriza a pensá-los aqui como veteranos no mercado. 

Mas uma fatia significativa de novos artistas debutavam neste sistema e dão a ver 

tendências de época. Dentro do Top 50 das paradas, encontramos nomes como Soft Cell 

(Tainted Love) Ultravox (Vienna) Adam & The Ants (Stand and Deliver), Human League 

(Don ́t You Want Me), além de outros hits cunhados por novas bandas como OMD, Spandau 

Ballet, Culture Club, Yazoo, ABC, Duran Duran e similares. Em comum, um conjunto de 

grupos que, para ecoar a fortuna crítica da época (especialmente de veículos como as revistas 

The Face, New Musical Express e Sounds), receberam rótulos estreitamente conectados à 

ideia de algo. Do amplamente genérico New Wave (relativo a praticamente qualquer banda ou 

artista surgido na década de 1980) até ao específico New Romantics, não se tratava apenas de 

uma muleta semântica, uma etiqueta orientadora para consumo (apesar de ser isso também): 

nos informa desse um espírito da época pautado por alguma neofilia estética.  

Por agrupar diferentes vertentes musicais e parecer situar a questão temporal mais do 

que qualquer outro aspecto (sem analisar com maior precisão a presença dos diferentes 

subgêneros musicais), descartaremos aqui a chancela New Wave e nos concentraremos no 

último. Shuker (1999, p.203) diz que o New Romantic “designa as bandas britânicas baseadas 

no som do sintetizador (...) e que usavam roupas extravagantes, maquiagem e trajes de 

época”. É, como assume o autor, uma definição pouco precisa e inicial. Podemos adicionar 

que se tratava de artistas extremamente orientados para as pistas de dança e que acionavam 

constantemente, tanto nos nomes do grupos, canções ou performances, uma espécie de resgate 

futurista do romantismo, algo sublinhado na obsessão pelo tema do amor, como destaca 

Reynolds (2006, p.56): 

 
Veio 1982 e a atenção se voltou para a linguagem pública do amor, 

para a iconografia sexual do pop”, donde as expressões do momento 

eram tainted love, hit do Soft Cell, the language of love (como na 

letra de Who´s That Girl, do Eurythmics), the lexicon of love (título 

do álbum do grupo ABC), e the lover's discourse, referência à obra 

“Fragmentos de um Discurso Amoroso” de Roland Barthes 

(REYNOLDS, 2006, p.56) 

 

Esse ‘novo romantismo’ exibe um contraponto evidente em relação à determinados 

discursos pós-punks: bandas icônicas desta última cena, como Gang Of Four e Au Pairs, 

tematizavam o amor e o romance, mas como mais uma das forças políticas a serem 

problematizadas no tecido social, em suas questões de gênero, de classe e de costumes; 

balizados pela “desmistificação” dos relacionamentos igualitários e “libertados dos véus da 
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falsa consciência romântica”.  O new romantic e seus hits paras pistas de dança, em direção 

oposta, acreditavam na “despolitização da vida pessoal” através de letras que fantasiavam a 

ideia de que o “sonho do amor redentor fará o paraíso na Terra, resolverá todos os conflitos e 

acabará com os isolamentos” (REYNOLDS, 2006, p.57).  

Parte da pretensão destes novos grupos era atualizar para a era do videoclipe o 

romantismo, movimento sócio cultural que se iniciou na Europa no século XVIII e que 

posteriormente iria alcançar outros territórios ao redor do mundo. Em sua diversas dimensões 

(artístico, literário, musical), tem como principais marcas estéticas a valorização das emoções 

pessoais e intransferíveis (como no livro “O Sofrimento do Jovem Werther” de Goethe, ou 

nas telas de Goya e Delacroix), o amor platônico (as poéticas de Lord Byron), a crença no 

nacionalismo e nas mitologias históricas (traços típicos das obras sinfônicas de Wagner e 

Chopin) com todos estes eixos bafejados pelo ideário da Revolução Francesa e a difusão do 

pensamento iluminista.  

É parte desse imaginário que seria redimensionado por jovens estilosos do início dos 

anos 1980, com o new romantics atualizando algumas destas questões como a ênfase em um 

sentimentalismo ‘puro’ e redentor, em torno da mítica do amor, como citado anteriormente. 

Para além, nota-se um esforço por reorientar a baliza criativa para a Europa (como no sucesso 

Vienna, do Ultravox, que tributa em vídeo e música uma cidade icônica para os pioneiros 

românticos) e voltando seu olhar para o leste global, com referências à  Alemanha Oriental, 

União Soviética e Japão (como notado no nome de uma das bandas populares do período, o 

Japan). Em tais escolhas explicitava-se também a rejeição ao padrão ‘velho’ do rock, 

principalmente de fonte estadunidense, como forma de se posicionar opostamente a qualquer 

resquício de rockism (REYNOLDS, 2005, p.300). 

Esse diálogo se materializava ainda mais impactante através da iconografia destes 

grupos, em figurinos, cenários de shows e vídeos que denotavam ainda mais seu caráter de 

movimento ou cena musical. Nomes pivotais como Steve Strange (Visage), Boy George 

(Culture Club) e Tony Hadley (Spandau Ballet) são modelos que expõem com alguma 

exatidão a cultura material do período, uma mistura com algumas doses de imagens retrô 

(chapéus de bolero, casacos militares, perucas aristocráticas) uma vontade grande de 

futurismo, nos blazers de corte japonês, referências à estética de filmes como Blade Runner 

(Ridley Scott, 1982) e Laranja Mecânica (Stanley Kubrick, 1974), cortes de cabelo 

geométricos e maquiagem estilizada, que reviraram o rosto como uma tela abstrata 

(REYNOLDS, 2005). 
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Assim, tratava-se de um romantismo, mas vetorizado para o futuro, festejando na 

tempestade benjaminiana. O mote central era ser o “pop de amanhã, hoje” (REYNOLDS, 

2005, p.297) e ele está refletido na gramática que orienta os manuais de grande parte do 

conteúdo produzido por esta cena. Desde o fetiche pelo sintetizador como ferramenta 

musical– algo tão intenso que sugere um subgênero, o synthpop –  passando pela obsessão em 

colecionar imageries de certa desumanização distópica, e fazer música como veículo de um 

espaço e tempo hi-tech tematizado por paranoia, desconexão emocional, confusão sexual. 

Tais  semânticas futurísticas transfiguram o que Reynolds (2005, p.300) chama de technoir 

alienation isso, uma performance que propunha a interseção entre a “aristocracia, a 

androginia, e o alien”, expressa em temas que frequentemente aludiam à ficção científica, à 

centralidade das máquinas e nos discos e shows que utilizavam potentes luzes e design de 

palco105.  

Os Smiths nascem da desconfiança, suspeita e animosidade a estes propósitos e 

encenaram uma reação diametralmente oposta à diversas das expressões cruciais para esta 

cena até o encerramento de suas atividades. Como indicam os versos de um de seus últimos e 

mais festejados singles, Panic (uma canção tão nostálgica que tem sua linha de guitarra 

‘copiada’ da supracitada Metal Guru, do T.Rex): “Burn down the disco/Hang the blessed 

DJ/Because the music that they constantly play/It says nothing to me and about my life”106. A 

questão não era apenas o não-reconhecimento da validade daquela cena; tratava-se de algo 

bélico, um chamado à guerra, como se fosse injuriante para a banda a simples existência de 

pessoas fazendo música a partir daqueles parâmetros. Como sinalizam em outra canção, 

Death of A Disco Dancer: não seria possível pensar em qualquer tipo de harmonia, paz, amor 

ou alguma efetividade sócio política através de músicas festivas e ingenuamente românticas. 

Como sugere Reynolds (2011), os Smiths foram os óbvios precursores de uma tecnofobia 

indie: 

 
105 Meu primeiro contato com essa estética foi bem menos cool do que talvez gostaria, com o RPM. Creio ser 

justo entender que Paulo Ricardo e cia foram os grandes embaixadores desse futurismo pop no Brasil, ampliando 

algo que as rádios brasileiras já tinham começado a comprar com o Ritchie de “Menina Veneno”. Quando muito 

criança, aquelas ombreiras meio dark e um certo romantismo político eram para mim o outro lado da década de 

1980, mais sério e ameaçador que o Polegar, Dominó ou Trem da Alegria que assistia na Xuxa pelas manhãs. 

Representavam uma perspectiva típica para o imaginário desta década, um certo niilismo irônico e estilizado, 

nuvens de néon no céu pós-Ditadura no Brasil... Expressando aqueles sentidos que volta e meia são colocados no 

grande balaio da ‘pós modernidade’ e que décadas depois eu acessaria através de Lyotard, Baudrillard, Kellner, 

Jameson. Tudo fazendo muito sentido e tudo meio sintetizado naquela letra de “Alvorada Voraz”, do 

RPM...Aproximações possíveis, enfim, ou apenas um (novo?) romantismo de minha memória afetiva.  
106 “Queimem a discoteca/ Enforquem o abençoado DJ/ Porque a música que tocam constantemente/ Não dizem 

nada de mim ou da minha vida”. Canção presente no álbum The World Won´t Listen (EMI, 1987) 
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O regresso de um conjunto com quatro componentes resultava tão 

chocante na época que era mencionado em vários dos artigos que 

apresentavam a banda na imprensa musical. Esta formação/conjunto 

clássica remetia aos anos 1960, eliminando a intervenção dos sons 

sintéticos e era percebido como natural e orgânico. Como Morrissey 

assinalou em 1983: ‘Basta dizer que, se aparecesse um sintetizador 

em nossos discos, eu não os faria’. (REYNOLDS, 2011, p.174) 

 

Os dramas cotidianos ou os relatos realistas sociais, não estavam no escopo de new 

romantics como Gary Numan e Human League, que elegeram construir suas performances a 

partir de uma imensa vontade de imaginar o ‘após’, sempre olhando para frente. Isso 

implicava também em uma estética ‘pós-humana’, exercícios pop imaginativos sobre o futuro. 

Morrissey, em entrevista nos anos 1980, se distancia de forma radical desse discurso. “Desde 

o começo dos anos 80 não houve a menor consideração a uma parte considerável dos seres 

humanos e isso se refletiu na música pop”, declarou ao New Musical Express. Em sua 

artilharia verbal, apontou a mira para os inimigos mais visíveis (“Com a chegada dos 

sintetizadores, perdemos a sensibilidade e os textos perderam importância”) ao mesmo tempo 

em que deixou claro quais eram suas filiações ‘éticas’ (“Nosso público pertence a uma nova 

geração que não estava exposta à franqueza”) e contextuais (“Nosso êxito se deve 

principalmente ao contexto econômico, cada vez pior e mais deprimente”) (SANTAMARIA, 

2014, p.105). 

Para além das provocações, o diagnóstico angustiado de Morrissey estava intimamente 

ancorado em seu desagravo com o tempo e espaço em que vivia; o tom lamentoso de sua fala 

era uma reação às insistentes narrativas de ruptura com determinadas tradições no cenário 

musical da época, mas também estava firmado no propósito de oferecer autenticidade em um 

cenário onde, segundo avaliava, ela estava ausente. Dá a ver que o romantismo do cantor é de 

outra ordem: motiva-se como uma espécie de spleen, o desespero melancólico diante das 

grandes transformações no mundo e o quanto estas mudanças afetavam algumas ‘verdades’ 

que seriam substratos essenciais para um de seus veículos de auto reconhecimento, a música 

pop. “Para nós, a música pop não é uma coisa fabricada, não é glamour e não é uma moda 

passageira”, afirmava na mesma entrevista. “Somos quatro almas desnudadas diante do 

mundo. As pessoas que nos escrevem compreendem isso muito bem. Somos reais, 

simplesmente. Nada nos manipula” (SANTAMARIA, 2014, p.105). 

  Um dos mecanismos de ‘manutenção’ do real para a banda (e automaticamente de 

distinção em relação ao que era ‘falso’ ou ‘fabricado’) está no acionamento constante do 

passado – baseado na crença de que lá repousam os valores verdadeiros e dignos de serem 

expressos naquele momento. Para os Smiths, a transcrição da experiência de estar no mundo 
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(e seus dinamismos de interpretação) é intensamente enlaçada com a nostalgia. Não apenas 

como uma das formas de conexão do grupo com seus fãs (e de distanciamento em relação a 

seus pares) mas também como um centro discursivo fundamental para a criação e manutenção 

de sua marca singular, seja no contexto da cena musical em que surgiram, seja na previsão de 

sua dimensão póstuma: a vontade de permanência era entendida como um crédito e um 

aspecto confiável, diante do que enxergavam como um cenário efêmero e vazio. 

Em suma, a relação dos Smiths com a década de 1980 é de desconfiança, 

principalmente em relação à uma Inglaterra movida pelo neoliberalismo thatcheriano, algo 

traduzido pela cultura yuppie que seduzia a classe média, enquanto a working class, 

anestesiada nos pubs, apenas assistia a seus valores sendo escanteados a favor dessa lógica 

progressista. O que escutavam nas paradas de sucesso soava, no mínimo, alheias a isso (o que 

já seria prova para o artificialismo que acusam) mas, pior, eram possivelmente cúmplices e 

estavam em comunhão, a trilha sonora adequada, para o vazio sócio cultural da época.  

Portanto, a existência da banda, envolta por tantas reminiscências, era uma forma de 

confronto, um gesto de reação a este contexto, onde a memória era avaliada como potência 

estética, performática e política e a nostalgia vista como uma possibilidade de redenção. 

Através de uma perspectiva retrospectiva e idealizada, seria possível refazer o trajeto e 

corrigir as falhas: o pathos nostálgico como uma dimensão de ‘Outro’ de maneira a reforçar, 

por contraste, o brilho dos caminhos ‘certos’ e desejáveis. A partir desta leitura, podemos 

inferir que nostálgicos melancólicos como Morrissey entenderiam que o insight de Benjamin 

sobre o anjo de Klee não era necessariamente um lamento ou o desejo pela reprodução exata 

do passado, mas sim um aviso constante de que alguns procedimentos que são sinônimos de 

progresso não incluem a vida de todos.  

 Como aponta Huyssen (2014, p. 25), o nostálgico é também aquele que crê em 

“desacelerar, em vez de acelerar (...) tentar sarar as feridas infligidas no passado, alimentar e 

expandir o espaço vivencial em vez de destruí-lo em troca de alguma promessa futura”. De 

maneira que a recusa ao presente pode ser menos direcionada a uma busca – chancelada como 

conservadora e retrógrada – em modelar o agora a partir de um passado específico e ser mais 

correlata à uma “simples interrupção momentânea do presente apenas para que se retorne a 

ele com mais munição para uma (re)ação eficaz” (BARBOSA, 2016, p.6) a partir de uma 

lembrança sábia, ou seja, uma tradição que metabolize seus desejos do e para o agora. Assim 

pensada, a nostalgia se torna uma potência da insatisfação, onde vasculhar as ruínas pode vir a 

ser essa nova possibilidade de experiência que a vivência acelerada do presente insiste em 

esconder.  
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Trajados de certa melancolia dandista, Morrissey e os Smiths assumem o papel de 

portadores de uma verdade, ‘curadores’ de um passado que pode ser a salvação. De onde a 

relação do grupo com a memória, exposto nas dimensões sônicas e líricas das canções, em seu 

figurino, em suas capas de disco, pode ser tomada como um passado articulado na intenção de 

experimentar algo e depois relembrar tudo por novas e diversas formas. Nessa direção, a 

nostalgia ascende como uma sensibilidade fundamental e um potente estimulante para a 

criatividade artística da banda, especialmente na busca por performar uma oposição, uma 

diferença, um ‘Outro’: diante de diversas alternativas de projeções progressistas ou modernas 

para a música pop, a banda não incomodou em também ser um veículo da crença inestimável 

dos méritos do rockism, desde que se faça a propagação da herança válida e heroica do 

gênero. 

Como Reynolds (2006, p.392) sumariza, “os Smiths foram uma banda dos anos 

oitenta apenas no sentido de serem uma banda contra os anos oitenta”. Tendo como baliza 

imediata o futurismo de tessitura romântica da cena inglesa de então, os Smiths escudaram-se 

em uma espécie de simplicidade estética deliberada – como se algo mais neutro, diante de 

uma cena deliberadamente espalhafatosa, conseguisse de sobressair – e assim, alinhavaram 

muito claramente seus modos de ser ou seus lugares de fala: frutos da classe trabalhadora que 

acreditavam no poder da cultura pop em transfigurar o ordinário no extraordinário, em arte, 

em poesia e em beleza. Este ‘ser contra’ os 1980, nos serviu como uma chave de 

distanciamento importante para o que fez dos Smiths um opositor de seus pares musicais do 

período. 

Nos interessa agora pensar em como eles dimensionaram isso. São vários os rastros da 

busca por um reconhecimento singular, uma opção previamente arquitetada de constituir uma 

fachada que os particularizassem diante do ambiente pop do período. Assim, nossa proposta 

aqui é mapear, através de canções e materialidades espalhadas na obra da banda, rastros que 

explicitam a nostalgia como uma forma de expressão central para o grupo e assim atestar 

como o grupo atua como uma espécie de controvérsia diante do contexto musical em que se 

insere em seu período de atuação. 

 

3.2 Take me back to dear old Blighty107: The Smiths e a nostalgia restauradora 

 

 
107 “Me leva de volta à velha Blighty!”, citação à canção presente em The Queen Is Dead (EMI, 1986) 
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Em 1986, os Smiths já eram uma das bandas mais consagradas da cena pop rock 

europeia, especialmente na Inglaterra, mas com fama ascendente em países vizinhos como 

Espanha, França, Alemanha e Itália. Já colecionavam sucessos nas paradas a partir de seus 

três primeiros álbuns, The Smiths (1982), Meat Is Murder (1985) e Hatful Of Hollow (1984), 

trabalhos que abrigavam algumas de suas canções mais perenes em relação à fama futura 

(This Charming Man, How Soon Is Now? William It Was Really Nothing, Heaven Knows I´m 

Miserable Now What Difference Does It Make? entre outras). Seus shows e turnês eram 

concorridíssimos e alcançavam imenso prestígio midiático, formalizando uma relação sui 

generis com seus fãs que era sublinhada constantemente pelos veículos de imprensa. Em 

conjunto, tratava-se de uma discografia e uma performance pública que dava a ver com 

nitidez a ‘experiência Smiths’: Morrissey se estabelecia como uma voz dissonante e singular 

não apenas para o Smithdom, como também era constantemente acionado por revistas e 

programas de televisão para expor seus pontos de vista, em vias de ser notado como um 

‘ícone’ do período. Marr era laureado como um dos melhores músicos de sua geração e 

notado como influência pivotal para toda uma geração de novas bandas indie (boa parte delas 

catalogada em uma hoje lendária compilação Class Of 86, lançada pela revista NME). 

Estavam em processo de conquistar outros mercados pelo mundo, em especial os Estados 

Unidos, através da inclusão de músicas em trilhas sonoras de filmes como “A Garota de Rosa 

Choque” (Howard Deutch, 1986).   

Em suma, naquele momento os Smiths não eram a maior banda de rock do mundo; 

mas talvez eram a melhor. E em junho daquele ano, alcançariam seu auge criativo e midiático: 

The Queen Is Dead, terceiro disco de estúdio do grupo, chegaria ao 2° lugar da parada de 

sucessos britânica e foi imediatamente saudado como a obra-prima do grupo. Muito pelo fato 

de reunir canções que são assinaturas musicais de reconhecimento imediato para o grupo 

como Bigmouth Strikes Again, There's A Light That Never Goes Out e The Boy With The 

Thorn In His Side, mas também por se estabelecer como uma narrativa sólida e abrangente de 

tudo que a banda representava, sua fama foi ainda mais ampla e ajudou disco e banda a 

alcançarem uma gigantesca credibilidade, um culto ainda mais destacável e a chancela de 

favorito eterno nas listas da imprensa especializada (especialmente a britânica) em eleições de 

os melhores discos de todos os tempos, ou da década de 1980, ou de álbuns mais influentes já 

realizados, etc (GODDARD, 2013; FLETCHER, 2014). 

Futuramente, a própria banda não concordaria com os críticos (todos assumem a 

preferência pelo último disco, Strangeways Here We Come) mas o destaque que o álbum 

ganhou tanto na época de seu lançamento, quanto posteriormente se justifica em uma série de 
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argumentos – um dos mais comuns é a ‘maturidade’ alcançada depois de dois álbuns de 

estúdio. No primeiro caso, temos uma notória resenha publicada pelo igualmente notório 

jornalista Nick Kent na New Musical Express que, em tom de profecia, escreveu que The 

Queen Is Dead seria “o álbum que a história, no tempo certo, mostrará ser o trabalho-chave 

que obrigará a oposição filisteia a baixar suas defesas e abraçar os Smiths como a única voz 

verdadeiramente vital dos anos 1980108”. Já sua dimensão posterior é sintetizada por Goddard 

(2013, p.474), apontando que independentemente do consenso crítico, o álbum desempenha 

um papel central na canonização dos Smiths por representar muito bem o contexto de sua era 

cultural e o clima social geral na Grã-Bretanha daquela década, tornando-se “mais um 

emblema do que um disco”. 

Um dos aspectos emblemáticos que o disco possui (até por amplificar de maneira mais 

evidente algo que eles expressavam desde o início de sua trajetória) é um ponto focal para a 

nossa análise: a questão da nostalgia, especificamente em uma dimensão coletiva. Afinal, logo 

nos primeiros sulcos de The Queen Is Dead o que o ouvinte escuta é uma voz feminina 

entoando os versos de Take Me Back To Dear Old Blighty, música escrita em 1916 destinada 

a animar as tropas inglesas que sentiam saudades de casa durante a Primeira Guerra Mundial. 

Em ritmo music hall, a canção continha quatro estrofes, cada uma delas dedicada a uma 

categoria militar que estava defendendo a pátria na França, mas que mantinham a boa e velha 

Blighty (uma gíria militar para Grã-Bretanha) na cabeça. Se Hofer atuasse no século XX, e 

ainda não tivesse feito sua grande descoberta, teria nesta situação um caso inspirador, 

tomando como base seu diagnóstico realizado centenas de anos antes. 

“Take me back to dear old Blighty!/ Put me on the train for London town!/Take me 

over there/ Drop me everywhere/Liverpool, Leeds or Birmingham, well I don´t care”109: trata-

se, afinal, de um autêntico hino nostálgico e, quando os Smiths elegem esta peça como uma 

espécie de vinheta para abrir um álbum político e provocativo desde o seu título, também 

 
108 Outras vozes se mostrariam necessárias na década de 1980: Bono, Robert Smith, Kate Bush Michael Stipe, 

Prince, Madonna e a lista segue. Mas entendo (e aprovo) o estilo hiperbólico de Nick Kent, lenda da imprensa 

musical britânica e uma referência para muitos de nós que se aventuraram pela crítica de discos. Trata-se de uma 

dimensão que eu não cheguei nem perto quando da minha primeira audição do disco, possivelmente por volta de 

1998, em uma versão fita cassete, capa customizada (tempos depois tive acesso aquela capa maravilhosamente 

solene, com Alan Delon deitado e aquela composição de verde musgo e rosa) ao modo que fazíamos eu, Vitim e 

Celim e nossos intercâmbios maravilhosos das músicas que ‘ninguém mais escutava’. É o disco de There´s a 

Light That Never Goes Out, candidata a melhor música pop já feita e frase tatuada no meu braço direito; mas 

quando penso em minha primeira escuta do ‘melhor disco dos Smiths’, o que me vem à cabeça são os efeitos 

(pedais Wah, depois viria a saber e tentar inutilmente reproduzir) de guitarra da faixa título. Afeto sônico, efeito 

de presença: neste momento, enquanto escrevo, escuto o barulhinho com uma nitidez impressionante na minha 

cabeça, tão impresso em mim quanto a tatuagem que tenho. 
109 “Leve-me de volta a velha e querida Blighty! / Ponha-me no trem para a cidade de Londres! / Leve-me para 

lá / Deixe-me em qualquer lugar / Liverpool, Leeds ou Birmingham, bem, não me importo”. 
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evidencia um aspecto importante de como seu discurso será construído, de seu 

posicionamento espaço-temporal: é uma expressão típica de seu pathos nostálgico. De forma 

ainda mais sintomática, a música surge através de um sample da voz da atriz Cicely 

Courtneidge em uma cena do filme “A Mulher Que Pecou” (Brian Forbes, 1962), clássico do 

cinema kitchen sink britânico. Trata-se de um momento exemplar sobre os arranjos que os 

Smiths promoviam em relação à uma dimensão política da nostalgia, indicando que muitas 

maneiras de realizar e reforçar estas conexões intertemporais estão alocadas midiaticamente 

(nos filmes, na televisão, na música) e enfatizando detalhes de memória “de uma forma que o 

passado ajude a constituir as identidades do presente” (STREET, 1996, p.39).  

 Take Me Back To Dear Old Blighty é um momento impactante neste sentido, e se 

alinha a uma então já extensa lista de demonstrações que parecem vetorizar nitidamente a 

memória como um ponto importante e uma marca diferenciadora para a construção da 

identidade, performances e obra do grupo. Para denotar de maneira mais densa e ampla esta 

percepção, sugerimos operacionalizar nosso exame a partir do estudo de Boym (2001)  a 

respeito da nostalgia. A autora propõe pensar duas grandes formas sobre o tema, menos como 

tipos categóricos e mais como tendências. Uma das notações se enquadra no que Boym chama 

de reflexive nostalgia, a nostalgia reflexiva. A segunda, que nos interessa primeiramente aqui, 

ela chama de restorative nostalgia (a nostalgia restauradora). Enquanto a primeira está mais 

conectada a memória individual e cultural, pessoalizada e poiética, a segunda evoca o passado 

e a lembrança coletiva, nos quadros de sua presença formalizada como uma identidade 

nacionalizada, conectada a ideia de um orgulho soberano e compartilhado. 

A nostalgia restauradora dá ênfase ao nostros na etimologia do termo – portanto 

endereçada às concepções de regresso à casa, ao lar – e assim, se manifesta comumente pelo 

gesto do retorno pela reconstrução, pelo desejo de remendar as lacunas do passado e 

apresentá-las ao presente, possibilitando um novo acesso aos símbolos e mitos nacionais. É, 

em suma, “um projeto sobre a verdade” e a tradição, dedicado, portanto, à um viés anti 

moderno: a noção de restauração se realiza em um conjunto de práticas e rituais, materiais e 

simbólicos, que procura “inculcar certos valores e normas de comportamento por repetição 

que implicam automaticamente uma continuidade do passado” (BOYM, 2001, p.42). 

Se a nostalgia é uma dor relativa à distância espacial e ao deslocamento temporal, a 

prática restauradora quer cuidar de ambos os sintomas. Ao basear-se em um sentimento de 

perda de comunidade e coesão, suas realizações buscam (r)edificar heranças coletivas (mas 

que também ofereçam um reconfortante roteiro para saudade individual) a partir da percepção 

de que os avanços e a urgência ‘o novo’ – tempo, espaço, mídia, comportamento – cria um 
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vão espiritual e social nas pessoas. A distância é compensada pela recriação da experiência 

íntima através da disponibilidade do objeto desejado; o deslocamento é curado por um 

‘retorno para casa’, de preferência de uma forma que permita coletivizar essa sensação: 

símbolos, monumentos, materiais remetentes à um passado idealizadamente confortável 

(HUYSSEN, 1998; NATALI, 2006; CROSS, 2015). 

Entre os efeitos da nostalgia restauradora, está a possibilidade aumentar a 

“emancipação das possibilidades e escolhas individuais, oferecendo múltiplas comunidades 

imaginadas e formas de pertencimento que não se baseiam exclusivamente em princípios 

étnicos ou nacionais” (BOYM, 2001, p.44), ou seja, ela também inspira a construção de reinos 

particulares, baseados nas representações e reconhecimentos identificações comuns e 

compartilhadas, como um Smithdom, por exemplo. Ao se opor insistentemente à realidade (e 

as formas nas quais os contemporâneos lidavam com esta realidade) da época, o grupo não 

apenas acusa os erros do presente, mas sugere insistentemente buscar saídas através dos 

valores do passado. Habilidosamente, o faz através de uma atrativa parcialidade, 

frequentemente sob um filtro vingativo da working class, selecionando inimigos visíveis e 

alcançáveis.  

Nessa direção, a banda ‘usa’ uma nostalgia que apela à um possível senso de batalha 

coletivo; um pathos que escora suas ironias às modas musicais passageiras e desvinculadas do 

cotidiano (Panic, Death Of A Disco Dancer) e sublinha querelas antigas, seja entre extratos 

sociais, seja recuperando embates territoriais entre nortistas (interioranos e ‘atrasados’) e 

sulistas (cosmopolitas e ‘modernos’) britânicos – um jogo que Savage (2014, p.53) traduz 

como a ciência, por parte do grupo, de que “qualquer êxito que não venha de Londres possui 

ressonância política, na medida em que concede rosto e voz aos despossuídos”.  

Os Smiths usaram imagens da vida provinciana nortista como os resíduos de um 

inglesismo perdido, uma arma contra o hedonismo vulgar de um sul inglês ‘americanizado’, 

de modo que o mesmo conservadorismo paroquial contra o qual, por exemplo, os Rolling 

Stones e a moderna geração britânica da música pop dos anos 1960 tinham reagido, tornou-se 

“uma memória atraente e descontente” nas mãos da banda oitentista (REYNOLDS, 2006, 

p.49). Morrissey fez isso poetizando a chuva constante das monótonas cidades do interior 

(William It Was Really Nothing), citando nominalmente as pequenas províncias onde as 

pessoas também estariam contrariadas pelo pop da época (Panic) ou narrando experiências 

infelizes e mal sucedidas de fuga para as grandes cidades (Half a Person). Ou seja, ao dar 

nome e endereço a estes ‘despossuídos’, estabelecia um vínculo imediato e um laço afetivo 

extremamente sedutor: criava um ‘nós’ em torno dos Smiths onde o ‘atraso’ era na verdade 
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uma forma de autenticidade e a desconfiança era um sinal de dignidade, uma marca de 

honesta distinção.  

Assim, em toda sua carreira (e de forma mais intensa em The Queen Is Dead, álbum 

que quase tematiza a questão) a nostalgia restauradora é um lente social e política essencial 

para a análise que o grupo fazia do ‘agora’ e se expressava continuamente nos Smiths como 

uma missão: acusar o desaparecimento de um capital social (a boa ‘inglesidade’) que vinha 

sendo soterrado pela política de Thatcher, pelo falso pop futurista, pelo apagamento 

intencional dos valores interioranos e pela inexplicável presença de balizas morais que se 

relacionam com a existência de uma monarquia. A Old Blighty de Morrissey é reimaginada e 

transcrita pelo antagonismo em canções que ridicularizam a família real, como Nowhere Fast, 

do seu segundo disco (“I'd like to drop my trousers to the Queen/ Every sensible child will 

know what this means/ The poor and the needy are selfy and greedy in her terms”110) ou em 

recados alegóricos à então primeira dama do país, em Bigmouth Strikes Again, quando recorre 

a heroicos arquétipos femininos (Joana D'arc, no caso), para sugerir que Thatcher deveria ser 

severamente punida em público. 

Mas talvez a grande peça lírica de nostalgia restauradora de Morrissey, seu comentário 

social definitivo em relação ao incômodo em estar no mundo (e especificamente na Inglaterra) 

em 1986, seja a faixa título de The Queen Is Dead. Sua descrição de uma terra profanada e 

esvaziada de sua “antiga importância imperial, a terra devastada de Thatcher de meados dos 

anos 1980 cheia de carniceiros meio mortos cujo único consolo é o álcool, o clero corrupto ou 

as drogas vendidas por criminosos pré-púberes” (GODDARD, 2013,p.478), se configura 

como um statement impressionante de suas intenções expressivas. Exibindo uma ironia 

absolutamente wildeana, o vocalista tece um épico imaginativo sobre invadir as esferas de 

poder corruptoras (a realeza, a primeira-ministra, a igreja, o crime, as drogas) e fazer justiça 

com as próprias mãos, guiado por uma pergunta patemicamente nostálgica, o centro 

discursivo de seu texto: foi o mundo que mudou ou fui eu quem mudou? 

 

Farewell 

To this lands cheerless marshes 

Hemmed in like a boar between arches 

Her very Lowness with her head in a sling 

I'm truly sorry 

But it sounds like a wonderful thing 

I say: Charles, don't you ever crave 

To appear on the front of the Daily mail 

Dressed in your Mother's bridal veil? 

 
110 “Eu gostaria de abaixar minhas calças para a rainha/ Toda criança esperta sabe o que quero dizer/ Os pobres e 

necessitados são egoístas e gananciosos nos seus termos”, canção presente em Meat Is Murder (EMI, 1985) 
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And so, I checked all the registered historical 

facts 

And I was shocked into shame to discover 

How I'm the 18th pale descendent 

Of some old queen or other 

Has the world changed, or have I changed? 

Has the world changed, or have I changed? 

Some 9-year old tough peddles drugs 

(I swear to God, I swear 

I never even knew what drugs were) 

And so, I broke into the Palace 

With a sponge and a rusty spanner 

She said: Eh, I know you, and you cannot 

sing 

I said: That's nothing 

You should hear me play piano 

We can go for a walk where it's quiet and dry 

And talk about precious things 

But when you're tied to your Mother's apron 

No one talks about castration 

We can go for a walk where it's quiet and dry 

And talk about precious things 

Like love and law and poverty 

These are the things that kill me 

We can go for a walk where it's quiet and dry 

And talk about precious things 

But the rain that flattens my hair 

These are the things that kill me 

(All their lies about makeup 

And long hair they're still there) 

Passed the Pub who saps your body 

And the church who'll snatch your money 

The Queen is dead, boys 

And it's so lonely on a limb 

Pass the pub that wrecks your body 

And the church, all they want is your money 

The Queen is dead, boys 

And it's so lonely on a limb 

Life is very long, when you're lonely111 

 

          Entre os alvos do ataque poético e acusatório do cantor, destacamos aqui sua relação 

com Margaret Thatcher; trata-se de um tema crucial para seu arsenal performático, porque é 

 
111 “Adeus/ Aos pântanos sombrios dessa terra/ Cercados como javali entre arqueiros/ Vossa excelentíssima 

baixeza com a cabeça numa forca/ Realmente, sinto muito/Mas isso soa como uma coisa maravilhosa/ Eu disse: 

“Charles, você nunca desejou/Aparecer na primeira página do Daily Mail/Vestido com o véu nupcial da sua 

mãe?”/ Então eu chequei todos os fatos históricos registrados/ E fiquei chocado de vergonha em descobrir/ Que 

sou o 18º pálido descendente de uma ou outra velha rainha!/O mundo mudou ou eu mudei?/ O mundo mudou ou 

eu mudei?/Enquanto algum garoto durão de nove anos/ Trafica drogas/ Eu juro por Deus, eu juro/ Eu nem nunca 

soube o que eram drogas/ E então eu invadi o palácio/ Com uma esponja e uma ferramenta enferrujada/ Ela 

disse: “Ei, eu te conheço e você não sabe cantar"/ E eu disse: “Isso não é nada você devia me ouvir tocando 

piano!”/ Nós podemos dar um passeio onde é quieto e seco/ E conversar sobre coisas preciosas/ Mas quando está 

preso ao avental da própria mãe/ Ninguém fala sobre castração/ Nós podemos dar um passeio onde é quieto e 

seco/ E conversar sobre coisas preciosas/ Como Amor e Lei e Pobreza/ Estas são coisas que me matam/ Nós 

podemos dar um passeio onde é quieto e seco/ E conversar sobre coisas preciosas/ Mas a chuva que achata meu 

cabelo/ Estas são coisas que me matam/ Todas as mentiras dela sobre maquiagem/ E cabelo longo ainda estão lá/ 

Passamos pelo bar que consome seu corpo/ E a igreja que vai roubar seu dinheiro/ A rainha está morta, garotos/ 

E é tão solitário no limbo// A vida é muito longa quando se está sozinho.” 
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também através dela que Morrissey desenha os contornos políticos mais nítidos à sua 

nostalgia com os Smiths. De maneira que, se a banda se posiciona como o ‘Outro’ e essa 

dinâmica só é realizada através de uma oposição, era a então primeira-ministra britânica que 

encarnava esse antagonismo necessário. Tudo nela representava ressentimentos históricos 

para um fruto da diáspora irlandesa e operária de Manchester: uma figura que nasceu no alto 

posto do sistema de classes britânico, que alcançou o poder com discursos e medidas 

frontalmente contra os trabalhadores, com privatizações, corte de gastos públicos, perseguição 

e pouco incentivo à cultura e que teve como impulso para um segundo mandato a participação 

mais do que questionável da Inglaterra na Guerra das Malvinas.  

O fato da continuação de seu governo se dar nos anos exatos à existência dos Smiths 

(de 82 a 87) apenas confirmaram sua personificação como negação dos ideais da banda, uma 

simetria exata de oposição. O que é fundamental para a conversão dos Smiths em ‘nostálgicos 

heroicos’, já que Morrissey, em especial, necessitava de Thatcher para assumir a persona de “ 

‘Grande Cavaleiro Branco da Contracultura Inglesa’, fronteando uma banda que, como “anjos 

vingadores, traziam cor, paixão, estranheza, e intelectualidade  a um país arrastado por um 

novo e obscuro impulso de conformismo autoritário” (NIVEN, 2014, p.37). Mas existem 

questões instigantes nesta relação, onde ambos representavam papéis na teatralização do bem 

contra o mal no período de uma forma similar, mesmo com as setas trocadas.  

Como Niven (2014) ressalta, a primeira paridade estaria no que ela chama de 

“evangelho da autossuficiência”, ou seja, a crença de ambos na defesa do individualismo que 

triunfa sobre uma estupidez coletiva. Se Thatcher se notabilizou com a frase “não existe essa 

coisa de sociedade”, como uma maneira de sumarizar os propósitos liberais e nada populares 

de suas diretrizes, Morrissey pode ser lido como um performer obsessivo da melancolia 

antissistema, mas constantemente celebrando o eu no lugar do nós, distante da insistência 

tradicional da esquerda na luta coletiva (NIVEN, 2014, p.37). O ‘nós’ do vocalista se referia 

ao Smithdom, ou seja, em última instância, a si mesmo – de alguma maneira, para ele também 

não existia ‘essa coisa de sociedade’ fora de seus enquadramentos de interesse. E talvez o 

ponto de encontro mais sólido entre ambos está no fato de acreditaram na restauração como 

alternativa resolutiva. O artista com suas constantes representações de segunda mão da 

heroicização do ordinário, de um país mais ‘verdadeiro’ e real; a governante personificando a 

‘Dama de Ferro’ em busca de recuperar os valores vitorianos e os cimentos da tradição social 

da elite anglo-saxônica.  

Em comum, os dois pareciam igualmente guiados por uma ânsia messiânica, quase 

megalomaníaca, de resgatar e redimir uma ‘verdadeira Inglaterra’ que então vagamente 
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recordava suas infâncias” (NIVEN, 2014, p.40). Estas aproximações orientam um ponto 

crítico sobre a restauração, relativa à força que um sensível nostálgico acrescenta à discursos 

nacionalistas, xenofóbicos e mistificadores e como ele fornece escopo narrativo para a 

manipulação política. Assim, por trás de práticas entendidas como celebrações da tradição, 

com o intuito de restabelecer algum tipo de coesão social e senso de segurança, a noção de 

restauração também garantiria um conjunto perigoso de argumentos conservadores e uma 

relação obediente com a autoridade, com moldes totalitários (BOYM, 2001).  

Esse tipo de nostalgia seria também o combustível para desejos de purificação, de 

apagamento das diferenças, especialmente quando vestida sob o que Boym (2001, p.43) 

chama de “teorias da conspiração”. Esta seria uma marca operatória dos governos de extrema-

direita em vigência (como o de Jair Bolsonaro no Brasil) ou recém terminados (como a gestão 

de Donald Trump, nos Estados Unidos) e também de ações específicas como o Brexit na 

Inglaterra, constituindo-se a  partir de narrativas que se alimentam de uma falsa idealização do 

passado (‘Naquele tempo é que era bom’), através da redução das memórias nacionais em 

enredos limitados (‘No meu tempo não tinha isso’) sempre ancorada em uma concepção 

simplista do bem e do mal, sem consideração à ambiguidades ou complexificação de 

especificidades. Criam-se ‘bodes expiatórios’ (os ‘Outros’, as comunidades negras, 

imigrantes ou LGBTQI+, etc) ou ‘inimigos míticos’ (como a ameaça comunista) para que os 

adeptos destas teorias justifiquem a vigilância constante, exigindo defesas contra os inimigos 

que seguem ‘tramando’ ataques à ordem (re)estabelecida (BOYM, 2001).  

Essa leitura é fundamental por fornecer uma chave analítica para se pensar nas 

controvérsias protagonizadas especificamente por Morrissey, desde o início da sua trajetória 

até muito recentemente. Se a sua persona são chancelados títulos ‘positivos’ como poeta da 

melancolia, artista pop literário ou rei das tristezas mais belas (FLETCHER 2014, 

REYNOLDS, 2006), seguramente podemos acrescentar aqui seu ‘talento’ para as tretas – 

aquilo que Pereira de Sá (2018) entende como o lugar privilegiado das controvérsias em torno 

de acontecimentos de visibilidade extrema da cultura pop, diante dos debates políticos que 

emergem no tecido social. Este é um aspecto tão indissociável à performance vocalista quanto 

todos os outros; algo que ele orgulhosamente assume como parte de sua persona e justifica 

frequentemente como um sinal de ‘coragem’ ou ‘autenticidade’.  

Morrissey gosta de ser ‘falastrão’ e caracterizado como aquilo que os ingleses 

chamam de bigmouth – ele inclusive assumiu e se (auto) parodiou em um dos hits dos Smiths 

(...strikes again). Assim, em algumas ocasiões, seu propósito de resgatar alguns dos velhos 

valores britânicos, sob a égide da ‘inglesidade’, foi interpretado como nacionalismo, racismo 
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e xenofobia. Em 1985, declarou em uma entrevista que achava o reggae repugnante, uma 

forma de glorificar a supremacia negra; uma opinião que, para além de um (des)gosto musical 

(e de uma ignorância evidente) gerou leituras de que ele estaria criticando toda uma cultura 

que faz parte da paisagem britânica, a diáspora jamaicana. No ano seguinte, ele acusou que no 

pop britânico residia uma ‘conspiração’ a favor da música negra e demais misturas; como 

resposta, ganhou uma severa repreensão por parte da imprensa, que usou como álibi a música 

Panic, acusando-a como uma exaltação de ódio à disco music e demais modulações 

relacionadas ao funk, soul etc.  

             Durante algum tempo, tais acontecimentos eram vistos como efeitos colaterais, sem 

muita ressonância ou aderência à imagem do vocalista. Mas já em carreira solo, um episódio 

específico se configuraria como um marco, que estabeleceu uma sombra permanente sobre 

Morrissey. Em 1992, durante um gigantesco show no Hyde Park abrindo para o Madness, ele 

provocativamente brandou em um festival a Union Jack – a bandeira do Reino Unido, mas, 

especialmente naquela época, muito relacionada como símbolo do Partido Nacional Britânico, 

de extrema direita. O episódio rendeu uma matéria de capa na New Musical Express que 

trazia, sob a manchete “Flying the flag or flirting with disaster?”112 uma primeira análise 

aprofundada sobre a ‘perigosa’ obsessão de Morrissey com determinados ícones britânicos.  

A partir disso ele constantemente foi colocado em suspeita tanto pela mídia quanto 

pelos fãs, evidenciando que a sua performance como nostálgico restaurador também poderia 

ser, no mínimo, ambígua. Diversas destas questões seguiram (e seguem) em debate por muito 

tempo, algumas com rebatimentos convincentes (posteriormente ele iria fazer parte de um 

selo historicamente ligado ao reggae a Attack Records; a querela com a NME foi resolvida 

judicialmente a seu favor) mas a maioria segue com explicações pouco convincentes – ou a 

simples ausência delas. Longe de querer ‘advogar’ a favor de nosso objeto de análise113, 

destacamos aqui outra fala polêmica, dada em 2007 em uma entrevista para o mesmo NME 

em uma matéria de capa da edição de 1º de dezembro.  

Ao comentar sobre o estado das coisas – o que incluía a questão da imigração – no 

Reino Unido, Morrissey afirmou que “outros países têm mantido a identidade básica, mas me 

parece que a da Inglaterra foi jogada no lixo”. É um lamento que pode ser facilmente 

creditado à um nostálgico restaurador, mas de um modo que pode dar a ver tanto o lado mais 

 
112 “Acenando a bandeira ou flertando com o desastre?” 
113 Honestamente, acreditamos que as controvérsias de Morrissey poderiam ser tema de uma outra tese, a partir 

de diversos enquadramentos possíveis. Contemplamos de forma mais densa o assunto em um artigo, escrito em 

parceria com a orientadora deste trabalho, intitulado “Bigmouth Strikes Again: cultura do cancelamento, 

haterismo e performances dos fãs de Morrissey na redes sociais”, disponível em 

https://www.anpocs2020.sinteseeventos.com.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=1155 
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sombrio deste tipo, relacionado à questão da xenofobia, como também oferece uma avaliação 

menos localizada em um grupo (ou grupos) específico e na verdade enquadrar uma 

insatisfação mais ampla; pode se referir às duas coisas, inclusive. O que é possível afirmar é 

que a expressão artística de Morrissey está conectada com aquilo que Boym (2001, p.43) 

chama de “intimidade cultural”, certas poiésis sociais que perfazem a cola do dia a dia de uma 

identidade cultural. 

Estes alinhamentos estão baseados em um contexto social comum, e não em 

homogeneidade étnica ou nacional. É mais orientado por um reconhecimento mútuo através 

de vários quadros comuns de memória que envolvem estereótipos, regras não escritas de 

comportamento, piadas entendidas a partir de meias palavras, uma sensação de cumplicidade 

típica de comunidades (BOYM, 2001). Nessa direção, essa intimidade se consolida menos por 

nacionalidades e mais pelas vivências cotidianas, compartilháveis ou construídas 

coletivamente e que, em um exame final, dizem mais do interesse por representar e 

reconhecer a diferença do que o contrário. 

 É um fato que Morrissey, ao longo de sua trajetória, vêm expressando uma paixão 

longa pelo que considera “culturas em vias de extinção” e especificamente mantêm um amor 

platônico pelo “mundo dos garotos simples, jovens rapazes da classe operária que vivem suas 

vidas sem intelecto, sem reflexão” (PARSONS, 2004, p.118). Isso se traduz em alguns 

momentos de sua obra quando ele tematiza tipos comuns (e pouco visibilizados no pop) do 

tecido social britânico como os hooligans (Sweet and Tender Hooligan ainda nos Smiths) ou 

demonstra seu interesse pelos suedeheads (jovens suburbanos que declaram seu amor por 

roupas e pelo ska e reggae jamaicanos) e pelas ‘gangues’ em geral (como em First Of The 

Gang To Die).  

É possível inclusive que, ao jogar luz nestas subculturas, especialmente as que têm 

raízes na classe operária e que frequentemente são estereotipadas como vulgares e excessivas, 

ele esteja idealizando, de forma extremamente romântica, uma atualização da vivência de 

outro de seus maiores ídolos, James Dean. É um lado de sua atuação que, por vezes, gera 

situações limítrofes, controversas; e muitas vezes a suspeita sobre atitudes preconceituosas se 

aproxima o suficiente para serem tomadas como uma confirmação, especialmente nas duas 

últimas décadas114. Mas é necessário destacar que, especialmente no período com os Smiths, o 

 
114 Assim como para qualquer outro grande admirador da obra de Morrissey, a performance do sujeito Morrissey 

nos últimos anos tem sido um espetáculo, afetivamente, difícil de tolerar para mim. Mas como alguém que vêm o 

pesquisando nos últimos anos, me senti profundamente instigado. Seu alinhamento explícito com o partido de 

extrema-direita britânica For Britain, talvez tenha sido o seu ápice em relação às duas coisas, tanto a decepção 

como fã quanto a evidência necessária de que o poeta não estava apenas falando merda e causando confusão e 
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que parece inspirá-lo profundamente em seu propósito de restauração são algumas formas 

culturais tipicamente britânicas (o pub, os subúrbios, o futebol) e especialmente os 

personagens em seu entorno, talvez não tão típicos assim mais. 

 

3.2.1- I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear115: a cultura material na 

nostalgia restauradora dos Smiths 

 

Segundo Boym (2001, p.42), quando pensada como “um ritual de natureza simbólica 

que procura inculcar certos valores e normas de comportamento por repetição o que 

automaticamente implica continuidade com passado”, a nostalgia restauradora também se 

manifesta em reconstruções totais ou parciais de monumentos do passado, assim como no 

caráter forçadamente evocativo e referencial para as produções do agora e no resgate de 

ferramentas e materiais que representam heranças valorosas. Frequentemente tais expressões 

são catalisadas a partir dos que “questionam a ausência da integridade de outrora, chamando a 

atenção para as incongruências históricas entre passado e presente, em busca de recuperar a 

continuidade desejada através da tradição restaurada”. Entendemos que essa dimensão 

também está presente no complexo expressivo nostálgico dos Smiths através de sua cultura 

material. 

Um dos pontos centrais da discussão que Miller (2007) faz entre consumo e cultura 

material está no poder ‘produtivo’ entre estes dois pontos e se refere à apropriação criativa 

desses bens e a força que o afeto aos materiais imputa à formação de determinados grupos 

sociais, subculturas e comunidades de diversas ordens116. Nesse sentido, não se diz de uma 

 
que isso renderia uma discussão super importante nesse mundo de ‘cancelamentos’. Isso me inspirou a escrever 

junto com Simone Pereira de Sá, minha querida orientadora, o artigo citado na nota acima. Basicamente duas 

perguntas me levaram a pensar e sugerir seste texto: será desta vez o (cada vez mais) velho Mozza foi longe 

demais ou ele finalmente saiu do armário fascista onde sempre se escondeu? Nossa análise não responde a 

nenhuma das duas questões, mas tenta aprofundar e atualizar alguns dos pontos que foram levantados nessa parte 

da tese e naquela mesa de boteco na Lapa que eu, Si e seu irmão dividimos após assistirmos ao show de 

Morrissey no Circo Voador, em 2018. Se o cantor é mesmo racista, aquele banner no fundo de seu palco com 

uma maravilhosa foto do genial escritor e ativista negro James Baldwin significava o que? Era uma peça 

tão...morrisseyana, afinal. E assim, meio perdido nestas pegadinhas, sigamos observando Morrissey. Muitas 

vezes pouco disposto a fazer isso; mas às vezes inspirado, especialmente quando um colega de geração do ex-

Smiths, Nick Cave, escreve uma pensata maravilhosa (https://www.theredhandfiles.com/views-on-morrissey/) 

sobre tudo isso, que de alguma maneira ajuda a acalmar o coração de fã e me instiga a pensar em outras questões 

em torno desta versão ‘extrema-direita’ de Morrissey.  
115 “Eu sairia hoje à noite, mas não tenho roupas para usar”. Citação à This Charming Man, presente no álbum 

The Smiths (EMI, 1984). 
116 Um dos exemplos que o autor utiliza é inspirador para o que pensamos aqui: o exame que Hebdige fez em 

1981 sobre o uso de motocicletas e lambretas por subculturas como mods e rockers. O autor situa como cada 

objeto denotava uma identidade específica para grupos que, sob uma visão menos cuidadosa, poderiam ser 

notados como próximos, quando na verdade eram rivais. Tais objetos atuariam não apenas como uma nítida 

demarcação de identidade; eles eram parte inseparável da identidade destes coletivos . 
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‘seleção de objetos’ que representa a banda, mas se destaca os elementos materiais que 

constituem os Smiths no que eles são, entendendo que sujeitos, imagens, materiais e objetos 

são dependentes mútuos na construção de uma subjetividade e uma cultura próprias 

(PEREIRA DE SÁ, 2016). Em diálogo com a importância às ‘concretudes’ restauradoras 

sugeridas por Boym (2001) ao pensar essa tipificação de nostalgia (as materialidades da 

lembrança sentimentalizada) destacamos alguns aspectos notáveis para a performance e a 

comunicação do grupo pautadas por este pathos. 

O sensível nostálgico apresentado pelos Smiths é evidenciado, por exemplo, no 

‘cuidado de si’ exposto tanto na presença de alguns detalhes de seus figurinos, cortes de 

cabelo, óculos; quanto na ausência de outros (barbas, cabelos excessivamente longos, 

maquiagem excessiva) no intento de constituir um complexo expressivo coerente e balizado 

pela restauração que eles propõem. Para a banda, esse arranjo é relativo aos quadros de uma 

possível tradição, relacionada a alguns ‘clássicos’ da cultura pop e midiática e se materializa 

da cabeça aos pés: o baterista Mike Joyce, último a entrar no grupo, possuía um corte mais 

contemporâneo ligado ao punk e foi ‘sugerido’ de que ele se alinhasse esteticamente aos 

colegas (FLETCHER, 2013).  

Primeiramente, podemos destacar os cortes de cabelo e penteados do grupo: nos 

primeiros shows e na época de lançamento do primeiro disco, o grupo buscaria referências 

diretas à moda jovem dos anos 1950 através das calças vintage da Levis, das botas de 

motoqueiro e ocasionalmente das jaquetas sem manga. Os integrantes da banda padronizaram 

o corte rockabilly, investindo em topetes volumosos e altos à moda de ícones como Elvis 

Presley e James Dean. Especialmente para Morrissey, este foi um detalhe permanente: mesmo 

envelhecendo, o vocalista nunca abandonou o cliff  (esse topete rocker), estabelecendo essa 

visualidade não apenas como marca pessoal, mas como distinção do que ele é. Prova cabal 

dessa aderência pode ser vista tanto em artistas covers espalhados pelo mundo, quanto em 

paródias de suas performances em programas televisivos. Qualquer ‘caricatura’ do vocalista 

exige a presença deste corte de cabelo (FLETCHER, 2013). 

 Entre 1983 e 1986, época em que se concentram muitas das apresentações midiáticas 

do grupo (fotos de divulgação, videoclipes e apresentações televisivas), o vestuário dos 

Smiths apresenta uma mistura entre o contínuo apreço pelos objetos dos fifties (os jeans pretos 

da loja retrô Crazy Face, de Manchester) e adereços mais filiados à moda e estética dos anos 

1960, como as camisas de gola rolê da etiqueta Marks & Spencer. O guitarrista Johnny Marr 
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exibe um corte de cabelo moptop, típico de bandas inglesas como os Beatles, os Kinks e 

especialmente os Rolling Stones – nitidamente seu maior modelo é o guitarrista Keith 

Richards, reprisado no uso do delineador de olhos e de anéis –  e frequentemente usa óculos 

Ray Ban, recuperando um objeto que foi sinal tanto de elegância cinematográfica, eternizado 

pela atriz Audrey Hepburn em “Bonequinha de Luxo” (Blake Edwards, 1961) quanto da 

imagerie mais contra cultural do rock, usado principalmente por Bob Dylan.  

Já Morrissey cristalizou em si alguns objetos específicos de reconhecimento para sua 

audiência. Além do indefectível topete, é comum encontrar em suas performances o uso de 

camisas largas típicas da comunidade hippie dos anos 1960 desabotoadas na altura do peito e 

que revelavam colares de miçangas, itens básicos de artistas do mesmo período como Janis 

Joplin. Ainda neste campo semântico, temos os gladíolos, as flores que, como citamos no 

capítulo anterior, traziam algo do romantismo e do diálogo wildeano e que também podem ser 

lidas como um aceno à geração flower power. Além, traziam uma espécie de organicidade, 

um apelo a tempos mais ‘reais’ quando comparadas à estética futurista das bandas 

contemporâneas, como disse em entrevista à revista Smash Hits, em 1895: “todos eram contra 

os seres humanos e eram tão frios. As flores eram um gesto muito humano. Elas integravam a 

harmonia com a natureza, algo de que as pessoas pareciam morrer de medo. Havia chegado 

um ponto na música em que as pessoas tinham medo de mostrar como se sentiam, de mostrar 

suas emoções. Eu achava aquilo uma pena, e muito chato. As flores davam esperança” 

(GODDARD, 2013, p.189). 

Os óculos de grau ocupam um espaço destacável no conjunto material de Morrissey, 

principalmente pelo fato de este ser um objeto incomum até então na indumentária e na 

performance de pop stars (ao contrário dos óculos escuros) e pelo aspecto assumidamente 

ordinário do item que ele escolheu. É um objeto importante na modelagem do discurso de 

uma ‘banda do povo’ que não se envergonha de suas origens e de suas opções. A escolha pelo 

modelo oferecido pelo National Health Service britânico denota um distanciamento de 

qualquer tipo de glamour e traz uma ideia de acessibilidade, por se tratar de um material que o 

população teria acesso gratuitamente. O clipe de What Difference Does It Make?, gravado em 

um programa de auditório, registra bem esta escolha do vocalista, que também está com o 

objeto em uma foto do encarte do álbum Hatful of Hollow, de 1984.  

Uma materialidade destacável para a produção de presença de Marr é a escolha das 

guitarras117. Em retrospecto, podemos pensar que ele realizou uma espécie de cronologia do 

 
117 Todo aprendiz de músico (eu fui e sou um deles), especialmente os autodidatas (eu fui e sou um deles...), em 

geral, buscam seus discos favoritos para começar a emular alguma coisa. No meu caso, tive sorte: aprendi 
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instrumento com suas escolhas, fazendo desse arranjo algo que se insere tanto no 

enquadramento material quanto na dimensão sônica da trajetória dos Smiths. Como um 

arqueólogo do rock, estes instrumentos, aliados ao uso em estúdio e no palco de determinados 

equipamentos (como pedais e amplificadores) ajudaram o músico a conquistar tanto uma 

assinatura sonora (relacionados à determinados usos e sonoridades na cultura pop) quanto 

visual, por suas características materiais (com seus modelos físicos habitando o imaginário de 

guitarras), onde ambos foram um complexo de singularidade em sua performance. 

No início da trajetória do grupo ele utilizou uma guitarra Gretsch semi acústica, um 

modelo relacionado com os músicos de gêneros musicais seminais dos anos 1950 (rock n´roll, 

rockabilly, country); na sequência, sua performance é marcada pela escolha da Rickenbacker, 

instrumento eternizado por guitar heroes britânicos da década de 1960, como George 

Harrison e Pete Townshend e por modelos como Fender Telecaster e Jaguar, referente a 

bandas cult como o Velvet Underground. Já na fase final dos Smiths, entre 1986 e 1987, Marr 

optou por um modelo de guitarras historicamente relacionado ao hard rock da década de 

1970, a Gibson Les Paul e com ela apresentou as canções mais distorcidas, de cunho glam 

rock, como Is It Really So Strange? e Sheila Take a Bow. Um símbolo do cock rock, o uso 

deste instrumento foi considerado “uma traição de alta patente na comunidade indie” que 

tinham os Smiths como ícones. (FLETCHER, 2014, p.580).  

Este breve exame de objetos que constituem os Smiths certifica que as materialidades 

são fundamentais na construção dos sentidos nostálgicos e restauradores do grupo, como 

“expressões comunicativas, que carregam em si os afetos e ao mesmo tempo os sentidos 

ideológicos, sociológicos e políticos” (PEREIRA DE SÁ, 2016, p.5) que o grupo pretende 

performar. É um conjunto material, que compõe um sistema de códigos referenciais, do qual 

se exige uma espécie de domínio compartilhado entre os membros do grupo e é também 

essencial para seu reconhecimento externo, na mídia, entre os pares e os fãs.  

 
minhas primeiras músicas no baixo com discos bem ‘amigáveis’ neste sentido, Nevermind, do Nirvana ou Rocket 

to Russia, dos Ramones. Em um segundo momento, me empoderava ‘tirando’ riffs clássicos de Led Zeppelin, 

Black Sabbath, Deep Purple e...Money, do Pink Floyd. Esta última banda me traz imediatamente à memória meu 

saudoso amigo Rafael Schumacher, que se foi nesse maldito ano de 2020. Além de floydiano fanático, Schuma 

era meu parceiro de instrumento, ambos apaixonados pelas cordas graves do baixo. Acompanhados de garrafas 

de vinho Chapinha e vodka Balalaika, passávamos noites adolescentes na Praça do Coração Eucarístico em 

‘duetos/duelos’ incríveis compartilhando, em um violão tosco, nossas recém habilidades. É possível que eu tenha 

apresentado aos Smiths a ele em algum destes momentos, chamando a atenção às linhas maravilhosas de Andy 

Rourke em músicas como Rubber Ring ou Barbarism Begins At Home – revelando, claro, minha impossibilidade 

de acompanhar tanto ele quanto os dedilhados de Johnny Marr quando eu brincava com guitarras. Os Smiths até 

hoje são uma espécie de paradigma para mim nesse sentido: é o tipo de banda que parece tão fácil de tocar 

quanto de escutar. Só que não, pode perguntar a qualquer guitarrista mais estudado. Culpa desse gênio do 

instrumento que é Johnny Marr e de seu fiel escudeiro no baixo, o criminosamente subestimado Andy Rourke.    



133 
 

Em relação a este último caso, podemos pensar como essa cultura material é formativo 

para o capital subcultural compartilhado pelos participantes do Smithdom algo que, 

simultaneamente, excluem todos os ‘outros’ que não compartilham o mesmo conjunto de 

códigos e valores. Um dos mais instigantes atestados disso é o videoclipe da música Stop Me 

If You Think You ́ve Heard This One Before, que reúne Morrissey e uma série de fãs/sósias 

trajados igualmente a ele (o cabelo, os óculos), passeando de bicicleta por pontos de 

Manchester que foram eternizados pelo grupo em letras (a ponte Whalley Range, citada em 

Still Ill), referências (os cartazes de Oscar Wilde e Shelagh Delaney) e fotos (ao repetir a pose 

da banda, no encarte de The Queen Is Dead, em frente ao Salford´s Lads Club. Já em uma 

dimensão póstuma, relativo à permanência da banda também por esse imaginário constituído 

em relação ao grupo, um ótimo exemplo está em alguns bens de consumo relacionados à 

banda, como por exemplo, as camisetas que trazem apenas as silhuetas capilares dos membros 

do grupo. 

 

3.2.1- (Don´t) paint a vulgar picture118: as fotografias nas capas de discos do The Smiths 

 

        O papel da fotografia como explicitador do pathos nostálgico sob o viés restaurador dos 

Smiths merece uma análise à parte, especificamente no que se refere às capas de seus discos. 

Criado por Alex Steinweiss em 1939, o conceito de ‘capa de discos’ ofereceu à música uma 

plataforma então inédita, ao fundir arte e design em busca de construir a ‘imagem de um 

grupo’ ou a adequação visual de uma série de outros eixos estéticos (de corte sônico, lírico, 

comportamental) e discursivos de determinado trabalho. Os Smiths de certa maneira 

radicalizaram este processo: todas as capas de seus discos (long plays e singles) possuem 

características uniformes, modos repetitivos que se transformaram em marcas extremamente 

reconhecíveis do grupo.  

Criadas por Morrissey e pelo coordenador de arte da gravadora Rough Trade, Joe Slee, 

todas as capas das obras estabelecem duas continuidades: o uso de fotografias referentes a 

símbolos midiáticos de épocas pregressas e a escolha por tonalizá-las monocromaticamente. 

Assim, quando lidas na chave da ‘restauração’ (muitas vezes) britânica e (inevitavelmente) 

pop,  tais objetos parecem fazer uso da fotografia tanto como uma constatação das ausências 

quanto como uma exposição das heranças, um gesto nostálgico que pode ser lido como uma 

 
118 “(Não) Retrate uma foto vulgar”. Referência à canção Don´t Paint a Vulgar Picture, presente em 

Strangeways Here We Come (EMI, 1987) 
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tentativa de “converter os resíduos da história em testemunhas que atestem nossas virtudes 

ancestrais” (CROSS, 2015, p.9).  

Para além, ao recuperar tais imagens e ressignifica-las como uma “crônica de si”119 

(SONTAG, 1981, p.9), o grupo parece reafirmar a capacidade da fotografia em fabricar outras 

realidades e ser dotada de certa autonomia, capaz de novas difusões: criou uma ‘coisa’ 

chamada ‘capas de discos dos Smiths’. A banda escocesa Belle And Sebastian, por exemplo, 

adotou o mesmo expediente quando surgiu, no final dos anos 1990, reprisando o uso do 

monocromatismo como um aceno afetuoso à uma de suas maiores influências. As mesmas 

balizas também servem como guia estético para todas as compilações que tributam o grupo – 

alguns destes produtos, não ‘autorizados’ pela banda, são na verdade um desserviço ao legado 

estético do grupo. 

As fotos nas capas são uma extensão do pathos smithiano, mais uma forma de filiação 

da banda em relação ao passado. Além de servirem como a fixação de um locus estético 

singular, servem como representações expressivamente coerentes com outras angulagens de 

seu discurso particular. O homoerotismo e as ambiguidades e mistérios sexuais estão 

representados tanto na capa do single de Hand In Glove (um nu de costas do fisiculturista 

George O’ Mar) quanto no disco de estreia, The Smiths (Joe D'Alessandro, no filme Heat, de 

Andy Warhol e suposto dono da virilha retratada na capa de Sticky Fingers dos Rolling 

Stones) ou de Sheila Take A Bow (com a travesti Candy Darling, musa de Lou Reed na 

música Walk On The Wild Side). Já política vegetariana é enquadrada na capa de Meat Is 

Murder (que traz uma imagem do documentário In The Year of the Pig , de 1968 sobre a 

Guerra do Vietnã e assim ilustra o mote de Morrissey de que matar animais se iguala matar 

humanos). O alinhamento com os hábitos da classe operária aparecem no single de Sweet and 

Tender Hooligan  (que tem como modelo o boxeador Cornelius Carr). 

Em linhas gerais, a maioria das imagens são retratos ou frames fílmicos (muitos deles 

relacionados ao kitchen sink inglês) e homenagens aos primórdios do rock n ́roll, como a foto 

de Elvis Presley em Shoplifters of The World Unite ou dos jovens roqueiros dos anos 1950, 

 
119 Quando recordo da minha experiência pessoal em Manchester, visitando o Salford´s Lads Club, penso que a 

fotografia (e a forma na qual ela é utilizada) realmente visibiliza um aspecto muito importante no afeto pelos 

Smiths. Ao contrário de outros espaços típicos da peregrinação de fãs (cidades, lares de músicos, casas de shows, 

estúdios) este lugar possuí uma importância que me parece ‘menor’: é apenas a locação de uma foto que eles 

tiraram para a capa interna de um disco. Mas é aquela história de que ‘os deuses estão nos detalhes’ – uma foto 

naquele prédio velho, numa área distante, é candidata a ser a figurinha mais valiosa dentro do álbum que os 

admiradores fazem para acumular capital e ‘tirar uma onda’ com seus colegas fãs de Smiths. Talvez seja a 

imagem de maior referência (e reverência) ao grupo, é a Abbey Road dos Smiths! Bem, é minha foto lá que está 

grudada na minha geladeira. E olha que fiz uma peregrinação absurda na cidade britânica; até o maldito 

cemitério citado em Cemetry Gates (longe do centro, absolutamente ordinário) tomou o tempo em que eu deveria 

estar gastando comprando discos, enchendo a cara... Ah Manchester, so much to anwser... 
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tirada do livro Rock’n’Roll Times de Juergen Vollmer, em The World Won't Listen. Esta 

opção joga luz ao gesto nostálgico e restaurador através de dois vetores. Primeiramente, 

muitas das escolhas da banda buscam estar continuamente sinalizando (através de imagens 

advindas da paleta midiática de tempos passados) o caráter de reanimação mística e mítica da 

presença fotográfica em relação à permanência e força da cultura pop, ilustrando a crença de 

que importantes ícones não podem ser esquecidos. Já a escolha pelo design monocromático e 

a remissão contínua das imagens a um tratamento em sépia é algo apontado tanto na 

arquitetura, no design de interiores e no cinema como signo de representação imagética da 

nostalgia e da melancolia: uma transcrição fotográfica, através do uso de cores, do passado.  

A relação entre a fotografia e a memória para os Smiths parece ecoar aquilo que 

Cartier-Bresson (1971, p.21) atestou a respeito de certas particularidades e limitações 

impostas ao ato de fotografar, sobre a impossibilidade de “revelar ou copiar uma memória” já 

que, para os fotógrafos, “o que passou, passou para sempre” e a fotografia faz o registro do 

instante. Partindo de tal premissa, o que o grupo parece sublinhar é a força da fotografia em 

ativar memórias e assim, estabelecer campos semânticos que se cambiam à um quadro maior 

de sensíveis. Desta forma, a nostalgia nos parece cara ao debate sobre fotografia quando esta é 

pensada como uma espécie de “inventário da mortalidade”, donde sua expectativa é atuar 

como a “democratização de todas as experiências, através de sua tradução por imagens” 

(SONTAG, 1981, p.8), incluso aí a experiência da ausência. Nesse sentido, selecionamos três 

exemplos para dimensionar esta questão aqui: 

 

a)Viv Nicholson (Barbarism Begins At Home, 1983 e Heaven Knows I'm 

Miserable Now, 1984) 
Fig. 1: The Smiths- Barbarism Begins At Home 
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“Gastar, gastar, gastar”. Com essa resposta à pergunta sobre o que pretendia fazer 

com a grande quantia que ela e o marido ganharam na loteria esportiva inglesa em 1961, Viv 

Nicholson conseguiu um outro bilhete ‘premiado’ para alguém vinda da classe trabalhadora 

britânica: a entrada para o mundo das celebridades inglesas. Sua narrativa de ascensão e 

queda – ela cumpriu sua promessa em apenas quatro anos, voltando rapidamente a seu antigo 

status social – foi explorada pelo grupo em dois momentos: primeiro, no single de Barbarism 

Begins At Home. Na capa, ela aparece posando como uma jovem vitoriosa, olhando por cima 

da paisagem o mundo a ser conquistado com o dinheiro. O tom da imagem, um amarelo, 

quase dourado, quando alinhado ao crédito cinza prateado que inscreve o nome do grupo, 

ajuda a fortalecer essa imagem de riqueza monetária, mesmo com o tratamento em sépia dado 

à fotografia.  

A imagem escolhida para outro single, da canção Heaven Knows I'm Miserable Now, 

estabelece um diálogo direto com o próprio título da música, ao selecionar uma fotografia de 

Nicholson já envelhecida, séria, posando desconfiada para a lente. O preto e branco escolhido 

para tonalizar a imagem apenas reforça o ambiente em que a celebridade foi retratada: uma 

rua vazia e úmida, uma paisagem desoladora. Se colocadas em sequência, as imagens podem 

estabelecer ao espectador a leitura sobre algo que teve um passado glorioso, mas se 

evanesceu. Ao mesmo tempo, ao escolher expor novamente Nicholson, os Smiths podem 

também estar reforçando a ideia, para além de ridicularizá-la, de que ela permanece como um 

símbolo da cultura britânica. 

Figura 2: The Smiths- Heaven Knows I'm Miserable Now 
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b) Billy Fury (Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, de 1987) 
 

Fig.3 The Smiths- Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me 

 

 

 
 

 

Considerado frequentemente como o single definitivo de despedida do grupo, a canção 

Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, presente no último álbum de estúdio dos 

Smiths, é também apontada por autores como Goddard (2013) uma espécie de statement 

definitivo sobre o lugar ocupado pela banda na cronologia do rock, onde: 

  
Se o pop oficialmente começou em 1956 com Heartbreak Hotel de Elvis 

Presley (que se inicia com os versos “Since my baby left me...”), então Last 

Night I Dreamt... é seu réquiem, com Morrissey chegando ao mesmo local 

explorado por Elvis trinta e um anos antes, fechando as cortinas, trancando 

as portas e lentamente perecendo na tristeza imobilizante do pesar e do 

isolamento não perturbados. O caminho dele é o mais solitário de todos: 

baby não o deixou, porque baby não existe. No vácuo frio da solidão 

humana, o amor se tornou uma impossibilidade torturada por fantasias 

românticas vãs. (GODDARD, 2013, p.298) 

  

Na esteira da leitura de Goddard, parece sintomática a escolha por uma fotografia de 

Billy Fury como capa do álbum. Para muitos, Fury foi uma espécie de Elvis inglês, emulando 

a beleza, o visual e o status de maior ícone masculino do rock n ́ roll britânico no final dos 

anos 1950. Outro fator de possível atração para Morrissey ao elegê-lo como ilustração deste 

trabalho é sua vida pessoal, marcada por problemas de saúde e  decadência, um tom 

melancólico “absolutamente britânico”, como afirmou na época de seu lançamento o cantor 

dos Smiths (GODDARD, 2013, p.197). Novamente, a escolha por um tom mais amarelado no 

tratamento da imagem pode remeter a uma ideia de ‘anos dourados’, o alvorecer do pop 

britânico – uma chancela na qual os Smiths não apenas se filiavam, como também, naquele 
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momento, pareciam arrogantemente declarar como finalizado. O sonho terminou e agora 

restava olhar para trás.  

 

c) Shellagh Delaney (Louder Than Bombs, de 1987) 
 

                                  Fig. 4: The Smiths- Louder Than Bombs 

 

 
 

Uma das maiores narradoras da sociedade britânica, especialmente da classe 

trabalhadora nortista, Delaney é a musa inspiradora para a coletânea Louder Than Bombs, de 

1987. Confessadamente uma influência definitiva para Morrissey, a dramaturga abordava em 

suas peças, sempre em tons realistas, questões consideradas tabus no fim dos anos 1950, 

como gravidez indesejada, sexo interracial e homossexualidade. A Taste Of Honey, seu 

primeiro trabalho literário (posteriormente ganharia uma versão cinematográfica) é 

considerado pelo cantor uma de suas maiores referências culturais, de onde assumidamente 

tirou diálogos e usou literalmente em suas letras. Com uma tonalidade alaranjada, que pode 

remeter à uma visualidade típica da pop art, Delaney surge com o que Morrissey apontou 

como uma “estranha sensualidade, mesmo vestindo um sobretudo”. O cigarro nas mãos e a 

pose que parece calculadamente desleixada para a câmera, terminam de compor o quadro de 

uma improvável intelectual pop; uma performance da qual Morrissey gostava de ser 

reconhecido. 

Assim, uma das estratégias ‘práticas’ mais notáveis da nostalgia restauradora é a 

demanda de esforços para a reconstituição de uma memória irrepreensível, um instantâneo 

perfeito, que não revele sinais de decadência – ela deve ser registrada em sua imagem 
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original, permanecer eternamente jovem e assim conseguir estar intensamente anelada à um 

valor para um presente. Justamente por isso, é mais possível aplicá-la dentro do espectro das 

materialidades, dos objetos, das coisas: a validade deste conjunto (que de alguma maneira 

‘ganha vida’) é diferente da perenidade das condições mais subjetivas. Uma guitarra, uma 

fotografia, uma roupa carregam em si a possibilidade de retornar às importâncias, de acordo 

com a necessidade de seu uso, pois, sob a baliza restauradora, elas não possuem uma 

‘duração’: existem justamente por não estarem de acordo com a cronologia, mas por atender a 

uma demanda política, social, identitária, que exige sua reaparição (BOYM, 2001).   

 

3.3 How can someone, so young, sing words so sad?120: Smiths e a nostalgia reflexiva 

 
The boy with the thorn in his side 

Behind the hatred there lies 

A murderous desire for love 

How can they look into my eyes 

And still they don't believe me 

How can they hear me say those words 

And still they don't believe me 

(Morrissey/Marr)121 

  

           O segundo tipo de nostalgia sugerido por Boym (2001, p.60) está estreitamente ligado 

à noção de um tempo histórico e individual: é reflexiva por também assumir a 

irrevogabilidade do passado e finitude humana. O ‘avançar cronológico’ assume a dimensão 

de um afeto  difícil de se distanciar, “resiste à pressão da eficiência externa e toma prazer 

sensual na textura do tempo não mensurável por relógios e calendários”. Se realiza, muitas 

vezes, através de uma meditação sobre o espaço e o tempo deixados para trás, um processo 

que não é necessariamente prazeroso – se a restauração modifica o espaço em busca da 

reapropriação de um tempo específico, a reflexão adia perpetuamente o regresso para casa. 

Por isso, exprime dimensões menos materializáveis em quadros coletivos e está conectada a 

uma experiência mais singular.  

São nostalgias que podem compartilhar quadros de referência (a memória e a saudade 

de determinada condição de ‘antes’), mas comunicam isso a partir de diferentes narrativas. O 

que sugerimos no nosso exame possuí essa dimensão: como uma tentativa de credibilizar e 

espacializar um determinado tempo – as décadas anteriores ao período de atuação do grupo – 

 
120 “Como pode alguém, tão jovem, cantar palavras tão tristes?”. Citação à Sheila Take a Bow, presente no álbum 

Louder Than Bombs (EMI, 1987) 
121 “O menino com o espinho ao seu lado/ Por trás do ódio está/ Um desejo assassino por amor/ Como eles 

podem olhar nos meus olhos/ E ainda não acreditar em mim?/ Como eles podem me ouvir dizer essas palavras/ E 

ainda não acreditar em mim?”. Citação à The Boy With The Thorn In His Side, presente no álbum The Queen Is 

Dead (EMI, 1986) 
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o impulso restaurativo nos Smiths se expressa a partir de uma tentativa de “reconstrução de 

emblemas e rituais do lar e da pátria” (BOYM, 2001, p.60), muito a partir de um rol de 

referências à símbolos da cultura pop. Já a expressão da nostalgia reflexiva se dá 

especificamente através das letras de Morrissey; é acionada por sua memória individual, 

portanto, temporaliza singularmente determinado espaço e “revela que o anseio e pensamento 

crítico não são opostos um ao outro”.  Sendo assim, amplia o leque sentimental, se vetoriza 

por diversos lados, se permite ironias e alguma dose de auto comiseração.  

 

A nostalgia reflexiva constitui estruturas sociais compartilhadas de 

recordações individuais. São dobras de memória do fã, e não prescrições 

para uma recordação modelo (...) O compartilhamento de estruturas 

cotidianas da memória coletiva ou cultural nos oferecem meras indicações 

para reminiscências individuais que possam sugerir múltiplas narrativas. 

Estas narrativas têm uma certa sintaxe (bem como uma entonação comum), 

mas nenhuma parcela única. (BOYM, 2001, p.61) 

  

           A nostalgia reflexiva não diz prioritariamente de um regresso simbólico para um 

espaço e tempos passados, ou ainda de uma recuperação (ou restauração) identitária, e sim do 

desejo de guardar em si a vivência que ficou para trás. Se possível, quer despejar esse pathos 

da forma mais densa possível, é marcada pelos anseios poéticos e deseja resolver o ‘fardo’ de 

carregar o passado consigo e estar sempre velando, em constante luto, o que já se foi. É uma 

via diferente de tentar revivê-lo: nesse sentido, está mais conectado à algia, a parte de sua 

etimologia referente à dor, a saudade e a perda. Se Benjamin insistia na investigação das 

ruínas da história, em se ‘sujar’ na pátina do tempo em busca das experiências que possam ter 

cartografado o rumo certo da história, a nostalgia reflexiva oferece essa possibilidade em um 

plano subjetivo e aceita como álibis da investigação projetar os sonhos de ‘outro lugar e outra 

hora’, como acredita Morrissey em Asleep. 

O nostálgico reflexivo recusa o presente porque encontra no passado algo preferível 

para projetar, mas não se trata necessariamente de uma idealização acrítica, que se torna uma 

cura paliativa ou uma frágil solução temporária: também enxergam no passado um caráter da 

possibilidade de experiência que o presente da modernidade é incapaz de lhes oferecer; e 

entenda-se aqui ‘experiência’, erfahrung,  no sentido em que Walter Benjamin a pensa, 

opondo-a  erlebnis, que pode ter como tradução ‘vivência’, assim: 

  

A modernidade é o reino da vivência. É a época da temporalidade acelerada, 

da alienação sem precedentes no trabalho produtivo, da informação como 

forma de comunicação privilegiada (já que não há mais paciência para a 

narração), da higienização e do recalque da morte (extremamente fortes no 

biopoder contemporâneo) e, finalmente, da centralidade da mercadoria em 
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todos os aspectos da vida, transformando as qualidades incomensuráveis da 

existência em dados quantitativos prontos para integrar a engrenagem do 

lucro e do progresso. Nesse cenário, as pessoas têm vivências, mas nunca 

experiências verdadeiras (BARBOSA, 2016, p.7). 

 

Mas mesmo ancorada no incômodo, a expressão da nostalgia reflexiva não se guia por 

um regresso real para a ‘velha casa’ e não diz de uma promessa de recuperação subjetiva ou 

material no presente; fala mais de ‘amar o tempo’, lembrar das experiências (também a partir 

das tessituras sensuais citadas por Boym (2001), explicitando certo prazer no processo) como 

uma forma por vezes orgulhosa de manter em si o ‘eu’ que ficou para trás. É neste sentido que 

Morrissey, à frente dos Smiths, singulariza sua performance, cuja estética é baseada na 

convicção de que os melhores anos do rock n´roll estão no passado (algo que também se 

reflete explicitamente na cultura material da banda) e assim, se notabiliza por ser “o primeiro 

ícone adolescente importante cujo trabalho estava baseado não em antevisão ou impaciência, 

mas em hesitação, resignação e no olhar para o passado” (REYNOLDS, 2006, p.58). 

Orientado também por este pathos ele estrutura porções significativas de sua potência 

lírica em torno de uma espécie de “autobiografia rigorosa” (REYNOLDS, 2006, p.34), como 

se tivesse ‘parado de viver’ – algo que se relaciona de maneira explica sua performance 

reclusa e misteriosa fora dos palcos – para poder documentar de maneira mais completa seu 

passado. Trata-se de um mote que por vezes é externalizado de modo radical, incluindo 

narrações sobre passado até então muito recente, e já relacionado à sua atuação com a banda. 

Um exemplo disso está na faixa de abertura do último disco de estúdio do grupo, A Rush and 

a Push and the Land is Ours sinaliza uma reflexão sobre o percurso que ele e os Smiths 

tinham feito até então, com um tom quase questionador, vim, vi e venci?  

Com seu título bélico, referenciando um grito de guerra irlandês (uma possível 

referência velada à ascendência da dupla principal do grupo) ele inicia esta espécie de 

retrospectiva com os versos “I travelled to a mystical time zone/ And I miss my bed/ And I 

soon came home” 122 possibilitando a interpretação de que este ‘tempo mítico’ é o tempo do 

showbusiness e suas múltiplas seduções que, no fim das contas, não parecem seduzir por 

completo o vocalista; na verdade o faz sentir saudades da cama de sua casa e o faz lembrar 

que ainda é jovem o suficiente (“Your youth may be gone/ But you´re still a young man”123) 

para se livrar de uma vida onde “there´s too much caffeine in your bloodstream/ But a lack of 

 
122 “Viajei por uma zona de tempo mística/ Mas senti saudades da minha cama/ E logo voltei para casa”. Canção 

presente em Strangeways Here We Come (EMI, 1987) 
123 “Sua juventude pode ter se acabado/ Mas ainda és um jovem rapaz” 
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real spice in your life”124. Mais à frente no mesmo álbum, em Paint A Vulgar Picture, ele 

detalha nominalmente alguns dos tais percalços da fama que o fazem pensar nostalgicamente 

no suposto conforto do lar: “BPI, MTV, BBC/Please them! Please them!/Sadly this was your 

life/ But you could have said no/If you wanted to”125. 

São narrativas insatisfeitas de um nostálgico reflexivo radical: que tipo de sujeito 

batalha arduamente por seu ‘sonho de popstar’ para, no meio da refrega, sentir saudades, para 

citar novamente Reynolds (2006) de um tempo (a juventude sem compromissos) e um espaço 

(a entediante Manchester) que ele sempre acusou de não serem bons?  

Essa pulsão autobiográfica de Morrissey, uma ‘febre’ do relato memorial que o leva a 

momentos como o que citamos acima, é central para o entendimento de sua performance sob 

o enquadramento da nostalgia. Quase sempre circunscrito por um caráter singular e 

individualizado, ele não escreve sobre um nós, habitualmente sempre escreve sobre um eu, 

habilmente transformando qualquer um em seu destinatário lírico, inclusive pelo fato de 

raramente marcar um gênero – a mensagem é igualmente efetiva quando uma mulher as canta, 

por exemplo. Para além, é endereçado como um som ‘individual’, algo que por vezes é 

descrito pela crítica musical como bedroom music, no sentido em que inspira uma escuta 

solitária, no quarto: o leitor ideal de Morrissey, assim como o autor, parece “preferir a 

companhia de fantasmas à falta de sonhos da sociabilidade cotidiana; e qualquer pessoa 

nessas condições consegue entender a melancolia” (REYNOLDS, 2006, p.41).  

Acionando o argumento de Gauthier (apud BARBOSA, 2016), de que a nostalgia é 

uma variação típica da melancolia, pensemos na distinção que Freud faz em relação à 

redescoberta dos quadros da memória em reação à duas situações: o luto e a melancolia. A 

primeira condição estaria conectada à perda de um ente querido ou à ausência definitiva de 

algo mais abstrato, como a pátria, a liberdade ou um ideal; é um processo temporário, que 

passa com o decorrer do tempo e se faz necessário para trabalhar a dor sentida.  Já o 

sentimento do melancólico é uma espécie de ferida aberta, que drena o ego até que o sujeito 

se veja completamente esgotado e uma das formas de se manter vivo é justamente sua 

capacidade de reflexão, de dosar em formas suportáveis a dor. Como assinala Boym (2001, 

p.62), “a melancolia nem sempre está claramente definida e é mais inconsciente (...) tem 

menos conexão com o mundo exterior. Pode levar ao autoconhecimento ou à contínua auto 

flagelação narcísica”. Este último ponto é fundamental para os maiores críticos do cantor, que 

veem nele um sujeito: 

 
124 “Há muita cafeína em seu fluxo sanguíneo/ Mas a ausência de um tempero real em sua vida” 
125 “BPI, MTV, BBC: satisfaça-os!/ Tristemente, esta foi sua vida/ Mas você poderia ter dito não/ Se quisesse”. 
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Retrógrado, sentimentalóide, com complexo de mártir (...) e suas letras 

servem como pólvora para este arsenal crítico. No sentido em que assim, ele 

não pode crescer como artista ou pessoa, porque está viciado em sua própria 

neurose, viciado em melancolia – que é, afinal de contas, o sublime sabor de 

sua própria derrota, de sua própria incompletude (REYNOLDS, 2006, p.40).  

 

Já muitos dos admiradores de Morrissey preferem enxergá-lo como herdeiro de uma 

verve que o filia com nitidez à melancolia dos poetas românticos do século XIX, atualizando 

certos traços típicos para a era da mídia e da indústria fonográfica. Entre eles, o rechaço à 

sensualidade física (sua escolha e a divulgação do celibato pode ser vista como uma dimensão 

radical deste aspecto), o cultivo de emoções extremas, a dificuldade de encontrar uma 

possível ‘natureza’ do ser e de ser em relação ao ‘agora’, o que justificaria também a ênfase 

dada ao passado, muitas vezes em diálogo com o ‘povo’ ao expressar raízes e tradições e, com 

isso, denotar uma preocupação pela autenticidade (em ser e se provar real).  

É no reconhecimento de que ele representa de forma expressiva estas características 

que foi moldada sua exaltação como um “poeta do cotidiano, da sublime sensibilidade da 

classe operária” (FONAROW, 2014, p.154). Assim como a nostalgia, o sofrimento 

melancólico do vocalista é exercida (e percebida e exaltada pelos admiradores) como uma 

marca de distinção, e sua capacidade de alcançar (ou ao menos performar) uma experiência 

emocional profunda com tanto êxito é essencial para transformá-lo em símbolo, uma 

referência para os ‘miseráveis’. Escrever e cantar a música da desgraça é percebido como um 

ato da coragem  de alguém que  “regozija-se no prazer das emoções, e quanto mais dolorosas 

e agudas estas forem, mais profundas, mais válida será a experiência em termos morais” 

(FONAROW, 2014, p.27). 

A partir destas notações, podemos destacar dois grupos de temas que são bastante 

frequentes no cancioneiro dos Smiths e que conjuntam tais reflexões nostálgicas, onde, 

fortemente tingidas de melancolia, surgem como testemunhos deste pathos como uma 

assinatura do letrista do grupo. O primeiro se materializa em uma espécie de acerto de contas 

com seu passado, a tentativa de responder as perguntas que Manchester, sua infância e sua 

juventude não os dera. Este seria o motivo porque ele valoriza e mantém “obsessivamente 

abertas antigas feridas” (REYNOLDS, 2006, p.41) para tentar compreender seu passado vil e 

o que significa sua tradição pessoal como canta ironicamente em I Started Something I 

Couldn't Finish126. 

 
126 “I grabbed you by guilded beams/ Uh, that's what tradition means/ And I doused another venture with a 

gesture/That was absolutely vile”. “Te surpreendi com vigas metálicas douradas/ É isso que tradição signifca/ E 

terminei outro empreendimento com um gesto/ Que foi absolutamente vil”. Citação à I Started Something I 

Coudn´t Finish, presente no álbum Strangeways Here We Come (EMI, 1987). 
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Nesse escopo temático reúnem-se reminiscências amargas que ele parece não querer 

deixar para trás, quando lembra da violência que sofreu ou esteve exposto, na escola (“Please 

excuse me from gym/I've got this terrible cold coming on/He grabs and devours/He kicks me 

in the showers/Kicks me in the showers”127 em The Headmaster Ritual), ou em um parque de 

diversões da cidade (“Then someone falls in love/And someone's beaten up/Someone's beaten 

up/And the senses being dulled are mine”128, de Rusholme Ruffians). Há também a memória 

das agressões por apenas ser (o diferente), que surge em Barbarism Begins At Home, onde 

lembra que “a crack on the head/It 's just what you get/Why? Because of who you are129”; as 

frustrações com a possibilidades de futuro em You've Got Everything Now (“Back at the old 

grey school/I would win and you would lose/But you've got everything now / You've got 

everything now /And what a terrible mess I've made of my life130”).  

Ainda por referências diretas à sua cidade natal, recupera casos assustadores do 

passado na cidade inglesa, como os assassinatos de crianças nos anos 1960 (Suffer Little 

Children), as primeiras experiências sexuais de colegas em conjuntos habitacionais (Stretch 

Out and Wait), disputas intelectuais em conversas nos cemitérios (Cemetry Gates), os beijos 

sonhados em uma paisagem próxima de sua casa (Still Ill) e a experiência de fugir de casa e se 

arriscar em Londres, em Half a Person. Estas são canções que encontram eco biográfico 

direto com a vivência anterior de Morrissey, narrações que demonstram que o elo com seu 

passado tematizam uma parte significativa de sua obra.  

Mas é possível também realizar um longo mapeamento nas suas letras que tomam de 

empréstimo trechos de diálogos de filmes, peças de teatro, livros e antigas músicas. É um 

gesto que atesta que muitos dos atravessamentos que ele recebeu através da cultura pop que 

consumia serviram como inspiração para encontrar sua voz particular. Assim, uma lista 

considerável de obras de Shelagh Delaney, James Dean, Oscar Wilde, Coronation Street, 

cinema realista britânico e New York Dolls, para ficarmos nos favoritos de Morrissey, são 

citados, parafraseados ou ‘escondidos’ em muitas de suas letras. Trata-se de um procedimento 

comum para a inspiração de diversos artistas, é certo; mas no caso do frontman dos Smiths, 

impressiona a repetição e o apego a certa cosmologia afetiva na qual ele parece sempre voltar, 

deixando marcas mais ou menos aparentes. Como apontamos anteriormente, Morrissey é uma 

 
127 “Por favor me libere da educação física/ Estou com essa gripe terrível começando/ Mas ele me agarra e me 

devora/ Me chuta no chuveiro/ Chuta no chuveiro”. Citação à canção presente em Meat is Murder (EMI, 1985). 
128 “E aí alguém se apaixona/ E alguém é espancado/ Alguém é espancado/ E os sentidos embaraçados são os 

meus”. Citação à canção presente em Meat is Murder (EMI, 1985). 
129 “Uma pancada na cabeça/ É o que recebe/ Por que? Por ser simplesmente o que é”. Citação à canção presente 

em Meat is Murder (EMI, 1985). 
130 “De volta à velha e cinzenta escola/ Eu iria vencer, você iria perder/ Mas você tem tudo agora/ E fiz uma 

bagunça terrível na minha vida”. Citação à canção presente em The Smiths (EMI, 1984). 
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espécie de curador do que ele considera como os autênticos valores culturais, especialmente 

britânicos, e faz isso inventariando obras de seus heróis nas canções. 

O segundo grupo de canções que a partir das letras comunicam com precisão o pathos 

nostálgico do artista, diz do cultivo de emoções extremas e, para além, exibem uma forma de 

exploração poética da desgraça. Definem o universo de “Morrissey, o miserável”, como 

cunhou o parceiro Johnny Marr, que com ele fez canções como Miserable Lie e Heaven 

Knows I'm Miserable Now (GODDARD, 2013, p.146). São peças que trazem um eu lírico que 

não se reconhece no agora, incomodado com presente e explicita o pathos a partir do outro 

significado que a etimologia da palavra oferece: não transcreve sensíveis dá do ordem do 

sentimento, mas sim do sofrimento. Através da música pop, faz e comunica o sofrimento e a 

abstinência como algo “sublime e apaixonado, onde as letras dos Smiths são o apogeu deste 

pathos” (FONAROW, 2014, p. 25).  

A falta de identificação com o que o cerca e a certeza da ‘naturalidade’ desta 

condição, expressam a nostalgia como um incentivo à dor e ao sofrimento, sensações que se 

apresentam como centrais ao sistema estético do artista. Desta maneira, o prazer, em qualquer 

ordem (sexual, amorosa, pessoal) é algo ambíguo e duvidoso para Morrissey: também por 

isso ele questiona o tempo e espaço em que vive, está sempre “a country-mile behind the 

world”131, como canta em Miserable Lie ou cansado de tentado alcançar aquilo que causa 

satisfação a todos os outros, como assume em How Soon Is Now? (“When you say it 's gonna 

happen now/What exactly do you mean? See I've already waited too long/And all my hope is 

gone”132). Esta talvez seja a temática mais abrangente de sua carreira: na condição de ser o 

‘Outro’, não consegue se reconhecer em algum tempo e espaço que não seja aquele no qual 

(mal) consegue viver. E transcreve essa condição de maneira excessiva, vigorosa e 

apaixonada, como se preocupado em não deixar dúvidas de sua convicção do diagnóstico de 

‘solitário perpétuo’. 

Se a encenação do drama é muitas vezes requerida nas performances da cultura pop, 

portanto uma chave de potente vínculo com a audiência, o vocalista dos Smiths demonstra 

ciência disso e não se poupa ao protagonizar narrativas biográficas pautadas pela 

impossibilidade do encontro com outra pessoa, pela convicção de nunca ser o escolhido por 

alguém e que o melhor a se fazer é aceitar esse destino, o não-pertencimento absoluto a 

alguém e ao aqui e ao agora. Mesmo apostando no poder da natureza (“On the day that your 

 
131 “A um país de distância do resto do mundo”. Citação à canção presente em The Smiths (EMI, 1984). 
132 “Quando você diz que vai acontecer agora/ A que se refere exatamente?/ Estou esperando há muito tempo/ E 

toda minha esperança se foi”. Citação à canção presente em Hatful of Hollow (EMI, 1984). 
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mentality/Decides to try/To catch up with your biology/ Come 'round”133, em I Want The One 

I Can't Have), ou suplicando aos deuses (“Please, for once in my life”134 em Please, Please, 

Please, Let Me Get What I Want), o que encontra são os alarmes falsos (“No hopes, no harm: 

just another false alarm”, de Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me135) que apenas 

confirmam sua condição perpétua (“When you walk without ease/On these streets were you 

were raised/I had a really bad dream/It lasted 20 years,7 months, and 27 days/I never, I'm 

alone, and I Never, ever oh .../had no one ever”136, de Never Had No One Ever).  

E há aquelas que talvez sejam as performances mais desoladoras – pelo menos 

registradas em álbuns – as canções que podem ser lidas (e ouvidas) como sínteses de seu lugar 

de fala nostálgico137 e, portanto, constatações definitivas de seu descompasso existencial. I 

Know It's Over traz uma interpretação em que Morrissey se projeta no próprio enterro (“Oh 

Mother/ I can feel the soil falling over my head”138), se despedindo de algo que na verdade, 

nunca começou (“And it never really began/ But in my heart it was so real”139) e que mesmo 

com todas suas marcas distintivas (“If you're so funny/ Then why are you on your own 

tonight?/ And if you're so clever/ Then why are you on your own tonight?/ If you're so very 

entertaining/ Then why are you on your own tonight?/ If you're so very good-looking/ Why do 

you sleep alone tonight?”140) concluí, para si (e também para seu leitor ideal) que o amor é 

 
133 “No dia que sua mentalidade/ Estiver combinada com seus desejos biológicos/ Chega mais” . Citação à 

canção presente em Meat is Murder (EMI, 1985). 
134 “Por favor, por uma vez na minha vida”. Citação à canção presente em Meat is Murder (EMI, 1985). 
135 “Sem esperanças e sem machucar: apenas outro alarme falso”. Citação à canção presente em Strangeways 

Here We Come (EMI, 1987). 
136 “Quando você anda sem graça / Nas ruas onde você foi criado / Tive um sonho muito ruim / Durou 20 anos, 7 

meses e 27 dias / Eu nunca, estou sozinho, e eu Nunca, nunca oh ... Eu nunca tive ninguém”. Citação à canção 

presente em The Queen Is Dead (EMI, 1986). 
137 “It´s now, now, it´s all happening now!The 60´s? Bullshit! The 70´s? Bullshit! The 80´s? Bullshit – except for 

The Smiths, maybe”. Uma das melhores declarações de amor que conheço aos Smiths é esta, feita por Jeff 

Buckley, durante um show ao vivo em Chicago. Essa apresentação, gravada em uma fita cassete para mim (não 

me lembro mais quem...) no final dos anos 1990, foi minha porta de entrada para o universo espetacular de 

Buckley, até hoje um dos meus artistas favoritos. É um momento onde ele responde a platéia, que pedia para ele 

tocar alguma de suas inesquecíveis versões que fazia de outros colegas e ele responde dessa forma – defendendo 

radicalmente o ‘agora’, mas com uma nostalgia evidente pela banda de Manchester. De todas as muitas versões 

que já fizeram de Morrissey e cia, talvez a melhor, mais profunda e bonita, seja a de Buckley cantando I Know 

It´s Over. Uma ousadia típica do rapaz, revisitar uma das interpretações mais dilacerantes do cantor dos Smiths e 

quase, quase, tomá-la para si. Ah, claro: ouvi-lo cantar o verso “See, the sea want to take me”, sabendo que ele 

morreu afogado, muito jovem, ainda no início da carreira, ganha outra dimensão, daquelas que produzem 

lágrimas automaticamente durante a escuta. Em uma publicação recente, pediram para Morrissey eleger seus 

discos favoritos de todos os tempos; entre os habituais New York Dolls, Jobriath, Patti Smith, etc lá estava 

Grace, o impecável e único álbum de estúdio feito pelo norte-americano ainda vivo. Não creio que era apenas 

retribuição ou o típico bom gosto: lindo, jovem, talentoso e precocemente morto, Jeff Buckley é um típico ícone 

morrisseyano. 
138 “Oh Mãe/ Posso sentir a terra/ Desabando sobre minha cabeça”. Citação à canção presente em The Queen Is 

Dead (EMI, 1986). 
139 “E na verdade nunca começou/ Mas no meu coração, era muito real”. Citação à canção presente em The 

Queen Is Dead (EMI, 1986) 
140 “Se você é tão engraçado/ Por que está sozinho nesta noite?/ Se você é tão esperto/ Por que está sozinho nesta 
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algo “natural and real, but não for such as you and I”141. É uma linguagem que ele não 

consegue ler (“Nature is a language, can't you read?”142, de Ask); e é algo que sempre 

trapaceia com ele (“I could have been wild and I could have been free / But nature played this 

trick on me” em Pretty Girls Make Graves143).  

Se I Know It´s Over é uma espécie de constatação realizada dentro do túmulo, Asleep 

sugere a resolução anterior, ou seja, ao que o levou a esta condição. É uma canção sobre 

suicídio, após o narrador assumir que definitivamente não está adequado a este tempo e 

resignadamente assumir que, melhor do que farejar a morte, lamentar pelo que passou ou não 

teve, talvez seja mais fácil tentar encontrá-la de vez. Para além, é uma peça elegíaca ao 

sentimento nostálgico, uma canção estruturada musicalmente como um noturno, um modelo 

de composição erudita típica dos românticos do século XIX, caracterizada pelo protagonismo 

do piano e pela evocação e inspiração noturnas que se encerra com uma caixinha de música 

(um dispositivo antiquíssimo) ressoando as notas de Auld Lang Syne, tradicional canção 

europeia de Ano Novo, ou seja, é um hino otimista ao futuro e ao que virá. Sua citação é 

amargamente irônica por propor um brinde, mas em um outro mundo e em um outro 

tempo144.  

 

  
Sing me to sleep 

Sing me to sleep 

I'm tired and I 

I want to go to bed 

Sing me to sleep 

Sing me to sleep 

And then leave me alone 

Don't try to wake me in the 

morning 

'Cause I will be gone 

Don't feel bad for me 

I want you to know 

Deep in the cell of my heart 

I will feel so glad to go 

 
noite?/ Se você é tão divertido/ Por que está sozinho nesta noite?/ Se você é tão atraente/ Por que dorme sozinho 

nesta noite?” Citação à canção presente em The Queen Is Dead (EMI, 1986). 
141 “O amor é algo natural e real/ Mas não para aqueles como eu e você”. Citação à canção presente em The 

Queen Is Dead (EMI, 1986). 
142 “A natureza é uma linguagem/ Você não consegue ler?”. Citação à canção presente em The World Won´t 

Listen (EMI, 1987). 
143 “Eu poderia ter sido selvagem/ Eu poderia ter sido livre/ Mas a natureza sempre faz seus truques comigo”. 

Citação à canção presente em The Smiths (EMI, 1984). 
144 Na última década, Asleep ganhou uma ‘sobrevida’: foi a porta de entrada da obra dos Smiths para parte da 

geração Iphone por sua presença na trilha sonora do filme “As Vantagens de Ser Invisível” (Stephen Chbosky, 

2012). Um belo e sensível uso em um belo e sensível filme, diga-se; mais uma película que reforça a vocação 

dos Smiths em sonorizar narrativas do tipo ‘coming of age’, focadas em retratar os dramas geracionais de jovens 

na transição para a vida adulta. Nada melhor que um adolescente perpétuo como Morrissey, para citar Reynolds 

(2006) nestas horas: eu fui um desses e vi minha filha ser também. Amamos este filme...  
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Sing me to sleep 

Sing me to sleep 

I don't want to wake up 

On my own anymore 

There is another time 

There is a better world 

Well, there must be 

Bye,Bye...145 

  

É preciso sublinhar que muito da efetividade da expressão do pathos nostálgico e 

reflexivo através do enquadramento da música pop pelos Smiths está conectado com a 

capacidade dos textos de Morrissey encontrarem uma forma de equivalência ou no mínimo 

um diálogo coerente na música construída pelo grupo. Nessa direção, destacamos o 

alinhamento entre ele e o guitarrista Johnny Marr, responsável pela parte sonora da parceria e 

líder musical do grupo. Uma das marcas mais importantes no trabalho de Marr é, assim como 

Morrissey, sua ‘inglesidade’: uma capacidade de estabelecer continuidade entre sua música e 

a de outras cenas, subgêneros e músicos britânicos.  

Como sublinha Mazey (2020), desde a década de 1970 tenta-se estabelecer, como 

orientações mais ou menos estáveis de subgêneros musicais, as formas de inglesidade na 

música popular do pós-guerra, muito em função do uso dela em produtos audiovisuais. Entre 

as possíveis categorizações sugeridas se destacam as nuances de realismo social presentes no 

rock e no rhythm & blues de grupos como The Who e Rolling Stones; o revival de música 

vaudeville e music hall bastante praticado por grupos como os Kinks, ou o som do folk rock, a 

balada narrativa inglesa, de artistas como Pentangle e Fairport Convention, por exemplo. Os 

Smiths, através de Marr, trouxeram todas estas possíveis categorias para suas canções 

(London como exemplo do primeiro tipo; Frankly Mr Shankly do segundo), com atenção 

especial à última, uma dimensão particularmente nostálgica, por recuperar marcas da música 

rural da Grã-Bretanha, pautadas por arranjos delicados de instrumentações acústicas e de 

temáticas por vezes pastorais O resultado desta filiação pode ser ouvido em canções como 

Back To The Old House e Stretch Out And Wait. 

A técnica de Marr, que se tornaria um dos guitarristas mais influentes de sua geração, 

possui débito assumido com estas características sonoras. Mesmo usando majoritariamente a 

guitarra, transpõe expedientes típicos do violão (como o uso de dedilhados e arpejos) e se 
 

145 “Cante para eu dormir/Cante para eu dormir/ Estou cansado e eu/Eu quero ir para a cama/Cante para eu 

dormir/Cante para eu dormir/E então me deixe em paz/Não tente me acordar de manhã/Porque eu terei ido/Não 

se sinta mal por mim/eu quero que você saiba/No fundo da célula do meu coração/Eu vou me sentir tão feliz em 

ir/ Cante para eu dormir/Cante para eu dormir/Eu não quero/Acordar sozinho/Cante para mim/Cante para 

mim/Eu não quero/Acordar sozinho/Não se sinta mal por mim/eu quero que você saiba/No fundo da célula do 

meu coração/Eu quero muito ir/Existe outro mundo/Existe um mundo melhor/Bem, deve haver/Bem, deve 

haver/Bem, deve haver/Bem, deve haver/Nós vamos/Bye bye”. 
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baseia na combinação de acordes maiores (típicos do rock) com os acordes menores (típicos 

do folk), muitas vezes inusitados aos sistemas harmônicos destes gêneros – Heaven Knows I'm 

Miserable Now é um bom exemplo nesse sentido. Além disso, tem como prática trabalhar 

harmonia e melodias ao mesmo tempo, um recurso elaborado e inusual entre guitarristas, 

‘abusando’ do uso de capo trastes, combinações específicas de guitarras e  amplificadores, 

afirmando sempre o desejo de experimentar em estúdio, como na gravação de How Soon Is 

Now? com suas misturas de pedais de distorção, edições múltiplas de fitas de gravação e uso 

de técnicas pouco comuns: 

 
Assim como não existe uma única influência nas letras de Morrissey, 

estilisticamente, Marr reunia muitas disciplinas e técnicas diferentes para 

criar uma magia só sua, como uma assinatura. O que costuma ser descrito 

como o ‘som de Marr’ é seu uso dos acordes arpejados; fazer um acorde de 

guitarra tocando rapidamente as notas individuais que o formam em vez de 

todas juntas aos mesmo tempo, fazendo piruetas nos acordes em que outros 

simplesmente penavam. (GODDARD, 2013, p.349) 

 

 

Para além das questões que se referem à um encontro de intencionalidades – como a 

citada inglesidade – e as referências comuns de ordem técnica ou material, existia uma relação 

afim entre Marr e Morrissey em como se expressar emocionalmente no ato de fazer música. 

Essa conexão se dava através do reconhecimento compartilhado de uma tristeza interior, um 

pathos ligado ao sofrimento e a possibilidade de encontrar beleza na melancolia e na 

nostalgia. Como Marr assume: 

 
Nós dois compreendíamos isso. Conversávamos sobre isso com frequência, 

sobre a diferença entre depressão e melancolia. Falávamos que a depressão é 

inútil, mas que a melancolia é um sentimento de verdade, um lugar real; um 

lugar criativo que lida com imagens e aspectos criativos da personalidade. 

Eu simplificava as coisas dizendo: ‘É aquela sensação que se tem quando 

estamos cruzando Manchester com a cabeça recostada na janela de um 

ônibus em uma manhã de quarta- feira, no mês de novembro, com a chuva 

caindo’. A maioria das minhas músicas era assim porque eu passava muito 

tempo fazendo exatamente isso. Nesse aspecto, meu conceito e o de 

Morrissey a respeito da melancolia era absolutamente o mesmo. 

(GODDARD, 2013, p.349) 

 

Ainda sobre a dinâmica entre letra e música, Morrissey falou sobre o parceiro: 

“Sempre tenho a impressão de que enquanto consigo botar ovos, Johnny consegue fazer 

omeletes” (GODDARD, 2013, p.349). Assim talvez seja importante pontuar que, apesar do 

encontro da dupla ser marcante na faceta mais triste ou sombria, Marr também não se furtava 

em talentosamente ‘reproduzir’ humores diversos no instrumento, como raiva (The Queen Is 

Dead), humor (Vicar in a Tutu), leveza (Girlfriend in a Coma), que dialogavam de forma 
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nítida com as narrativas do letrista. Também por isso, parece importante sublinhar que a 

história dos Smiths é  também a história da cumplicidade entre os dois e exibe uma curiosa 

circularidade nesta dimensão. 

Sua trajetória fonográfica se inicia com Hand In Glove e seus versos que indicam a 

declaração de parceria entre eles (“And everything depends upon/ How near you stand to 

me”; “Yes we may be ridden by rags/ But we got something they'll never have”146); e pode ter 

seu ponto final observado através da última canção presente no último disco completo 

gravado por eles (novos singles sairiam posteriormente) em outra música que novamente fala 

da relação dos dois.  Ou melhor: é a definição final dos sentimentos que Morrissey possuía 

por Marr, em um momento em que o vínculo entre eles caminhava para desacordos que 

selariam o fim do grupo, pouco tempo depois do lançamento de Strangeways Here We Come.  

De maneira distinta (mas que soa propositadamente) referencial, Morrissey repetia em 

I Won't Share You a promessa feita na primeira canção lançada pelos dois e voltava a 

tematizar o pacto que selaram desde que o guitarrista apareceu na Kings Road, em Stretford: 

garantia que iria lutar “until the last breath”147 e que, assim, não abandonaria o que 

construíram durante cinco anos como cúmplices (“I won't share you/ With the drive and the 

dreams inside/ This is my time”148). Neste último verso, é possível notar um detalhe 

instigante. Se como mostramos até aqui a inadequação temporal é um dos maiores motes da 

obra cunhada pelos dois, neste momento temos, de uma maneira surpreendente, Morrissey 

afirmando que aquele era finalmente o seu tempo. Quando examinado sob a lógica dos 

acontecimentos subsequentes à esta gravação – o fim do grupo –  a constatação soa 

ironicamente como uma súplica em relação á continuidade, mas também  uma espécie de 

comprovante definitivo e irônico do quão central a questão do deslocamento, do descompasso 

entre espaço e tempo, os Smiths eram atravessados, inclusive dentro de sua própria trajetória.  

Quando finalmente Morrissey se convencia e comunicava de que aquela era a hora e a 

vez dos dois (e, portanto, dos Smiths) também testemunhava o começo da separação entre 

eles. Para além, impressiona pensar que os versos finais de ambas as canções denotam uma 

ideia de ausência: na primeira, surge como uma premonição (“And I probably will never see 

you again”149) e posteriormente, como uma despedida e sinaliza também um desejo que nunca 

 
146 “E tudo depende/ Do quão perto você estará de mim”; “Sim, podemos estar vestidos em trapos/ Mas temos 

algo que eles nunca terão”. Citação à canção presente em The Smiths (EMI, 1984) 
147 “Lutarei até o último respiro”. Citação à canção presente em Strangeways Here We Come (EMI, 1987) 
148 “Não compartilharei você/ Com a ambição e os sonhos que tenho/ Este é meu tempo”. Citação à canção 

presente em Strangeways Here We Come (EMI, 1987) 
149 “Provavelmente nunca mais te verei”. Citação à canção presente em The Smiths (EMI, 1984) 
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foi realizado (“I'll see you somewhere, sometime, darling”150), já que tanto Morrissey quanto 

Marr já negaram diversas vezes qualquer rumor sobre uma volta do grupo. De 1982 até 1987 

os Smiths existiram como uma banda em atividade; após este período, tornaram-se parte 

daquilo que performaram (e desejaram) em diversos momentos de sua trajetória, como 

examinamos nesta seção: uma memória importante no tecido da cultura pop. Tais lembranças 

são frequentemente sentimentalizadas por seus nostálgicos admiradores através de novos 

modos disponíveis de expressar esse pathos, especificamente no contexto das redes sócio 

técnicas, onde se alinham uma cultura retromaniaca e as diferentes maneiras de fruição 

musical. Nos próximos capítulos pretendemos analisar como se dá esse arranjo. 

 
150 “Te vejo em algum lugar, em alguma hora, querido”. Citação à canção presente em Strangeways Here We 

Come (EMI, 1987) 
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4.  To die by your side, it´s such a heavenly way to die151: música e memória 

no ambiente da cultura digital  

 
I´ve got the 21st century breathing down my neck 

I must move fast, you understand me 

I want to go down in celluloid history152 

(Morrissey/ Marr) 

 

Nos capítulos anteriores, exploramos a nostalgia como um balizador discursivo, lírico, 

sônico e material para os Smiths, afirmando-a como a expressão de uma memória fortemente 

sentimentalizada em relação ao passado singular ou coletivo. Nosso horizonte de análise se 

desdobra, a partir de agora, sobre a percepção deste pathos nostálgico em relação a banda, 

que encerrou suas atividades há mais de três décadas (e nunca, apesar de apelos e comoções, 

não se rendeu a um revival153) e de como esse sentimento continua mobilizando e engajando 

afetos por parte de seus fãs, se constituindo assim como um exemplo potente da força 

retromaníaca que se impõe típica na música pop atual.  

Nosso objetivo final é mostrar empiricamente que, assim como a nostalgia esteve 

presente como modo performático do grupo quando em atividade, ela também é uma sensação 

frequentemente recorrida pelos fãs no intuito de se referir ao grupo nas redes sociotécnicas – 

especificamente no YouTube – estabelecendo uma espécie de continuum temático e 

sentimental coerente que também se apresenta como uma engrenagem efetiva na permanência 

dos Smiths na relevância pop. Para analisar de forma mais minuciosa esta questão, 

selecionaremos, no último capítulo, um conjunto de videoclipes do grupo postados nesta 

plataforma e,  a partir deles, estabeleceremos um recorte de comentários feitos pelos usuários 

que explicitam a reminiscência nostálgica. Deste modo, intentamos sublinhar a nostalgia 

como um campo que modula diversas sensibilidades do sujeito contemporâneo, e avaliar 

como esse pathos se conforma diante das relações entre arquivo e memória em relação à parte 

do repertório audiovisual do grupo britânico.  

Antes, pretendemos examinar nesta seção o papel da música como componente vital 

da expressividade e lembrança individual das pessoas; sua agência como moduladora de 

 
151 “Morrer ao seu lado é uma forma divina de morrer”. Citação à There´s a Light That Never Goes Out, presente 

no disco The Queen Is Dead (EMI, 1986). 
152 “Eu tenho o século 21 me apressando/ Tenho que ir rápido, você me entende/ Eu quero entrar na história do 

celuloide”. Citação à Frankly Mr Shankly, presente em The Queen Is Dead (EMI,1986) 
153 Diversas ofertas para a reunião entre Morrissey e Johnny Marr surgiram desde 1987; uma das mais 

chamativas foi feita em 2012, pelo festival norte-americano Coachella. Especializado em promover revivals 

históricos (e antes ‘impossíveis’) no pop, o evento prometeu, além de uma quantia financeira astronômica, servir 

apenas comida vegetariana em seus dias de realização, como um agrado à Morrissey: 

<https://rollingstone.uol.com.br/noticia/coachella-teria-se-oferecido-para-fazer-um-festival-100-vegetariano-se-

morrissey-se-reunisse-johnny-marr/> 
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sensíveis singulares, onde memória e constituição do self se entrelaçam de forma marcante, no 

sentido de entender que canções pop são frequentemente significantes de experiências vividas 

coletivamente ou individualmente. Como fotografias ou anotações em diários, a música tem 

uma função mnemônica onde ouvir registros ajuda a inscrever e invocar eventos, emoções e 

humores específicos (DENORA, 2001; VAN DIJCK, 2006). Assim, se a lembrança 

fortemente sentimentalizada ascende como um elemento marcante na identidade da vida 

contemporânea, é porque também atravessa a cultura pop, como mediação e modulação de 

sensíveis dos amantes de música e parte da constituição destes como “sujeitos pop” 

(ALBERTO, 2021). 

 Além de compartilhar, ouvir, trocar e falar sobre música, dividir suas memórias sobre 

ela pode ser também uma forma de ritualizar seu uso, criar uma sensação de pertencimento, 

ao conectar o senso de identidade de uma pessoa a uma comunidade, uma geração, a um 

espaço e tempo específicos. Ao mesmo tempo a era da música gravada é também uma 

oportunidade para, através de um complexo espesso de sistemas midiáticos, redes 

sociotécnicas e demais dispositivos interacionais, amantes de música voltarem para os antigos 

tempos/espaços que cumpriram papéis importantes ao dimensionar suas existências.  

Diante disso, apontamos um lugar de inscrição da nostalgia neste processo, diante da 

possibilidade de expressão da memória em um cenário de tecnologias que proporcionam um 

campo extenso de novas investigações, assumindo como inseparáveis os âmbitos das 

mensagens e dos meios no tecido comunicacional. Propomos examinar um espaço que 

acomoda as dimensões deste  pathos nostálgico dos admiradores dos Smiths através de suas 

interações, a plataforma YouTube, notando-a como reveladora de uma marca importante da 

mediação digital contemporânea, na articulação entre o acesso ao arquivo e a expressão da 

memória pessoal e coletiva. Entendemos que uma dimensão espessa deste arranjo está nas 

narrativas autobiográficas e nostálgicas nos comentários dos vídeos, que se impõem como 

testemunhas da permanência do afeto à determinados aspectos da cultura pop – e 

especificamente nos interessar visibilizar as reminiscências sobre o grupo britânico. 

A rememoração sentimentalizada é seguramente mais um efeito na longa lista de 

sentidos possibilitada pela presença cotidiana da música em nossa sociedade (DENORA, 

2001), de modo que nos interessa primeiramente situar esta como potente estímulo para s 

memórias do passado, através de situações geradas no presente. A nostalgia, neste 

encadeamento lógico, ascende de um ‘agora’ (a escuta de uma canção, a audiência de um 

vídeo) em busca de um ‘antes’ (as experiências passadas: onde eu estava quando estes 

elementos sonorizam minha vida; com quem eu estava; o que aconteceu) e atesta que as 
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pessoas também se tornam conscientes de suas memórias emocionais e afetivas, pessoais e 

coletivas, por meio da música pop.  

Dessa maneira, talvez seja necessário sublinhar que o início de uma discussão sobre a 

memória implica necessariamente em dimensionar a noção de que memória iremos tratar 

aqui. Em uma definição simplificada, memória, segundo a literatura clínica e biológica, diz de 

uma capacidade cognitiva, o processo de aquisição de determinado conhecimento como parte 

do desenvolvimento intelectual de um ser vivente. Constitui-se em sistemas de características 

neuropsicológicas relacionadas ao funcionamento mais amplo de um corpo (assim como o 

raciocínio ou a linguagem) e que no campo dos estudos biológicos se estabelece a partir de 

semânticas próximas (mas não exatas) ao que propomos aqui: temporalidade, armazenamento, 

capacidade etc. Mas se trabalhamos a ideia de um pathos nostálgico, ou seja, uma espécie de 

ordenação sentimental para a ideia de memória, se faz importante afirmar que tomamos-a 

como prática, como uma forma socialmente adotada de articular o passado ao presente.  

Se os estudos relativos ao tema remontam à antiguidade clássica, em autores como 

Platão154, a ciência, nos séculos seguintes vai apresentar diversas outras linhas de análise a 

respeito do tema, como as noções de memória primária e secundária de James (1890), curto e 

longo prazo (HEBB, 1949) ou os modelos cognitivos complexificados de Broadbent (1958) e 

Atkinson & Shiffrin (1968). A estas noções se compõe um arranjo entre as “classificações 

mentais e as classificações sociais que estabelecem e a organização de representações simples 

relacionadas ao cosmo ou ao ambiente de uma sociedade examinada” (HALBWACHS, 2006, 

p. 8), de onde a memória nos remete ao mundo das experiências humanas e das formas 

cotidianas de invocar o passado (RICOEUR, 2000). 

É neste enquadramento que a música e os vídeos dos Smiths no YouTube nos 

interessam: como catalisadores da lembrança pessoal que atuam como uma mediação notável 

para os selves contemporâneos. Nessa direção, tomamos como exame aqui as reminiscências 

do passado, que processam-se no pensamento de cada um, no momento presente e que dão a 

ver a capacidade (e a necessidade) de armazenar dados ou informações referentes a fatos 

vividos anteriormente. No caso da música, assim como em diversas outras situações, não 

apenas armazenamos um som ouvido; nossas memórias também retêm reações emocionais a 

 
154 Em “”Teeteto, Platão (2007) faz uma analogia entre a memória e um aviário, onde os pássaros seriam 

memórias específicas e acessar a memória era como segurar um destes pássaros. Ou seja, trata-se de uma 

moldura teórica que diz respeito a uma visão do funcionamento da memória como um sistema monolítico, no 

qual as memórias de um indivíduo são armazenadas em um espaço tridimensional e organizadas como um 

sistema de classificação específico (como em uma biblioteca). 
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ele, bem como nosso estado mental e físico no momento da apreensão155. Nessa direção, 

sentimentos são mapas mentais que sofrem mutações a cada recordação a partir de 

determinada sensação, onde mapeamos determinados eventos em nossa consciência e isso 

possibilita constituir uma história recuperável a partir de determinados estímulos156 (VAN 

DIJCK, 2006).  

Nesse sentido, as canções são gatilhos: trazem de volta sensações que já estavam 

previamente orientadas em nós157. Se a relação entre música e memória é tema de relevo em 

um número crescente de estudos158, como aponta Van Dijk (2006), nas últimas décadas o 

registro da música popular gravada (portanto arquivada em algum dispositivo de fruição) tem 

sido avaliada como um componente vital da memória pessoal das pessoas; um elemento 

constitutivo na construção da identidade coletiva e do patrimônio cultural. Inspirados pela 

análise desta autora, tomaremos, neste capítulo, a suposição de que a inter-relação entre 

música e memória baseada na recuperação do passado do ser humano é simultaneamente 

incorporada, ativada e adaptada (ou embutida )159.  

Tal sistematização nos permite arranjar nosso exame em três seções. Primeiramente, a 

partir das leituras de DeNora (2001; 2003) sobre a eventualidade da música e em como, 

através de rotinas cotidianas e práticas conscientes e inconscientes, as memórias 

autobiográficas são incorporadas na mente das pessoas. Se a lembrança, como um processo 

humano, é um “processo ativo e interpretativo de uma mente consciente situada no mundo” 

(PRAGER, apud VAN DIJCK, 1998, p. 215), ela também se refere a uma conexão e a uma 

 
155 Durante todo o percurso desta tese, me propus um exercício da ordem do impossível: qual foi afinal a 

primeira música que escutei? Essa pergunta só pode ser respondida a partir de testemunhas, possivelmente meu 

pai e minha mãe. Como nasci no exato dia em que Elis Regina morreu, gosto de apostar que em algum lugar da 

Maternidade São Lucas a ‘maior voz de todas’ era ouvida em alguma rádio, talvez de uma enfermeira 

consternada. Mas uma dimensão talvez mais exata para o que pretendo pensar estaria em outro enquadramento: 

qual foi a primeira música da qual me lembro de escutar, e o que isso me traz? Aí teria uma resposta possível: 

Marvin, dos Titãs, tocada nos alto falantes do Instituto Letícia Santos Chagas durante a festa de encerramento do 

ano letivo, 1ª série, creio. Aos sete anos de idade, me lembro dos meus pais cantando essa música (a banda era 

um must em casa), mas principalmente, me lembro de chorar de saudades prévias por minha professora pela qual 

era encantado, a ‘Tia Flávia’. Ninguém entendeu nada na hora. Décadas depois, em uma entrevista bastante 

‘inusual’ (nunca foi ao ar...), revelei essa história para o autor da música, Nando Reis, que sorriu satisfeito. 
156 Uma nota de rodapé para a nota de rodapé acima, na verdade: fiz questão de ritualizar para minha filha (e 

contar para ela, sempre que possível) que as ‘primeira’ música que ela escutou foi Blackbird, dos Beatles. Será 

que ela sente algo diferente a cada vez que a escuta, em qualquer situação? Será que sentiu algo diferente quando 

escutou e viu Paul McCartney executando ao vivo no show que fomos? 
157 Talvez seja esta permanência de sentimentos e canções que Joni Mitchell canta em Blue: “Songs are like 

tattoos…” 
158 Van Dijk (2006) elenca, entre estudos voltados para a psicologia, a neuro cognição, antropologia um campo 

extenso de pesquisas relacionadas ao papel da música na relação entre emoção, identidade individual e memória 

autobiográfica, onde, sob perspectivas acadêmicas diferentes, atesta-se a música gravada como parte de nossa 

memória e identidade cultural coletiva (MATHER, 2004; MEYER, 1961; LIPSITZ, 1990; CONNELL; 

GIBSON, 2003).   
159 Do original embodied, enabled, and embedded 
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agência à afetos e emoções particulares, ligados a músicas específicas, uma conexão que está 

literalmente localizada no corpo – no caso, no cérebro.  

Inseparável deste complexo humano, estão os sistemas técnicos e materialidades: as 

memórias musicais são ativadas através de instrumentos, materiais, coisas para ouvir. Se o 

episódio de nascedouro da nostalgia foi inspirado pela escuta de uma velha canção campestre 

por soldados suíços, as pessoas seguem tomando consciência de suas memórias emocionais e 

afetivas por meio de tecnologias e dispositivos de escuta – estes suportes também são 

fundamentais como parte da experiência de lembrar. Afinal, músicas ou álbuns geralmente 

são interpretados como um sinal de algum tempo em parte também porque emergem de um 

contexto sócio tecnológico, tanto em sua produção quanto em seu consumo. 

Finalmente, a lembrança está sempre adaptada (ou embutida), no sentido de que os 

contextos sociais mais amplos em que os indivíduos vivem estimulam as memórias do 

passado através de quadros gerados no presente (VAN DIJCK, 2006). Em um contexto de 

interação e socialização fortemente contaminado pelas noções de retrô em diversas esferas 

sociais e por contextos comunicacionais e midiáticos que se estabelecem também como 

repositórios narrativos (e narrar é, fundamentalmente lembrar) mais ou menos permanentes, 

quando temos a internet também como um fórum típico das sociabilidades atuais. Nesta 

direção, destacamos como o YouTube se estabelece como signo deste campo social e cultural 

a partir de algumas de suas características típicas.  

Nesse sentido, pensamos a plataforma como um repositório extenso não apenas sobre 

a música, mas principalmente sobre as memórias das pessoas sobre ela, especificamente tendo 

os Smiths como objeto dessas rememorações. Para além, entendendo que seus vídeos não 

invocam simplesmente memórias singulares, mas ajudam a construir, atualizar e criar 

permanência a uma noção de memória coletiva e uma série de imaginários que contornam a 

banda. Nessa esteira, sugerimos um possível caráter heterotópico (FOUCAULT, 2011) do 

YouTube, no sentido dele se constituir como uma rede arquivística viva – uma reunião de 

conteúdos de diversos tempos e espaços que ali se acumulam –  e que assim nos oferece a 

possibilidade de conformar de forma específica o YouTube, nos permitindo denotar uma 

marca diferenciadora desta plataforma dentro do lote de redes sociotécnicas disponíveis na 

contemporaneidade. 

4.1– Time's tide will smother you160: música e memória na vida cotidiana (incorporação)  

 
160 “A maré do tempo vai sufocar você”. Citação à canção That Joke Isn't Funny Anymore (Morrissey/Marr) 

presente no álbum Meat is Murder (1985). 
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“A música começa na pessoa” 

(Christoph Khittl) 

“Because the music they constantly play, it says 

nothing to me about my life”161  

(Morrissey/Marr) 

 

A primeira epígrafe escolhida para iniciarmos esta seção nos parece, em sua síntese, 

uma inspiração para o que pretendemos tratar agora. A frase dá título à obra de Khittl (2007) 

dedicada à uma análise sobre estudos de educação musical; uma análise que percorre, de 

forma ampla, as relações entre cognição, contextos socioculturais, emocionais, experiências, 

práticas e recepções e em como estes arranjos ajudam a pensar sobre a construção da 

subjetividade musical de uma pessoa. A investigação do teórico alemão é relativa ao 

aprendizado e o ensino prático da música, mas acreditamos que essa premissa –  a música 

começa na pessoa –  pode ser singularizada em algumas das dimensões nas quais abordamos 

aqui, pois ela parece se referir, fundamentalmente, à relação associativa entre o que se escuta 

e quem/como se escuta.  

Trata-se de uma abordagem que situa a relação ser humano-música como modelada de 

forma existencial (está além e anterior da prática ou da recepção), receptiva-produtiva (pois a 

ouvimos e a praticamos) e  percebida de forma reflexiva com e perante a música como ator ou 

um agente cotidiano, no sentido de que ela nos parece inescapável da vida social. Assim, ela 

se integra a um gigantesco quadro de referências significativas que têm suas bases formadoras 

na própria constituição humana: começa na pessoa; não porque é causada ou justificada pelo 

social, e sim sendo um elemento que cimenta este último, assim como tantos outros dispostos 

na vida cotidiana. 

 A música está implicada, como sugere DeNora (2000, p. 16), em múltiplas dimensões 

do agenciamento social: sentimento, percepção, cognição e consciência, identidade, energia, 

incorporação. Age como uma presença ativa e dinâmica, que sistematiza e operacionaliza 

trajetórias pessoais ou coletivas. Nesse sentido, a autora auxilia a pensar o lugar da música 

menos como algo cristalizado ou estabelecido em parâmetros bem definidos (classe social, 

 
161 “Porque a música que eles tocam constantemente/ Não diz nada de mim ou minha vida”. Citação à Panic, 

presente no álbum The World Won´t Listen (1987) 
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etarismo, questões de gênero ou raciais) e avança no sentido de pensá– la como 

possibilitadora da compreensão sobre as subjetividades: música como substrato para o 

construto de selves, afetos e emoções; não apenas como um ‘canal’ de interações, 

significações, comunicações (DENORA, 2000). 

O que DeNora parece propor em linhas gerais é, para além de uma sociologia da 

música, uma sociologia com música, mais chaveada analiticamente na potência das 

associações do que das diferenças. Nos interessa sua aplicação por ir além de uma análise 

sobre como a atividade musical é socialmente modelada, para assumir que as propriedades 

formais da música (tom, estrutura, timbre e assim por diante) são distintas de como elas agem 

sobre quem entra em contato com elas – sem necessariamente ignorar seus “poderes 

discursivos e materiais”, que foi parte de nosso foco anterior na  visada sobre os Smiths 

(DENORA, 2003, p.36).  

Para iniciar este exame, nos parece fundamental sublinhar, primeiramente, a presença 

da música em nossas vidas em seu aspecto mais dado, mais natural, mais cotidiano. Afinal a 

conexão entre a música e a lembrança – e portanto a possibilidade de uma nostalgia ativada 

por ela, a expressão de um sentimento saudoso –  é atrelada a um aspecto que, a partir do 

estudo de Tia DeNora162, tomamos aqui como a cotidianidade da música, ou como implica o 

título da obra da autora, “Music In Everyday Life”. Isso diz de assumir o papel que ela exerce 

em situações ordinárias, pois a música está “frequentemente relacionada, através de 

convenções, a cenários sociais” (DENORA, 2000, p. 11). A autora enfatiza, ao longo de seus 

casos empíricos e análises teóricas, como o envolvimento com a música constitui indivíduos 

como agentes sociais em sua força transformadora (e manipuladora) da consciência e 

cognição.  

Ao relacionar a música como um meio em como as pessoas modulam sentimentos e 

sensações, orientando a passagem de estados emocionais (e aqui sublinhamos a nostalgia com 

uma emoção destacável dentro dessa paleta), a autora utiliza conceitos como tecnologia do 

self, veículo cultural e vida sonora interna (DENORA, 2000), explicitando o modo de como 

atores acionam a música para criar seu eu emocional e biográfico. Dessa maneira, ela 

identifica o caráter ativo da música ao apontá-la como uma tecnologia de autorregulação 

ligada à modificação e gerenciamento de estados emocionais; um processo acontecido pelas 

 
162 DeNora (2000, p. 49) apoiou sua interpretação em entrevistas realizadas com 52 mulheres nos EUA e no 

Reino Unido, destacando que essas mulheres estavam claramente conscientes do papel da música “como um 

meio de criar, melhorar, sustentar e mudar estados subjetivos, cognitivos e corporais”. 
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articulações entre “obras musicais, estilos e materiais, por um lado, e modos de agência, por 

outro” (DENORA, 2000, p. 53).  

De fato, inevitavelmente, atribuímos sentido ao mundo nos quadros de uma ou mais 

culturas, a partir de um fluxo de significações que nos constroem, cotidianamente163. Como 

cimento ativo e muitas vezes central em nossas partilhas sociais “os significados da música 

podem ser construídos em relação a coisas fora dela, como também as coisas fora da música 

podem ser construídas em relação à música” (DENORA, 2000, p. 40). Ou seja, a música 

também atua como um modo de ordenação, um meio de criar, incentivar, sustentar e 

transformar estados subjetivos e cognitivos incorporados que servem para modular e 

estruturar os parâmetros do agenciamento estético (sentimentos, motivações, desejos, afetos). 

Como nota a autora: 

Por exemplo, como devemos conceber a relação temporal entre a música e o 

zeitgeist? A música é apenas um receptáculo do espírito social? Ou pode 

assumir a liderança na formação das construções sociais – que não são 

musicais? Ou são ambos, música e social gerado por alguma força geradora 

(misteriosa e talvez mitológica)? É importante abordar essas questões de 

processo, tentar especificar como o social passa a ser inscrito no musical, se 

alguém quiser explicar como afinidades estruturais ou homologias entre 

música e formações sociais podem surgir e mudar ao longo do tempo 

(DENORA, 2000, p. 7). 

Um ponto importante reforçado pela autora é a necessidade de termos disposição para 

sermos afetados pela música, algo que não está relacionado apenas a um julgamento de 

adequação ou a um desejo momentâneo, mas acumulado durante nossa vida como um arquivo 

de dados musicais e sentimentos associados. A partir desse contexto, podemos pensar naquilo 

que ela aponta como evento musical, quando se refere aos envolvimentos e efeitos da música 

no nível da vida diária. Para DeNora (2003), ela começa nas pessoas (dividido em cinco 

componentes: um ator ou atores, compositores, ouvintes, intérpretes, analistas de música e 

outros que se envolvem ou fazem coisas com a música em ambientes específicos e sob 

condições locais) no sentido que seus recursos são encontrados nas práticas ativas de ouvir ou 

apropriar e em como a música “é ou se torna significativa para os atores que se envolvem com 

ela (...) e que altera a vida dos indivíduos envolvidos” (DENORA, 2003, p. 49). 

Dentro dessa concepção dinâmica de seu caráter social, o foco muda do que 

a música representa para o que ela torna possível. E falar de ‘o que a música 

 
163 Um exemplo possível e bem humorado (ainda que ficcional) para este argumento, seria o papel da canção 

I´ve Got You Babe de Sonny and Cher na vida do protagonista vivido por Bill Murray no filme “Groundhog 

Day” (Harold Ramis, 1991). Preso na vivência de um mesmo dia é sempre esta canção que o desperta todos os 

dias e o lembra de seu (estranho) cotidiano. 
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torna possível’ é falar do que a música ‘oferece’ (...) De modo que o 

conceito de ‘acessibilidade’ destaca o potencial da música como um meio de 

organização, como algo que ajuda a estruturar tais coisas como estilos de 

consciência, ideias ou modos de incorporação. (DENORA, 2003, p. 46–47) 

Ela enfatiza o funcionamento da própria música como agente cultural, e nessa direção, 

aponta seu lugar no sentido de construir um ponto de vista sensório para nós, sujeitos, capaz 

inclusive de alterar ou sinalizar nosso espaço-tempo de vivência. Pensemos na música como 

algo que influencia a forma como indivíduos “se conduzem, como experimentam a passagem 

do tempo, se situam no espaço e como se sentem [...] com relação a si mesmos, aos outros e 

às situações” (DENORA, 2000, p. 17). Para sistematizar este pensamento, DeNora usa o 

termo affordance164, ou acessibilidade, para compreender como os sujeitos usam a música 

para ‘estetizar– se’ ou seja, para moldarem um senso de identidade, de pertença em relação ao 

ambiente em que estão inseridos, destacando seu potencial como meio de organização, algo 

que ajuda a estruturar estilos de consciência, ideias ou modos de incorporação.  

4.1.1- It says everything to me about my life165: a lembrança como parte do evento musical  

Um aspecto interessante dos estudos de DeNora, que se apresenta quase como uma 

dimensão prática de suas referências teóricas, é a ideia de evento musical: uma sequência de 

ocorrências, possibilidades e acontecimentos nas quais a música proporciona uma mudança 

cultural, uma reestruturação da consciência singular e/ou das ideias coletivas. Nesse sentido, 

ela oferece um esquema em que propõe o desenvolvimento deste processo, relativo a 

engajamentos musicais, onde se associam uma série de fatores. 

 DeNora (2003) sugere sistematizar essa relação em fases: a) Antes do evento, relativo 

ao histórico do ator, vinculado à convenções, associações, práticas anteriores; b) Durante o 

evento, que, como ela frisa, pode ser de qualquer duração, segundos a anos e que possuem 

uma série de características próprias como os atores (quem está envolvido com a música ela 

mesma um agente qual e com que significado atribuídos pelos atores, seus atos de 

compromisso, que diz sobre o que e como está sendo feito (ouvir, responder, apresentar, 

compor, as condições locais deste engajamento (o porquê e o como ele ocorreu 

 
164 O conceito de acessibilidade, introduzido originalmente por J. J. Gibson (1958), destaca o papel constitutivo 

do ambiente na ação, na percepção e na consciência, onde a qualidade de um objeto permite ao indivíduo 

identificar sua funcionalidade sem a necessidade de prévia explicação, o que ocorre intuitivamente (por exemplo, 

uma maçaneta) ou baseado em experiências anteriores (por exemplo, os ícones de um programa de computador, 

os quais geralmente são escolhidos dentro do universo do nosso cotidiano, de acordo com a função a que se 

destinam originalmente). Assim, quanto maior for a affordance de um objeto, melhor será a identificação de seu 

uso.  
165“Diz tudo pra mim sobre minha vida”. Referência à Panic, presente no álbum The World Won´t Listen (1987)  
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aproximadamente), e o ambiente, entendido como características culturais, materiais, que 

oferecem as estruturas interpretativas; c) Após o (s) resultado (s) do evento: o que, se alguma 

coisa acontece, mais tarde, de qualquer maneira com qualquer recurso do durante.  

O esquema de alguma maneira pretende desnudar a relação entre o contexto pessoal e 

o conteúdo da música, enfatizando tanto o material sonoro quanto a agência de seus usuários, 

ou seja, o que fazem com aquilo. Como pretendemos mostrar no último capítulo, alguns 

comentários sobre alguns vídeos dos Smiths no YouTube, também por seu apego nostálgico, 

dão a ver essa acessibilidade da música: são canções que, contradizendo a segunda epígrafe 

deste subcapítulo e expondo justamente a efetividade que a banda tinha em relação a um 

público notável, falavam tudo sobre as pessoas e sobre as vidas delas. Se na música da qual 

colhemos a citação (Panic) Morrissey questionava justamente a falta de uso do que ouvia no 

rádio (e concluía, no refrão, que portanto era melhor enforcar o DJ), a banda em que ele 

cantava oferecia, enfim, as canções que salvavam vidas. 

 Em um quadro ainda mais amplo, generalizando o conceito para um nível macro de 

unidades sociais maiores, como nações ou setores coletivos significativos, um evento musical 

pode ser considerado em termos de como o envolvimento de atores coletivos166 com certas 

formas de música altera o senso de singularidade cultural desses atores (REGEV, 2013). Na 

prática, considera-se uma sequência de ocorrências nas quais a música proporciona uma 

mudança cultural, uma reestruturação da consciência e das ideias coletivas. Nesses termos, 

talvez seja possível pensar que os Smiths fazem parte de um ou mais eventos cristalizados 

como pop dos anos 1980, rock indie, pop rock melancólico entre outras chancelas que as 

pistas de dança em vários lugares do mundo, os programas de flashback das rádios, os filmes 

de John Hughes167 e, claro, os milhões de acesso em seus vídeos no YouTube, poderiam 

comprovar.  

 
166 Ilustrando esse raciocínio e pensando especificamente em quadros político-sociais, podemos pensar no 

festival de Woodstock, em 1968 ou no Rock In Rio em 1985; e em como canções tão diversas como “O Bêbado 

e a Equilibrista”, de Aldir Blanc e João Bosco, “Grândola, Vila Morena” de José Afonso ou até as recriações 

atuais da canção italiana “Bella Ciao” são marcadores fundamentais de tempos vividos. Talvez o status que 

ganharam como ‘hinos’ de suas épocas ajuda a dar essa dimensão.  
167 Um dos cineastas mais bem sucedidos da década de 1980, em filmes como “O Clube dos Cinco” (1985), “A 

Garota de Rosa Shocking” (1986) e “Mulher Nota Mil” (1987), Hughes utilizou frequentemente como trilha 

sonora artistas e bandas que eram ou se tornariam populares no período, com destaque para grupos ingleses 

como New Order, Echo and The Bunnymen e claro, The Smiths. Engenhosamente, o cineasta ‘adesivou’ 

algumas dessas bandas aos tipos adolescentes que apresentava na tela. No caso dos Smiths, por exemplo, era a 

banda favorita do personagem Duckie, de “A Garota de Rosa Shocking”, um garoto tímido, deslocado 

socialmente. A cena do personagem em seu quarto, sozinho, escutando a banda, é bastante compartilhada nas 

redes sociais, ajudando a construir o imaginário a respeito de Morrissey e cia.  
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No centro desta discussão está a percepção de que a música oferece uma gama de 

possibilidades, mas não realiza nada por si só; somos nós que privilegiamos certos usos ao 

invés de outros. Como elucida DeNora (2000, p.45), materiais não musicais, como situações, 

questões biográficas, padrões de atenção, suposições, estão todos “implicados no 

esclarecimento da força semiótica da música. Por outro lado, porém, e simultaneamente, a 

música é usada para esclarecer exatamente o que é usado para esclarecê– la”.  Ou seja, uma 

escuta, qualquer escuta, não é passiva: gera uma série de associações, toda uma cosmologia de 

significados (a força semiótica a que parece se referir a autora) que estão no intermédio entre 

o sujeito e a música.  

Ouvir música dispara uma série de atributos possíveis e típicos de nossos 

comportamentos, de forma absolutamente cotidiana e natural: dançar, chorar, sorrir, pensar, 

lembrar. Justamente por estar assentado em um arranjo orgânico e espontâneo, a escuta 

musical por vezes tem menos a ver com controle (algo que implique uma atividade em 

oposição a uma passividade) e mais a ver com uma experiência, uma prática ou usabilidade 

singulares, onde, o que fazer com a música, denota uma agência do ouvinte. Ouvir a música, 

portanto, talvez seja apenas o ponto inicial de uma série de associações possíveis. Ela possui 

propriedades que permitem ações através de seu acesso e uso, mas não é ela (sozinha) que 

causa as ações.  

Assim, através de uma perspectiva sociológica em torno da cotidianidade da música, 

tenta-se compreender a fruição musical para além dos formalismos ou os academicismos: tem 

mais a ver com sentir do que com entender, sem prejuízo ou exclusão do outro, onde 

apreciação e percepção musical devem ser compreendidas como atividades construídas 

subjetivamente que envolvem sentimentos sentidos e corporeidades. Em uma das seções mais 

elucidativas de “Music In Everyday Life”, a autora, a partir de conversas, percebe que as 

depoentes se afirmam como DJs' para si mesmas, usando a música para configurar e 

reconfigurar processos de regulação emocional, cognitivos e formação de conhecimento e 

gerenciamento de emoções.  

Sendo assim, a música mobiliza rituais, hábitos, desejos e impulsos, também a partir 

do que DeNora (2000, p.40) toma como “histórico de uso”, ou seja, nas nossas relações 

passadas com ela. Quando, por exemplo, a autora conta a história da depoente Lucy, explicita 

e ilustra a relação da personagem com a memória e a música de Schubert: a sala silenciosa, a 

cadeira de balanço entre as caixas de som, as lembranças evocadas neste cenário (o pai 

tocando piano, sua infância, etc). Estes elementos compõem o que a autora aponta como este 
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histórico de uso, onde os efeitos da música derivam da forma em que ela atua para juntar um 

leque de elementos (móveis, caixas de som, memórias, seu estado emocional, gravações 

musicais, um intervalo temporal) passados. Constitui como parte de uma prática da memória: 

a música é utilizada para mobilizar as lembranças prazerosas que Lucy aprendeu a invocar 

com a repetição do seu pequeno ritual pessoal (DeNORA, 2000, p. 41– 43).  

O histórico de uso é, portanto, uma forma de incorporação: as memórias conectadas 

com sentimentos extremos, provavelmente ficarão em nossas mentes, devido à tendência do 

cérebro em armazenar percepções sonoras junto com seus efeitos e seu impacto 

somatossensorial (VAN DIJCK, 2006). As narrativas criadas a partir dessas memórias ecoam 

experiências universais e íntimas, experiências afetivas específicas e também podem evocar o 

“clima de um tempo, local ou evento quando a música se tornou significativa (...) uma 

invocação quase proustiana do passado”168 (VAN DIJCK, 2006, p. 361), onde a escuta de 

uma música de alguma maneira retrata um anseio por uma experiência vivida em uma época 

passada.  

Para além, implica que a memória despertada ao ouvir a música pode amplificar a 

experiência auditiva ‘original’ armazenada em nós: ela atua como um inevitável marcador 

espaço temporal mas também como um inescapável investimento emocional. As 

reminiscências evocadas pelas escutas emergem como uma espécie de lembrete sônico de 

eventos, atitudes, pessoas, vivências anteriores, onde seu poder emotivo serve para 

intensificar sentimentos de nostalgia, arrependimento ou reminiscência, entre tantas outras 

sensações.  

Dessa maneira, a música também pode construir uma estrutura cognitiva através da 

qual os significados construídos (coletivamente) são transpostos para a memória individual, 

resultando em uma intrincada mistura de lembrança e imaginação, de lembranças misturadas 

com extrapolações e mitos: música e memória que invocam um período histórico pelo qual 

não necessariamente vivemos (VAN DIJCK, 2006, p. 363)169. As memórias musicais assim 

também podem ser entendidas como uma transferência intergeracional do patrimônio pessoal 

 
168 As invocações proustianas são fáceis de se entender. Difíceis são as que não são. Conseguiria particularmente 

determinar certos anos ou épocas através de músicas – e estas em servem basicamente para isso. Não são 

canções favoritas, não me lembram pessoas, ações etc. O apego e o afeto que tenho por elas são justificadas 

apenas pelo fato de me retornarem a certas ambiências, cheiros, climas, mas nada que eu consiga, objetivamente, 

objetivar. Um poder sinestésico, coisa que canções como Whiskey In The Jar na versão do Metallica ou Malibu 

do Hole possuem em mim. Não me ‘lembram’ de nada específico, apenas o mood que foi o ano de 1998. 

Também não sei explicar que mood é este, mil desculpas; apenas sinto, não entendo. Músicas que parecem ser 

apenas uma presença, não articuladas com nada. 
169 Nasci em 1982, portanto, não tenho ‘lembranças’ sobre a música imediata do período em que vim ao mundo. 

Isso não me impede de ter uma certa ‘nostalgia’ ou acionar mentalmente uma série de imaginários todas as vezes 

que escuto a gravação de “Será”, da Legião Urbana, por exemplo. 
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e coletivo, não apenas através do compartilhamento de música, mas também pelo 

compartilhamento de histórias e narrativas. Dessa forma, podemos pensar que “histórico de 

uso” se relaciona também na percepção de que a música é também passado registrado, e por 

vezes, desejo de viver o passado. Dessa maneira, o material sônico (o disco, a fita, o rádio, o 

MP3, a internet…) pode, de forma potente, reiterar o mesmo conteúdo cada vez que é tocado 

e subconscientemente transpor um ouvinte para a experiência associada à audição da música. 

Como sugere Van Dijck (2006):  

 

Muitos de nós querem que nossa memória da experiência auditiva original 

não seja contaminada pelo tempo ou pelo impacto emocional da vida. Isso é 

improvável. Em vez disso, a experiência auditiva original pode ser 

substituída por um padrão fixo de associações, um padrão que 

provavelmente ficará mais brilhante e intensamente colorido ao longo dos 

anos. A memória muda cada vez que é recuperada e seu conteúdo é 

determinado mais pelo presente do que pelo passado (VAN DIJCK, 2006, p. 

362).  

 

 Podemos tomar que uma das determinações para a recuperação memorial 

possibilitada no agora é também um outro essencial do pensamento de DeNora (2000): a 

potência da música para a criação de tipos específicos de eventos; onde seu uso no tecido 

cotidiano também se conecta com sua ativação através de determinadas materialidades, no 

sentido de que estas são as que oferecerem as molduras (mas não só) para todo o processo de 

escuta.  

4.2 What difference does it make?170: a fruição musical em redes sóciotecnicas (ativação) 

 

“Nature is a language, can't you read?”171  

(Morrissey/Marr) 

 

“A era da gravação é necessariamente uma era de nostalgia: quando o passado era tão 

assustadoramente acessível?”. A instigante pergunta de O'Brien (2004, p. 16) de alguma 

forma sumariza o fato de que os avanços tecnológicos permitem, na medida saudosista 

desejável, tentar restaurar o momento de uma inscrição emotiva de alguém em uma escuta 

musical anterior e, com isso, fazê– lo se conectar a um mundo que não está mais lá. 

Complementarmente, temos Andrade Pereira (2011, p. 36) sublinhando que “a ideia de 

 
170 “Que diferença isso faz?”. Citação à canção de mesmo título, presente em The Smiths (EMI, 1984) 
171 “A natureza é uma linguagem, você não consegue ler?”. Citação à Ask, presente em Strageways Here We 

Come (EMI, 1987) 
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memória na modernidade é inexoravelmente ligada, também, a essa ideia de capacidade de 

‘fixação’ de experiências passadas, apontando para uma origem das coisas”. Lembrar é ter, 

afinal.  

Diante das novas dinâmicas do que pode ser tomado como as possibilidades de 

registro, acesso e memória da música pop, estas notações sobre o poder de sedução que o 

passado possui nos parecem fundamentais para pensarmos a constituição da nostalgia como 

uma marca típica e importante da sociabilidade contemporânea. Muito em função da fixação 

das experiências possibilitada por diversos meios de comunicação e de transmissão de dados e 

informações, retornar ao passado tornou-se um gesto comum na lógica de consumo e fruição 

musical, assim como também reavaliar este passado. Como já notou Reynolds (2011), a ideia 

de retromania não é exclusiva dos tempos atuais, mas é bastante intensificada pela presença 

da tecnologia e das novas possibilidades de arquivamento de informações. Lembrar é ter e ter 

onde guardar também.  

Neste caso, diante da configuração cotidiana de redes sociotécnicas, avançar também 

significa possibilitar retroceder de forma ainda mais profunda. Trata-se de um arranjo que, 

inclusive, torna visível as dimensões paralelas entre de progresso e regresso, o ciclo histórico 

a que se refere Benjamin diante do quadro de Klee: viver o futuro significa também que temos 

acesso muitas vezes inédito a um longo passado. Se antes nos debruçamos sobre o porquê da 

nostalgia, agora jogamos luz ao como. Afinal, se os reservatórios ou mapas mentais que 

guiam as preferências e afetos musicais que construímos ao longo da vida se vinculam a 

configurações tempo-espaciais, eles estão inevitavelmente associados não apenas às 

experiências vividas e compartilhadas: as memórias relativas a estas vivências também se 

referem aos materiais que as envolveram.  

Pensemos nos ritos performativos das escutas compartilhadas (FRITH, 1996), como a 

música ouvida com a família no rádio da casa ou do carro na primeira hora do dia, os boom 

boxes do primeiros hip hopers ou os álbuns de vinil importados comprados de forma 

cooperativa entre jovens menos endinheirados. Pensemos nas experiências singulares do 

adolescente trancado no seu quarto passando a tarde com a vitrola e os discos, no walkmen no 

ônibus de viagem, no MP3 player, no celular ou no YouTube. São objetos que tem agência172, 

 
172 Sobre o afeto pelas materialidades, me lembro dos meus amigos fissurados em sistemas de som e em novos 

dispositivos de escuta, os audíofilos. Gente que possuí um amor por essas ‘máquinas subjetivantes e 

subjetivadas’ (Foucault ou Deleuze? Não me lembro). Gente que venera empresas de aparelhos musicais. Gente 

que vive reafirmando que ‘ouvir música é uma coisa, senti-la através de um bom som é outra’. Gente que é um 

pé no saco, enfim, pelo menos no que se refere á estas ‘regras’. Um deles é meu grande amigo Terence. 

Obviamente, Terence é o maior fã de Rush que conheço; repare que geralmente o audiofilo é aquele que ‘curte 

música boa’, sendo que ‘música boa’ é ‘música de músicos’, ‘música de virtuoses’. Não me tornei um audiofilo, 



166 
 

que estabelecem relações entre nós e o mundo, enredam nossas lembranças: constantemente 

nos dizem que coisas e conteúdos não se encontram divorciados e atribuem, comumente, 

significados à memórias musicais. 

 As materialidades, os meios técnicos, são agentes essenciais no que se toma como a 

ativação no complexo de entendimento dos processos de memórias musicais, seguindo a 

pauta sugerida por Van Dijck (2006). O interesse central na ideia de ativação recai, para falar 

com Pereira de Sá (2014, p. 541), na “vida secreta dos objetos” e na importância de também 

“fazer falar artefatos tais como técnicas de gravação, instrumentos musicais, partituras, além 

das múltiplas práticas de produção, de armazenamento e de circulação da música”. Assim, a 

era da gravação e a capacidade de fixação citadas anteriormente, remetem objetivamente aos 

suportes técnicos, aos meios que nos oferecem representações das lembranças e que nos 

permitem ativar reconhecimentos do passado.  

Especificamente em nosso estudo, sublinhamos a relação entre tecnologias e os atores 

humanos dentro do contexto de escuta musical na contemporaneidade, onde daremos destaque 

ao papel da mediação dos objetos na construção de nossa experiência musical. Ou, para voltar 

a algumas das premissas mais consagradas de McLuhan (1964, p. 76), queremos reafirmar 

que “as tecnologias são meios de traduzir uma experiência para a outra” e todos os meios “são 

metáforas ativas em seu poder de traduzir a experiência em novas formas”. Nessa direção, o 

teórico propõe que uma extensão tecnológica deve ser entendida principalmente como um 

novo modelo gramático a propor padrões de organização e de disponibilização de 

informações; uma linguagem que pode ser interpretada como uma lógica de operação dos 

signos e produz mensagens.  

A importância em compreender este complexo nos meios de comunicação reside em 

notar com clareza o papel que um novo meio desempenha nos “processos de subjetivação, de 

produção de novas sensorialidades e de representações sociais, questões que nos ajudam a os 

situar como fatores determinantes daquilo que se entende como realidade” (ANDRADE 

 
mas sim um admirador do Rush – culpa do meu amigo, nessa ele ganhou. Sendo assim, não consigo mais escutar 

Spirit Of The Radio, escrita pelo falecido Neil Peart (o ídolo maior do baterista Terence), sem ligar um ponto no 

outro. Trata-se de uma das melhores notações sobre as materialidades da música em seus versos como “Invisible 

airwaves crackle with life/Bright antenna bristle with the energy/Emotional feedback on timeless 

wavelength/Bearing a gift beyond price, almost free” (Ondas invisíveis no ar soam com vida/Antenas luminosas 

cheias de energia/Resposta emocional num comprimento de onda eterno/Trazendo um presente sem preço, quase 

de graça) e “All this machinery making modern music/Can still be open-hearted” (Todo esse maquinário fazendo 

música moderna/Ainda pode ser gentil). Me lembro do Terence cantando essa música emocionado durante o 

show do Rush que assistimos juntos, e me emociono também. Não a ponto de comprar um aparelho de som que 

custe 42324 boletos de condomínio; mas ainda assim me emociono.  
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PEREIRA, 2004, p. 151). Entendemos aqui que escutar música através de uma plataforma 

como o YouTube possui particularidades experienciáveis que a difere de fazer a mesma coisa 

em outras mídias: no mínimo, posta o ouvinte diante de outros contextos, oportunidades para 

novos usos e rituais, além de exigir o domínio de uma linguagem diferente dos toca-discos, 

das fitas cassetes etc. Dessa maneira, cada nova relação sociotécnica propõe modos de estar 

no mundo que exigem um domínio ou ao menos um reconhecimento destas linguagens 

exigidas pelos meios técnicos.  

Para além, quando fala em uma “tecnologia da explicitação (...) através da tradução da 

experiência sensória imediata em símbolos, a totalidade do mundo pode ser evocada e 

recuperada, a qualquer momento” (MCLUHAN, 1964, p. 77), McLuhan sugere que as 

alterações nas tecnologias de comunicação não apenas proporcionam novos modelos de 

subjetividade como um todo, mas também outras formas de consciência. Em particular, com a 

entrada em cena dos meios eletrônicos, com outras e explícitas formas de perceber, processar 

e estocar informações. Ou seja, a ideia mcluhaniana de consciência parece intimamente 

relacionada com a possibilidade de expansão da memória, em diversos sentidos.  

 Andrade Pereira (2004) entende que esta consciência seria uma propriedade no 

cérebro, resultado das conexões entre diferentes formas de memórias: memória de longo 

prazo, memória de curta duração ou recente, memória de trabalho, memória episódica e 

memória semântica. Seu propósito seria, a partir desta rede ampla, oferecer os diferentes 

sentidos que ao longo da vida se apresentam para as coisas e para si mesmo. Afinal, é pela 

memória que nos orientamos no mundo (lembrar é saber; saber é lembrar), no sentido de que 

ela nos oferece os significados e nos torna funcionais: receptáculo e bússola das experiências.  

 

Há que se produzir, com tal experiência, um saber que responda, 

minimamente, questões do tipo: o que se é? o que se busca? por onde ir?... 

Tal perspectiva, aliás, permite a adoção da ideia de que seria a memória a 

estrutura a garantir uma identidade mínima a um dado sistema, entendendo, 

no caso, a consciência como a instância que responde por uma certa noção 

de identidade em um sistema humano. (ANDRADE PEREIRA, 2004, p. 

153) 

 

Se a memória nos diz quem somos e os meios são extensões de nossos sensíveis, é de 

se considerar que ambas noções (ser e lembrar) também foram estendidas a estes meios; e é 

preciso reforçar seu dimensionamento no contexto da cultura digital contemporânea. Assim, 

quando o teórico afirma o potencial dos aparatos de transmissão e transformação baseado em 

sua capacidade de armazenar experiência, transferindo “todo espetáculo para uma memória de 

computador” (MCLUHAN, 1964, p. 79), parece estar de alguma maneira preconizando 
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ambientes socio-técnicos absolutamente cotidianos no tecido social contemporâneo, como o 

YouTube. Afinal tais plataformas também podem ser vistas como extensores do rememorar e 

com isso trazem para o centro do campo comunicacional discussões como arquivamento, 

processamento de informações, modos de cognição e práticas interacionais.  

Isso posto, se faz importante sublinhar que a tecnicidade dos meios inaugura uma nova 

gramática através de um léxico próprio de imagens, ícones e signos no acesso à memória, que 

revela aspectos individuais e coletivos dos agentes sociais, em paralelo aos próprios agentes 

técnicos. Como nota McLuhan, o meio é a mensagem porque é o configurador e controlador 

da proporção e da forma das ações e associações humanas e “a mensagem de qualquer meio 

ou tecnologia é também a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia 

introduz nas coisas humanas” (MCLUHAN, 1964, p. 21).  

 

4.2.1- I´ve got my right to take my place in the human race?173: a vida secreta dos objetos e 

a Teoria Ator-Rede 

 

A título introdutório, o conjunto de questões suscitados por esse breve retorno teórico 

e a discussão acima delineada torna-se útil por permitir ao pesquisador ir, como sugere Pereira 

de Sá (2014, p. 541), “além das dicotomias muito comuns na abordagem da relação entre 

técnica e cultura; entre sujeitos e objetos”. Pensar na multiplicação dos mediadores no 

processo de escuta musical e nos efeitos colaterais que isso supõe (como as narrativas 

nostálgicas rastreadas no YouTube) inclui um olhar atento para a tal vida secreta dos objetos,  

como forma de assumir que os processos de mediação sonora são fundamentais para a 

construção da nossa experiência musical.  

Como sugeriu Miller (2007), os trecos, troços e coisas não apenas nos representam, 

mas fazem parte do que somos: o sentido se constrói também a partir das materialidades e não 

em oposição a elas. Assim, se faz necessário entender que o processo de escutar uma música, 

se lembrar de vivências e compartilhar essas memórias, mais do que nunca, é parte de um 

complexo comunicacional emoldurado sócio tecnicamente em múltiplas formas de 

agenciamento, construídas a partir da experiência musical e biográfica e os meios técnicos. 

Nesse sentido, é possível uma aproximação oportuna e importante com a ideia de associação, 

referente ao hibridismo relacional entre humanos e não-humanos, como proposta por autores 

como Tarde, DeLanda, Callon, Law e como destacamos aqui, Latour.  

 
173 “Eu tenho direito de ter o meu lugar na vida huma”. Referência à Bigmouth Strikes Again, do disco The 

Queen Is Dead (EMI, 1986) 
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Entendemos aqui que homem e máquina são atores e agentes nas montagens que 

constituem, em uma acepção mais ampla, a relação complexa entre as micro e macro 

dimensões do social (LATOUR, 2012). Como sugere Pereira de Sá (2014, p.540), falamos de 

um corpo teórico que busca entender como “a sociedade se torna sociedade – ou seja, como as 

associações se constroem e quais os vínculos que se estabelecem entre os atores, enfatizando, 

assim, o caráter processual e performático dos coletivos tanto quanto a agência dos atores que 

atuam e alteram uma rede associativa a cada momento”. A partir de uma espécie de 

antropologia da técnica e da ciência (ou uma tecnicização das possibilidades dos estudos 

humanos), Latour (2012) frisa a importância de não privilegiar tanto o materialismo (a 

hegemonia da tecnologia sobre o humano) quanto o humanismo (a inversão da lógica 

anterior) ao se pensar nessa montagem, evitando uma condição destacadamente ou de 

antemão antagônica entre homem-máquina nos processos de associação.  

Ele joga luz mais ao hibridismo resultante da associação dos elementos participantes 

do que a força das dicotomias – entendendo estas como controvérsias, fundamentais a 

qualquer tentativa de abrir as ‘caixas-pretas’. Assim, a noção de matéria é conjugada a noção 

de forma (ou ainda, ideia e coisa), ressaltando que o produto resultante dessa conjugação é 

mais complexo do que a soma das partes. Na sua perspectiva, qualquer artefato técnico tem 

características antropomórficas, uma vez que é um delegado, ou seja desempenha atividades 

ou tarefas designadas por humanos. De modo que destaca os modos como um artefato técnico 

é primeiramente desenhado por humanos, passando em um segundo momento a substituir a 

ação de humanos, para finalmente prescrever esta ação 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, 2014). Por mais paradoxal que pareça, é, pois, através da relação com objetos que nos 

tornamos humanos; e as tecnologias devem ser entendidas como cristalizações de processo 

sociais (LATOUR, 1991). 

A compreensão deste complexo é sistematizada por Latour através da Teoria Ator– 

Rede174 (TAR) onde atores e actantes (humanos ou não-humanos) definem coletividades a 

partir de uma série de mediações175 que dispensa hierarquias entre estes agentes, constituindo-

 
174 A discussão sintetiza-se em quatro princípios como apontados por Callon e Law (1997): a) As redes são 

materialmente heterogêneas; b) Os atores e as redes se equivalem c) Os atores e as redes são sempre efeitos de 

relações constituídas dentro das próprias redes. Desta maneira, sua forma, conteúdo e propriedades não são fixas; 

mas emergem e transformam-se na interação dos atores; d) A despeito do fluxo e indeterminação, as redes 

podem tornar-se mais ou menos duráveis e atingirem graus de estabilidade, cristalizando processos e relações 

sociais chamadas pela TAR de caixas-pretas.  
175 Sobre mediação técnica, Latour enfatiza o aspecto da modificação mútua entre dois agentes envolvidos em 

uma associação, promovendo um deslocamento ou deslize nos seus programas de ação próprios e anteriores a 

este encontro (LATOUR, 1994, p. 32). 
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se como uma rede socio-técnica (ou seja, possibilitando o reconhecimento dos artefatos 

técnicos como co-atores em qualquer rede estabelecida socialmente) e onde este social não é 

um domínio, mas um princípio de conexões. Entende- se que, afinal, ser humano também 

passa por nossa relação com os objetos: não existimos sem as mediações com tecnologias ou 

materialidades e estas não seriam meras projeções simbólicas. (LATOUR, 2012).  

Nesse sentido, a noção de mediação técnica se apresenta como o elemento central para 

entender as diversas agências que jogam luz às associações que perfazem um sistema social, 

onde são considerados sujeitos e objetos, forma e matéria, idéia e coisa. Latour (2012) vê as 

associações através de sua dimensão performativa, referente ao caráter coletivo e mediado dos 

processos, que dispensam a ideia do social como um conjunto de valores fixos, estáveis e 

sublinha o caráter relacional entre pessoas e coisas, como eventos rastreáveis. O ponto focal 

de nosso interesse nesta discussão é sua dimensão comunicacional, que se dá na atenção às 

materialidades, constituídas no conjunto de mídias e tecnologias que compõem os processos 

de mediação técnica (ou a agência dos actantes na composição de um sistema socio-técnico) 

de forma que nos possibilita entender a fruição musical como parte de um sistema de 

comunicação (PEREIRA DE SÁ, 2017).  

Alinhados com DeNora (2000) e Van Dijck (2006), entendemos que a cotidianidade 

da fruição musical (e a maneira como ela regula os atores) também está arterialmente 

conectada com as materialidades presentes nesta ação – no compartilhamento de 

responsabilidades entre os diversos elementos que constituem essa montagem. Dessa maneira, 

sublinhamos que as tecnologias e os objetos da música gravada são uma parte intrínseca do 

ato de reminiscência sobre a música: ambos são agentes no processo de lembrar; compõem 

aquilo que Gumbrecht (2008) notaria como consciência medial, onde um complexo de 

sentidos não se divorcia de suas medialidades. Assim, se faz necessário pensar no YouTube, 

como faremos mais especificamente à frente, em suas especificidades técnicas e nas inserções 

que ele proporciona em um sistema de mediação, seus likes, dislikes, possibilidades de 

rastrear comentários e, como focaremos, sua disposição central em arquivar conteúdo 

audiovisual. 

A memória pessoal também ‘evolui’ através de nossas interações com esses aparelhos 

(toca-discos, rádios, discos, cassetes, arquivos digitais, telefones celulares), onde a interação 

entre as pessoas e a música gravada chega através destes materiais que também são veículos 

de lembranças – plataformas memoriais – e seguramente, frequentemente vêm acompanhadas 

de rememorações sobre o ‘canal’ de onde escoou a canção. De maneira que fazem parte da 

reconstituição da experiência as multi sensações que os meios nos trazem: o cheiro do vinil, a 
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tatilidade do formato de um CD etc. São coisas transfiguradas em expressões dos sentidos, ou 

como Van Dijk (2006, p. 365) anota, mcluhaniamente: as tecnologias e os objetos de mídia 

são frequentemente implantados como “metáforas expressando um desejo cultural de que a 

memória pessoal funcione como um arquivo ou instalação de armazenamento para a 

experiência vivida”.   

O dado geracional também é importante para se pensar sobre vivências e experiências 

no entorno desta discussão: memórias são assim moduladas porque as músicas e os meios são 

marcas importantes de determinadas épocas176. Pensando no contexto da música pop, seria 

impossível fazer uma cronologia de seus eventos mais importantes sem adesivar nela os meios 

e formas que transmitiram seus conteúdos – dos instrumentos musicais aos aparelhos de 

reprodução sonora. A materialidade da música gravada influencia o processo de lembrança, e 

se os recipientes da música mudam de status (álbuns de vinil, fitas cassete, discos compactos e 

arquivos MP3 armazenados em computadores ou em discos) essa variação também afeta na 

formação da memória relativa a isso; de onde artefatos e tecnologias de áudio invocam uma 

nostalgia musical típica para uma época e idade específicas177. 

Entendendo que esses meios possibilitam emoções diferentes e ajudam a estabelecer 

as tecnologias de som como marcadores geracionais, na medida em que atestam sua 

historicidade, seu uso e sua importância social-econômica mas também afetiva. E, como 

testemunha da contemporaneidade, temos o pathos nostálgico, aliado à uma possível rebeldia 

contra a obsolescência programada, que talvez ajudem a explicar o diálogo atual e constante 

entre atores (ouvintes e meios) de diversas gerações, onde a própria ideia de uma nostalgia 

musical, no sentido da fruição, vêm acompanhada do conteúdo (a canção em si) e dos objetos 

 
176 Quando relembro minha relação pessoal com a música, alcanço o ‘meu’ primeiro aparelho, de uso pessoal e 

intransferível: o marcante Meu Primeiro Gradiente. Olhando para trás, penso que foi uma bela sacada da 

empresa em particularizar um tocador para a molecada da época. Coloridíssimo, com as funções fita cassete e 

rádio, essa coisa ainda vinha com um microfone, onde podíamos cantar, entrevistar etc. Não duvidaria que meu 

impulso inicial para ser o repórter que me tornaria décadas depois veio também daí, aliás. E que surpresa (além 

de um senso de compartilhamento) não tive quando o vi homenageado na capa do livro do colega Marcelo 

Conter, “Lo Fi: Música Pop em Baixa Definição” (2016). Naturalmente, este saudoso ‘brinquedo sonoro’ é 

também atravessado pela retromania: foi relançado em linhas atualizadas que incluem funções como bluetooth.  
177 Fico lembrando que meu inesquecível primeiro porre alcoólico foi ao som da famigerada Stairway To 

Heaven, canção presente no álbum Led Zeppelin IV, na versão em CD, em um bar, com amigos. Devia ter uns 

treze anos e já vinha escutando a banda em fita cassete, junto com outros setentistas pesados. Lançado em 1971, 

é seguro imaginar que meu pai comprou o disco em sua versão original, capa dupla, e passou algumas tardes 

adolescentes em Sete Lagoas (MG) criando todo um imaginário em torno daquilo, música e capa do disco. E 

pensando em juntar dinheiro para comprar o novo do Yes quando ele finalmente aparecesse na loja de uma 

cidade do interior. Também apostaria que minha jovem filha descobriu o disco e a música no celular, talvez 

dentro de um ônibus, indo pra aula, através de alguma plataforma como Spotify ou YouTube e deve ter pensado 

que “isso é o tal do rock dos anos 1970” e, se interessada, logo pode ter descoberto outros discos do Led ou afins 

(Black Sabbath, Deep Purple). Materialidades definem vivências e relações com a música, além de memórias 

sobre elas. 
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ou formas que o propagaram178. Não existiria o revival do vinil em plena era do streaming, se 

não houvesse uma lembrança afetiva – e por vezes estetizada, como rege a nostalgia 

consumista pensada por Cross (2015) – dos aparelhos específicos para o consumo desta 

mídia, algo potente o suficiente para reanimar toda uma estrutura industrial. 

Evidentemente, é possível apontar um aspecto geracional nesta pensata, já que 

seguramente parte de sua atração é justificada no anseio pela recriação da experiência de 

como a música foi percebida pela primeira vez para os ouvintes. Mas também estabelece uma 

espécie de marca do jogo embalado pelo pathos nostálgico, cujos players são a geração 

retromaníaca: materializa a saudade daquilo que não se viveu catalisada por uma emoção que 

pulsa no agora. Afinal, no arranjo nostálgico, é possível pensar que o surgimento de uma nova 

mídia tanto fornece um caráter autêntico como também fetichiza a anterior, que pode ser 

notado e valorizado como o meio que faz parte da experiência de audição original. 

De outro modo, como entender a fissura dos ouvintes para escutarem novos trabalhos 

que foram gravados em estúdios vintage, que ainda realizam gravações em rolo de fita, 

registrados em vinil ou fita cassete, e que serão escutados em aparelhos próprios para este 

formato, mas que também serão disponibilizados plataformas como o Spotify e ITunes? Para 

um sujeito como este autor, que estabeleceu sua fruição pessoal na era dos CDs (a década de 

1990) e os vinis eram basicamente relíquias ou lembranças que insistiam em permanecer em 

alguns pouco lugares, trata-se de uma mudança notável na paisagem do consumo de música.  

E é este tipo de possibilidade, de convivência entre diferentes meios e mídia que 

reafirmam as materialidades e as tecnologias como parte integrante da memória, algo que 

dificilmente mudará com as evoluções técnicas de equipamento digital (VAN DIJCK, 2006, 

p. 367). Pelo contrário: percebe-se um momento de arquivamento ainda maior da música, 

através dos diversos formatos coexistindo. Hoje, de forma que parece inescapável, 

observamos as tecnologias sonoras como agentes das mudanças, com sua miniaturização e 

plataformização, mas que também parecem se intensificar como lugares de preservação, de 

herança.  Fundamentalmente, novos meios da memória musical contemporânea. A discografia 

dos Smiths, por exemplo, está disponível por completo, com o som de vinil, no...YouTube. 

 

4.3– Please, please, please let me get what i want179: YouTube e música no contexto da 

plataformização (adaptação ou embedação) 

 
178 Hoje avó, pai e filha tomam uma cerveja ao som de Led Zeppelin IV, versão em...vinil. 
179 “Por favor, por favor, por favor, me deixe ter o que quero”. Citação à canção presente em Meat Is Murder 

(EMI, 1985) 
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Se historicamente as mediações tecnológicas para a experiência musical eram 

agenciadas por materialidades que poderíamos tomar como de referência para as escutas – 

com os diversos tipos de aparelhos especificamente feitos e usados para reprodução sonora 

como vitrolas, sound systems, walkmans, discmans, CD-players, etc –  o advento da 

comunicação digital e da internet reconstruiu de diversas maneiras a relação entre tecnologias 

e a música de maneira muito abrangente. Renovaram-se assim questões cruciais sobre o papel 

das mídias em um “ambiente reconfigurado pelos dispositivos de computadores, MP3 players, 

pelos blogs e plataformas musicais e pelas mídias móveis e locativas, que alteraram a 

paisagem sonora contemporânea” (PEREIRA DE SÁ, 2014, p. 358).  

Um objeto de análise exemplar neste sentido é o YouTube. Inicialmente era um site 

voltado principalmente para a transmissão de vídeos amadores, mas que, também por isso, se 

configurou como uma referência na escuta musical contemporânea, solidificando-se como um 

mediador sônico relevante no contexto contemporâneo. Pode ser visto, inicialmente, como um 

extenso repositório ‘amador’ de diversas categorias de vídeos musicais, como clipes, shows, 

bootlegs, ensaios, etc; mas também passou a servir como um espaço onde os usuários podem 

simplesmente upar álbuns completos, singles avulsos, gravações particulares de rádios ou 

shows, sem necessariamente se vincular profundamente com o aspecto visual da proposta 

audiovisual: muitas vezes a tela é preenchida apenas com a capa de um disco, outras vezes 

com uma imagem estática mais ou menos aleatória.  

Especialmente após sua compra pelo Google em 2006 (pelo valor de US$ 1,65 

bilhão), ao YouTube passou a atender também as necessidades de grandes corporações e 

assim, a partir da entrada de gravadoras, passou a ser chancelado como uma plataforma 

musical, possibilitando e inspirando os grandes agentes e produtores de conteúdo a postarem, 

com o status de oficialidades e ineditismos, novos lançamentos e artistas, mas também álbuns 

completos e clipes antigos, além de outras formas de divulgação primariamente produzidas 

por empresas e que constituíam o arquivo de divulgação das mesmas. Em paralelo, a lógica de 

transmissão de conteúdo próprio também invadiu esta seara, com os vídeos pessoais gravados 

por usuários, que registram shows completos ou trechos, encontros com ídolos, algum 

voyeurismo etc.  

Assim, ao longo dos anos, ele se constituiu como um espaço de circulação de vídeos 

de representantes da mídia tradicional, organizações diversas e pessoas comuns e, como 

outras novas formas de reprodução sonora anteriores (acessadas pelos computadores ou pela 

rede como as rádios online,  ITunes ou WinAmp), o YouTube passou a atuar como um 
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substituto ou ao menos um arsenal complementar de uma coleção de álbuns, clipes e shows. 

Com algumas diferenças que são impactantes, e personalizam de forma mais ou menos inédita 

(seguramente, de modo mais referencial) sua existência: para além do conteúdo postado, os 

usuários podem ter acesso à recursos como caixa de comentários, botões de like ou deslike, 

assinar e acompanhar determinados canais ou usuários, receber notificações e quetais.  

Um conjunto de características relativas à seu caráter público e compartilhável e, 

seguramente, elementos centrais para o estabelecimento do YouTube como importante 

mecanismo de mediação para a esfera cultural contemporânea, atuando como um instrumento 

de “viabilização de encontros de diferenças culturais e o desenvolvimento de ‘audição’ 

política entre sistemas de crenças e identidades” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 107). O que 

também significa que o YouTube se mostra como um espaço adequado, no contexto das redes 

sociotécnicas, para amantes da música transporem hábitos e rituais que podem ser 

enquadrados naquilo que Hennion (2010) chama de performance do gosto e que visibilizam 

aquilo que Papacharissi (2015, p.24) vai tomar como “os loops de feedback afetivo”, 

referentes ao fluxo contínuo de informações e respostas trocadas entre usuários. 

 Nos comentários em vídeos musicais, é típico perceber que os atores se reúnem ali 

para debaterem impressões pessoais, exercerem o fandonismo e o haterismo, trocarem 

informações, afirmarem alianças e, no ponto que mais nos interessa, dividirem memórias 

pessoais relacionadas ao conteúdo ali postado. Trata-se de uma característica marcante do 

YouTube: não se compartilha apenas conteúdo audiovisual e sim as impressões sobre tal 

informação, de maneira que podemos pensar que tanto memórias singulares quanto a memória 

coletiva (ou pelo menos a construção desta) a respeito da música é efetivamente embutida 

nesta plataforma. Falamos, portanto, de uma certa acomodação da expressão do pathos 

nostálgico como modo típico interacional adaptado aos fóruns da cultura pop e rock 

estruturados no site.  

Considerando que os meios de comunicação são “são elementos constitutivos das 

estruturas, da articulação e da circulação de sentido” (PEREIRA DE SÁ, 2016, p. 53), e 

assumindo o YouTube como sistema cultural que abarca interesses sociais cotidianos e 

consagrados, operacionalizamos o terceiro vetor sugerido por Van Dijck (2006) em relação às 

memórias musicais mediadas. O YouTube, com sua youtubidade (BURGESS; GREEN, 2009), 

ou seja, com o conjunto de suas características particulares em acionar, ativar e atrair a 

comunidade de usuários através de seus aspectos ferramentais, pode ser visto como uma das 

formas mais amplas de adaptação de estímulo e expressão da memória no tecido social 

atualmente –  no sentido de caracterizar o caráter adaptado e também adaptável de um espaço 
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como o YouTube dentro do contexto das estéticas e tecnologias das comunicações 

contemporâneas. 

Logo em seu nome o site oferece pistas sobre o arranjo que pretende efetivar: dar a ver 

conteúdo produzido, muitas vezes de modo íntimo ou privado, mas que consegue exposição e 

compartilhamento público, com possibilidades de grande alcance social. Uma interessante 

medida do impacto e da efetividade de seus propósitos está no histórico do YouTube, e 

também nos parece bem espelhada em um caso em específico relativo a ele. Em 2006, a 

esperada e tradicional capa que revelava o vencedor do título de pessoa do ano da revista 

estadunidense Time causou surpresa ao tirar o foco das habituais celebridades (dos mais 

diversos campos de atuação) para sugerir um espelho que focalizasse o leitor, afirmando 

como resposta à pergunta: você (You).  

Essa última afirmação foi escrita dentro de uma tela de computador que tentava recriar 

o template do YouTube, facilitando para o leitor – ou o premiado – o reconhecimento de seu 

mérito. Segundo a publicação, um dos propósitos com essa eleição era evidenciar “os grandes 

agentes transformadores na era da informação”: as redes sociotécnicas e suas possibilidades, 

celebrando uma era em que “a comunidade conectada pela internet mostrou um senso de 

comunidade e de colaboração em escalas nunca vistas”180. Ou seja, trata-se de um bom caso 

para se pensar tanto na importância e na inescusabilidade do complexo humano/máquina, 

quanto na aderência que o YouTube e seus propósitos impuseram ao contexto social – afinal, 

entre Facebook, MySpace ou Wikipedia, o representante escolhido para ilustrar a revista foi o 

site.  

É possível que tanto a escolha quanto o testemunho da Time tenham sido recebidos 

com conforto nos escritórios da plataforma: se alinham positivamente à visão um tanto 

idealista de que o YouTube atuaria como protagonista de um  “processo contínuo de 

participação cultural” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 83), o que infere uma possível 

democratização em todo o seu sistema de funcionamento, alicerçado em uma integração sem 

limites para todos os usuários. Esta foi uma das premissas institucionais seladas na carta de 

apresentação do YouTube ao mundo. Fundado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, 

ex-funcionários do site de comércio online PayPal, o projeto foi lançado oficialmente em 

junho de 2005 como uma novidade no então fértil terreno de novas possibilidades de 

mediação midiática da internet, sem primeiros grandes arroubos de sucesso.  

Talvez porque sua inovação de ordem tecnológica não era exatamente exclusiva: o site 

 
180 Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1340903-6174-363,00.html. Acessado em 15 

de junho de 2020 

http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1340903-6174-363,00.html
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era mais um entre os vários serviços disponíveis que buscavam disponibilizar novas técnicas 

para maior compartilhamento de vídeos na internet. Mas pouco tempo depois o YouTube iria 

aumentar drasticamente sua popularidade, captando mudanças essenciais no contexto da 

sociedade da informação e as incorporando no site como os desejos de maior interatividade, 

capacidade de arquivamento e simplificação de sistemas. 

Karim, o terceiro cofundador que deixou o negócio para voltar à faculdade em 

novembro de 2005, apontou quatro recursos essenciais oferecidos pelo YouTube para 

justificar o seu sucesso: a) Recomendações de vídeos por meio da lista de ‘Vídeos 

Relacionados’; b) Um link de e-mail que permite o compartilhamento de vídeos; c) 

Comentários (e outras funcionalidades inerentes a redes sociais); d) Um reprodutor de vídeo 

que pode ser incorporado em outras páginas da Internet (BURGESS; GREEN, 2009). A estes 

recursos se somam outros que ajudam a entender o alcance conquistado pelo projeto e 

realizam o status do YouTube hoje, assegurando sua condição como mídia de referência 

contemporânea e, além, como um sistema adaptado e adaptável às mais diversas demandas 

sócio culturais na atualidade.  

Como um expansor da consciência singular e coletiva, seu conteúdo atende à 

propósitos das mais diversas ordens: educacionais, informativos, entretenimento, artísticos 

etc. Segundo informam os dados oficiais181 divulgados na plataforma, mais de dois bilhões de 

usuários conectados acessam o YouTube mensalmente; sendo que diariamente as pessoas 

assistem mais de um bilhão de horas de vídeo e assim geram bilhões de visualizações. A 

plataforma possui versões locais em mais de 100 países, onde se pode navegar no site em até 

80 idiomas diferentes. Em relação à monetização de produtores de conteúdo, afirmam que nos 

últimos cinco anos foram pagos mais de US$ 2 bilhões a mais de 9 mil parceiros que 

escolheram gerar receita por meio de reivindicações através do Content ID, mecanismo criado 

para autenticar e autoralizar conteúdos postados – o que inclui grandes redes de transmissão, 

estúdios de cinema e gravadoras. Neste escopo, são mais de 75 milhões de arquivos de 

referência ativos no banco de dados do Content ID, o que sinaliza o que tomamos como uma 

das usabilidades mais marcantes da plataforma: sua capacidade de armazenamento de 

conteúdo. 

Há ainda uma narrativa que tenta dar uma espécie de autenticidade civil ou cidadã 

para estes dados por parte da empresa, acessivel na seção dedicada aos valores e missões do 

YouTube. Enumera-se ali o desejo de expressar a crença na liberdade de expressão, no diálogo 

 
181 Disponível em <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/about/press/>. Acessado em 16 de junho de 2020 
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e no compartilhamento de informações (“Acreditamos que as pessoas devam ser capazes de 

se expressar livremente, compartilhar opiniões, promover o diálogo aberto, e que a liberdade 

criativa propicia o surgimento de novas vozes, formatos e possibilidades”); a atenção dada à 

força da visibilidade no mundo contemporâneo, sob a lógica do empreendedorismo (“todos 

devem ter a oportunidade de ser descobertos, montar um negócio e alcançar o sucesso de 

acordo com o próprio ponto de vista”) e o cunho ‘democrático’ com que pretendem querer 

contextualizar tudo isso (“as pessoas comuns, não os influenciadores, decidem o que está em 

alta”). Ainda se destacam a preocupação com a transparência (“todos devam ter acesso livre e 

fácil às informações”) e sua atenção ao papel didático da informação (“acreditamos que e que 

o vídeo tem grande influência na educação, na construção do entendimento e na transmissão 

de informações sobre acontecimentos no mundo”), sem se balizar pela hegemonia das fontes 

(“sejam eles grandes ou pequenos”).  

Este seria um conjunto de discursos que busca condicionar o YouTube como um 

exemplar de credibilidade através da ideia de plataforma; um termo-chave escolhido não 

apenas para encapsular as várias possibilidades de uso do espaço virtual impulsionadas por 

uma série de mudanças balizada pela ascensão da chamada web 2.0, mas também, por sua 

semântica sedutora, se aproximar dos princípios de igualdade, multiplicidade de vozes e 

demais possibilidades democráticas do uso da rede. Acionamos aqui uma série de autores 

(GILLESPIE, 2017; EVANGELISTA, 2019; POELL, NIEBORG, VAN DIJCK, 2020) para 

entender os tensionamentos relativos a este uso.  

Serviços como Facebook, MySpace, Wikipedia e Twitter são arquitetados sob o 

cimento da convergência de atuações entre agentes de ‘dentro’ e de ‘fora’ de um sistema 

provedor, espacializando-se como uma plataforma através do emaranhado de protocolos, 

códigos, funções, sistemas e templates que oportunizaram o estabelecimento de interações 

sociotécnicas das mais diversas ordens. Ou seja, para uma plataforma se efetivar nestes 

termos, deve se guiar pela combinação de abordagens entre os objetos que apresentam tanto 

uma tecnologia amigável em sua infraestrutura computacional (o que envolve design, 

usabilidade, arquitetura de hard e software), quanto um afiado olhar mercadológico (no 

sentido de se oferecer atraente para usuários), tendo como baliza final a integração de serviços 

a serem usados pelos usuários. Assim, fatores como processamento algorítmico, monetização 

e circulação de dados fazem parte deste complexo de infraestruturas digitais tanto quanto as 

interações personalizadas entre os atores externos.  

Trata-se de uma complexa montagem, no sentido latouriano, onde é essencial 

considerar tanto o que o software (a delegação não-humana) oportuniza quanto as agências 
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comunicacionais e interacionais por parte dos atores externos (e/ou humanos), de onde a 

escolha de um termo simplificado e amigável não é acidental. Como aponta Gillespie (2017, 

s/n), “uma plataforma é plana, aberta, robusta. Em suas conotações oferece a oportunidade de 

agir, conectar ou falar de maneiras poderosas e eficazes [...] e uma plataforma eleva essa 

pessoa acima de tudo”. A proposta de empoderamento do sujeito contido no termo (e 

enfatizado em nomes particularizados como YouTube ou MySpace) na verdade quer fazer ver 

a ideia central de uma possível simetria entre usuários e empresas desenvolvedoras. E com 

isso, deseja alocar em sua semântica os propósitos desejáveis e elogiáveis de transparência, 

democracia, esclarecimento e igualdade, entre outros adjetivos positivos que o termo 

estrategicamente pode ser significado.  

É uma ideia que quer abarcar o todo e a todos, apoiado em um “arranjo progressista e 

igualitário, prometendo apoio a todos aqueles que façam parte dele” (GILLESPIE, 2010, p. 

86), mas sem necessariamente entregar tudo a todos, já que se fazem atuantes as caixas-pretas 

e as controvérsias. Naturalmente, dentro do contexto de uma sociedade mediatizada, 

ultrapassou-se a discussão sobre plataformas como coisas (visada típica dos estudos de 

tecnologias da informação) para uma análise com a lente das ciências sociais sobre a 

“plataformização” como a série de processos (POELL; NIEBORG; VAN DIJCK, 2020, p. 4) 

presentes em uma rede sociotécnica típica. Não por acaso, o primeiro slogan do YouTube 

chamava atenção para seu caráter técnico, ou seja, seu aspecto plataforma (“your digital video 

repository”, seu repositório digital de vídeos). Atualizado, o bordão atual joga luz à agência 

dos usuários e à série de novas configurações que dizem respeito ao próprio estar no mundo 

hoje: “broadcast yourself”, ou transmita-se, o que de alguma maneira quer dizer plataformize-

se.  

Nosso foco de exame está nas duas retrancas. A constituição material do YouTube 

como um repositório digital, ou seja, um arquivo, é determinante para pensarmos no tipo de 

transmissão personalista que ele possibilita, como o que chamamos de narrativas nostálgicas, 

postadas no espaço de comentários e expressão da memória autobiográfica compartilhada em 

conversações em redes sociotécnicas. Estas serão o tema de nossa análise teórica e empírica 

no próximo capítulo; por hora assumimos que, como aponta Evangelista (2019, p.109), 

investigar a articulação de “determinados afetos em uma plataforma como o YouTube requer 

alguns questionamentos, particularmente em torno das funções, temporalidades e 

espacialidades envolvidas em suas apropriações”, assumindo também uma perspectiva dos 

estudos culturais onde: 
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A plataforma leva à (re)organização das práticas culturais em torno de 

plataformas, enquanto essas práticas moldam simultaneamente as dimensões 

institucionais de uma plataforma. Por fim, as atividades coletivas de usuários 

finais e complementadores e a resposta dos operadores das plataformas a 

essas atividades determinam o crescimento contínuo de uma plataforma ou o 

seu fim182 (EVANGELISTA, 2019, p.119)  

 

Nesse sentido, nos interessa frisar a usabilidade arquivista do YouTube, algo que nos 

parece não apenas importante no sentido singulariza-lo em sua youtubidade, como também é 

uma peça central na constituição de parte do imaginário que posiciona a plataforma no centro 

de alguns debates que marcam a cultura digital, entre eles a mediação da memória musical. 

Esta questão nos condiciona a pensar o YouTube não como intermediário, mas como um 

mediador, um agente “dotado da capacidade de traduzir aquilo que eles transportam, de 

redefini- lo, desdobrá-lo, e também de traí-lo” (LATOUR, 2012, p. 80). Seguramente um dos 

aspectos centrais de atratividade das plataformas está naquilo que Evangelista (2019, p. 120) 

aponta como como a lógica de espaços como o YouTube em se infiltrar nas emoções do 

cotidiano. 

 Muito além de seu caráter ferramental, as lógicas de funcionamento destes espaços, 

como a condução algorítmica que impõem ao usuário, estabelece uma “espécie de “aura” que 

articula de forma material e simbólica” não apenas uma sensação de pertencimento (por 

exemplo, na possibilidade de emitir algo ao mundo, seja um vídeo, seja um comentário sobre 

um vídeo) mas também uma pulsão de necessidade dele aquele espaço: para se informar, para 

aprender, para se divertir, para lembrar.  

Um fã dos Smiths sabe que vai encontrar um farto material documental sobre a banda 

ali. Especificamente porque, entre os elementos constitutivos do YouTube que são 

fundamentais para a agência que trataremos aqui, está a sua possibilidade de arquivar. Se a 

plataformização da vida nos possibilita pensar em espíritos de época, espaços e tempos que 

visibilizam expressões das estruturas de sentimento (WILLIAMS, 1979) que conjugam 

técnicas e subjetividades, formas e conteúdo em torno de uma característica social, é nesse 

aspecto que sublinhamos a força que do YouTube na expressão do que tomamos até aqui 

como um pathos nostálgico. E uma possibilidade de entender essa acomodação oferecida pela 

 
182 Um exemplo notável do fim de uma plataforma e as muitas implicações contidas neste acontecimento está na 

descontinuidade do MySpace em 2019. Foi um sinal importante do quão frágil é a percepção de que os 

dispositivos de arquivamento e partilha de dados entre usuários teriam em plataformas como o YouTube, 

Instagram e demais redes sociais garantiriam uma ‘segurança’ da permanência de seus conteúdos. Trata-se de 

um questão que seguramente merece uma análise mais complexa (que por questões de espaço, não realizamos 

aqui), mas que acreditamos ser importante de ser mencionada, por determinar uma condição: essa modalidade de 

arquivo é ‘eterna’ e ‘infindável’ apenas enquanto dura... 
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plataforma é entendê- lo como um espaço heterotópico, a partir de seu enredamento de (e 

como um) arquivo. 

 

4.3.1 Stop me if you think you´ve heard this one before?183: YouTube como arquivo  

 

Em “Retromania” (2011), seu diagnóstico sobre o apego da cultura pop ao seu próprio 

passado, Reynolds entende que uma das condições ideais para esta afeição se configurar de 

forma intensa é a disponibilidade dos arquivos proporcionados e disponíveis no contexto da 

sociedade atual. Dessa maneira, inspirado em “Mal de Arquivo: uma impressão freudiana” 

(2001) de Jacques Derrida, ele circunda o tema a partir das ideias do teórico francês. Entre 

diversos e potentes apontamentos em sua obra, Derrida atenta para a importância da ação de 

arquivar (como agência referente às entidades que registram os nossos documentos, 

enunciados ou narrativas) mas principalmente joga luz e dimensiona o caráter de suporte do 

arquivo, como dispositivo e espaço de ordenação hierárquico, e em como isso condiciona suas 

possibilidades de atuação.  

Acionando a etimologia da palavra (uma adaptação latina do grego arkheîon, relativo 

ao ‘guardião dos documentos’), Derrida denota o arquivo como instância de domínio e 

autoridade na medida em que a tradição (interpretada como uma verdade histórica) se 

constitui sobre e com ele, através de ações promovidas pelo poder vigente através do arconte, 

o arquivador (DERRIDA, 2001, p. 13). Como suporte, o arquivo é notado como um 

monumento, uma forma de materialidade dos acontecimentos históricos que deve ser tomado 

como lacunar, aberto e descontínuo, ao contrário de sua concepção ou desejo por parte das 

instâncias que o dominam de ser algo fixo, imutável. Como a memória que ele tenta 

apreender, o arquivo então deveria ser concebido como uma constituição e não uma 

concretude, trabalhado insistentemente por uma espécie de agência que o autor aponta como o 

mal de arquivo184 (DERRIDA, 2001).  

Esta moléstia seria uma condição febril (pois contínua e insistente) para que o 

processo de arquivamento pudesse seguir como ato de reescrita e assim ser reiterado 

infinitamente. No contexto da música pop, o mal de arquivo é um dos sintomas do que 

 
183 “Me interrompa se você já ouviu isto antes”. Citação à canção de mesmo título, presente em Strangeways 

Here We Come (EMI, 1987) 
184 Publicado originalmente em 1995, a obra é baseada em leituras de Derrida sobre textos de Freud, e se debruça 

sobre fundamentalmente sobre a ideia de verdade como exprimida pelo psicanalista austríaco para repensar 

conceitualmente o arquivo; especialmente nos materiais ou discursos relativos ao holocausto, mas não só (parte 

do livro traz os pensamentos de Derrida a respeito do e-mail, então uma tecnologia não globalizada como 

atualmente). 
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Reynolds (2011) entende como retromania, um drive essencial para um conjunto mais amplo 

de condições que ele acredita serem imperativas no consumo de música pop das últimas 

décadas185. Como uma espécie de ‘excitação arqueológica’ por artefatos originais 

relacionados a eras passadas, ele irá operacionalizar este estatuto justificando a necessidade 

contemporânea de acumular e armazenar conhecimento como uma febre de “bibliotecários 

que gastam muito tempo na estantes, similar à uma perturbação que afeta acadêmicos e 

antiquários em busca de testar os limites do cérebro humano” (REYNOLDS, 2011, p. 26).  

Ele sugere que uma das profilaxias possíveis, uma medicação efetiva e efetível contra 

o mal de arquivo seria a navegação por espaços como o YouTube, frisando que uma das 

especificidades da plataforma seria sua potência como um arquivo. Curiosamente, esta 

possibilidade de arquivo não aparece de forma nítida nas missões institucionais da plataforma; 

como reportamos anteriormente, não está explícito em nenhuma frase suas qualificações, sua 

usabilidade como dispositivo de armazenamento de dados e portanto, preservação de 

conteúdos, em uma dinâmica patromonial. 

 Parte desse arranjo é explicado pelo que Prelinger (2009, p. 268) sinaliza como uma 

“eterna divisão cultural entre acesso e abertura, entre controle de registros e proliferação e 

entre arquivistas ou usuários de arquivamento como figuras centrais na prática colecionista”. 

No contexto das redes sociotécnicas e do arquivamento online, esta discussão pautou durante 

muito tempo as relações entre instituições de acervo e o público, com medidas tímidas para 

tornar as coleções acessíveis digitalmente.  

Algumas das justificativas para isso recaiam sobre as preocupações com detentores de 

direitos autorais (sejam estes pessoas ou organizações conhecidas, desconhecidas ou 

suspeitas) ou o medo das instituições de referência (como museus) em perder o controle das 

coleções. Na esteira desta apreensão, outro aspecto, relativo ao sigilo e a capacitação, ajuda a 

compôr este quadro de pouca transparência: qual a qualificação dos membros do público para 

ver e usar materiais de arquivo? Estas notações influenciaram diretamente o desenvolvimento 

da arquitetura de vídeo online, e de certa maneira atestam que pensar na noção de arquivo é 

 
185 Como ouvinte de música (music lover) desde muito cedo, fui testemunha dos vinis que meus pais 

acumulavam, mas me formei como um consumidor independente de CD ́s, este foi o formato no qual fiz minha 

auto educação musical. Testemunhei, ainda adolescente o surgimento das primeiras plataformas de trocas online 

de arquivos musicais (semanas inteiras para ‘baixar’ uma única música). Já trabalhava com jornalismo musical 

quando o YouTube apareceu: me lembro que, maravilhado, escrevi no quadro de recados que mantinhamos na 

redação do programa televisivo Alto Falante: “Não precisamos trazer CD ́ s para o trabalho nunca mais, 

acessem tal site”. Daquele dia em diante, aquele endereço anotado no quadro (www.youtube.com) seria, até a 

ascensão do Spotify, meu tocador de música referencial. 

 

 

http://www.youtube.com/
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indissociável de notá-lo como uma manifestação de poder – pensemos na opacidade das 

plataformas e suas caixas-pretas.  

Assim, desde o início da popularização da internet boa parte dos serviços de vídeo on-

line policiava atentamente as possibilidades da funcionalidade de streamingss e de 

downloads, apresentando os conteúdos de maneira “evanescente, sem deixar vestígios do 

arquivo de vídeo que residia nos discos dos espectadores” e com a expectativa de que, “para a 

maioria das pessoas, o streaming de vídeo é o mais efêmero de todos os meios, incapaz de ser 

baixado, editado, anotado, referenciado, indexado ou remixado” (PRELINGER, 2009, p. 

268). 

 Também por isso, de centenas de sites comerciais de vídeos online que surgiram no 

início dos anos 2000, poucos sustentaram uma plataformização, no sentido de se cristalizar 

como um repositório digital de imagens de arquivo de trajetória estável e bem sucedida. Nesse 

sentido, o YouTube foi uma exceção, se transformando como pontuamos anteriormente em 

um dos sistemas culturais predominantes na web 2.0, devido não apenas a produção e  a 

interação relativa à conteúdos audiovisuais, mas também por construir sua reputação como o 

“arquivo padrão de imagens em movimento on-line” (PRELINGER, 2009, p. 270). Seu 

paradigma de acesso a estes materiais de arquivo foi naturalizado no tecido cotidiano como 

uma espécie de hábito, uma modalidade lógica, inclusive estabelecendo os atributos para a 

prática no futuro. Prelinger (2009) justifica esta hegemonia do YouTube através de cinco 

pontos que também são estruturantes de sua youtubidade: 

1) Sua disponibilidade aparente como coleção completa, sua ilusão de abrangência, 

como uma plataforma capaz de oferecer uma completude conteudista sobre qualquer coisa. Se 

refere tanto à sua possibilidade em oferecer materiais audiovisuais não encontráveis em outros 

canais ou formas de serviços quanto pela abrangência temática destes materiais, onde uma 

pesquisa por um tópico aleatório retorna uma série de vídeos específicos ou afins, graças a sua 

lógica algorítmica.  

2) A contribuição dos usuários, facilitada e impulsionada pela ausência de intensa 

burocratização na postagem de vídeos, capacitando virtualmente qualquer pessoa conectada à 

plataforma a ser parte dela. O que dá a ver outros aspectos motivacionais: ao disponibilizar de 

maneira aproximada o conteúdo de usuários e fãs – material dito amador com programas de 

referência na mídia –  a plataforma torna-se atraente para neófitos e mediadores emergentes. 

Estes se sentiriam privilegiados por poder hospedar seu trabalho no mesmo repositório usado 

para trabalhos de criadores famosos; muitos deles motivo de admiração fandonística. Seria 

uma forma de dessacralização de conteúdos, desaparecendo com uma cristalizada mística de 
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determinados arquivos como ‘muito profissionais’, recipientes inacessíveis, rarefeitos e 

impenetráveis.   

3) O fato de proporcionar acesso instantâneo, onde qualquer usuário conectado tem 

poucas limitações (fundamentalmente, a qualidade técnica reduzida dos materiais 

audiovisuais disponíveis) de contato com o conteúdo da plataforma. Trata-se, em suma, de 

perceber no YouTube uma linguagem de fácil aprendizado, outro aspecto conectado também 

na percepção da dessacralização dos arquivos citada anteriormente. Essa projeção remete à 

ideia de musealização da vida cotidiana sugerida por Huyssen (1998), relativa à 

permissividade de acesso à arquivos que antes eram restritos, seja devido à questões de ordem 

material como a fragilidade dos conteúdos (filmes antigos, rolos sonoros, quadros), seja pela 

vigilância dos mecanismos de poder como licenças e direitos autorais. 

4) Recursos de rede social, que basicamente fala da vinculação do YouTube aos 

expedientes típicos deste modo de plataforma, sublinhado na facilidade de associação entre 

pessoas a seus envios e vídeos; a possibilidade de performar gostos através de funções como 

like, dislike e favoritar; além de diversas outras formas de conexão e sociabilidades. É uma 

possibilidade de também utilizar o arquivo sob a ótica do compartilhamento de interesses: 

populariza o acesso, os usos e as discussões sobre eles para além do paradigma clássico do 

pesquisador solitário e seus estudos em uma ‘torre de marfim’.  

5) Possesibilidade, referente à possibilidade de incorporar os arquivos disponíveis no 

YouTube e transformá-los em arquivos particulares. Mesmo que por vezes seja necessária uma 

certa habilidade para fazer download de algum vídeo, o que pode incluir o uso de algum 

software complementar, trata-se, em linhas gerais, de um conteúdo facilmente embedável em 

site, blog ou outra rede social externa. É uma forma de tomar posse (em relação à usabilidade) 

de um material que não é seu, uma função que não era fornecida anteriormente por nenhum 

outro serviço da web. 

São tópicos que garantem uma grande atratividade ao YouTube e ajudam a explicar 

sua aderência quase naturalizada à ação de pesquisar arquivos audiovisuais. Mas, como 

sublinhamos anteriormente, todos estes apontamentos também estão sujeitos a uma avaliação 

mais crítica dentro do escopo que se refere a plataformização como um processo 

sociocultural. Reafirmamos que trata-se de um legado no mínimo ambíguo186, propenso às 

 
186 Um ponto instigante levantado por Prelinger (2009) é o fato de o YouTube incorporar um paradoxo: ao passo 

em que oferece de maneira abrangente e inédita a divulgação pública de arquivos, ameaça tornar redundantes as 

instituições de referência (videoclubes, audiotecas etc.) que preservam historicamente esses materiais. Em um 

artigo de 1996, o ensaísta Hal Foster publicou o ensaio “O arquivo sem museus”, que tratava, em linhas gerais, 

de uma certa permissividade relativa à cultura visual de então, na medida em que corroía as dicotomias entre alto 
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análises mais minuciosas sobre uma série de controvérsias, como todo enredamento 

sociotécnico. Como exemplo dessa trama, temos as tratativas nem sempre aparentes em 

relação à direitos autorais; as questões relativas ao pagamento de conteúdo independente ou as 

discussões a respeito da responsabilidade e propagação de material de incentivo ao ódio, 

preconceitos, etc. São questões que inclusive atravessam e reaquecem a discussão original 

proposta por Derrida (2001) diante do mal de arquivo, em sua potência de esconder quadros 

mais amplos da realidade.  

Mas o que pretendemos destacar aqui é que embora os vídeos de arquivo constituam 

apenas uma fração dos bilhões de conteúdos disponíveis na plataforma, eles dão forma a uma 

série de discussões importantes relativas à herança cultural, preservação, acesso à informação 

e constituição da memória singular e coletiva, vetores que estão emaranhados também nas 

questões relativas à cultura pop e musical da contemporaneidade. E embora não seja possível 

garantir a continuidade do YouTube, diante de exemplos de outras plataformas que foram 

descontinuadas, talvez seja seguro apostar que os futuros esforços de arquivamento terão o 

site como baliza ou modelo: é possível que as expectativas do público sobre o que é ou que 

pode ser o processo de arquivamento de audiovisualidades serão avaliadas no contexto das 

inovações propostas pela plataforma fundada em 2005. 

Especificamente ao ponto que mais nos interessa, é inegável pensar que, como 

assinala Prelinger (2009, p. 272), o YouTube estabelece implicitamente que os arquivos, que 

antes podiam ser tomados como uma espécie de fim do ciclo de vida de uma mídia, têm na 

plataforma um novo começo; ou seja, se estabelecem como elementos em constituição e não 

como algo fixo. Parte disso é determinado por suas características técnicas (ou não humanas) 

a partir do momento em que, como plataforma, “facilita o trabalho de milhões de usuários 

para selecionar, selecionar e enviar vídeos de qualquer tipo de fonte”. Outra parte pode ser 

relacionada à pulsão passadista como traço típico da emoção cotidiana e contemporânea (a 

dimensão humana), a nostalgia como estrutura de sentimento que encontra formas de se 

expressar no YouTube, ou seja, pela plataformização.  

 

4.3.2- People said that you were virtually dead (and they were so wrong)187:  YouTube como 

espaço heterotópico 

 

 
/ baixo e arte / não-arte, questão muito debatida na época, criticando as condições históricas, institucionais e 

tecnológicas que levaram ao surgimento do novo campo.  
187 “Pessoas disseram que você estava virtualmente morto (e elas estavam tão erradas)”. Citação à Reel Around 

The Fountain, presente em The Smiths (EMI, 1984) 
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Diante desta conjuntura, Schröter (2009), em sua instigante discussão sobre o 

YouTube como arquivo digital, faz uma pergunta: afinal, que tipo específico de banco de 

dados a plataforma é? Quais são os ‘lugares vagos’188, que o site nos oferece para nos 

tornarmos ‘sujeitos do YouTube’ (não confundir com youtubers…), no sentido de criar uma 

linguagem onde possamos ocupar um lugar efetivo como agentes em seus enredamentos? 

Para além dos códigos instituídos pelo suporte de arquivo, como constituímos nossos 

enunciados?  

De saída, o autor assume que tratam-se de questões amplas demais para um complexo 

tão heterogêneo como o YouTube. Mas elas apontam para uma dimensão importante do poder 

da plataforma: sua atuação como uma “espécie de máquina para a seleção de um banco de 

dados ou arquivo audiovisual” de onde uma de suas funções pode ser “ensinar aos usuários 

como selecionar um campo cada vez maior de informações e sensações” (SCHROTER, 2009, 

p. 223). Como enumera, a agência do “You” proposta pelo site é frequentemente condicionada 

pelas ferramentas que o site oferece para você fazer isso; ou seja, é guiada e excessivamente 

sugestionável: 

 

Você pode “personalizar” o site para armazenar diferentes formas de pré-

seleção, para que o site se torne uma espécie de “espelho” de suas atividades 

de seleção e você pode escolher o “mais discutido” ou os “mais vistos”. 

“Você” também pode adicionar “comentários” e reagir a comentários 

anteriores, ou “você” pode sinalizar vídeos como inapropriados, o que pode 

fazer com que eles desapareçam. Talvez o mais interessante seja que “você” 

possa escolher um pacote detalhado de informações estatísticas sobre o clipe 

escolhido. “Você” pode obter informações sobre a frequência com que o 

clipe foi visualizado e classificado, ou seja: em quais listas de classificação 

ele alcançou classificações altas, quantos comentários foram feitos - e até 

quais sites apontam para um vídeo específico (SCHROTER, 2009, p. 223). 

 

 

Como detalhado, é certo que o YouTube se sustenta em aparatos categóricos; estes 

tentam, por diversas formas, orientar os enunciados e estabelecer uma espécie de linguagem 

comum, de acordo com os interesses da própria plataforma. Em suma, em uma situação de 

controle ideal, todos usaríamos o site de acordo com as coordenadas propostas por eles, o que 

incluiria cliques automáticos nos botões que nos são sugestionados –  funcionalidades estas 

que frequentemente dizem respeito a monetização e ganhos para a própria plataforma. Mas 

 
188 Em “Arqueologia do Saber” (2008), Foucault entende que a ética, a moral, os hábitos e os costumes são 

organizados em relação aos enunciados que tornam possível a linguagem. E seria a multiplicidade de condições 

oferecidas em determinado espaço/tempo o que estabelece e possibilita a formação de determinadas linguagens. 

Dentro desse campo de possibilidades múltiplas, e entendendo que o enunciado é resultado, mas também 

proponente dos códigos de conduta ou de cultura, está aquilo que é tomado como os “lugares vazios”, ou vagos, 

para aqueles que querem ocupar a posição como sujeitos.  
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será que necessariamente estas ferramentas orientam a seleção de uma audiência, o tempo 

todo e de toda audiência?  

Evidentemente, existe a competição pela atenção do usuário e ela se estabelece desde 

o momento da primeira entrada no site. Mas talvez seja possível conceber que a agência dos 

atores externos também é acionada pelos desejos difusos e, portanto, sua seleção de audiência 

é frequentemente conduzida por estes. Isso quer dizer que o YouTube implica não apenas um 

“assunto de seleção contínua”, mas também um uma “imagem do desejo audiovisual”189 

(SCHROTER, 2009, p. 225). O que também dá a entender que, pelo fato da plataforma não ser 

estruturada como um arquivo que demarca trilhas associativas cuidadosamente escolhidas 

(apesar de também contar com isso),  esta conjuntura implica pensar que a lógica do arquivo 

digital hoje não é causada apenas pela própria tecnologia.  

Até pelo simples fato de que postar e assistir a um clipe é um elemento essencial para 

estruturá-lo como arquivo; e o dimensionamento de sua estatura como tal também é dado por 

estas duas ações. Dessa forma, os lugares vagos são ocupados pelas reinscrições de atores 

humanos. Nossa contribuição a esta discussão – pensando na profusão dos comentários 

baseados em reminiscências – está em sugerir que esta agência é também proporcionada pela 

possibilidade de pensar o YouTube como um espaço heterotópico; o que nos ofereceria 

também uma espécie de definição operatória para a plataforma sob uma perspectiva de 

expressão nostálgica sobre a cultura pop, mais especificamente a respeito dos Smiths.  

Escrito durante a estadia de Foucault na Tunísia, em 1967, mas publicado apenas no 

ano de sua morte em 1984, o texto Outros Espaços acrescenta à sua obra a noção de 

heterotopia190, relativo a seu pensamento a respeito de lugares pertencentes à dimensão 

teológica do futuro (ou seja, utópicos, no sentido de desejarem o impossível), mas que se 

concretizam como espaços existentes, exceções que vigoram como convergentes contestações 

 
189 Coincidentemente, em seu artigo o autor usa como exemplo para esta afirmação a convivência com um amigo 

(segundo ele, um estudioso) que “costuma visitar o YouTube apenas para ver se consegue encontrar videoclipes 

da década de 1980 dos quais possui memórias difusas” (SCHROTER, 2009, p. 225). 
190 Me recordo de ficar particularmente intrigado com essa ideia de heterotopia ao ser apresentado ao texto pelo 

professor Eduardo de Jesus, no período do mestrado; aliás seguramente teve a ver também com o jeito dele dar 

aula, onde naturalmente repassava sua paixão por seus temas de interesse para os alunos. Sempre inspirador esse 

‘outro’ Jesus. Enfim, já li este texto umas não sei mais quantas vezes e não tenho a menor ideia se eu realmente 

tenho uma dimensão ‘exata’ do que são essas heterotopias – e aliás nem me parece ser este o caso. O fato é que 

acho um texto belíssimo, um Foucault imensamente poético e inspirador quando fala desses não-lugares e 

finaliza dizendo que “o navio é a utopia por excelência. Nas civilizações sem barcos, os sonhos se esgotam, a 

espionagem ali substitui a aventura e a polícia, os corsários”. E foi em um dessas leituras que me veio a essa 

ideia de que o YouTube poderia ser pensado como um espaço heterotopico (tinha pensado na ‘pista de dança’ 

também, mas achei um objeto mais complicado na época), em um sábado de manhã como este que escrevo e 

tento colocar um ponto final nesta tese. Um gancho de análise do qual sou extremamente grato, algo que se 

resume na inesquecível frase do professor Marco Roxo na minha entrevista de seleção para este doutorado: 

“Olha, nem sei que porra é The Smiths, mas essa ideia aí da heterotopia é muito boa...”.  Um salve para aulas e 

os professores que ‘salvam a vida da gente’.  
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míticas e reais do espaço que vivemos. São as oportunidades de ver outros espaços 

escondidos nos signos e situações por vezes óbvias do real; ou, como aponta Soja (1995, p. 

15), locais que estão frequentemente “obscurecidos da visão pela ênfase excessiva na sua 

opacidade empírica, ou em sua transparência idealizada”.  

Sugerindo que a nova ‘mania’ do século XX seria o espaço – em oposição ao tempo, 

apontado por ele como a chave de entendimento da civilização dos tempos anteriores – o 

teórico francês sugere algumas determinações mais amplas para esta visão, acreditando que 

estariamos em uma era pautada não apenas pela noção de espaço, mas do simultâneo e da 

justaposição destes espaços; onde o mundo seria menos pensado como uma “grande via que 

se desenvolveria através dos tempos e mais como uma rede que religa pontos e entrecruza sua 

trama”, a partir dos lugares múltiplos habitados pelo mesmo sujeito (FOUCAULT, 2011, p. 

412).  

Se o próprio espaço possui uma história (que o autor classifica através de períodos 

anteriores como o ‘espaço de localização’, na Idade Média, ou o ‘espaço de extensão’, a partir 

do século XVII), ele sugere que o século XX seria a era do ‘espaço de posicionamento’, 

definido pelas relações de vizinhança entre pontos ou elementos – descritos como séries, 

organogramas, grades e redes. Diferentes espaços, supostamente utópicos, mas que se 

realizam no espectro social e constituem a existência humana e dão a ver sua complexidade. 

Diante desta crença, ele diz que esses posicionamentos se alocam em dois grandes tipos: a 

utopia e a heterotopia.  

Enquanto entende o primeiro como um lugar essencialmente irreal, da realização de 

uma sociedade aperfeiçoada, as heterotopias são os espaços que efetivam, mesmo que 

temporariamente, as utopias. Se a utopia é a expressão de um lugar  que não existente, a 

heterotopia é a junção destes dois lugares (real e irreal) incorporados dentro do mesmo espaço 

simbólico. São sítios localizáveis, nos quais “os posicionamentos reais que podem se 

encontrar no interior de uma cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados, 

invertidos – lugares que estão fora de todos os lugares” (FOUCAULT, 2011, p. 415). Nessa 

direção, Foucault (2011) diz então de locais heterogêneos, que poderiam se eivados também 

em função de novas conjunturas sócio-econômicas, culturais e de expansão da ciência e da 

tecnologia e que seriam vividos no interior de um conjunto de múltiplas relações humanas, 

materializando zonas de convívio e de transmissão comunitária.  

Tais espaços proporcionam uma espécie de encontro entre o mítico e o real do espaço 

em que vivemos; e são sugeridos por tipos pelo autor, como as heterotopias de crise e de 

desvio e também determina as heterotopias onde somos capazes de estar em ruptura absoluta 
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com o tempo tradicional, portanto “heterocronias” (FOUCAULT, 2011, p. 418). Marcada pela 

suspensão crônica específica possibilitada por cidades de veraneio191, como ele sugere, ou 

pelo tempo que se acumula infinitamente, como em museus e bibliotecas, esta heterotopia é 

relativa à permanência do tempo; ou melhor, a uma atemporalidade possível, que nos 

interessa relacionar com o espaço do arquivo como uma dimensão espacial contínua. 

 Para Foucault (2011), museus ou bibliotecas seriam espaços onde o tempo que não se 

consome, lugares de um não-tempo e, como locais orientados à história da civilização 

humana, personificam um arquivo relativo ao conhecimento e assim se estabelecem como 

espaços que guardam todas as épocas pertencentes à epistemologia dos seres: experiências 

heterotopicas radicais. 

  

[...] Museus e bibliotecas são heterotopias nas quais o tempo não cessa de 

acumular e de se encarapitar no cume de si mesmo, enquanto no século 

XVII, até o fim do século XVIII ainda, os museus e as bibliotecas eram a 

expressão de uma escolha individual. Em compensação, a ideia de tudo 

acumular, a ideia de constituir uma espécie de arquivo geral, a vontade de 

encerrar em um lugar todos os tempos, todas as épocas, todas as formas, 

todos os gostos, a ideia de constituir um lugar de todos os tempos, todas as 

épocas, todas as formas, todos os gostos, a ideia de constituir um lugar de 

todos os tempos que esteja ele próprio fora do tempo, e inacessível à sua 

agressão, o projeto de organizar assim uma espécie de acumulação perpétua 

e infinita do tempo em um lugar que não mudaria, pois bem, tudo isso 

pertence à nossa modernidade (FOUCAULT, 2011, p. 436).  

 

A partir dessa pensata, Foucault (2011) demontra a urgência de não pensar o espaço 

como a esfera da fixação e da estabilidade, em um contraponto histórico com o tempo, que era 

o diapasão da mobilidade e da vida. Assim, é a ideia do espaço fluido, não estático, que 

determina a fantasia de uma vida interminável – ou ao menos não necessariamente 

determinada pelos limites do espaço-tempo: fala-se enfim de espaços de ‘todos os tempos’ em 

um mesmo lugar, que possibilitaria um grande saber de acesso imediato. A partir destas 

notações, sugerimos: não seria possível pensar o YouTube uma forma de realização desse 

espaço, de forma ainda mais complexa?  

Pensemos na sua impressionante capacidade de armazenamento, que pode vir a 

afirmar ao sujeito a possibilidade de um repositório (e de um repertório) infinito – pelo menos 

enquanto dure, para além, por exemplo, dos limites físicos dos museus e das bibliotecas. E 

nessa direção, configurado como um espaço importante para a reflexão sobre a transformação 

do status da memória e da percepção temporal na cultura contemporânea, onde a imagem do 

 
191 Sobre a heterotopia dos espaços de veraneio e a possibilidade de efetivar um paraíso utópico, ver 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/view/35047, artigo do autor inspirado pela série Black Mirror, da 

Netflix. 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/cm/article/view/35047
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arquivo surge não apenas como espécie de depósito de coisas mortas, mas também como um 

lugar de possíveis ressurreições, mediadas e contaminadas pelas agências de outros usuários. 

Ele também pode ser notado como um espaço heterotópico na medida em que 

heterotopias tratam-se de lugares de convergência, que se tornam enredados, onde se realiza a 

complexa justaposição e simultaneidade das diferenças, dos encontros. Um espaço que 

fertiliza a heterotopia com “significados sociais, culturais e conectividade. Sem essa carga, o 

espaço permaneceria fixo, morto, imóvel, não dialético” (SOJA, 1995, p. 15). A agência de 

atores externos ajuda a transformar aquele espaço como algo vivo, sempre lacunar, nunca 

fechado. Afinal, o que está em questão nesse arranjo heterotópico sobre o YouTube não se 

refere a um desejo do suporte como seu além, mas aos potenciais de transgressão e 

transformação do suporte como ele está.  

Ou seja, se a utopia trabalha na chave do e se pudéssemos, a heterotopia está no e se 

fizéssemos. Tem menos a ver com ir além e mais a ver com fazer daqui; é menos o depois e 

mais o agora. São os contra espaços que, como Foucault docemente ilustra, as crianças 

conhecem quando entram em seus quartos192, a reinvenção dos lugares possíveis e já 

materializados, por isso, contra espaços. Espaços existentes, igualmente privados e públicos, 

que realizam utopias (como o deslocamento tempo-espacial) através de ações performativas 

e/ou transgressivas, já que, em  nosso entendimento, só é possível pensar a heterotopia a partir 

de uma dimensão performativa por parte dos sujeitos, calcadas em seu reconhecimento da 

existência de espaços que permitam materializar imaginários até então irreais, a partir de uma 

ancoragem real.  

Afinal, os espaços heterotópicos só possibilitam uma experiência de interrupção do  

tempo normal de corrosão dos sujeitos quando este se distancia do espaço/tempo de corrosão 

causada pelos dispositivos de controle e poder (ou seja, as normalidades e normatividades) e 

inventa para si um ponto de fuga: heterotopias. É nessa direção que a performance realizada 

pelos atores é um aspecto essencial para o entendimento do YouTube como espaço 

heterotópico: a partir do uso deste sítio que, ao se dispor como um repositório não apenas de 

conteúdos audiovisuais, mas também como lugar de registro sobre estes materiais a partir da 

agência de seus usuários, dá corpo e visibiliza a expressão de um pathos nostálgico, por meio 

de suas características técnicas como as possibilidades de postar comentários, 

compartilhamentos, likes ou dislikes.  

 
192 Como ilustram Peters e Saier (2009, p. 199), um adolescente tocando air guitar em seu quarto representa 

“uma das heterotopias mais maravilhosas”.  
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Por seu um lugar de produção, do espraiamento e da constituição da memória 

individual e coletiva, como imenso repositório da experiência subjetiva, traduzida no 

armazenamento digital da reminiscência pessoal, o YouTube também é um espaço 

convocatório e um campo de performance de gostos e de afetos. Assim, a partir de 

ferramentas propostas pelo site (que permitem a submissão de comentários, inscrições, 

compartilhamentos e outras formas de interação entre os usuários), anotamos que a inscrição 

humana em comentários é uma agência importante de práticas socioculturais e interacionais 

formativos para a lógica de uma comunicação em rede plataformizada, onde a plataforma em 

si assume o papel de articuladora desses sensíveis nostálgicos que se materializam entre redes 

digitais sócio técnicas.  

Dessa forma, por seu caráter arquivístico e heterotópico, entendemos que o YouTube 

se apresenta como uma plataforma ideal para a performance da nostalgia em relação à música 

pop. Ao ter acesso e se inserir nos arquivos do site, um usuário pode estar em vários espaços e 

tempos, possibilitada por uma sensação de convergência intensa que engatilham experiências 

como uma viagem memorial. Afinal, se o espaço heterotópico por excelência, como afirma 

Foucault (2001, p.422), é o barco, “um pedaço de espaço flutuante, encerrado em si, lugar de 

vários lugares, de todos os tempos ”, parece possível pensar que o YouTube cumpre o papel 

deste suporte em nossos mergulhos nos “oceanos de imagens e som” (SCHROTER, 2009, p. 

223), que são as expedições memoriais e sentimentalizadas nos arquivos que ali estão, 

sedutoramente infindáveis.  

Tendo estas notações em mente, propomos, a partir do próximo capítulo, pensar nas 

performances possibilitadas pelo arquivo, especificamente nos comentários em vídeos dos 

Smiths, no sentido examinar estas agências tanto como testemunhas da permanência afetiva 

do grupo quanto como afirmação da conversão dos Smiths em objetos nostálgicos exemplares 

no contexto da cultura pop retromaniaca. Nesse escopo, entendemos  a memória 

compartilhada em conversações nas redes sociotécnicas como uma forma expressiva 

importante do pathos nostálgico e um cimento social notável para as experiências com e da 

música.  

Falamos de uma espécie de volta ao passado, mas ancorados no presente através da 

rememoração de episódios específicos sonorizados, acompanhados ou vividos com o grupo e 

são materializados no que chamaremos de narrativas nostálgicas autobiográficas em redes 

socio técnicas. É quando, de alguma maneira, o público refaz uma das estratégias típicas de 

Morrissey, a narrativa autobiográfica, através das possibilidades oferecidas numa era de 

memórias musicais mediadas (VAN DIJCK, 2015) pelas tecnologias de comunicação. Tais 
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narrativas nostálgicas podem atestar, entre diversos pontos, tanto a permanência da banda, 

quanto o não esquecimento das canções que salvaram a vida193 de muitas pessoas.  

 
193 Versos de “Rubber Ring”, (“Don´t forget the songs/ That made you cry/ And the songs that saved your life”) 

inspiram o título e o próximo capítulo, conclusivo, desta tese.  
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5.  Don´t forget the songs that saved your life194: a performance da nostalgia  e os 

comentários como narrativas autobiográficas em clipes dos Smiths no YouTube 
 

A sad fact widely known/ The most impassionate 

song/ To a lonely soul/ Is so easily outgrown/ But 

don't forget the songs/ That made you smile/And 

the songs that made you cry/ When you lay in 

awe/ On the bedroom floor/ And said : “Oh, oh, 

smother me Mother”/ No Rubber ring, rubber 

ring, rubber ring, rubber ring/ La/ The passing of 

time/ And all of its crimes/ Is making me sad 

again/ The passing of time/ And all of its 

sickening crimes/ Is making me sad again/ But 

don't forget the songs/That made you cry/ And the 

songs that saved your life/Yes, you're older 

now/And you're a clever swine/But they were the 

only ones who ever stood by you/The passing of 

time leaves empty lives/Waiting to be filled (the 

passing)/The passing of time/Leaves empty 

lives/Waiting to be filled/I'm here with the 

cause/I'm holding the torch/In the corner of your 

room/Can you hear me?/And when you're 

dancing and laughing/And finally living/Hear my 

voice in your head/And think of me kindly/No 

Rubber ring, rubber ring, rubber ring, rubber 

ring/ La/ No/ Rubber ring, rubber ring, rubber 

ring, rubber ring/ Do you Love me like you used 

to?/You're clever/Everybody's clever 

nowadays/You're clever/Everybody's clever 

nowadays/ You are sleeping/ You do not want to 

believe/ You are sleeping/ You do not want to 

believe/ You are sleeping/ You do not want to 

believe/ You are sleeping195 

(Morrissey/Marr) 

 

  

 

 
194 “Não se esqueça das canções que salvaram sua vida”. Citação à Rubber Ring, presente em Louder Than 

Bombs (EMI, 1987) 
195 Um fato triste amplamente conhecido / A mais apaixonada canção/ Para uma alma solitária / É tão facilmente 

superada / Mas não se esqueça das canções / Que te fizeram sorrir / E as canções que te fizeram chorar / Quando 

você ficou maravilhado / No chão do quarto / E disse: "Oh, oh, me sufoca mãe" / Não Anel de borracha, anel de 

borracha, anel de borracha, anel de borracha  / A passagem do tempo / E todos os seus crimes / Está me deixando 

triste de novo / A passagem do tempo / E todos os seus crimes repugnantes / Está me deixando triste de novo / 

Mas não se esqueça das canções / Que te fizeram chorar / E das canções que salvaram sua vida / Sim, você está 

mais velho agora / E você é um porco esperto / Mas eles foram os únicos que sempre estiveram ao seu lado / A 

passagem do tempo deixa vidas vazias / Espera ser preenchida (a passagem) / A passagem do tempo / Deixa 

vidas vazias / Espera ser preenchida / Estou aqui com a causa / Estou segurando a tocha / No canto do seu quarto 

/ Você pode me ouvir? / E quando você está dançando e rindo / E finalmente vivendo / Ouço minha voz na sua 

cabeça / E pense em mim com gentileza / Sem anel de borracha, anel de borracha, anel de borracha, anel de 

borracha / Anel de borracha, anel de borracha, anel de borracha, anel de borracha / Você me ama como antes? / 

Você é inteligente / Todos são inteligentes hoje em dia / Você é inteligente / Todos são inteligentes hoje em dia / 

Você está dormindo / Você não quer acreditar / Você está dormindo / Você não quer acreditar / Você está 

dormindo / Você não quer acreditar / Você está dormindo. 
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A canção Rubber Ring, lançada em 1985, talvez não possa ser considerada um hit ou 

um clássico dos Smiths, no sentido de não possuir a mesma estatura ou apelo pop de músicas 

mais consagradas do repertório do grupo como This Charming Man, How Soon Is Now? ou 

There's A Light That Never Goes Out. Possui um lugar mais discreto na discografia da banda: 

trata-se de um lado B (do single The Boy With The Thorn in His Side) e não foi incluída 

inicialmente nos discos de estúdio, aparecendo apenas em coletâneas posteriores. Não há um 

videoclipe dela ou ao menos sua inclusão em alguma apresentação de TV. Também não 

existem registros da execução completa dela em shows dos Smiths – apenas seu riff principal 

foi incorporado (como uma citação) em um medley com outra canção frequentemente 

executada ao vivo, What She Said ; é possível ouvir este arranjo no álbum ao vivo Rank, de 

1987. E ainda, ao contrário de outras músicas do repertório da banda, também não ganhou 

regravações destacadas – isso considerando que mesmo canções pertencentes à prateleira de 

baixo de sucessos do grupo receberam covers de colegas196.  

Mas quase como uma prova de um arranjo típico (mesmo que involuntário) dos 

Smiths, relativo a um modo de ser indie (algo que inclui determinados afetos pelas coisas 

menos ‘visíveis’), Rubber Ring, em sua singularidade, dá a ver muito do que falamos aqui até 

agora – e ainda nos oferece um caminho conclusivo que veremos nesta seção. Um verso da 

canção dá título não apenas a este capítulo, mas a esta tese: foi a escuta específica desta 

música que inspirou nossa trajetória do projeto até aqui. Ainda, no decorrer das camadas que 

tentamos ‘descascar’ nesta pesquisa, chegamos meio maravilhados com a possibilidade de 

que boa parte do que tentamos rastrear já estava poeticamente enredado na canção, ou ao 

menos nas possibilidades de análise que propus a partir de sua escuta. Com isso ela amplia 

inesperadamente sua importância pessoal: é a primeira e múltipla formiguinha latouriana197 

de todo nosso esforço, um actante que conduz uma série de mediações caras à nossa proposta 

geral.  

Trata-se de um momento do grupo capaz de disparar uma série de associações 

possíveis, que nos auxilia a visualizar aspectos que, em conjunto, ajudam a compor um 

quadro mais amplo no sentido de entender os Smiths. Não estamos sozinhos neste argumento: 

como acredita Goddard (2013, p.521), “apesar de haver canções que ilustram melhor o que os 

Smiths eram”, esta música reúne sozinha “tudo que os Smiths significavam”. Talvez seu 

 
196 Existe uma versão dela assinada pelo pouco conhecido grupo Girl In a Coma no disco que reúne versões da 

banda, Please Please Please: a tribute to The Smiths, lançado em 2011.  
197 Referência ao trocadilho que Latour (2012) faz ao se referir à Actor Network Theory (ANT, que em inglês 

também significa ‘formiga’); em português usamos Teoria Ator Rede (TAR). Entendemos que o autor se refere 

às pequenas e múltiplas associações que estruturam as vivências coletivas deste ser vivo, o que inspira o termo 

‘trabalho de formiguinha’.  
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único aspecto ‘desconfortável’, alguma desorientação de sentidos que ela possui, esteja 

justamente em sua dimensão sônica. Ao contrário de muitas outras canções do repertório da 

banda, Rubber Ring não possui a assinatura sonora mais típica dos Smiths198: os dedilhados 

elaborados e extremamente melódicos de Johnny Marr (os chamados arpejos) que, modulados 

como riffs, geralmente se situam em primeiro plano nos arranjos musicais da banda. Assim 

como em outros poucos momentos do grupo (como em Barbarism Begins At Home, do álbum 

Meat is Murder), ela tem sua estrutura meio funky guiada pelo virtuoso baixo de Andy 

Rourke, em um desenho que carrega a canção apresentando nitidamente as influências que 

este músico tem do repertório da Motown, a célebre gravadora de soul norte americana199.  

Entendemos também que esse comentário talvez configure um reparo bastante 

específico, dado por alguém que passou os últimos quatro anos debruçado no repertório do 

grupo, já que, ao mesmo tempo, a canção não dispensa algumas marcas típicas das 

interpretações do grupo. São ouvidos os yodels de Morrissey (vocalizações rápidas e 

repetidas, sem exatamente a forma de um canto, utilizando sílabas fonéticas) e a bateria 

aparentemente simples, mas notavelmente precisa de Mike Joyce. Além disso, ela reúne 

versos que ganham uma interpretação tipicamente morrisseyana, equilibrando drama, afeto, 

alguma ironia e franqueza na voz do cantor. De forma que, liricamente, Rubber Ring é um 

típico manifesto do grupo e, possivelmente, como nenhuma de suas canções, reúne os 

propósitos mais evidentes da existência do grupo – e principalmente, como veremos à frente, 

da pós-existência do grupo.  

Primeiramente é importante sublinhar que ela propositalmente tem um caráter 

alegórico post mortem: é performada como uma canção ‘do além’. No single original que a 

abriga, a canção que a sucede é Asleep, e, enquanto essa se apresenta como uma música para 

se despedir, uma declaração já no leito de morte (“Cante para que eu durma/ Não quero 

acordar mais”), Rubber Ring soa como uma mensagem fantasmagórica, um pedido para ser 

lembrado quando tudo acabar. Se a primeira é o som do caixão melancolicamente se 

fechando, a outra é o réquiem, o discurso posterior onde se repassa os méritos da existência de 

algo ou alguém200. 

 
198 Algo que pode ser ouvido em canções como Hand In Glove, There 's A Light That Never Goes Out, Ask, entre 

muitas outras e que influenciou imensamente uma série de outras bandas, especialmente da década de 1980 

(pensemos em Tempo Perdido, da Legião Urbana, para ficar em um exemplo clássico) 
199 Particularmente, Rubber Ring me remete à clássica Money, do Pink Floyd; assim como esta, se apresenta 

como um funk esquisito, meio sem suingue, como uma fundação estrutural para um tema cheio de efeitos 

sonoros incomuns, como um efeito sibilante que aparece do nada após o terceiro verso. 
200 Uma experiência interessante em relação a montar uma narrativa completa tematizando a morte nos Smiths 

seria acrescentar a esta dupla de canções, I Know It´s Over. Iniciando com esta última, chegando em Asleep e 

terminando com Rubber Ring, talvez seja possível para o ouvinte observar nitidamente um roteiro cronológico 
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Para sublinhar essa junção narrativa, ambas gravações são conectadas por um mesmo 

sample, retirado de uma versão em áudio do livro “Breakthrough: An Amazing Experiment In 

Electronic Communication With The Dead”, obra assinada por um parapsicólogo que 

defendia a crença de que os espíritos poderiam se comunicar além-túmulo. O trecho usado 

traz uma voz feminina dizendo “Você está dormindo/Não quer acreditar/Você está 

dormindo”. No disco original, um fade com efeito de ventos realiza a transição e une as duas 

canções, já que o primeiro verso de “Asleep” é “Cante para eu dormir…”. E ainda: o outro 

sample utilizado na música é um tributo que evidencia o cultivo dandista que marca os 

Smiths: uma gravação em áudio de 1953 da obra “The Importance Of Being Earnest”, de 

Oscar Wilde (tomando de empréstimo os versos “Isso é inteligente?/ Todos são espertos hoje 

em dia”). Trata-se de (mais) uma homenagem visível, aos moldes de Morrissey, aquele que 

possivelmente é seu modelo maior.  

Se Rubber Ring é um apelo ao não-esquecimento antes de ‘ir embora’, em sua 

dimensão lírica, verso a verso, ela poeticamente constitui o que Morrissey acreditava ser os 

Smiths. Sugere, de fato, um ethos para o grupo, onde “um fato triste amplamente conhecido/A 

mais apaixonada canção/Para uma alma solitária/É tão facilmente superada”. Inicialmente, 

podemos pensar que se reforça a ideia de ‘autenticidade’, em que a banda (detentora das 

canções ‘mais passionais’) é o veículo de um ‘projeto pela verdade’ dentro da música pop 

rock, encenando o ‘real’ em um cenário de outras músicas tão efêmeras.  É um aviso de que 

os Smiths acreditam ser maiores e mais importantes que as hit parades, por mais que, 

inevitavelmente, eles possam ser  deixados para trás pela sede por novidades que alimentam o 

pop (e com isso terem se tornado uma moldura seminal para o som e a cena indie em geral). 

Dado este posicionamento, faz-se um apelo para que o ouvinte relembre quais são 

estas canções. E ninguém sabe disso melhor que as ‘almas solitárias’, aqueles que segundo 

Reynolds (2006), possuíam a convicção de que toda festa é uma mentira ou como o próprio 

Morrissey cantou anos antes em  How Soon Is Now?, ‘os filhos e herdeiros de uma timidez 

criminalmente vulgar’. Ainda que engenhosamente falando para apenas uma pessoa (um 

recurso típico de aproximação discursiva do vocalista), a canção é endereçada ao Smithdom, a 

reunião de ‘Outros’ que configura o grupo de admiradores do grupo.  

Nesta personalização, busca o arquétipo do ‘fã ideal’ dos Smiths, aquele que assinou o 

contrato de leitura proposto pela banda; as pessoas que carregam em si o signo do 

deslocamento diante do mundo externo e, portanto, estão no “chão do quarto” (já que no 

 
para estas encenações do adeus que Morrissey realiza: a constatação da impossibilidade; a resolução dramática e 

o pedido final, realizado já em ‘outro lugar’.  
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reino dos Smiths, o quarto é um território sagrado), pedindo “para a Mãe os sufocarem”, 

como dizem os versos da canção. Exagerado? Certamente. Mas Morrissey foi coroado 

também por “entender esse tipo de drama muito bem” (GODDARD, 2013, p.519). E o 

vocalista acredita que isso surge 

 

(...) a partir da sensação de isolamento e por acreditar que as pessoas que 

fazem os discos que você compra são seus amigos pessoais, que eles 

entendem você e quanto mais discos você comprar e quanto mais fotos 

colecionar, mais perto você estará dessas pessoas. E se você estiver muito 

isolado e escuta essa voz com a qual se identifica isso é imensamente 

importante (MORRISSEY apud GODDARD, 2013, p.519) 

Nessa direção, Rubber Ring é uma espécie de ‘meta canção’: fala sobre o propósito de 

fazer dos discos que você compra um ‘amigo pessoal’ e faz exatamente isso. Situa e quer 

confortar o ouvinte no cenário descrito pelo vocalista dos Smiths, diz de e para aqueles que 

estão isolados “no canto do seu quarto” e escutam essa voz (no caso, a voz de Morrissey) “na 

sua cabeça”. Para além: atento à dimensão material das fruições musicais, o letrista também 

faz uma ode ao suporte ‘disco de vinil’, numa referência extremamente afetiva a este artefato 

de ouvir canções, através de um belo jogo poético com a palavra rubber ring. Em sua 

tradução, o termo ‘anel de borracha’ é uma expressão anglo saxônica referente à bóia usada 

por salva-vidas, em barcos, praias ou rios. Só que, em sua tradução literal, é também uma 

maneira de descrever um disco (que pode ser visto como um anel) de vinil (o nome popular de 

um material plástico chamado policloreto de vinila, o famoso PVC, que é também uma 

categoria de borracha). 

Assim, ao estar em uma banda e gravar um disco como este, os Smiths se posicionam 

como a trilha sonora ideal para preencher um espaço solitário – ao mesmo tempo em que se 

mostram cientes do que é para alguém estar sentado em um canto, ouvindo esta mesma trilha. 

É mais um testemunho de que a constituição da banda é pautada por este tipo de propósito, de 

aproximação, de empatia, e mostra o entendimento singular que o grupo tinha do sedutor jogo 

da representação e do reconhecimento que é a tônica de algumas construções típicas da 

cultura pop. Como apontamos anteriormente, eram garotos que amavam David Bowie e Marc 

Bolan e tinham noção do ‘poder’ que estes artistas e a música pop em geral tinham ou 

poderiam ter.  

E talvez isso seja mais um arranjo que sinalize o fato de que a música, afinal, começa 

na pessoa, e sua presença cotidiana por vezes diz mais dos atravessamentos subjetivos que ela 

proporciona do que uma simples fruição auditiva. De modo que se sujeitos como eles, quando 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Policloreto_de_vinila
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jovens, fizeram da música uma profilaxia efetiva para os males da vida, ‘transformados’ em 

Smiths se dispuseram (e ainda se dispõem, como um arquivo que segue sendo acessado em 

espaços como o YouTube) como um dos remédios disponíveis para estes mesmos males. 

Dentro do repertório do grupo, Rubber Ring é uma das pílulas que lembram que os 

medicamentos estariam ali, disponíveis na estante de discos, e que estariam sempre às ordens 

do ouvinte. No fim das contas, é uma elegia para o eterno poder curativo do que está gravado 

nos ‘anéis de borracha’, a música; um momento em que a banda engenhosamente tributa os 

complexos forma/conteúdo, músicos/ouvintes, ouvir/escutar: os agentes envolvidos em uma 

rede chamada escutar música.  

 E, evidentemente, Rubber Ring também carrega em si a marca nostálgica dos Smiths 

que avaliamos em todo este trabalho. Porque acima de tudo, ela é uma meditação sobre a 

relação entre os Smiths e seu público a partir da passagem do tempo, um exercício 

imaginativo, como se Morrissey já se empenhasse por uma espécie de nostalgia futura pelo 

grupo – mesmo que até então, este ainda seguisse vivo e ativo. Ela quer antecipar a glória a 

posteriori, já que há uma preocupação latente em seguir sendo importante, relevante e não ser 

abandonado depois que seu público ‘envelhecesse’ e se tornasse um “suíno esperto”; talvez 

porque se isso acontecesse, Morrissey seria finalmente abandonado em sua adolescência 

perpétua, com seus dramas de playground, como sugeriu Reynolds.  

Se Asleep é sua despedida terrena, Rubber Ring é  Morrissey encenando um 

personagem fantasmagórico, substituindo o tom de último suspiro da primeira pelo pedido 

ansioso por sua ‘imortalidade’ através da música. Em sua voz se escuta o clamor pela 

lembrança vinculatória (“Mas não se esqueça das canções que te fizeram chorar/ E das 

canções que salvaram sua  vida”); o recado de quem (ele, Morrissey) sempre esteve lá para o 

ouvinte (“Mas elas foram as únicas coisas/ Que sempre estiveram do seu lado”); a 

insegurança quanto ao seu legado, ao mesmo tempo em que se aproxima diretamente do 

ouvinte (“Você pode me ouvir?”) e a reivindicação para si de uma presença eterna (“E quando 

você estiver dançando e rindo e finalmente, vivendo/ Ouça sua voz em minha mente/ E pense 

em mim com carinho”).  

Já numa dimensão futura, quase ao final da canção, ele pergunta: “Você me ama como 

costumava amar?”. Sua inflexão soa mais como um “apelo desesperado para evitar o abismo 

do esquecimento musical do que uma reprovação” (GODDARD, 2013, p.519), de modo que 

Morrissey reafirma a crença de que os Smiths mereciam uma permanência no contexto da 
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cultura pop – para ali e além. Trata-se de uma conclusão premonitória: o sujeito (vocalista) 

ajudou o objeto (ouvinte) a atravessar as tormentas da juventude naquele momento e agora 

exige o reconhecimento que ele acredita ser devido: o cantor desde então buscava reivindicar 

seu lugar na memória afetiva posterior de seus fãs.  

Seria uma espécie de coda ideal, um encerramento poeticamente forte para a trajetória 

da banda, um single final de extrema beleza e coerência discursiva, se eles, após o lançamento 

desta canção, não tivessem seguido uma carreira que comportaria mais um disco de estúdio, 

além de gravações e shows por pelo menos mais 18 meses após sua estreia pública.  O que dá 

a ver algo que, acreditamos, radicaliza o lugar da nostalgia como um elemento importante da 

performance dos Smiths. Na canção, Morrissey tenta basicamente antecipar a nostalgia por si 

próprio e pela banda; engenhosamente, faz isso cometendo uma espécie de revisão, até ali, do 

que ele acreditava que a banda, com seu modo de operar, já havia conquistado, encapsulando 

neste momento diversas dimensões do que eram. 

Como aponta Fletcher (2014, p.602), Rubber Ring era “o termo específico do vocalista 

para a música dos Smiths e em como ela se aplicava a seus fãs e essa noção é essencial para 

entender o sucesso e a permanência temporal do grupo”. Nesse sentido, como sinalizado por 

outros autores (MIDDLES, 1988; GODDARD, 2013; REYNOLDS, 2006), os Smiths 

conseguiram, como poucos, expressar os desejos, medos, vontades, sonhos de sua audiência, 

em um processo de representação e reconhecimento essencial para a dinâmica fandônica do 

pop. E conquistaram isso para além de sua atuação geracional na década de 1980: 

beneficiados pela lógica arquivista e memorialista do pop hoje – em especial pelo fato de não 

terem se reunido, arriscando de alguma maneira seu legado e sua ‘aura’ – o ethos dos Smiths 

segue ressoando, tanto para os fãs de primeira hora quanto para as novas gerações201. Se parte 

desse arranjo pode ser creditado também ao pathos nostálgico da cultura pop contemporânea, 

também não deixa de ser um feito notável do grupo, em um ambiente muitas vezes efêmero e 

refém de tendências e modismos, como sumariza Fletcher (2014): 

O fato de eles terem feito isso com uma combinação tão notável de 

 
201 Para mim, é impossível pensar nas novas gerações de fãs dos Smiths sem lembrar da Maria Clara, minha 

filha, já que ela também é uma adolescente em que a música da banda fala fundo ao coração. Com um detalhe: 

seu apreço pelos Smiths é obrigatoriamente dimensionado de uma outra maneira, já que Morrissey vêm se 

esforçando em ser um baita idiota nos últimos anos e ela, de acordo com o zeitgeist de parte de sua geração, é 

vigilante e engajadíssima com as questões de gênero, raça etc. nos quais o vocalista tem vacilado recentemente. 

De modo que penso na relação de Maria com os Smiths como uma prova de reafirmação da potência do grupo, 

onde se consegue separar sujeito e obra e assim preservar a importância das músicas que salvam vidas. E tenho 

certeza que o fato da banda não existir mais ajuda neste processo. Existe uma ‘aura’ que nunca se esvai... 
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ambigüidade sexual, petulância política, confiança coletiva e, especialmente, 

humor selvagem, garantiu à banda a imortalidade entre seus 

contemporâneos, e os ajudou a ganhar gerações futuras de fãs igualmente 

leais, para os quais os Smiths, há muito extintos, existem em um pedestal em 

geral reservados a santos e deuses” (FLETCHER, 2014, p.11) 

 

5.1 There's another world (well, there must be)202: os Smiths na cultura pop retromaníaca  

Os Smiths encerraram suas atividades em 1987, após quatro álbuns de estúdio. 

Posteriormente, foram lançados dois registros ao vivo e oito coletâneas reunindo seus singles 

ou canções de sucesso (os famosos best of ou greatest hits). As justificativas para o fim foram 

as ‘diferenças irreconciliáveis’ (um grande chavão no encerramento de parcerias) entre o 

vocalista Morrissey e o guitarrista Johnny Marr, uma cizânia que causou bastante polêmica na 

época da separação e que, até hoje, ainda é motivo de especulação na imprensa e entre os fãs. 

Logo após o episódio, divulgou-se uma versão do grupo substituindo o guitarrista, algo que 

não se encaminhou, e logo o vocalista iniciaria uma carreira solo muito bem sucedida.  

Pode-se dizer que Morrissey cristalizou de vez a sua performance e seu lugar na 

cultura pop contemporânea assentado em muitos dos traços típicos que fizeram sua fama nos 

Smiths; com isto, expandiu ainda mais o seu público entre diferentes gerações. Até meados 

dos anos 2000, é seguro afirmar que se tornou uma figura de culto, com pouca exposição 

pública de sua vida pessoal e lançando discos solo. Dessa maneira, manteve sua ‘aura’ na 

Inglaterra, sendo celebrado por novos músicos e veículos de mídia; realizou turnês 

concorridas nos Estados Unidos onde estabeleceu uma fiel e fanática base de fãs; visitou 

lugares inéditos como a América do Sul e inspirou fenômenos como a Mozlândia relatada por 

Hidalgo (2016), que citamos anteriormente.  

O baixista Andy Rourke e o baterista Mike Joyce, durante os primeiros anos pós-

dissolução do grupo, se transformaram em músicos requisitados por outros artistas (tocaram 

com Sinead O´Connor, por exemplo), assim como Johnny Marr, que integrou 

momentaneamente diversas bandas de forte estatura no cenário pop rock (Talking Heads, The 

The, Electronic, Pretenders) nos anos 1980 e 1990, teve incursões com grupos mais 

contemporâneos já nos anos 00 (The Cribs, Modest Mouse), para finalmente se lançar em 

uma carreira solo em 2013 que segue até o presente momento.  

 
202 “Há um outro mundo (bem, deve ter)”. Ciração à Asleep, presente no álbum Louder Than Bombs (EMI/1987) 
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A sombra de uma reunião entre os quatro membros originais do grupo paira desde 

então e, especialmente a partir dos anos 2000, ela surgiu frequentemente como uma 

possibilidade real, sempre ventilada pela imprensa. Em diversos momentos foi-se especulado 

o esperado retorno: pelo menos dois grandes festivais de música (Coachella nos Estados 

Unidos e Glastonbury na Inglaterra) assumiram ter feito convites aos membros, oferecendo 

condições especiais (como uma versão completamente vegetariana dos eventos, para agradar 

Morrissey) e generosos retornos financeiros. Estamos em 2021 e isso nunca aconteceu. É 

provável que o maior entrave publicamente conhecido para acontecer a reunião seja uma ação 

judicial relativa a direitos autorais e participação nos lucros do grupo acionada  (e ganha) pelo 

baterista Mike Joyce em 1996, o que afastou para Morrissey qualquer possibilidade de 

integração com o antigo parceiro. Ainda assim, não faltaram rumores de um possível 

reencontro entre pelo menos Morrissey e Marr, já que a dupla foi ocasionalmente ‘flagrada’ 

em encontros pessoais e mantiveram, através da mídia, acenos mútuos minimamente cordiais.  

Mas essa relação, responsável por manter acesa a chama da esperança de uma reunião 

do grupo, mostrou discretos, porém intensos sinais de desgaste público na última década. A 

justificativa para isso seria a performance pública cada vez mais controversa do vocalista. 

Especialmente na era da internet, o lado ‘bigmouth’ de Morrissey, se não foi acentuado, 

seguramente foi mais publicizado e ganhou tons mais radicais: sua aparente ausência de filtros 

para comentar assuntos delicados – que envolvem questões urgentes como racismo, xenofobia 

ou feminismo – receberam reações de impacto especialmente nas redes sociais. Como citamos 

anteriormente, foram diversas controvérsias: em jornais (como quando declarou ao Guardian 

que os chineses era uma subespécie, em 2010, ou quando minimizou, no mesmo veículo, 

ataques terroristas na Noruega), revistas (na New Music Express em 2007, expressou suas 

preocupações com a perda da identidade na Inglaterra, problematizando a imigração) e em seu 

site, se mostrando apoiador do Brexit (a saída do Reino Unido da União Européia) e crítico ao 

movimento #MeToo.  

Através de diversas plataformas midiáticas, Morrissey entrou em uma espécie de ciclo 

de polêmicas, onde tentava justificar uma declaração dada anteriormente a um veículo em 

outro e, com isso, estabeleceu-se como uma espécie de voz habitualmente decepcionante para 

fãs repetidamente frustrados (ALBERTO e PEREIRA DE SÁ, 2020). Em 2019, com o 

vocalista defendendo abertamente sua aliança com partidos políticos de extrema direita na 

Inglaterra, finalmente o guitarrista Johnny Marr assumiu mais explicitamente (através de sua 

conta no Twitter) que a distância entre os ex-parceiros estava cada vez maior em função de se 
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situarem em espectros políticos distintos e reforçou as negativas de qualquer possibilidade de 

retorno. 

Mesmo diante de um cenário que torna essa possibilidade improvável – ou justamente 

por isso – talvez seja pplausível apontar duas razões mais amplas para a contínua expectativa 

de uma reunião dos Smiths. A primeira é relativa a um contexto mais geral, ligado à própria 

nostalgia como dinâmica notável no mundo do pop e rock contemporâneo, sinalizada na 

noção de retromania que examinamos anteriormente e que afirma a prática do revival de 

bandas ou artistas, antes aposentados, como um dos mecanismos mais típicos de expressão 

dessa lógica. Em termos práticos, nas últimas duas décadas acompanhamos a volta (seja em 

álbuns ou em turnês) de nomes históricos do rock e do pop, que atravessam diversas cenas ou 

subculturas, com diferentes dimensões e configurações. Testemunhamos tanto reuniões que 

pareciam impossíveis de se acontecer (Led Zeppelin, The Police, Stone Roses, Os Mutantes), 

quanto projetos especiais que, mesmo não assumindo um aspecto de ‘retorno original’, 

fizeram circular novamente o patrimônio de chancelas notáveis do rock (The Doors, Legião 

Urbana, Nirvana), aalém da evidente valorização e a atratividade (perceptível em seus ganhos 

financeiros) das turnês mundiais dos nomes que nunca saíram de cena como Paul McCartney, 

AC/DC ou Roger Waters. 

A outra justificativa é particularizar o próprio lastro histórico constituído pelos Smiths. 

Para usar os termos de Fletcher (2013, p.13) o grupo forneceu uma espécie de “arquétipo, ou a 

apoteose de uma banda cult”, com o qual criou um template que seria seguidamente resgatado 

dentro do escopo de certos setores da música pop e do rock contemporâneo, uma percepção 

que ajuda a explicar o alcance de sua influência nos mais diferentes gêneros e cenas 

musicais203. Nas duas últimas décadas, os Smiths também tiveram inclusões em destacadas 

trilhas sonoras de cinema (Closer, 500 Dias Com Ela, As Vantagens de Ser Invisível) e séries 

televisivas de sucesso (Charmed, Stranger Things, Black Mirror).  

 
203 Evidentemente, suas maiores influências são encontradas no escopo pop e rock e é possível enumerar o 

impacto criativo transnacional dos Smiths  em bandas como a brasileira Legião Urbana, a argentina Soda Stereo 

ou a espanhola Heroes Del Silencio; já nos anos 1990 em diante, veremos o afeto pela banda revelado tanto em 

reverências musicais por outros grupos (como os britânicos Suede, Oasis, Travis e Belle & Sebastian, 

assumidamente influenciados pelos Smiths) quanto em regravações afetuosas de  nomes cultuados como o já 

citado cantor e compositor Jeff Buckley (que versionou I Know It's Over) ou da banda Radiohead (que registrou 

The Headmaster Ritual). Expandindo para outros gêneros e ou subgêneros musicais, ganhou versões e 

homenagens de grupos de heavy metal ou de gêneros mais pesados (Deftones, Phil Anselmo, Muse), sucessos 

pop efêmeros (como a polêmica dupla russa T.A.T.U e sua regravação de How Soon Is Now?), foi sampleado 

por artistas de dance music como Soho (na faixa Hippychick de 1990) e R&B contemporâneo como The Weeknd 

(Enemy, de 2012) e inspirou bandas batizadas com títulos de suas canções como Shakespeare Sisters ou Pretty 

Girls Make Graves. 
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Fora do campo audiovisual e ampliando sua reverência em outros vetores da cultura 

pop, a banda inspirou títulos literários como Girlfriend In A Coma de Douglas Coupland, This 

Charming Man de Marian Keyes, Quem vai ficar com Morrissey? do brasileiro Leandro Leal, 

ou How Soon Is Never de Marc Spitz – os dois últimos têm como centro narrativo a obsessão 

pelo grupo. Também foram publicadas histórias em quadrinhos (Heaven Knows I'm Miserable 

Now, de Andre Jordan) e peças de teatro, como o musical How Soon Is Now? de Siân Owen. 

Além disso, houve as publicações das autobiografias de Morrissey (Autobiography, em 2013) 

e de Johnny Marr (Set The Boy Free, em 2016). Soma-se a estas obras temáticas e analíticas 

como Saint Morrissey, de 2006, de Mark Simpson, Why Pamper Life's Complexities: Essays 

on The Smiths de Colin Coulter e Sean Campbell, em 2010 e claro, os livros fundamentais 

para a escritura desta pesquisa, como The Smiths: Música, Política e Deseo, organizado por 

Fruela Fernandez em 2014,  Mozipedia: The Encyclopaedia of Morrissey and The Smiths, de 

Simon Goddard e The Smiths: A Light That Never Goes Out, de Tony Fletcher. 

Na imprensa especializada, em particular no Reino Unido, os Smiths seguiram 

colecionando destaques: em 2002, o semanário musical New Musical Express (NME) 

declarou-os os “Artistas mais influentes de todos os tempos”, assim como os “Artistas de 

maior relevância na história da revista”; dez anos depois o álbum The Queen is Dead ocupou 

o primeiro lugar na lista dos melhores 500 discos de todos os tempos realizado pela 

publicação. Em 2006, Morrissey foi eleito pelos espectadores do programa The Culture Show, 

da BBC, o segundo maior ícone britânico vivo, à frente de mitos como Michael Caine, David 

Bowie e Paul McCartney. Também foi realizado um importante documentário sobre o 

vocalista para a TV britânica (The Importance of Being Morrissey, de 2004), além de diversos 

outros especiais midiáticos, relembrando a história e a importância do grupo.  

Em um contexto mais patrimonial do rock, em 2014 e 2015 os Smiths foram 

anunciados como candidatos a serem introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame – segundo 

publicações na imprensa o fato de Morrissey publicamente ter negado que subiria ao palco 

com o ex-parceiro Mike Joyce parece ter pesado na decisão do júri para a banda ainda não ter 

conseguido ser incluída na honraria. Assim, até agora, a impossibilidade de comeback dos 

Smiths é  um diferencial, uma particularidade importante do e sobre o grupo.  

Como sinalizamos anteriormente nesta pesquisa, sua improvável reunião, na 

contramão do fluxo típico dos revivals no pop contemporâneo, contribui para a constituição e 

aderência nos Smiths naquilo que Huyssen (1997, p.249) situa como a busca pública por uma 
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“aura de distanciamento histórico e transcendência no tempo” nas mais diversas dimensões da 

vida social e contemporânea. Trata-se de um dado distintivo em tempos de boom da memória 

dentro do contexto retromaníaco e algo que acentua o fato de que a cultura pop também é 

pródiga no fetichismo por suas espécies; estas também carregam uma dimensão anamnésica, 

um tipo de valor da memória, onde vale a crença de que “quanto mais mumificado um objeto, 

mais intensa é sua habilidade de nos render experiências em um sentido do autêntico” 

(HUYSSEN, 1997, p.249).  

Enquadrado no mercado de música, esse valor alcança proporções tão diversas (no  

referente a artistas, gêneros musicais e ícones de uma era específica) que justifica-se pensar a 

nostalgia também como um capital buscado por uma ampla gama de performers, cientes de 

que sua atuação também se relaciona com as propriedades saudosistas da música pop. Afinal, 

vinculamos nossas escutas musicais ao passado porque, naturalmente, nos atamos 

continuamente ao pregresso, e a música tende a ser uma parte importante desse movimento. 

Essa percepção é sabida e aplicada pelos mais diversos players da cadeia produtiva do pop –  

canais oficiais no YouTube de bandas que já encerraram atividades, como os Smiths, incluso –  

de modo que, diante de diversos outros vetores, a lembrança intensamente sentimentalizada se 

mostra como uma notável força propulsora para a demanda, por parte da audiência, desse tipo 

de arranjo, como uma forma de ‘voltar ao passado’.  

Portanto a nostalgia, como potente estrutura de sentimento, é uma commodity valiosa 

na afetividade, na produção e na fruição contemporânea: vende, gera lucros e proporciona 

ganhos espessos para a indústria da música. Trata-se de uma dinâmica que não pode ser 

dissociada dos nexos de consumo, onde é conjugada às possibilidades de comodificação do 

passado e encontram nesta revisão da cultura pop um recurso de inestimável valor. O caso de 

reuniões de bandas nos parece emblemático nesse sentido. Como situam autores como 

Reynolds (2011), houve um tempo, até fins dos anos 1970, em que as bandas encerraram 

atividades e com isso conquistaram uma espécie de emanação histórica específica do 

determinado período em que atuaram. Carregavam a posteridade (e com ela uma mitificação) 

como símbolo da derrota à inexorável passagem do tempo – e isso muitas vezes foi tido como 

uma virtude, um sinal de respeito à própria história e a memória de seus fãs. 

Isto seria parte da constituição da ‘aura’ que explica em parte um valor retromaníaco 

ou um capital histórico. Em termos práticos parece dizer respeito àquilo que os Beatles 

conquistaram em oposição aos Rolling Stones, o Clash em relação aos Sex Pistols, os Smiths 

em relação ao The Cure, o Nirvana em relação ao Pearl Jam, para situarmos grandes bandas 
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de diferentes períodos na cronologia do rock contemporâneo e que, por questão de gênero ou 

cenas musicais, muitas vezes foram ladeadas, comparadas. Os primeiros, por motivos 

diversos, encerraram suas atividades para nunca mais se oferecerem ao público em seu 

formato original ou clássico (no sentido de atuarem ao vivo em shows ou gravações); assim, 

não apenas sua música, mas sua imagem e suas ‘atitudes’, seu lastro criativo e performático 

remetem continuamente a um passado perdido ou irreal.  

Dessa maneira, compõem um imaginário de certa intocabilidade, apoiados em uma 

trajetória que não presta contas continuamente com o presente e muitas vezes apenas emana 

‘os bons tempos que não voltam mais’, típico chavão nostálgico. Sob alguns enfoques, estão 

presos a uma redoma que protege suas trajetórias: as controvérsias atuais de Morrissey, por 

exemplo, por diversas vezes são ignoradas, relativizadas e, principalmente, divorciadas da 

obra dos Smiths, em nome da proteção dos admiradores à coerência expressiva histórica 

constituída pela banda204. Se o vocalista segue ‘estragando’ seu legado artístico e pessoal no 

presente, há um gesto (que pode ser notado como ‘conveniente’) por parte de admiradores de 

não relacionar isso ao passado do grupo205.  

Sua performance nos últimos anos deu a ver uma espécie de clivagem entre o seu 

‘antes’ progressista, como voz de enquadramentos alternativos de vida e o seu ‘agora’ 

alinhado a narrativas políticas autoritárias e extremistas. Essa condição inspira debates em 

torno de sua coerência expressiva (GOFFMAN, 1985) e seu ‘cancelamento’ simbólico por 

fãs, um movimento visível em redes sociotécnicas como o Twitter, mas ainda é possível notar 

nesse contexto uma ‘preservação’ do legado da banda, com parte das pessoas tentando 

diferenciar o artista de agora e sua história de antes. Entendemos esse gesto como uma 

tentativa de preservação do patrimônio smithiano diante da contínua ‘auto lapidação’, por 

parte do vocalista, de uma trajetória pprévia marcada pela alteridade, pela antinormatividade e 

pela singularidade (ALBERTO E PEREIRA DE SÁ, 2020). 

Já os artistas que ficam ou continuam – e principalmente os que retornam – tem de 

 
204 Sou desses. Há três anos isso me passou à cabeça enquanto o tatuador ‘rabiscava’ o lado superior do meu 

braço com a frase “there´s a light that never goes out”. O próprio Eric, responsável pelo traço que iria marcar 

minha pele, tinha uma silhueta de Morrissey tatuada na perna – um dos motivos pelo qual escolhi fazer com ele, 

além do fato dele também ser negro. Ficamos os dois debatendo essa condição por alguns minutos: como 

podemos manter nossa admiração (intensa a ponto de ‘eternizarmos’ no corpo) diante de tanta controvérsia? 

Acho que chegamos à conclusão de que ‘moramos’ dentro das canções dos Smiths, habitamos o universo delas; 

não na cabeça do Morrissey e suas ideias preconceituosas e retrógadas. Segue o baile. 
205 Sublinha-se aqui que, a julgar pelas reações recentes ao vocalista, existem grupos de pessoas que 

condicionam o antes e o agora e estão ‘jogando fora’ não apenas os discos-solo, mas também os álbuns dos 

Smiths. O que destaco aqui é o olhar para o passado como uma estratégia afetiva dos que mantém a obra de 

Morrissey em casa, que seguem tatuando suas letras ou pesquisando suas obras (o autor se encaixa em todas 

essas últimas categorias). 
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lidar com uma série de questões: se tornam objeto de constante revisão, movimento este 

constantemente atravessado tanto pelo pathos nostálgico (muito ligado à ordem do afeto) 

quanto pelas expectativas de se cumprir demandas (investimento financeiro, atualizações do 

discurso, coerências expressivas) de agora (ALBERTO, GOVARI, PILZ, 2020). Por incrível 

que pareça, não é fácil ser os Rolling Stones, pensando nesse sentido. Seguindo nossa 

exemplificação no que se refere a artistas que não voltaram ao seu formato original, pensemos 

nas bandas de relevo que citamos, das décadas de 1960 (Beatles), 1970 (The Clash) e 1990 

(Nirvana). Em comum, todas elas foram objeto de especulação em relação a seus retornos, 

mas também partilham algo notável: um ou mais membros de suas formações originais (ou 

mais bem sucedidas) morreram, impossibilitando um ‘revival perfeito’, que preencha as 

expectativas mais amplas da consciência pública em relação às suas historicidades.  

Nosso estudo de caso, os Smiths, representando os anos 1980, se diferem nesse 

sentido. O fato de todos os seus integrantes ainda estarem vivos permitiria um encontro, 

nesses termos, ideal. Como tudo indica que este retorno não vai acontecer, o grupo inglês de 

alguma maneira ganha uma perspectiva ainda mais idealizada: se a passagem do tempo à 

poupa de maiores máculas, a escolha por não retornar, mesmo diante das sedutoras 

possibilidades – quem sabe não seria uma chance para Morrissey ser ‘descancelado’? – parece 

reafirmar o caráter de independência, autenticidade e singularidade do grupo.  

De modo que o divórcio entre os membros do grupo parece afirmar que alguns dos 

atributos historicamente constituídos seguem sendo creditados à banda, e ajudam a explicar 

sua duradoura popularidade e seu relevo no tecido da cultura pop contemporânea. Uma 

conjuntura que evidencia tanto a preservação de seu respeitável lastro histórico, quanto a 

renovação constante dos Smiths no conjunto de expectativas nostálgicas (‘será que eles 

voltarão algum dia?’), e se alinham em torno de um lugar comum: o valor que a banda possuí 

para seus fãs é também  referente ao afeto pela nostalgia sobre eles.  

Como examinamos nos primeiros capítulos, os Smiths sempre ‘usaram’ a memória 

como uma possibilidade de vínculo com seu público e um modo de se particularizar em 

relação a outras bandas; ao sentimentalizar lembranças, promoveram a nostalgia como um 

traço importante de sua performance. Assim, ela é articulada como um aspecto importante do 

discurso do grupo, através de suas expressividades, corporificada em seus visuais, impressa 

em suas materialidades, sonorizada em suas músicas e narrada poéticamente em suas letras. 

Sempre dimensionada como uma maneira de tonalizar o passado de forma ainda mais 

explícita, positivamente ou negativamente, inspirada por um passado pessoalmente 

experimentado (autobiográfico) ou por uma interpretação compartilhada de um passado 



206 
 

(coletivo). 

 Mais de trinta anos após o seu fim, os Smiths permanecem como uma espécie de 

‘resistência fantasmagórica’ em um mundo retromaníaco, que insiste continuamente em 

reviver o que já estava ‘morto’; e isso de certa forma contribui para sua personalização, para a 

manutenção de uma trajetória sui generis no contexto da cultura pop. Eles permanecem sendo 

uma espécie de ‘Outro’, continuam sendo contrários à retrancas que são caras dentro do balaio 

em que se inserem. ‘Todos’ voltaram, menos os Smiths206. De maneira que, no centro de nossa 

análise, está a percepção de que uma banda que sempre se dispôs ‘nostálgica’ se transformou 

em um exemplar objeto nostálgico, como sumariza Fernandez (2014, p.7): 

 

Se a obsessão com o passado é, como defende Reynolds em Retromania, a 

característica central da cultura pop atual, os Smiths provavelmente são o 

grupo emblemático de nosso tempo: não apenas sua música, mas sua 

imagem e sua atitude remete continuamente a um passado perdido o incluso 

irreal, sendo que, em uma época caracterizada pelos regressos artísticos, sua 

separação e as negativas contínuas de se reunir os converteu em um objeto 

absolutamente nostálgico, irrecuperável, perfeito para a emotividade 

contemporânea (FERNÁNDEZ, 2014, p.7).  

 

Assim, pensamos no YouTube como uma dimensão midiatizada e plataformizada da 

exibição tanto das coleções do passado, o repertório dos Smiths, quanto desta estrutura de 

sentimento, deste pathos relativo a eles. Ali estão as músicas, os vídeos etc., irradiados do 

espírito original de uma época e que, sob o signo da nostalgia, alcançam diversas audiências, 

que estabelecem entre si uma ideologia comum: a busca por artefatos carregados de 

posteridade e historicidade, conceitos referentes à forma como tais materiais são 

cuidadosamente preservados e apresentados de forma ordenada e carregam a “aura de uma 

era” (REYNOLDS, 2011, p. 15).  

Nos interessa nesta última seção avaliar o uso desta plataforma, a recepção a esta 

percepção dos vídeos, para entender como essa conversão do grupo em ícone nostálgico 

também é visibilizada nas redes digitais. Se a fruição sonora no YouTube sinaliza uma marca 

modificadora do próprio consumo (a plataformização) através dos diferentes meios, ela 

também é agenciada não apenas por seu caráter audiovisual, em rede, desterritorializada, de 

emissão difusa, mas também por seu aspecto interativo e dialógico, através dos comentários  

embutidos e incorporados nas páginas do site.  

Assim, nosso foco analítico conclusivo é examinar o conteúdo destes comentários 

 
206 Acho que agora já posso assumir um terror que senti nestes últimos quatros anos: e se os Smiths voltassem? 

Duas questões me deixavam extremamente ansiosos em relação a este (quase impossível) cenário. A primeira, 

obviamente, seria inviabilizar uma das premissas desta tese – e como um trágico efeito dominó, esta poderia 

derrubar todas as outras. A segunda era: eu teria dinheiro para viajar à Inglaterra e assistir a isso? 
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como conversações pautadas pela rememoração acionada por um conjunto de videoclipes dos 

Smiths disponíveis na plataforma (os selecionados foram What Difference Does It Make?  

How Soon is Now? e Heaven Knows I´m Miserable Now), tendo como baliza metodológica a 

Análise de Construção de Sentidos em Redes Digitais (HENN, 2014; PILZ, 2017) em busca 

de dimensionar, de forma espessa e categorial, a expressão do pathos nostálgico nestas 

narrativas. 

 

5.2 Learn to love me, assemble the ways (now, today, tomorrow, and always)207: 

performance do gosto como performance nostálgica 

Ao final de Rubber Ring , como que mostrando ciência do (seu) valor de permanência 

no tecido da cultura pop, Morrissey canta e pergunta: “Você me ama como costumava 

amar?”, projetando, alegoricamente, um posicionamento futuro para sua herança criativa. 

Uma resposta afirmativa para tal dúvida pode ser dimensionada através do legado afetivo dos 

Smiths que segue sendo construído com a presença (e afeição) de itens do grupo nas redes 

sociotécnicas. Como sinalizamos, entendemos que os vídeos, discos, fotos e demais materiais 

midiáticos disponibilizados online constituem uma espécie de arquivo vivo, de caráter não 

fixo, sempre mutável (pois em constante processo de novas inscrições) do seu trabalho.  

Neste contexto, apontamos o papel que a nostalgia exerce sob esta dinâmica de 

permanência e continuidade, diante da possibilidade de expressão da memória em um cenário 

onde tecnologias da comunicação, como o YouTube, proporcionam um campo extenso de 

novas investigações – assumindo como inseparáveis os âmbitos das mensagens e dos meios 

no tecido comunicacional. Na articulação entre o acesso ao arquivo e a expressão da memória 

pessoal e coletiva, encontramos rastros que se dispõem como testemunhas da continuidade do 

afeto pelo grupo, e que revelam tanto a presença do pathos nostálgico como uma das marcas 

centrais do consumo e baliza interacional da música na atualidade, como confirmam a 

memória como marca importante da mediação digital contemporânea, dentro do espectro de 

interações sociais em plataformas como o YouTube (VAN DIJCK, 2007).  

Por suas possibilidades de arquivamento, compreendidas a partir de seu caráter 

heterotópico, acreditamos que a plataforma se impulsiona como um potente mediador sobre e 

para a memória, onde uma série de interações entre os usuários é agenciada tanto por suas 

 
207 “Aprenda a me amar, monte os caminhos (agora, hoje, amanhã e sempre)”. Citação à canção Shoplifters Of 

The World Unite, presente no álbum Strangeways Here We Come (1987) 
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características técnicas (o que entendemos como sua forma) quanto por seus conteúdos. O que 

propomos, assim, é perceber tais conteúdos (no caso, os comentários dos usuários) como  

performances. Nessa direção, nos ancoramos em autores como o supracitado Goffman (1985), 

mas também na premissa mais atualizada de Schechner (2006, p.28) de que toda manifestação 

do cotidiano é imbuída por ações performáticas (o que ele entende como os comportamentos 

restaurados, a repetição de gestos, normas e dizeres aprendidos ao longo da vida), como um 

ato de sublinhar “uma ação para aqueles que assistem”; e também Taylor (2013), quando esta 

posiciona a performance como uma possibilidade de não apenas acessar memórias e 

sentimentos de identidades (ou seja, relativa não apenas a uma presentificação de um ato) mas 

como um repertório de distintas temporalidades incorporadas, que envolvem passado, 

presente e futuro, de forma não estável, onde performar é também torná-las visíveis e 

partilháveis. 

Em suma, falamos aqui da dimensão pública de performances que carregam um apelo 

notável por parte do usuário em enfatizar as memórias pessoais sentimentalizadas na 

plataforma; expressões que rearranjadas ou reconstruídas dizem respeito a um sistema 

preexistente de sentidos (denotados em vivências e/ou experiências passadas) para a 

compreensão mútua em um processo de interação social. Assim destacamos como o 

compartilhamento de passados no entorno da música pop dá um corpo midiatizado a esta 

performance dos usuários – especificamente acompanhados da música dos Smiths e, 

confirmando o desejo de Morrissey na canção supracitada, referenciando seu afeto por ela.  

Compreendemos o apelo nostálgico acionado pelos vídeos no YouTube como uma 

forma de performance do gosto dos music lovers, os amadores, para acionar o termo que 

Hennion (2001) sugere para enquadrar um arranjo associativo referente tanto ao afeto das 

pessoas pela música per si quanto a seus materiais relacionados, como vinis, vídeos, 

instrumentos, memorabilia, pôsteres ou a mídia jornalística musical. Um afeto que é 

produzido ao mesmo tempo nas competências de um amador e no repertório de objetos que 

ele valoriza, situando-os como  “praticantes ativos do amor pela música, independente se isso 

envolva tocar, ser membro de um grupo, ir a shows ou ouvir discos ou rádio” (HENNION, 

2001, p.5). 

Dizemos aqui de uma espécie de dimensão apreciativa em relação às expressões da 

cultura pop, entendendo que a performatividade é central na constituição e na construção 

‘pública’ do gosto, na arquitetura final que encena e dá a ver elaboradamente os cimentos 
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sensíveis do que nos afeta no contato com a música. Assim, muitas vezes uma agência tão (ou 

mais) ordinária que ‘escutar’ música são os “atos cotidianos de comentar, ouvir, valorar e 

produzir expressões culturais que emulam parte da linguagem dos produtos de alto alcance” 

(JANOTTI JÚNIOR, 2015, p. 50) em seu entorno. Os comentários dispostos no YouTube, 

nesse sentido seriam, sobretudo, formas de apropriação da música dos Smiths pelos usuários, 

um modo de reafirmar gostos e, marcadamente, irradiar certa nostalgia por outros tempos.  

Tal sistema também reforça uma das idéias centrais do pensamento de Hennion (e 

desta pesquisa) referente à importância de se analisar a fruição musical associada aos aparatos 

que condicionam essa mesma fruição; e, para além, vetorizam a expressão dos valores e 

afetos que a experiência artística proporciona, ‘superando’ uma abordagem puramente 

sociológica do gosto. Aproximando o pensamento de Hennion com Latour e a TAR, Pereira 

de Sá (2016) pontua as mediações que constelam a performance do gosto como:  

O resultado de um conjunto heterogêneo de mediações, buscando identificar 

o conjunto de “gestos, corpos, hábitos, materiais, espaços, linguagens e 

instituições que ele habita (...) os estilos, gramática, sistema de gostos, salas 

de concerto, escolas, produtores” que tornam a experiência estética possível, 

uma vez que os mediadores não são meros “ajudantes” nem “substitutos” da 

“verdadeira” arte. Eles são a própria arte [...] (PEREIRA DE SÁ, 2016, p. 

56).  

Portanto, a composição da noção de gosto como uma “cerimônia dos prazeres” 

(HENNION, 2011, p.255) também depende destes processos de mediação, algo menos 

relativo à prática com o objeto material e sim sobre este objeto. Uma série de associações, 

relacionadas às condições de escuta, não apenas deve ser levada em conta como também 

revela o gosto como algo que independe muitas vezes de condições prévias de classe, 

educação, territorialização. Ou ao menos afasta-o unicamente de uma função determinista, 

como marcador de diferenças sociais e identidades que, em seu funcionamento ritualizado, dá 

a ver relações de dominação entre alta cultura e cultura popular – mas sem necessariamente 

deixar de considerar estes vetores, como é importante sublinhar. 

Assim, o gosto se vislumbra como uma prática reflexiva e ativa, vetorizando tanto as 

competências de um amador quanto as propriedades do repertório de objetos que ele valoriza.  

Diz dos formatos e procedimentos que os music lovers empregam e discutem publicamente 

nesses entornos, explicitando sobretudo suas capacidades criativas, suas vontades afetivas; 

não são apenas atos reprodutivos de um modelo que reprisa determinismos sociais 

(HENNION, 2011, p.256), sobre ‘curtir música’. De modo que entendemos que a nostalgia 
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performatizada nos comentários do YouTube é uma maneira de recuperar a importância dos 

objetos sobre os quais se apoia essa práticas208. Assumimos que  ‘reviver’ os Smiths a partir 

das memórias sobre eles é também pavimentar o caminho para uma compreensão muito mais 

ampla da análise musical em geral (assim como avaliar as mídias, cenários, a celebrização, as 

técnicas de gravação e a indústria fonográfica), no conjunto daquilo que, como aposta o 

teórico francês, perfaz como um dos saldos mais importantes dos rock studies, o 

entendimento de que: 

As pessoas são ativas e produtivas; elas transformam incessantemente tanto 

objetos e obras quanto performances e gostos. Insistindo no caráter 

pragmático e performativo das práticas culturais, a análise pode colocar em 

evidência a capacidade dessas pessoas de transformar e criar novas 

sensibilidades, em vez de somente reproduzir silenciosamente uma ordem 

existente (HENNION, 2011, p.256). 

Na prática, podemos pensar que essas sensibilidades são performadas também pela 

existência de novos cenários (novas ordens ou regimes de visibilidade, para seguir com 

Hennion) que seriam relativos às formas de interações sociais na contemporaneidade que se 

materializam, por exemplo, nas tecnologias de comunicação. Para falar com Papacharissi 

(2015), os espaços de expansão de redes de relações e de pluralização de ‘palcos’ de 

autoapresentação, que potencializam, muito em função de suas dimensões mediais e 

materiais, a produção das narrativas de si. Plataformas arquitetadas tanto para a ‘captura’ e o 

dimensionamento do ‘estar’ das pessoas, onde funcionalidades típicas como ‘gosto’, ‘não 

gosto’, ‘me sinto assim’, ‘estou pensando em…’ (seja textualmente, seja através de elementos 

como emoticons ou mesmo os comentários) corroboram a importância da produção e 

circulação de informação dos usuários.  

Ou, em outras palavras, impulsionam a lógica do broadcast yourself, do ‘transmitir-

se’, para lembrar do mote youtubeano. Nosso ponto de interesse aqui se dá especificamente 

em um tipo de performatividade memorial que se realiza através das convocatórias de 

visibilidade em plataformas. Dentro do conjunto de conteúdos publicados no YouTube (em si, 

um campo performático potente em suas curtidas ou compartilhamentos) interessa-nos 

 
208 Nessa direção, Hennion (2011) aciona Frith (1996) e sua argumentação contra a tese de Bourdieu sobre a 

dominação cultural, sublinhando a pertinência das discussões e análises em torno da música pop, como forma de 

reconhecer o que acontece através dessas ligações, o que é produzido no que diz respeito aos objetos, aos 

coletivos, às relações com os outros e consigo, e aos próprios amadores. Frith exemplifica através do exemplo de 

fãs passando horas e horas tarde da noite discutindo cada detalhe de discos e performances de rock, e eu entendo 

que, redimensionado, esse caráter de fórum se reprisa em espaços como a caixa de comentários do YouTube. 

Amor pela música é também demonstrar publicamente seu afeto, seja em um show, em um ‘cantar junto’ ou em 

uma memória expressa em algum lugar... 
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especificamente pensar em como o campo de comentários é, mesmo que difusamente, 

apropriado pelos usuários através de uma discursividade nítida – as narrativas – no sentido de 

entender como estas dão a ver um aspecto iimportante das subjetividades contemporâneas: a 

nostalgia.  

5.2.2 Saying all the things in life you want to209: narrativas como compartilhamento de 

memórias 

 

Assim, entendemos a memória compartilhada sobre música em conversações nas redes 

sociotécnicas como um modo de expressão instigante e uma categoria notável no escopo de 

interações que oferecem outra dimensão comunicacional à escuta sonora, tomando-a como 

uma performance do gosto por parte do usuário. Através do YouTube e suas características 

como plataforma, o acesso à música se dá no e pelo conteúdo sonoro e visual, mas também 

incorpora essas textualidades nostálgicas dispostas no espaço destinado aos comentários dos 

usuários. Nosso interesse agora é examinar o conteúdo destes discursos pautados pela 

rememoração que parece acionada (e constantemente relacionada) pelos videoclipes dos 

Smiths disponíveis na plataforma, um conjunto de comentários que acreditamos dar a ver um 

fenômeno que chamamos aqui de narrativas autobiográficas nostálgicas em redes digitais.  

De saída, sublinhamos que tais categorias narrativas são encontradas nos mais diversos 

vídeos postados no YouTube; não se trata de uma exclusividade dos conteúdos relativos à 

música e, menos ainda, relacionadas unicamente ao nosso objeto de análise, os Smiths. O 

desejo de denotar as lembranças (de forma notavelmente sentimentalizada, portanto, 

nostálgicas) pessoais ou coletivas na plataforma se apresenta como uma marca tanto do 

suporte quanto do nosso tecido social; uma dinâmica de retroalimentação típica de uma 

sociedade midiatizada onde o impulso tecnológico também serve como espaço para a tessitura 

visível do pathos contemporâneo por rememoração. 

Mas acreditamos que o caso da banda inglesa tanto dá a ver o fenômeno de forma 

mais ampla – já que em muitos outros vídeos musicais e não-musicais encontram-se essas 

recordações nos comentários –  como também o particulariza, explicitando o que tentamos 

desdobrar nesta pesquisa até aqui. Em uma espécie de relação circular, falamos da expressão 

da nostalgia por um grupo que se balizou por este pathos em toda sua trajetória. Desta 

maneira,  sublinhamos como esta estrutura de sentimento é central dentro do ambiente da 

 
209 “Dizendo todas as coisas na vida que você gostaria”. Citação à canção Ask, presente em The World Won´t 

Listen (EMI, 1987) 
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cultura pop e, mais especificamente, na cultura musical. Nesse sentido, os Smiths são um caso 

exemplar de uma estética nostálgica no contexto do rock, sinalizam com alguma precisão os 

efeitos da retromania e da centralidade da fruição nostálgica no contemporâneo. Para além, 

nos instiga a avaliar a presença da memória como objeto de análise no escopo da 

plataformização comunicacional.  

Nesse propósito, pretendemos nos debruçar agora em uma breve análise sobre o  

primeiro componente desse termo sugerido (narrativas) para depois categorizá-lo 

(autobiográficas) quando situadas em um espaço específico (as redes digitais como o 

YouTube) e, enfim, em um esforço empírico, analisar seu caráter nostálgico (examinando os 

comentários) em busca de uma compreensão mais exata do que queremos situar como um 

fenômeno distinto e balizar como estas questões se articulam.  

Portanto, reforçamos inicialmente nosso exame sobre a ideia de narrativa, em direção 

a contextualizá-la neste uso específico. A priori, é importante sinalizar que 

fundamentalmente, a noção de narrativa tem em si uma amarra evidente à tessitura memorial 

de acontecimentos passados: narrar é, fundamentalmente, lembrar, no sentido de organizar os 

acontecimentos vividos em uma estrutura de mínima compreensão e mais ou menos 

partilhável. O mundo exibido por uma peça narrativa oportuniza o entendimento de que “o 

tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo; em 

compensação a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da experiência 

temporal” (RICOEUR, 1994, p.15).  

Assim, o processo narrativo é também um impulso de expressão memorial, em que o 

passado encontra uma possibilidade de representação, uma maneira de temporalizar a 

experiência subjetiva e ainda se apresenta como uma forma de organização. Como sinaliza 

Medina (2003, p.48), na procura por respostas humanas diante do caos, a narrativa é a 

oportunidade de fazer disso um cosmos, já que “sem essa produção cultural (...) o humano ser 

não se expressa, não se afirma perante a desorganização e as invisibilidades da vida” . Narrar 

é uma forma ou materialização de inscrição desse gesto, entendendo que o espaço é a forma 

de nossa experiência exterior (portanto, é onde ela será memorialmente relatada) e o tempo é a 

forma de nossa experiência interior (que impulsiona a necessidade de encontrar modelos e 

formas de organizar os acontecimentos)210.  

Em relação à emissão, podemos pensar nos aspectos definidores para a composição e 

 
210 A relação heterotópica do YouTube também se estabelece por estas balizas: é um espaço do relato exterior 

onde se materializa o tempo não em termos de passado, presente e futuro, mas como presente das coisas 

passadas, presente das coisas presentes e presente das coisas futuras.  
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assim, para a análise de uma narrativa. Primeiramente, pensa-se em seu enunciado, o discurso 

oral, escrito ou imagético que circunscreve o ato de narrar e molda a narrativa como um 

acontecimento ou uma série de acontecimentos; o quem e o como da narrativa. Outro aspecto 

determinante seria o conteúdo dos enunciados, a constituição dos objetos do discurso 

narrativo (acontecimentos reais, fictícios, suas relações internas e diversas como oposição, 

comunhão, repetição, etc), o que da narrativa. E por fim, entende-se o ato de narrar em si: não 

o acontecimento, o que se conta, mas o narrar como evento, o fato de que alguém conte 

alguma coisa, qual narrativa, enfim (GENETTE, 1972). 

Nesta direção, narrar é enunciar um discurso relatante de acontecimentos ou ações que 

se define também considerando a história que ela transmite e o como essa história é contada. 

Divide-se em história e discurso, sendo a primeira ‘o que ela revela’, mais ligada ao conteúdo, 

e o segundo, ‘o modo como é descrita’, mais voltado à forma. Assim é possível pensar que o 

marcador basal de uma narrativa são os sentidos ou gestos particulares de seu narrador, 

apoiado em premissas sociais, culturais e/ou históricas, que de alguma maneira guiam seu 

propósito, tanto em forma quanto em conteúdo. Portanto, narrativas estão situadas e implicam 

conjuntos de signos que se apoiam em discursividades típicas (oralidade, imagens, textos etc.) 

e se movimentam temporalmente e espacialmente em alguma forma socioculturalmente 

reconhecível.  

Mas, por operarem com a singularidade e não com a generalidade, não são reduzíveis 

a entonações formulaicas ou regramentos fixos. Essa dinâmica é também o que parece 

aproximar a narrativa da performance, relacionando a necessidade de a considerar 

conjuntamente como tanto o evento narrado (o insumo do que será contado, o passado 

episódico, a memória ‘bruta’) quanto o evento narrativo – acentuada aqui como a ativação da 

memória, através de alguma forma de mediação, de onde, pelo ato performático, o evento 

vivido é reencenado, atualizado em sua forma de inscrição (JAKOBSON, 1974; ZUMTHOR, 

2000). 

Assim, o que estamos fazendo é uma espécie de manejo analítico duplo: examinar o 

evento narrativo, que seriam os comentários no YouTube ativados pelos clipes dos Smiths e 

que dão a ver uma performance nostálgica, como uma maneira de, enfim, perpetuar a 

memória singular e coletiva (mesmo entendendo o caráter efêmero que as plataformas podem 

vir a ter como repositórios de dados), ao mesmo tempo em que empiricamente, 

sistematizamos o evento narrado ao entender as unidades de sentido que permeiam seu 

discurso. De modo que dimensionamos a narrativa nostálgica como aquela enquadrada pelo 

desejo mais ou menos explícito do sujeito em compartilhar, de forma notavelmente 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/serie/
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sentimentalizada, suas histórias relativas a um tempo já passado. São relatos que tem a ênfase 

na lembrança pessoal e singular, no resgate do que ‘me aconteceu/acontecia’ como a tônica 

do que se narra, tendo as audiovisualidades dos Smiths como insumo central desse processo – 

seu determinante histórico e cultural. 

Em nossa aplicação, tais unidades serão referentes à associação de indícios espaciais e 

temporais na tarefa de rememoração. No evento narrado, poderemos notar que os espaços 

evocados apresentam os sinais do tempo vivido. Já o evento narrativo está marcado por 

indícios afetivos e sentimentalizados do passado, aquilo que Bakhtin (2014, p.355) apontaria, 

em relação ao romance (e que tomamos como guia aqui) como o “temático”, “uma imagem-

demonstração”, os organizadores dos acontecimentos. De forma ampla, conseguimos detectar 

em tais comentários/narrativas estruturas mais ou menos estáveis que, para além de 

estabelecerem marcas características e um possível modo de fala típico no contexto das 

interações em redes sociotécnicas, nos ajudam a propor categorias específicas para nosso 

exame, como veremos mais à frente.  

Desta maneira, estamos pensando em narrativas marcadas pelo cronotopo, as 

explícitas referencialidades de tempo e espaço (BAKHTIN, 2014) e tematizadas pela 

nostalgia. Elas estão dispostas no YouTube e não apenas funcionam como discursos 

memoriais, mas como relatos que dão medida e forma à um grupo de experiências humanas 

acompanhados da música dos Smiths. Elas também sinalizam outro dado importante para a 

composição do termo que estamos sugerindo: o lugar da descrição de si em obras ficcionais. 

Aquilo que  Bakhtin (1982) chamou de valor biográfico, um traço distintivo de toda narrativa 

experiencial relativa à história da vida de alguém. 

Para falar com Arfuch (2019, s/p),  a expressão biográfica é aquilo que põe em ordem 

o “fluxo elusivo da existência, mas o faz em uma relação mutuamente reflexiva, ao mesmo 

tempo em que desafia a vida do outro, do receptor, gerando rejeição ou identificação e remete 

à força da ‘vida’ em geral, como dimensão ética, transcendente”. Ou seja, a noção de um 

valor biográfico pode ser circunscrito também às estratégias de auto representação nas redes 

digitais, já que ali, carregando seu aspecto ficcional, não é a verdade ou a profundidade de si 

que está em jogo, mas as teias de sentido para além das palavras. 

 

5.2.3 I've see this happening in other people's´lives211: as narrativas de si em redes 

sociotécnicas 

 
211 “Eu vejo isso acontecendo na vida de outras pessoas”. Citação à That Joke Isn't Funny Anymore, presente no 

álbum Meat Is Murder (EMI, 1984) 
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A presença da autobiografia, frisada seu aspecto nostálgico em redes sociotécnicas, é 

outro índice fundamental para o que queremos dimensionar. Inicialmente, pensamos nas 

narrativas autobiográficas nostálgicas em redes sociotécnicas como a inscrição das 

recordações de uma pessoa dos eventos em que viveu no passado e sobre a qual construiu 

parte de sua história de vida. Entendemos o narrador como o historiador de uma vivência do 

qual é, simultaneamente, autor e  protagonista, já que fornece detalhes do tempo e do lugar em 

que o acontecimento ocorreu e o ‘eu’ é o centro em função do qual as experiências vividas são 

selecionadas, interpretadas e organizadas, constituindo o relato da vivência do usuário que as 

compartilha (WANG & BROCKMEIER, 2002). 

Uma expectativa comum em relação às narrativas se refere justamente ao ato de, ao 

tecê-las, buscar-se o estabelecimento do intercâmbios de experiências através da interação 

social. Narra-se comumente algo a alguém, ação conectada também pela compreensão de que 

a construção de um eu está vinculada à noção de que existe um outro. De maneira que as 

nostalgias inscritas e compartilhadas também interessam porque a memória do outro é (ou 

pode ser) também minha memória, mesmo que tais afetações não se dêem apenas em um 

reconhecimento mútuo, mas também na discordância, no desagravo212. Pensando que os 

eventos narrativos a que nos referimos se dão em redes sociotécnicas, esta é uma perspectiva 

que tanto joga luz sobre o aspecto de alteridade desses espaços, quanto sublinha as 

articulações que estas redes discursivas tecem para a construção de um processo identitário 

dinâmico (já que nossos avatares ou perfis podem ser extremamente mutáveis) e 

relativamente acessível (pensando nas plataformas mais populares, como o YouTube, seja na 

possibilidade de visitá-lo, seja em seu credenciamento como usuário).  

Se como Sarlo (2007, p.24) diz, “não há testemunho sem experiência, mas tampouco 

há experiência sem narração”, a narrativa como historicização pessoal é também a construção 

dessa noção de si em espaços como as redes sociotécnicas e seu importante papel no processo 

de caracterização do que pode ser entendido como ser/estar no mundo. É parte daquilo que 

Zumthor (2000) nomeia movência: diante do processo de aceleração capitalista, temos uma 

redefinição da comunicação oral propiciada pelos desenvolvimentos da técnica, onde, 

consequentemente, é provocado  um redimensionamento dos espaços e eventos narrativos na 

cotidianidade. 

 
212 Nesse sentido, pensemos na condição de reconhecimento do outro explicitada por exemplo no haterismo on e 

offline. No primeiro caso, é encontrável na análise que mostraremos à frente usuários que minimizam tanto a 

importância da banda quanto o relevo de revisitar o passado em espaços como o YouTube. Em relação ao 

segundo ponto, relembro que, em visita à Iron Bridge, em Manchester, espécie de quadro vivo de recordações 

sobre o afeto aos Smiths, se destaca, escrito no muro em letras garrafais um ‘pedido’: STOP MOANS (parem de 

choradeiras) 
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 Nessa direção, assume-se que a expressão de uma subjetividade passa pela noção de 

que as redes sociotécnicas são, para falar com Arfuch (2012), lugares de inscrição das 

narrativas do self no espaço virtual e também memorial; o que a autora chama de espaços 

autobiográficos, materializados nos microrrelatos cujos insumos são as narrativas da vida 

cotidiana, da privacidade, da afeição. O termo, assim, se refere à reconfiguração visível do 

espaço/temporalidade que marca o contemporâneo, “uma subjetividade onde se destacam uma 

nova definição de intimidade, o impulso voyeur, a busca de uma notoriedade negada pela 

uniformidade e anonimato da vida através de estratégias de auto representação” (ARFUCH, 

2019).  

Assim, a ideia de espaços autobiográficos diz de um modo de vida pautado pelas 

balizas da prática, da exibição e da busca por visibilidade ‘em rede’, que se realiza para além 

de gêneros discursivos, como uma trama simbólica, epocal; um horizonte de inteligibilidade 

que poderia ser lido, sintomaticamente, como um processo de ‘atualizações’ de identidades 

online e faz parte da existência e da experiência no presente. De modo que o impulso 

narrativo, aliado à presença dos novos dispositivos de comunicação e interação, reforçam um 

jeito de habitar o mundo hoje; escorado e amplificado por uma era em que a presença, a 

visibilidade (o ser visto) se apresentam como garantias de uma autenticidade da experiência 

de estar. Uma ênfase no self, de maneira que seja possível realizar a conexão atávica entre 

aparência e existência.  

Para a autora, tal arranjo possuí um caráter definidor: reúne algumas das 

características constitutivas da modernidade, um sistema onde o privado ‘desliza’ com 

facilidade para o público, criando um espaço de aparição onde “ser público significa ‘estar 

visível’ nesse espaço, ser capaz de ser visto e ouvido pelos outros” (ARFUCH, 2019; 

ARENDT apud THOMPSON, 2010, p.20). E ‘estar presente’ se refere a um composto em 

que intimidade e simulações, estilos de fala e formas de escrita se misturam, na busca pela 

certeza de ser lido ou visto: esse est percipi (“ser é ser percebido”)213. É o tempo de sintomas 

como o ‘fear of missing out’214, e a narrativa autobiográfica, nesse sentido, é  também aquilo 

que materializa uma presença, é o texto, a imagem, o comentário que precisa ser simbolizado 

nas redes para a visibilidade adquirir sentido e consistência.  

 
213 Türcke (2010) em sua obra “Sociedade Excitada” usa a citação do teólogo anglicano George Berkeley para 

entender como esse campo de visão hoje bastante ampliado pelas mídias, se configura cada vez mais como os 

territórios do self, do ser em função do outro: é necessário ser reconhecido para, simplesmente, ser, onde nossos 

“vários”, sujeitos pluri presentes, suprem nossa necessidade de estar “aí”, uma forma de existência condicionada 

a uma “radiação inalienável” (TÜRCKE, 2010, p.41) de presença.  
214 Patologia psicológica que se produz pelo medo a ficar fora do mundo tecnológico ou a não se desenvolver ao 

mesmo ritmo que a tecnologia. 
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Como Arfuch (2019) sublinha, não se trata de uma relação de dependência, não são as 

redes sociais – Facebook, Youtube, Myspace, Twitter, Instagram – que produzem esses efeitos 

narrativos. Estes são relativos aos “usos, a investidura afetiva e subjetiva de que são objeto, 

que constituem um fenômeno da época”; ou seja, situam-se como reagentes a estas 

transformações e não originários delas.  Este conjunto de narrativas, que ela situa e caracteriza 

como práticas confessionais, revelação da interioridade ou ainda publicidade do privado e do 

íntimo, está disposto no mundo há tempos, mas agora se implantam aparentemente sem 

limites com as novas tecnologias.  

Nesse sentido, um amplo escopo de autores irá oferecer uma gama sortida de análises 

sobre os usos direcionados à centralidade do ‘eu’ nas dinâmicas de comunicação e interação 

nas redes sociotécnicas, no intento de dimensionar a prática secular da escrita íntima dentro 

do contexto de incorporação dos novos recursos tecnológicos e das novas significações que 

estas narrativas podem ter. Sibilia (2008) e sua proposição pensada como o ‘show do eu’ vai 

frisar o deslocamento do privado ao público pela visibilidade das pessoas comuns também em 

função do interesse espectatorial pela intimidade do outro. Sob esta lógica, a vida da pessoa 

comum torna-se mais crível dentro de cenários que remetem à proximidade e ao 

reconhecimento de si pelo outro. As redes como palcos performáticos são também elementos 

indexadores da vida ordinária, o que a autora entende como uma ancoragem no real 

remetendo à credibilidade de determinadas enunciações de si: as micronarrativas criam uma 

janela de identificação e a possibilidade de um diálogo com o outro. 

 Já Schittine (2004) diz das ‘escritas do eu’, os processos de criação biográficos e 

narrativos orientados e estimulados pelos recursos técnicos presentes nas plataformas: a 

viabilidade de ser comentado, compartilhado, gostado, ou seja, algumas das dinâmicas típicas 

de interação online, como impulso para as performances íntimas e públicas. Costa (2009), 

analisando as ‘videografias de si’ (pequenas autobiografias em vídeo no YouTube) irá 

sublinhar a possibilidade de difusão dos enunciados pessoais como uma forma de historização 

pessoal, já que o discurso autobiográfico não mais é um privilégio restrito a poucos. Sua 

emissão, em rede e de certa maneira horizontalizada e acessível em função da virtualidade, 

“dá voz àqueles que estiveram alijados da emissão das páginas da história, nas quais 

compareciam apenas como grupo e nunca como indivíduos” (COSTA, 2009, p. 143). 

Podemos pensar que, nesse sentido, as narrativas de si se referem tanto a uma 

amplitude das expressividades do self quanto também às novas possibilidades de escuta e com 

isso, também ao reconhecimento de sensíveis que cimentam certas sociabilidades 

comunitárias e partilháveis. Como aponta Benjamin (1987, p. 201), “o narrador retira da 
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experiência o que ele conta, sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as 

coisas narradas à experiência dos seus ouvintes”. Nesse sentido, é comum certas dinâmicas 

dos comentários no YouTube exibirem processos de identificação, a partir das experiências 

exteriores a um indivíduo, mas que, no contexto de um espaço interativo e dialógico a partir 

do acesso em rede, possibilitam intervenções singulares, complementos narrativos, trocas de 

relatos. 

 Ao fim tais interações compõem uma espécie de malha temática coletiva disposta aos 

demais espectadores ou usuários. Molda-se uma espécie de ‘diário’ aberto, onde colecionam-

se intimidades, um arquivo de particularidades que, agrupadas, ajudam a entender que, por 

vezes, as narrativas de si tornam-se narrativas de nós. Essa percepção é essencial para o que 

pretendemos examinar à frente, pois permite a análise de uma performatividade comum 

disposta nas redes sociotécnicas, como uma maneira de rastrear a atuação midiática de 

determinadas emoções215.   

A constituição e percepção dessa estrutura de sentimento – o pathos nostálgico que 

falamos aqui –  também passa pelo acúmulo de privacidades visualizáveis que, ao fim, 

integram uma espécie de memória pública e contribuem para a construção de determinadas 

comunidades online (um escopo exemplificado por grupos de Facebook dedicados à 

fotografias antigas de cidades, canais de música flashback no YouTube216, etc). Isso ajuda a 

entender aquilo que Arfuch vai chamar de virada memorial, como um fenômeno típico da 

vida em espaços digitais que afirma continuamente a memória e o arquivo como pilares 

clássicos do espaço biográfico (ARFUCH, 2019).  

 
215 Eu me lembro, finalmente, como começou essa pesquisa. Foi o primeiro insight que tive relativo à coisa que 

estou chamando de narrativas autobiográficas nostalgicas em redes sociotecnicas. Curiosamente, não foi com os 

Smiths, mas sim com Billy Bragg, músico conterrâneo e contemporâneo de Morrissey e cia – inclusive dividiram 

palcos juntos e Bragg regravou a linda Jeanne, um lado B do grupo de Manchester. Uma de suas canções de 

Bragg, St Swithin´s Day, inspirou o autor David Nicholls a escrever um romance chamado “Um Dia”. Durante a 

minha leitura da obra, corri para o YouTube em busca da música, habito comum na época. Assistindo ao vídeo, 

emocionado com a beleza da música e sua conexão evidente com o romance de Nicholls, segui outro ritual: corri 

os olhos no espaço de comentários da plataforma. Especificamente, me detive em um, onde o usuário narrava, 

“memórias de ficar na plataforma tarde da noite esperando o trem me levar para casa depois do trabalho, 

ouvindo Billy em um toca-fitas walkman. indo para casa para minha namorada sabendo que estava acabado”. 

Os versos da canção em si (“The pollaroids that hold us togheter/ Will surely fade away/ Like the love that we 

spoke of forever”), a força que a lembrança da música parecia causar ao sujeito do comentário, o drama amoroso 

e temporal do livro de Nicholls e a compatibilidade entre o romance e o relato do usuário: tudo isso me fez 

chorar copiosamente naquele momento, me fez pensar em minhas próprias histórias e me deixou absolutamente 

nostálgico. Com o tempo fui tentando juntar uma coisa na outra, mudando algo aqui e acolá. O resultado é isso 

que vocês estão quase terminando de ler agora. E eu ainda não consigo ver o filme que fizeram sobre o livro, ou 

escutar essa música no YouTube ou ler novamente o cometário do camarada – coisa que fiz agora – sem marejar 

os olhos.  
216 Escrevemos especificamente sobre essa abordagem no YouTube em DE VOLTA AO PASSADO1 YouTube 

e a centralidade do arquivo na cultura pop contemporânea Disponível em : 

https://anaisecomig.files.wordpress.com/2017/04/thiago_pereira_pucmg_artigo_para_anais.pdf 
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Em sentido ainda mais amplo, este conjunto de agenciamentos através de tecnologias 

de mídia criam e recriam um sentido de passado, presente e futuro, já que essas memórias 

mediadas não são fixas e estáveis, mas apresentam arranjos dinâmicos que atuam e se 

modificam ao longo do tempo: um arquivo em constituição constante. Espaços heterotópicos 

como o YouTube e suas características como plataforma se apresentam como definidores das 

formas memoriais moldadas nas narrativas autobiográficas em redes, são as molduras 

culturais que oferecem enquadramentos específicos para o usuário (conscientemente ou não) 

realizar seu registro (VAN DIJCK, 2007).  

Nesse sentido, assim como cada rede possui determinadas especificidades (penso aqui 

na síntese enunciativa exigida pelos pouco caracteres do Twitter, ou na possibilidade dos 

‘textões’ de Facebook), talvez o YouTube também possua suas retrancas típicas para a 

narratividade dos usuários. Especificamente para o que tratamos aqui, a performance da 

nostalgia, podemos situar o que parece ser uma marca comum dos usuários que comentam 

vídeos antigos. Trata-se de uma espécie de jargão, encontrável em diversos comentários: 

‘alguém em X (referente ao ano corrente) assistindo isso?’. Exemplificando, um comentário 

típico desse em 2020 seria: “2020, mais alguém?”, com variações como “Somente eu estou 

aqui em 2020?”; “Em 2020 e ainda escutando isso”, etc.  

A busca por vinculação através destes tipos de pergunta muitas vezes surte efeito, 

iniciando uma série de interações em vídeos postados na plataforma, sendo possível  entende-

los  como um índice típico, um rastro inicial da possível presença das formas narrativas que 

citamos aqui. Tomando-o como um microrrelato, podemos interpretá-lo como uma síntese 

dos propósitos contidos em muitas das narrativas autobiográficas nostálgicas em redes 

sociotécnicas. Especialmente com a ampliação de seus enunciados, dá a ver o trânsito deste 

cenário, onde a intenção memorial tem o propósito tanto da documentação (o registro do ‘eu 

estava lá’) como da comunicação (a troca, ‘quem mais esteve?’), e, também, o aspecto da 

visibilidade de experiências vividas, oferecido pela moldura cultural (‘eu estou aqui para 

contar que estive lá!’).  

 

5.3 Do you love me like you used to?217: a permanência do afeto pelos Smiths e os 

comentários no YouTube como narrativas autobiográficas nostálgicas em redes digitais 

 

Em busca de apreender em nossa análise um corpus significativo do que tomamos 

 
217 “Você me ama como antes?”. Citação à Rubber Ring, presente no álbum Louder Than Bombs (EMI, 1987) 
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como narrativas autobiográficas nostálgicas em redes sociotécnicas, a partir de clipes dos 

Smiths no YouTube, buscamos estabelecer nosso filtro empírico marcando algumas das bases 

de nossa abordagem metodológica. Guiados pelas proposições teóricas anteriores, ancoramos 

tais inscrições como modos de performance de gosto (que chamamos de performances 

nostálgicas) e, na esteira de Amaral, Polivanov e Soares (2018, p.74), as entendemos como 

uma possível categoria metodológica de análise de redes sociotécnicas, por sua “definição 

operatória, que articula as relações entre materialidades e expressão de afetos sobre 

determinados produtos midiáticos nos quais a cultura pop transnacional torna-se central”. 

A nostalgia pelos Smiths – e aqui entendemos e ampliamos essa relação não apenas 

com a música da banda, mas também com aspectos como os vídeos, roupas, materiais 

midiáticos – se impõe como a articuladora das relações entre as materialidades do YouTube 

(os comentários na plataforma) e a expressão de afetos (os discursos que formam narrativas). 

De modo que podemos pensar tais performances como uma retranca metodológica que dá a 

ver a dimensão processual de emoções e sentimentos que, quando sistematizados de forma 

empírica nas análises das narrativas dos usuários das redes sociotécnicas, ajudam a entender 

que estes music lovers nos fornecem pistas valiosas sobre os comportamentos humanos nos 

ambientes mediados (AMARAL, 2016; PEREIRA DE SÁ, 2016).  

Pensando em um contexto mais abrangente, estamos ancorando nossa análise dentro 

do que Recuero (2009) situa como a análise de redes sociais (ARS), possibilitada pelo 

advento da comunicação mediada pelo computador (CMC), entendendo que, com isso, 

surgiram novos agrupamentos sociais, formas de conversação, identificação e de construção 

do self. O espalhamento destas conversações através da apropriação das ferramentas técnicas 

proporcionadas por plataformas como o YouTube dão a ver a existência, por parte dos 

usuários, de uma autoconsciência de suas ações. O que significa “reconhecer que elas são 

feitas ‘para alguém’, para um ‘outro’ visível ou invisível, uma ‘audiência imaginada’ ou 

‘público intencionado’,  através de suas performances. em sites de redes sociais (AMARAL, 

SOARES, POLIVANOV, 2018, p.64). 

A partir daí, sinalizamos o que boyd (2011) aponta como a contextualização dos 

públicos em rede, como forma de especificar as apropriações emergentes dos usuários nestes 

espaços218. Sublinhamos o tipo de sociabilidade impulsionado pelas arquiteturas tecnológicas, 

 
218 boyd (2007, p. 126) explica que há quatro características desses públicos em rede: a persistência, a 

replicabilidade, a buscabilidade e as audiências invisíveis. Essas características dariam uma nova dimensão para 

a audiência das ferramentas mediadas: elas são reproduzidas facilmente por outros atores, espalham-se nas redes 

entre os diversos grupos, migram e tornam-se conversações cada vez mais públicas, moldam e expressam 

opiniões, geram debates e amplificam ideias. 
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no sentido em que foi possível contar com aspectos como a permanência tanto das inscrições 

quanto das interações, a possibilidade de recuperação de mensagens e a replicabilidade e 

multiplicação destes conteúdos, que podem ser reproduzidas em pesquisas como essa. Em 

nossa seção final, intentamos mapear, através desses rastros, um conjunto mais ou menos 

estável de sentidos expressos em lembranças, que expõem saudades, gostos, opiniões, 

alegrias, tristezas, dores, amores, vivências em torno dos Smiths, que sem dúvida cristalizam 

interacionalmente formas de conexões entre os usuários.  

Dessa maneira, selecionamos os atores focalizados em nosso exame atraídos por uma 

atribuição particular e comum entre eles, o discurso da nostalgia a partir dos clipes da banda, 

aentendendo que estes atores estão conectados informalmente a partir de interações ou laços 

sociais no espaço de comentários do YouTube. Tomamos tais conexões como redes 

emergentes (RECUERO, 2009), que concentram relações dinâmicas de fluxos 

conversacionais e não necessariamente dizem de ações organizadas por fandoms ou grupos 

previamente integrados. A partir desta análise da rede sociotécnica, pensamos nos 

procedimentos posteriores, através de um mapeamento dos públicos, sublinhando o dado 

relacional entre os usuários (nostalgia e The Smiths) que nos possibilite associar outros 

métodos de análise.  

 Assim, torna-se possível investigar padrões e/ou sugerir categorias de análise entre 

essas múltiplas interações mediadas pelo YouTube , entendendo-o como um espaço-arquivo-

heterotópico que influencia o modo como hoje se realiza a historicização pessoal. Destacamos 

sua agência como moldura cultural, onde as prescrições estéticas, políticas, culturais e 

ideológicas de um dado momento histórico são personalizadas e subjetivadas pelo filtro da 

memória. De modo que a aproximação analítica do corpus será focalizada nos rastros 

deixados por usuários nos vídeos; rastros esses que emergem como narrativas que implicam, 

em sua enunciação, a expressão do que chamamos de pathos nostálgico, nosso ponto de 

ancoragem para se pensar de que forma estes se relacionam com as questões acerca da 

memória singular e coletiva.  

Trata-se de uma visada analítica qualitativa, portanto, um possível afunilamento 

temático é mais pertinente do que uma generalização dos resultados, como solicitada 

tradicionalmente pelas abordagens qualitativas. Nesse sentido, o número de componentes da 

nossa amostra é menos importante que sua relevância expressiva para o problema de pesquisa. 

Ou seja, aportamos nosso interesse para a apreensão de singularidades nestas narrativas, 

contextualizando-as como expressões memoriais que implicam nostalgias a partir da música 

dos Smiths. Os usuários performam em suas narrativas (e por vezes, microrrelatos) a 
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lembrança de ‘outros tempos’ sonorizados pela banda inglesa – de maneira que os elementos 

da amostra, os comentários postados no YouTube em um conjunto de clipes do grupo, passam 

a ser selecionados conforme apresentem as características necessárias para a observação, 

percepção e análise das motivações centrais da pesquisa.  

Nesse estágio, no intuito de sistematizar os discursos através de categorias de 

proximidade das mensagens, recorremos à Análise de Construção de Sentidos em Redes 

Digitais (HENN, 2014; PILZ, 2017). Ainda que haja certo incômodo em sistematizar as 

emoções e os sentimentos (o que é expressão de um pathos nostálgico e o que não é?), 

entendemos que a construção de categorias, baseadas na comparação entre códigos de 

determinados discursos a partir das observações de campo – e assumindo que os dados ‘falem 

por si’ – proporcionam que semelhanças e diferenças sejam observadas e as categorias sejam 

construídas.  

Assim, a partir da ACSRD, temos como propósito geral identificar os sentidos 

nostálgicos constituídos nos comentários no YouTube a partir de clipes dos Smiths, 

sublinhando quais códigos nas conversações que dão origem a estes sentidos e moldam tais 

discursos e, especificamente, identificando os diferentes sentidos que vetorizam o pathos 

nostálgico, refletindo sobre este processo como um fenômeno candente da mediação das redes 

sociotécnicas e das tecnologias de comunicação.        

Nessa direção, estabelecemos, assim, três etapas que nos possibilitem articular nosso 

exame: mapeamento e identificação, categorização e inferências. O primeiro gesto 

compreende o mapeamento de onde e quais discursos compõem nosso interesse; o segundo 

diz respeito às diversas modulações a partir de pontos essenciais e comuns deste mesmo 

discurso e, finalmente, quando colocados em conjunto, concluímos que elas sugerem e 

materializam um conceito que chamamos de narrativas autobiográficas nostálgicas em redes 

sociotécnicas. Por fim, sublinhamos que as inferências dos sentidos expressos nas inscrições 

discursivas ali, contribuem para a compreensão do fenômeno e/ou sua centralidade em 

determinada ambiência (PILZ, 2019).  

Em nosso mapeamento e identificação, nos referimos tanto ao estabelecimento do 

conjunto de clipes dos Smiths disponíveis no YouTube quanto aos comentários que serão 

selecionados. Este estágio corresponde, inicialmente, à escolha dos vídeos como a ambiência 

para a nossa apropriação dos comentários. Destacamos aqui os critérios utilizados para a 

escolha dos videoclipes nos quais recolhemos os comentários:  
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a) Nosso recorte de análise será os clipes dos Smiths, disponíveis no canal oficial do 

grupo no YouTube (https://www.youtube.com/c/thesmithsofficial). A justificativa por 

essa escolha se dá pela relevância, reputação e reconhecimento midiático e social do 

espaço, entendendo que ele é referencial para o arquivo constituído da banda. Ao usar 

o mecanismo de busca na plataforma e digitar The Smiths, os primeiros retornos que 

aparecem são conteúdos do canal, além de ele estar destacado no lado esquerdo do 

template de videos. O canal possui 398 mil inscritos e 317.404.597 visualizações219, e 

reúne não apenas os clipes originais do grupo (que inclusive ganharam versões HD em 

2020), mas também notórias aparições televisivas (como as realizadas no popular 

programa britânico The Top Of The Pops). Organizados em playlists, o canal ainda 

oferece acesso aos discos, singles e álbuns do grupo, além de ações e conteúdos que 

‘atualizam’ o legado da banda, como vídeos exclusivos (por exemplo, a série 

comemorativa dos 30 anos do álbum The Queen is Dead, reunindo depoimentos de 

celebridades). 

 

b) No canal, fizemos outra filtragem, selecionando para exame os comentários 

disponíveis em três videoclipes. Esta seleção respeitou dois critérios: entendemos que 

o conteúdo videoclipe (em oposição aos álbuns, por exemplo) seria mais referencial, 

denotando uma atratividade maior entre os mais diversos usuários da plataforma que 

seriam admiradores dos Smiths (ou de momentos de sua obra). Além disto, 

compreendemos a capacidade de vínculo que estes teriam com uma audiência menos 

‘especializada’, mais generalista (apostando que vídeos de shows, por exemplo, são 

mais endereçados ao fandom); ou seja, amantes de música que não necessariamente 

configuram-se como connaisseurs do grupo. Para além, suspeitamos que a 

materialidade ‘videoclipe dos Smiths’ seria, em si, um possível campo analítico 

nostálgico dentro das categorias, entendendo que as performances ali realizadas 

poderiam inspirar leituras e memórias singulares. 

 

c) Finalmente, dentro do escopo videoclipe, adotamos dados quantitativos como o maior 

número de comentários disponíveis para observação, nosso foco de interesse central, 

depois por número de visualizações, entendendo que assim se pode definir a 

popularidade e audiência das páginas dos clipes220, para depois proceder o 

 
219 Acesso em 16 de dezembro de 2020 
220 Aqui se faz necessário um aparte, ou um bastidor de pesquisa: dentro deste recorte sugerido, o vídeo de This 
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mapeamento das narrativas nostálgicas autobiográficas, como é apresentado a seguir. 

Dessa maneira, buscamos os comentários nos vídeos de Heaven Knows I'm Miserable 

Now (7.073 comentários; 35.884.803 milhões de visualizações); How Soon Is Now? 

(6931 comentários; 19.116.382 milhões de visualizações) e What Difference Does It 

Make? (2727 comentários; 14 milhões de visualizações). Ainda no que diz respeito à 

construção do nosso corpus, destacamos que a composição das análises em categorias 

se dará a partir do conjunto dos comentários destes clipes – e não separadamente – 

tanto como maneira de organizar de forma mais ampla nosso percurso metodológico 

quanto para explicitar o caráter imanente deste tipo de narrativa.  

 

Ainda dentro do estágio inicial, está a identificação das possíveis narrativas dentro 

desse mapeamento. Nosso campo de análise será o feed, o agregado de atualizações dos 

comentários disponíveis para visualização das conexões no campo destinado a isso no 

YouTube: por uma questão de espaço, mesmo dentro de uma seleção prévia destes relatos, 

apenas alguns terão suas imagens anexadas aqui. A plataforma oferece duas modalidades de 

ordenação desses comentários: pelos principais comentários, correspondentes aos que 

agregaram o maior número de interações como respostas, curtidas e compartilhamentos; e 

pelos mais recentes. Seguimos esta última orientação em busca dos temas que nos interessam, 

observando todos os comentários nas páginas. Estes serão rastreados tanto nos comentários 

quanto nas respostas221, e a partir disso é em “nossa leitura inicial, a forma e o raciocínio que 

construímos para chegar nas categorias, surgem os indícios e elementos verificáveis em 

relação aos sentidos percebidos ou formulados” (PILZ, 2018, p.12). 

Após o mapeamento e identificação dos vídeos e dos comentários, partimos para a 

categorização, em que intentamos aproximar e reunir o máximo possível de discursos 

semelhantes, em um agrupamento de núcleos de sentido que se guiam por nosso parâmetro 

maior de análise: os indícios nos discursos sobre o passado que expressam nostalgia. 

Assumimos que trata-se de um processo subjetivo, constituído por nossas observações a 

respeito de rastros de usuários. Mas como sugere Pilz (2018, p.12), a técnica de aproximação 

desses discursos, “através dos elementos perceptíveis (o assunto de que se trata, as formas de 

 
Charming Man seria o primeiro objeto de análise. É o clipe que possuí o maior número de visitas (61.688.127) e 

comentários (10.384). Mas, no estágio inicial de análise dos comentários, foram encontradas poucos 

‘exemplares’ do que seria nosso objeto de exame, as narrativas nostálgicas. De maneira que entendemos que 

seria mais valioso explorar outros materiais em busca de uma melhor compreensão e concretude do que 

queremos. A partir do mesmo parâmetro adotado, seguimos o ‘ranking’ e chegamos a estes três clipes. 
221 Diferenciamos os termos comentário e resposta nas conversações em rede a partir das funcionalidades do 

YouTube. Nosso entendimento é de que o comentário corresponde a  manifestações diretas a uma publicação em 

SRS, e a resposta a manifestações dirigidas aos comentários, gerando conversações.  
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argumentação, o posicionamento político-social implícito ou explícito, entre outros), contribui 

para que essa subjetividade seja pertinente e verossímil à observação”. 

Após uma observação inicial, foi possível encontrar nas narrativas traços discursivos 

comuns relacionadas à ideia de nostalgia, de sentimentalização em relação ao passado, que 

são expressas através de pequenos ou extensos relatos. Para pensar as diferentes modulações 

contidas neste material, propomos cinco categorias reunindo comentários que ajudam a 

compôr o que chamamos de narrativas autobiográficas nostálgicas em redes sociais, a partir 

da experiência dos usuários com a música e os vídeos dos Smiths. São elas: lembranças da 

infância/juventude; materialidades de mídia; inadequação social e suporte; cultura noturna e 

afetos românticos.  

Para preservar o anonimato dos usuários, as imagens tem seus avatares (os nomes) 

esfumaçados e, no decorrer do texto, eles são citados, favorecendo a leitura, através de uma 

arroba acompanhada de letras ou números aleatórios que não possuem vinculação perceptível 

com as identificações originais das postagens.   

 

5. 3.1 Lembranças da infância/juventude 

 

Esse grupo de comentários reúne narrativas nostálgicas que exprimem especificamente 

memórias relacionadas à infância e à juventude. Naturalmente, muitos dos discursos 

selecionados nas demais categorias também são referentes a essa aba temática, já que rastrear 

o passado muitas vezes parece automatizar esse recorte. Mas pensamos nesta seção para 

reunir narrativas que especificamente parecem sublinhar a sensação de ser jovem 

acompanhado da música dos Smiths, de uma maneira em que os discursos encontrados e 

separados aqui estão frisando pontos relativos a este sentimento (uma espécie de zeitgeist 

juvenil). Assim, são histórias biográficas dos usuários que encapsulam, de modo geral, 

práticas típicas da infância ou juventude, como escutar música com os pais, trilhas sonoras de 

encontros grupais adolescentes e as primeiras experiências típicas do período com as escolas e 

faculdades, carros, roupas, etc.  

Fig 05 
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Em suma, são os clipes dos Smiths no YouTube, tidos como plataforma para os relatos 

de hábitos, cenas e saudades da juventude. A narrativa de @ EN sobre How Soon Is Now? (fig 

05) representa isso com alguma precisão. Diversos marcadores temporais são colocados 

(“Nasci em 1978, então tive a chance de crescer nos anos 80!”), antigas e simples rotinas são 

relembradas (“me lembro de ir na loja da esquina para minha mãe aos 9 anos e comprar 

cigarros eles sabiam que era para minha mãe rs eles colocaram em um saquinho de papel 

rsrs fazem isso agora?”) e sua memória constitui um arco temporal com alguma continuidade 

(“Eu lembro que estava roubando bicicletas com meus amigos lol pessoas dirigindo tocando 

essa música bem alto lá em 85”) e evidentemente nostálgico (“Eu gostaria de poder voltar 

àqueles dias, a vida era muito melhor”; “é verdade que éramos loucos, mas agora as 

crianças não brincam lá fora quando foi a última vez que você viu crianças brincando lá 

fora?”). 

 

Fig. 06 

 

 

Sublinhamos aqui que não entendemos essas narrativas a partir de algum tipo de 

modelo: sob nosso olhar elas emergem de diversas formas, pelas quais entendemos que 

mesmo uma única frase pode compor um micro relato e não necessariamente são lembranças 
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completamente articuladas ou mesmo agradáveis, como mostra a usuária  @VL, sobre o clipe 

de  How Soon is Now? (“Ugh, eu amo essa música, mas ela me lembra dos dias em que eu 

fumava cigarros e parei há muito tempo ... memórias tão horríveis”); muitas vezes são 

lembranças sem tonalizações sentimentais evidentes, como faz @GB com What Difference 

Does It Make? (“Sinto que quando for mais velha, vou ouvir essa música e lembrar do ensino 

médio e das saídas depois da escola... dos fones a caminho da escola... no intervalo... da 

cerveja após as aulas... dos covers... das pessoas cantando junto... Parece que foi ontem”), 

ou como a experiência de @ SE3 em “dirigir por uma estrada vazia, em uma noite fria de 

outubro em meu Mitsubishi Starion, ouvindo isso em um volume incrivelmente alto, em 

1988”. 

De qualquer forma, são narrativas que compõem um inventário de vivências do 

passado acompanhado de músicas e clipes, como revela @J76 (fig 06) sobre How Soon Is 

Now?,: “É possível que essa música tenha 31 anos? Este é um clássico atemporal que me leva 

de volta antes dos filhos, antes de ser casado, ao último ano da faculdade, no meio da era 

pós-funk, quando tudo estava certo no mundo. Para mim, foi um hino para um período 

decisivo da minha vida. Essa música é deprimente, mas ao mesmo tempo sensual e hipnótica. 

Tenho uma obsessão com a identidade da garota do vídeo; o nome dela, de onde ela é e o que 

está fazendo agora. A identidade dela continuará a me assombrar”.  

Fig 07 

 

 

Uma característica singular que emerge dessa categoria é justamente a expressão de 

lembranças de forma menos literal e mais literária: talvez uma estratégia típica de narrativas 

que pretendem captar sensações, e não apenas detalhes de acontecimentos, inventários 

afetivos, etc. O comentário da usuária @HS (fig 07) sintetiza essa característica. Sua narrativa 

foi postada sobre o clipe de What Difference Does It Make? e revela, para além de uma 

lembrança etária, a possibilidade de ir além de uma impressão sobre a música: expressando-se 

de forma poética (‘o ar puro da meia noite’; ‘as estrelas cadentes’), ela faz uma detalhada 

descrição de um espaço e tempo quase oníricos. O usuário @MTR, segue a mesma linha 

recordando a música: “ Lembro-me distintamente de um bando de nós a quilômetros no mato, 

https://www.youtube.com/channel/UCSyA7NVoewJKdHbLDi-mZIw
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uma enorme fogueira ... essa música começou às 3 da manhã ... zumbindo ... vendo as 

chamas criarem sombras misteriosas nas árvores, luzes do norte dançando, há muito tempo 

agora, mas ainda fresco. Que tempo para se estar vivo”.  

No clipe de How Soon Is Now? essa tônica quase onírica é reprisada pela narrativa de 

@BT: “Vento frio de outono soprando através das árvores ... esvoaçando em minhas botas de 

combate, meu sobretudo e meu sempre presente Walkman tocando esta música, de mãos 

dadas com aquela garota gótica, fumando cravo e admirando a maneira como a lua pairava 

no escuro céu de outono”. De maneira mais sintética, cigarros, botas e luas também são 

lembradas por @1982, “Docs (referência à bota Doc Martens, peça típica da subcultura 

gótica) e cigarros de cravo. Muitas luas atrás”. O calçado realmente marcou época: como 

lembra @SGR, o mesmo vídeo ativa “as memórias da linda adolescente (eu), dançando isso 

com gel no cabelo e botas pontudas com 14 fivelas”; assim como @EMV se lembra de dançar 

com os Smiths e “um par legal de Doc Martens”.  

 

5.3.2 Materialidades da fruição musical 

 

fig 08 

 

 

A dimensão material que envolve o consumo musical, como exemplificado nas 

lembranças das botas acima, inspira pensar em um grupo de narrativas que reúnem em 

comum o destaque dado pelos usuários à recordação dos meios em que escutavam a música 

dos Smiths. Assim, sua principal tônica é especificar a relação das pessoas com as formas de 

ouvir música, de modo que os clipes do grupo no YouTube que selecionamos inspiram 

lembranças de como (no sentido de em que canal) os usuários escutaram aquelas canções. 

Notamos que são comentários impulsionados pela comparação entre o que os usuários 

fazem naquele momento (ou seja, usam a plataforma como maneira de ouvir as músicas) e 

como conheceram as canções pela primeira vez, onde os meios assumem alguma centralidade 

memorial. Uma dinâmica argumentativa similar serve para os videoclipes: emergem 

narrativas pautadas pelas memórias de um ambiente de mídia sem internet, onde os veículos 

referenciais ainda eram os canais de televisão e as rádios. 
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Assim, recordações sobre os aparelhos usados para escutar os Smiths surgem como 

uma ênfase importante no processo não apenas de fruir a música, mas como eles foram uma 

marca determinante de suas vivências no entorno dela. A narrativa do usuário @543 (fig. 08) 

é exemplar nesse sentido:  How Soon Is Now? foi a trilha de uma noite romântica e entre essas 

lembranças está o fato dela ter sido a “primeira música dos Smiths que ouvi, tocada em um 

walkman, em fita cassete da Sony com fones de ouvido”. O mesmo dispositivo é motivo de 

afetos particulares, em diversas narrativas. A usuária @ MM, nos comentários de Heaven 

Knows I'm Miserable Now, se lembra das “duas fitas cassete (tocavam no meu walkman, 

hehehe- que legal foi isso, uma das peças obrigatórias na minha época) comigo enquanto eu 

estava estudando para exames da faculdade. Eram The Smiths e Queen - escutei dia e noite 

por 2 meses .. esses foram meus amuletos porque eu passei!”; o walkmen também recebe 

comentários de @FDR: “Puta que pariu, quantas baterias no meu walkman eu usei ouvindo 

The Smiths…”.  

Sobre Heaven Knows I'm Miserable Now, o usuário @ 752 se lembra do primeiro 

acesso que teve à música dos Smiths e que, aos 50 anos agora, ainda mantém o álbum que 

mudou sua vida quando surgiu ‘magicamente’ de um aparelho em “1986, sentado na casa dos 

meus amigos e um deles puxou este álbum de sua bolsa de ginástica. Era comum na época 

trocar álbuns e gravá-los. Eu coloquei isso e aquele sistema de som Ferguson produziu um 

som que me mudou para sempre...”.  

Outros relatos dão a ver a força que os ambientes de mídia especializados em música 

(notadamente a BBC, a MTV, VH1 e as rádios universitárias) possuíam especificamente nas 

décadas de 1980 e 1990, e que foram a porta de entrada de muitos para a música e a estética 

dos Smiths. O clipe de What Difference Does It Make, que registra uma das performances do 

grupo no popular programa televisivo da BBC Top Of The Pops (TOTP),  ‘transporta’ a 

usuária @GDFB para o início de sua conexão emocional com a banda: “Sim, ele usava 

gladíolos principalmente no bolso de trás, ele disse que flores são coisas bonitas e as coisas 

não são tão charmosas hoje e é uma forma de trazer charme de volta. Ele disse isso em uma 

entrevista em que foi entrevistado por crianças, em algum lugar do YT! Eu me lembro dele 

fazendo isso quando eu era criança e eu assistia TOTP e achava que era mágico!”.  

Fig 09 

https://www.youtube.com/channel/UChdL-TcudFkbnFm943ly85g
https://www.youtube.com/channel/UChdL-TcudFkbnFm943ly85g
https://www.youtube.com/channel/UChdL-TcudFkbnFm943ly85g
https://www.youtube.com/channel/UChdL-TcudFkbnFm943ly85g
https://www.youtube.com/watch?v=hnpILIIo9ek&lc=Ugy64bOybbUXK5rlpbF4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC2vUd9CpIBUXHl1QmYyfYVQ
https://www.youtube.com/watch?v=YS3UMjNUqFM&lc=UgxRt4-5ZmsDEbDvlZB4AaABAg
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O vídeo da mesma canção desperta a memória de outros hábitos relacionados à 

vinculação de amantes da música com a mídia de outros tempos: “lembro-me de ouvir isso na 

MTV em 1985 e de esperar que tocasse para poder gravar no meu videocassete”, diz o 

usuário @OSMD. @252437 (fig.09) se lembra de experiência parecida de quando ouviu a 

mesma canção pela primeira vez, em meados dos anos 80 (“eu  a gravei  do rádio e tocava 

regularmente quando estava sozinho”) e do impacto que ele, como ‘hard rocker', entenderia 

mais à frente:  “eu sabia que era uma música especial, mas não poderia te  dizer porquê.  

Agora eu sei ... capturou o tempo perfeitamente. Quando ouço isso, não importa  onde eu 

esteja, sou transportado para a minha adolescência durante os anos 80 ... o ensino  médio, 

meus amigos, minhas namoradas, como tudo simples e inocente parecia naquela época. 

Sempre amarei essa música...toda vez que a ouço me sinto bem”. Ainda sobre How Soon Is 

Now?, e a rádio, temos o depoimento do usuário @PGDH : “Isso me lembra dos anos de 

faculdade, em 1988. Toquei a merda dessa música no rádio da faculdade como DJ, 

transmitindo por todas as ondas de rádio de Boston”.  

fig. 10 

 
 

Uma marca particular desse grupo de narrativas é o fato de diversos comentários 

‘louvarem’ a ‘dificuldade’ que era escutar uma canção como Heaven Knows I'm Miserable 

Now: como pontua o usuário @FGDT “a geração de hoje nunca conhecerá a dificuldade de 

sentar ao lado do rádio esperando sua música favorita chegar para poder gravá-la, como era 

nos 80s e 90s”. @MS (fig.10) se lembra que escutou What Difference Does It Make sem saber 
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que música era aquela e como recorreu a algo bem mais complexo que um clique na internet 

(“Essa foi a primeira música dos Smiths que ouvi em 1984, alguns meses depois do 

lançamento do álbum. Ouvi em um programa de rádio da universidade, mas não sabia quem 

era a banda até que fui a uma loja de discos indie e ouvi novamente. Eu perguntei ao hipster 

new wave que trabalhava lá quem eles eram, então comprei o single”).  

É notável uma nostalgia pela ausência de materialidades comuns aos dias de hoje, algo 

que dá espaço também para um possível ‘radicalismo romântico’ como tonalizado no 

comentário de @C41: “A geração dos anos 80 teve sorte por não ter internet e mídias 

sociais, havia muito tempo livre para aproveitar adequadamente nas festas e esses grandes 

artistas tiveram tempo para criar músicas geniais e não fazer selfies no Instagram”; @FRC 

segue linha parecida: “Eu tinha 13 anos quando isso foi lançado. Eu amo isso mais agora do 

que antes. Bandas vêm e vão, os Smiths sempre serão essa banda mal-humorada de 

Manchester que despertou uma geração. Eu vou fazer 50 anos em breve e estou feliz por ter 

crescido nos anos 80. Sem mídia social ou celebridades de merda. Seja feliz curtindo a 

música”. @TG43 sugere aos usuários de agora imaginar escutar uma canção como What 

Difference Does It Make? “em uma pista de dança com pessoas excepcionalmente lindas 

embora vagas dançando. Eu mencionei nenhum telefone celular ou computador?” 

 

5.3.3 Inadequação e acolhimento 

 

fig. 11 

 

 

Esta categoria de narrativas dispostas no YouTube possui um aspecto bastante 

singular, no sentido de particularizar a música dos Smiths em camadas sensíveis que já 

rastreamos ao longo desta pesquisa, conectadas à possibilidade da banda ser notada como um 

veículo, no ambiente do rock, que expressa continuamente sentimentos como inadequação, 

não pertencimento e alienação, entre outros como enumerado pelos usuários @VSD e @T4A 

(fig.11). Selecionamos aqui comentários que possuem por vezes uma tessitura extremamente 

pessoal e íntima que, com maior ou menor intensidade, revelam um vínculo construído pelo 
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arcabouço lírico, sônico e performático do grupo: a identificação e acolhimento de seus fãs 

com estas muitas premissas do ‘estranhamento social’ dispostas em sua música. Estas 

narrativas, de modo geral, contém sentidos de conforto, segurança e apoio dos usuários 

quando se recordam da música dos Smiths.  

fig 12 

 

 

Nessa direção, não é surpreendente que a maior parte dos discursos selecionados aqui 

foram encontrados no clipe de How Soon Is Now?, uma das canções, por seus versos222, que 

melhor retratam essa marca poética do grupo relacionada à inadequação social, à solidão e, 

em última instância, à tristeza, como aponta a usuária. @ MW (fig.12): “Quando essa música 

foi lançada, era legal ser triste. Parecer triste. Transformar a tristeza em arte. Os Smiths 

aperfeiçoaram isso. O ‘pensamento positivo’ de hoje teria apenas incomodado as pessoas 

indie naquela época.  E a maioria das pessoas que gostavam dessa música usava preto. 

Pensando bem, essa cor dominou os anos 80. Principalmente na cena indie”. Trata-se de uma 

lembrança que talvez sublinhe a dimensão ‘estética’ dos Smiths em relação a estas questões.  

Mas que ecoa em questões ainda mais profundas, personalizadas, sobre como os 

Smiths eram notados como ‘artistas da diferença’, como o ‘Outro’,  e como traduziam 

sentimentos como a solidão e o isolamento que causavam impacto em vários lugares do 

mundo, como situa o usuário @SB: “Eu era um garoto  metaleiro, solitário, crescendo em 

uma cidade pequena no interior da Austrália no início dos anos 80 e isso era exatamente o 

que eu sentia. Como é possível dois caras escrevendo música em outro país capturarem o 

sentimento de isolamento tão bem?”. A questão do isolamento (subjetivo e geográfico) 

também é contada por @IM: “Esta é minha música favorita dos mortises (sic) desde que eu 

 
222 Esta é a letra, traduzida pelo autor, de How Soon Is Now?: Eu sou o filho/ E o herdeiro/ De uma timidez que é 

criminosamente vulgar/ Sou o filho e herdeiro/ De nada em particular/Você cale sua boca/ Como você pode 

dizer/Que faço as coisas do modo errado?/Eu sou humano e preciso ser amado/ Assim como todo mundo precisa/ 

Há um clube, se você quisesse ir/ Você poderia encontrar alguém/ que te ame de verdade/ Então você vai, e fica 

sozinho/ E você vai embora sozinho/ E vai para casa e você chora/ E você quer morrer/ Quando você diz que vai 

acontecer agora/Bem, quando exatamente você quer dizer?/Veja, eu já esperei tempo demais/E toda minha 

esperança se foi. 
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era pequeno, um fã mexicano-americano de 23 anos que cresceu ouvindo rap e oldies na 

Califórnia, alguns membros da família ouviam isso, mas nunca tocavam essas coisas nas 

propinas ou churrascos e crianças brancas riam de mim”. Parte da resposta talvez esteja no 

comentário de @RP (fig.13), sublinhando como “Morrissey era (e ainda é) diferente de 

qualquer pessoa” e propõe um acolhimento para os demais diferentes:  

fig 13 

 

 

 Outra seleção destacada são algumas narrativas - francamente, fortes e comoventes -, 

onde os usuários rememoram que, para além da fruição musical, músicas como How Soon Is 

Now? serviram como apoio emocional para quem sofre ou sofreu de diagnósticos clínicos 

como depressão e crises de ansiedade, como assume @ S65: “Eles eram e são depressivos, 

mas Morrissey estava realmente lidando com depressão. Eu cresci com os Smiths. Eu escuto 

eles quando estou feliz ou triste. Eles me ajudaram a lidar com minha depressão”. Na mesma 

direção, @8UR (fig.14) revela que “tem ansiedade social e, de alguma maneira, quando estou 

escutando os Smiths, isso diminui o fardo que sinto sempre que estou com um grupo de 

pessoas”. 

fig 14 

 

 

A lembrança do usuário @ SFR (fig.14) sintetiza com detalhes algumas das narrativas 

encontradas e se refere ao acolhimento que os Smiths ofereciam para pessoas doentes e 

desamparadas “Essa música é muito importante para mim. Eu era adolescente quando foi 

lançada e sofria constantemente de ansiedade e terríveis ataques de pânico. Mas nos anos 80 

as pessoas não falavam disso, então não contei a ninguém e pensei que estava ficando louco. 
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Só me sentia um pouco melhor em casa ("lugar seguro") então à noite ouvia um programa de 

rádio tarde da noite porque tinha medo de adormecer e talvez ... Morrer. How Soon Is Now 

foi tocada todas as noites naquele ano e, estranhamente, meio que me acalmou. Eu amo essa 

música desde então. Talvez porque minha dor tenha sido tão bem descrita pelas palavras de 

Morrissey. E aquele riff de guitarra psicodélico também!” 

 

5.3.4 Cultura noturna 

fig 15 

 

 

Se a seção anterior reforça o imaginário dos Smiths como uma banda ‘interiorizada’, 

adequada a ouvintes solitários que lidam com questões de fundo psicológico, esta categoria 

ajuda a dimensionar o grupo britânico em outro lugar, ‘fora de casa e do quarto’, como trilha 

sonora marcante de festas e baladas do passado de muitos usuários. Um significativo conjunto 

de narrativas nostálgicas ajuda a notar que o grupo também foi percebido como uma  banda 

pop dos anos 1980, que conseguiu, através de alguns sucessos (notadamente as canções 

incluídas em nosso exame), fazer parte da memória afetiva de pessoas que não 

necessariamente se conectam com o grupo como fãs devotos (apesar de também encontrarmos 

exemplares de comentários que se encontram nessa perspectiva). 

Se How Soon Is Now? versava justamente sobre a solidão e a inadequação de sujeitos 

que duravam segundos nas pistas de dança para depois irem embora decepcionados,  podemos 

dizer que, aqui, a música dos Smiths é sinônimo de memórias entusiasmadas sobre clubes, a 

cultura noturna, seus personagens, gostos, cheiros, drogas e amores fugazes. Dão a ver, 

frequentemente, a nostalgia por uma espécie de liberdade, frequentemente narrada como 

episódios felizes e que hoje parecem trazer um gosto amargo: como lembra o usuário @ SDC 

sobre What Difference Does It Make, “um dos clássicos da cena club dos anos 80. Eu odeio 

envelhecer. Por favor, alguém invente uma máquina do tempo para que eu possa voltar para 

onde pertenço”. Ou como pontua @GF5 (fig.15), um tempo de festas onde “a vida era 

divertida”. 

As narrativas mais genéricas sobre detalhes pessoais são abundantemente encontradas; 

muitas vezes o que muda é apenas o endereço destas vivências. O relato de @ TR78 sobre 
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Heaven Knows…confirma a popularidade que a banda tinha no país e apresenta rastros de 

como a figura de Morrissey perdurou como ícone por lá: “Os Smiths eram incrivelmente 

populares no México. Festejei no México nos anos 90 e você não passava uma hora sem 

ouvir essa música tocando nos clubes. Este é um golpe tão forte. Traz muitas lembranças. 

Felicidades”. How Soon Is Now? também gera recordações de farras em outras partes do 

mundo, como sinaliza o usuário @HDGT “Cara, essa música é pura Alemanha Ocidental, 

em. 1987. Bares de Colônia, subindo a Autobahn para Düsseldorf em um sedã BMW dos anos 

70 com amigos em busca de mais diversão”. @MVDC mostra lembranças parecidas na 

Inglaterra (“Isso me faz pensar que ainda tenho 19 anos às duas horas da manhã em uma 

festa em St Kilda em meados dos anos 80”) e @HL09 lembra de viver a “cena clube de 

Houston nos anos 80, em alguns clubes, esta sempre foi usada como a última música da 

noite. Tínhamos de tudo na juventude dos anos 80.” 

fig 16 

 

 

Uma parte desse ‘tudo’ é detalhado em narrativas mais longas por outros usuários e 

que encenam episódios pessoais mas comuns às vivências boêmias, relacionadas a questões 

como sexualidade, aventuras afetivas e momentos inusitados partilhados em celebrações 

sonorizadas pelos Smiths. Assim, para usuários como @ ERTS (fig.16), a banda significa estar 

em um “bar escuro, decadente, cheio de fumaça, majoritariamente gay, em uma parte ruim 

de Houston durante os anos 80 ... e durante essa música um italiano quente e moreno foi meu 

primeiro beijo de cara. Toda vez que ouço essa música, ela me leva de volta àquele 

momento”. Já @ NSBGSF (fig.16) se lembra de brincadeiras com algemas (“Eu tinha 

emprestado as algemas de um amigo e tinha algemado minhas mãos atrás das costas como 

uma brincadeira”) e sprays de cabelo vindos de outra pessoa; enquanto @ LOY3 faz da 

recordação de um romance com um stripper que dançava ao som de How Soon is Now? uma 

meditação insatisfeita sobre si agora (“agora estou velho e 30 libras acima do peso”) e sobre  

a inevitabilidade  de envelhecer (“o tempo é uma droga, está sempre fugindo de mim”). 
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5.3.5- Afeto interpessoal (romances, amizades, família) 

 

fig. 17 

 
 

Esse grupo de narrativas se refere diretamente às memórias, a partir da música e dos 

clipes dos Smiths, que vetorizam sentidos ligados ao afeto interpessoal, romântico, de 

amizade e de família. Sentimentos de saudade, decepção, luto, desamor, etc. De forma mais 

objetiva, pensamos aqui em lembranças de um para o outro, ou seja, relatos de alguém 

endereçados a outro alguém em particular, ou seja, memórias de relacionamentos afetivos 

específicos. Não necessariamente o relacionamento por quem necessita estar especificado, 

como pontua  @OTEF7 em What Difference Does It Make? (“Ainda minha música favorita 

dos Smiths. Me leva de volta aos meus 20 anos e uma série de relacionamentos ruins onde eu 

constantemente bancava a vítima até me tornar o vilão. O homem tinha um talento especial 

para capturar os sentimentos de alguém durante essa idade”), ou o simples e sintético 

comentário de @ JE56: “Toda vez que escuto me lembro dela…”.  

Mas, na maior parte dos casos encontrados, por vezes é justamente isso que resume 

tudo, seja por episódios que parecem tristes (como @KDLHD escreve sobre Heaven Knows 

I'm Miserable Now: “eu estava escutando essa música quando minha ex-namorada me 

chutou”) ou registros de luto (como anota @BSGSF (fig.17): “minha mãe faleceu há um mês 

e eu tenho ouvido muito os Smiths, nem sei porque estou comentando aqui. Eu nem sei o que 

fazer, mas gosto dessa música. As letras são bastante identificáveis”). A relação mãe e filho 

também é acionada pelo usuário @ BDFD quando ele escuta How Soon Is Now? “Lembro-me 

de ter 16 anos e chorar muito ao ouvir essa música, sem ter a menor ideia do que era 

realmente sobre. A verdade é? Minha mãe me apresentou porque ela pensou que me ajudaria 

a aceitar ser gay”.  

fig.18 
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Algumas narrativas exibem certa dose de drama e representam, com alguma força, 

cenas vividas, como mostra @ PRTS (fig.18) e a decepção vivida ao som de Heaven Knows 

I'm Miserable Now: “Lembro-me de ouvir essa música dentro da minha cabeça enquanto 

estava sozinho bem na frente da multidão; então algo me chamou fortemente a atenção: ela 

estava lá, dançando com o cara que um dia foi meu amigo, cercada por outros chamados de 

“amigos” celebrando seu novo relacionamento”. Mas, se a canção sonorizou sua ‘queda’, ela 

parece representar outra forma de memória também: (“Agora estou namorando outra pessoa 

e realmente me sinto feliz por tê-la encontrado nos momentos sombrios em que estava 

caminhando. Minha vida melhorou muito e agora, quando ouço essa música, posso apreciá-

la sem arrependimentos ou lágrimas nos olhos”). 

fig.19 

 

 

 

Novamente, How Soon Is Now? reúne um grande número de comentários mais 

específicos. Mas, se na categoria, a própria música (e especificamente a letra) parecia inspirar 

uma série de lembranças, agora é o vídeo desta faixa que faz emergir memórias curiosas, onde 

a protagonista do clipe é o ‘gatilho que dispara’ diversas nostalgias. Uma parcela significativa 
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dos comentários é referente a tentar descobrir sua misteriosa identidade; uma porção ainda 

mais específica diz respeito a uma espécie de ‘projeção’ que ela parece ter causado no 

imaginário de alguns usuários, em acontecimentos do passado. @FO se lembra de que, 

quando trabalhava em uma boate em Nova Iorque, nos anos 1990 dançou com uma 

‘inesquecível garota parecida com a do clipe”; já @ RA (fig.19) recorda que o primeiro 

contato com a atual esposa, em 1992, se conecta à semelhança dela com a moça do vídeo. 

Aliás, as relações que se iniciaram ao som dos Smiths e permanecem até o momento (da 

postagem do comentário) são comuns: a usuária @BOLjustifica seu status atual pelo amor à 

música (“Meu namorado (agora marido) me apresentou a isso há 20 anos e essa é uma das 

muitas razões pelas quais eu o amo!”); já @ SO diz que é “bom ver isso de novo. Esta é a 

canção em que eu e minha esposa nos casamos em 1985”. 

Mas é inegável que esta categoria acumula narrativas nostálgicas dos finais ou da 

ausência de relacionamentos amorosos: a impossibilidade de amar e ser amado é um tema 

forte nos Smiths, afinal. É curioso perceber como elas se amalgamam ao vídeo de How Soon 

Is Now?. O relato ‘dramático’ de @ NA dá a ver o poder que o vídeo tem sobre algumas de 

suas memórias românticas, já que a garota do clipe de alguma forma ‘protagonizou’ também 

um episódio lembrado por ele, relativo a um final triste de relacionamento.  “Eu estava me 

sentindo um lixo e queria ouvir uma música triste, então eu procurei o vídeo dessa mesma 

música, que eu conheço há algum tempo, eu pensei que nunca tinha visto o vídeo antes. Para 

minha surpresa, não só eu tinha visto o vídeo muitos anos atrás, mas a garota que me largou 

era praticamente a mesma que a garota dançando no vídeo. Por uns 2 anos eu não agüentei 

essa música, mas agora eu rio da ironia”. Já o relato de @RO não denota nostalgia de uma 

maneira quase patológica, dolorosa, que nos faz lembrar do sentido original do termo indica 

uma superação emocional e: “Eu não consigo ficar longe dessa música, desse vídeo e daquela 

garota. Alcança minha alma e traz de volta memórias e uma dor que eu não sabia que ainda 

estavam lá. O colegial foi uma droga e eu gostaria de poder voltar e fazer direito desta vez”. 



239 
 

 

 

 

Conclusão: I've spent six years on your trail; ou The Smiths e a nostalgia como marca 

contemporânea na escuta musical 

 

Call me morbid, call me pale 

I've spent six years on your trail 

Six long years on your trail223 

 (Morrissey/Marr) 

 

fig.20 

 

 
 

Durante nosso exame empírico, ainda na fase de coleta dos comentários no YouTube, 

duas postagens chamaram nossa atenção e nos inspiraram a iniciar as possíveis conclusões 

para esta pesquisa. A primeira delas (fig.20) foi feita pela usuária @GD no clipe de What 

Difference Does It Make e diz: “Sempre fantástico escutá-los. Ele tem um senso de 

nostalgia!”. A afirmação nos conecta diretamente ao esforço inicial proposto por esta tese, 

especificamente nos três primeiros capítulos, já que este ‘senso de nostalgia’ que a usuária 

percebeu em Morrissey e nos Smiths foi uma das inspirações – e inquietações – para este 

trabalho. Na verdade, ela ‘vocalizou’ uma visão da qual compartilhamos, mas que 

continuamente (e com toda justiça, diga-se) nos seria questionado durante todos os anos deste 

doutoramento, da banca de entrada aos congressos participados no Brasil e fora, uma dúvida 

que poderia ser sintetizada na(s) pergunta(s): “Mas por que os Smiths? Por que nostalgia? 

Qual é a relação entre ambos?” 

 
223 Citação à Half a Person, canção presente em Louder Than Bombs (EMI, 1987). “Me chame de mórbido/ Me 

chame de pálido/ Gastei seis anos em busca de você/ Seis longos anos/ Em busca de você”. Oficialmente, foram 

quatro e não seis anos na ‘trilha’ deste doutorado, buscando os rastros dos Smiths. Mas, pensando bem, foram 

cinco (o projeto nasceu em 2016). E pensando melhor ainda, foram seis sim, já que a ideia para o projeto é de 

2015. Tudo pela coerência poética.  
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Estas perguntas, tão constantes, abriram espaço para uma série de outras que 

internalizamos em busca de mais respostas: como sistematizar algo da ordem do sentimento, 

do afeto, do pathos? Como isso poderia ser dimensionado através de um veículo 

extremamente subjetivo como a música pop? E qual o papel das tecnologias da comunicação 

em todo esse processo? 

Me lembro que no início da trajetória desta tese, a minha melhor definição de 

nostalgia através da música era Caetano Veloso cantando Asa Branca no disco que leva seu 

nome, lançado em 1972, feito quando o gênio baiano estava no exílio em Londres. Sua 

audição revela em definitivo para mim que – no fundo, bem no fundo – as coisas mais 

profundas da vida a gente não entende: a gente sente. Mais à frente, nas muitas andanças 

solitárias em Porto (durante o período de realização do doutorado-sanduíche), nostalgia e 

música ganharam ainda uma outra dimensão, desta vez apenas instrumental, dispensando 

letras ou textos de qualquer tipo, quando ouvia os fados executados nos cantos menos 

turísticos da cidade. Não me espantou ler em uma pesquisa recente que a escolha da palavra 

mais importante em Portugal no pandêmico ano de 2020 foi saudade, superando Covid-19 ou 

isolamento.  

Ou seja, eu conseguia sentir a nostalgia, seja na voz sofrida da gravação de Caetano ou 

nas tardes de solitude às margens do rio Douro, em Portugal. Mas seria necessário entendê-la, 

ou ao menos tecer uma dimensão mais compreensível ou sólida. E voltando à sagaz postagem 

que ilustra o início desta conclusão, um detalhe chama a atenção: a percepção, consciente ou 

não por parte da usuária, de que os Smiths possuem um senso de nostalgia – ou seja, possuem 

um entendimento sobre o tema que inclusive os autorizam a articulá-lo com outros modos de 

expressão e a criar sentidos sobre ele. Pois então, para responder a famigerada questão (Por 

que os Smiths?), talvez uma primeira resposta teria de surgir: o que é nostalgia afinal?.  

Como primeiro passo, abordei teoricamente a ideia de nostalgia (a partir de sua 

definição etimológica), tentando traçar um breve histórico de sua percepção social ao longo 

dos últimos séculos. Seria importante pensar no quanto a presença desse incômodo com o 

presente – por vezes corpóreo, uma dor sentida pela ausência do que se era, se tinha ou onde 

se estava antes – materializado em uma sentimentalização evidente com o passado, foi um 

elemento presente em momentos pivotais da História.  

Do médico suiço que diagnosticou a sensação e cunhou o termo, passando pela 

Revolução Francesa e a leitura de Benjamin sobre os regimes totalitários até a ascensão do 

capitalismo industrial do século XX, a nostalgia, de forma singular ou como como estrutura 

de sentimento (WILLIAMS, 1979) fez parte de momentos que iriam inspirar algumas das 
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teorizações (BOYM, 2001; REYNOLDS, 2011; CROSS, 2015) que contornam e a 

posicionam em relação às certas dinâmicas e demandas da contemporaneidade.  

São leituras que me indicaram de forma mais ou menos evidente uma possível 

centralidade da nostalgia na vida cotidiana; portanto também como nexo de consumo geral e, 

especificamente, como elemento indissociável da produção e da fruição de música pop 

atualmente. Me parece algo inegável: se já em 2011, Reynolds apontava seu incômodo com o 

excesso de ambição nostálgica da música pop – afinal sua noção de retromania é, para além 

de uma percepção cultural, um apontamento inegavelmente crítico224 – e a falta de um senso 

de ‘agora’ para o pop corrente, uma década depois a saudade do passado se afirma cada vez 

mais como uma baliza criativa notável225, por vezes através de suas modulações mais 

evidentes como o pastiche e a paródia; pensemos na relação entre uma banda ‘nova’ como o 

Greeta Van Fleet e o setentista Led Zepellin, por exemplo.  

No processo, me pareceu razoável pensar nisso como parte de um sistema ainda mais 

complexo, já que tanto o desejo quanto a percepção deste contexto se evidenciam e parecem 

configurar uma marca social, um imaginário estabelecido relacionado à reviver o passado. 

Nem toda relação memorial é nostálgica; mas toda nostalgia possui um vínculo com a 

lembrança e a uma determinação, proposital ou não, de algum tipo de retorno. De modo que o 

boom da memória no tecido social, apontado por Huyssen (1998) diz também de uma fixação 

pela continuidade da existência das coisas que ‘acabam’ ou ao mesmo encontrar alguma 

expressão de permanência. Afinal, nostalgia é também uma resposta à angústia existencial 

frente à experiência negativa da passagem do tempo; e sua representação pode estar no desejo 

de evocar um verdadeiro (um ‘real’) impulsionado pela uma ausência sentida por alguém. 

A partir dessas aferições, poderia finalmente começar a configurar a resposta para ‘a’ 

grande questão (Mas por que os Smiths?), a partir de uma abordagem mais ampla sobre a 

 
224 No calor da hora, é irresistível apontar um fato curioso inspirado excelente obra de Reynolds. Um dos poucos 

artistas que ele citava como ‘anti-retromaníaco’, no sentido de se guiar constantemente por proposições 

progressistas pautadas pelo ‘agora’ (o que o autor chama de nowness), era o roqueiro indie norte-americano Ariel 

Pink. Qual não deve ter sido a surpresa do crítico cultural ao ver a imagem do músico junto aos invasores do 

Capitólio, o congresso norte-americano? Em janeiro de 2021, incitados por Donald Trump, candidato derrotado 

nas eleições presidenciais, um bando de reacionários, supremacistas brancos e conservadores de todos os tipos 

protagonizaram este crime, um dos momentos mais escandalosos na história do país. Entre eles, o ‘vanguardista’ 

Ariel Pink. A História não é apenas cíclica: ela é irônica também.  
225 Escrevo estas conclusões, em janeiro de 2021, acompanhado de um arranjo que de alguma maneira confirma 

tal contexto: escutando uma playlist particular (um modo de organização musical que remete ao hábito de 

compilar em velhas fitas cassete canções específicas) montada através de uma plataforma contemporânea, o 

Spotify, com o que meu gosto pessoal (pautado também por uma ronda na seleção de melhores do ano em 

veículos especializados) entendeu como as músicas mais marcantes do estranho ano que se passou. E é inegável 

notar que, assim como muitos dos anos anteriores, 2020 produziu muita música ‘nova, pero no mucho’: de 

ótimos hits populares como Blinding Lights, de The Weekend ou Don´t Start Now de Dua Lipa até lançamentos 

destacados pela crítica, de artistas como Thundercat e Soccer Mommy, é impressionante como as décadas 1980 e 

1990 são uma fonte muito acionada para a produção de música pop atual.  
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banda. De maneira que, um estudo sobre como eles expressaram intensamente um senso de 

nostalgia foi o tema do segundo e do terceiro capítulos desta tese. Se começar a entender os 

propósitos artísticos de alguém está em procurar os indícios mais evidentes, logo na primeira 

frase (“It ́s time the tale was told/ Of how you took a child/ And you made him old”) da 

primeira música (Reel Around The Fountain), do primeiro disco (The Smiths, de 1984), 

Morrissey e o grupo sublinharam que o passado seria uma fonte de inspiração na qual eles 

acessariam de forma constante e diversa. Se o tempo é um importante princípio organizador 

de uma narrativa, onde frequentemente privilegia-se a relação das histórias dos seres com a 

situação temporal (a frase ‘Era uma vez’ é o símbolo definitivo disso), um modo de afirmar 

que as vivências ocorrem em determinadas cronologias, a  banda parece se propagar como um 

veículo memorial já em seu verso inaugural: “é tempo de contar uma história/ De como você 

pegou uma criança/ E a transformou em um velho”.  

Uma fração substancial da obra lírica dos Smiths, responsabilidade de Morrissey, 

acompanharia essa premissa: narrativas que priorizam um sujeito ‘olhando para trás’, 

autobiografando-se com uma missão nítida: voltar ao passado é mais valioso que perspectivar 

um futuro. Por isso, além de todas as chancelas adesivadas especificamente no cantor em seu 

período com os Smiths (melancólico, depressivo, irônico, falastrão) seguramente a de 

nostálgico o veste com conforto também. E se sua obsessão por ídolos como Oscar Wilde foi 

o adubo que semeou uma performance reverente à tipos nostálgicos históricos como o dândi, 

o cantor e letrista estava escudado por uma banda – e principalmente um guitarrista, Johnny 

Marr – que partilhavam e construíram com ele uma visão de mundo bastante particular; 

também por ser frontalmente opositora em relação ao universo que então os cercavam. 

 O nostálgico é minimamente um incomodado com o tempo presente que lhe é 

oferecido; no caso dos Smiths, eles reagiram a isso e devolveram com doses excessivas de 

passado. Roupas, acessórios, capas de discos, videoclipes... muito do que compôs o 

equipamento expressivo do grupo constituiu um horizonte criativo coerente e quase sempre 

vetorizado por uma seta contrária ao que os guiavam: a sensação de inadequação. 

Especificamente em relação à cultura musical do período, os anos 1980 e tudo o que isso 

envolve – a música em si, mas também a moda, os discursos políticos e sociais, a retórica 

futurista, a visão sobre sexualidade, os modus vivendi que eram propagados.  

Em relação à algum tipo de pertencimento ao modo de operação do pop no período, os 

Smiths se identificavam como a diferença. Estavam ali, mas de forma distinta, sinalizando 

frequentemente que preferiam não estar; e esse discurso de ‘isolados no quarto’ ressoou em 

muitos outros exilados da ruas, em todo o mundo. De modo que talvez seja permitido pensar 
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que o grupo representou um potente payback para tipos sociais silenciados, assujeitados de 

formas diversas e possivelmente é aí que está a explicação para conquistarem um fandom tão 

dedicado e disposto a ganhar o mundo – como metaforizado pelo cantor nos versos 

“shoplifters of the world, unite, and take over”.  

Unidos, estes ‘ladrões de lojas’ seriam os soldados de guarda do Smithdom, os 

incomodados, os estranhos, os outros. Como nesta canção, o vínculo entre eles e banda 

formaria uma aliança compatível como mão na luva, e seria constantemente reforçado. Para 

além, seria projetado pela banda como um pedido de permanência, em Rubber Ring. A canção 

serve como uma maneira de sintetizar o olhar dos Smiths para essa prática chamada fazer 

música; eles acreditavam fielmente que faziam música que importa e, claro, obtiveram esse 

retorno também de parte seus ouvintes mais devotados. E é justamente porque essa música 

tinha relevo, deveria continuar na memória destas pessoas. É outro um gesto nostálgico da 

banda; porque nostalgia é também uma maneira de transferir o legado de certas afetividades 

passadas para o presente e evidenciar que naquele contrato firmado tempos atrás, não era 

permitido esquecer das canções (do grupo) que salvaram vidas (deles, os fãs). 

Duas décadas após o lançamento desta música, em um disco de vinil (o tal ‘anél de 

borracha’ que servia para selar o compromisso entre banda e público), o mundo presenciou o 

nascimento de outro notável dispositivo midiático, de natureza bastante distinta e de 

arquitetura talvez mais complexa; mas que à semelhança do primeiro, também serviria como 

sistema de escuta musical. Surgido em 2005, o YouTube, em conjunto com outras plataformas 

nascidas no mesmo período, corporificou e popularizou uma série de alterações dos 

paradigmas relacionados às tecnologias da comunicação e ajudou a transformar a paisagem do 

consumo midiático de maneiras que impactam nossa fruição até hoje – especialmente no 

campo da audiovisualidade226.  

E, em algum momento, algum usuário do site decidiu contrariar a recomendação de 

broadcast yourself auto vocacionada pela plataforma: ao invés de postar um vídeo próprio, 

fez upload de algum álbum musical ou de alguma VHS antiga com clipes da MTV. E assim 

descobrimos que as atratividades estruturais do YouTube encontram correspondência com 

questões e desejos habitualmente apontados como os avanços oferecidos pelo surgimento das 

redes sociotécnicas; especificamente para ouvintes de música. Trata-se de um espaço que 

reúne em um só lugar algumas das transformações mais marcantes que atravessaram e 

 
226 Demorei cerca de 10 minutos para retornar a este trecho da escrita, porque acabei acessando o YouTube e me 

perdi em um vídeo onde um camarada toca na guitarra 15 riffs do Velvet Underground 

(https://www.youtube.com/watch?v=NCviyq43Ihw). Apenas um momento sincerão e empírico de como as 

novas mídias inventaram também novas formas de atenção em relação ao mundo.  

https://www.youtube.com/watch?v=NCviyq43Ihw
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modificaram nossas agências: a ‘gratuidade’ (como o MP3, não seria mais necessário pagar 

exclusivamente por música, pagava-se pela internet), a confortabilidade e ‘acessibilidade’ 

(bastava estar em frente à um aparelho que então já era absolutamente cotidiano, o 

computador), a facilidade de uso (diferentemente de dispositivos anteriores, não eram 

necessários plugins, etc) e, principalmente, as duas questões que sublinhei neste trabalho, seu 

arquivo acessível a um clique (um possível fim para o colecionismo físico e ao mesmo tempo 

que um grande atrativo para pesquisadores desobrigados do amor tátil) e o espaço público 

para comentários (o acesso ‘imediato’ à opinião sobre música).  

O primeiro aspecto inspira efetivamente aproximações com a leitura heterotópica que 

Foucault fez, por exemplo, da biblioteca. Mas de forma a materializar ainda mais 

profundamente (e rápidamente, confortávelmente, acessívelmente) sua poética proposição das 

utopias efetiváveis, relativas aos enredamentos possíveis de diversos tempos e espaços em um 

mesmo tempo e um mesmo espaço. Com isso, há a possibilidade de estabelecer um ‘mundo 

pessoal miniaturizado’, portátil, naquele não-lugar que entrecruza todos-tempos e realiza o 

improvável encontro da presença com a ausência. Esta amarração se faz possível a partir de 

uma visão do arquivo – e fundamentalmente o conteúdo depositado no YouTube e que ali 

permanece são materiais de arquivo – como algo aberto, permissível à novas e constantes 

modificações.  

Para além, a disponibilidade de arquivo é um elemento importante na inter-relação 

entre música e memória. Nessa direção, propomos um arranjo a partir da ótica de Van Dijck 

(2007; 2012) onde poderíamos examinar esta questão a partir de três perspectivas: a 

incorporação das lembranças, em função da cotidianidade da música e da inescapabilidade 

dos afetos que ela nos impõe; a força da ativação das recordações a partir dos trecos, troços e 

coisas para se consumir música e o fato da rememoração ser embutida ou adaptada nos e aos 

contextos sociais, onde um ‘mundo saudosista’ tende a estimular as memórias do passado 

através de quadros gerados no presente.  

 Esse conjunto, relativo às modulações possíveis das memórias a partir da música em 

um espaço heterotópico, nos inspirou a pensar nas profusas formas de inscrições por parte dos 

usuários como parte das agências que uma plataforma como o YouTube proporciona a partir 

de suas arquiteturas como software. Isso justifica de alguma maneira a escolha pelo uso do 

termo rede sociotécnica para se referir ao espaço (tentando evitar, por exemplo, site ou rede 

social), no propósito de grifar a importância das composições indissociáveis que compõem 

este complexo midiático. Um exemplo disso seria o segundo aspecto que nos atraiu para o 

YouTube como objeto empírico: o espaço de comentários.  
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Em meu entendimento, a articulação entre escutar música e performar seu gosto por 

ela227 possibilitada pela plataforma foi algo de intensa atratividade, em diversos âmbitos. 

Profissionalmente, me interessava coletar as reações sobre determinada música ou vídeo, até 

como possibilidade de capturar e entender determinadas tendências, os likes e posteriormente 

dislikes em relação a estes conteúdos. Por outro lado, também me chamou a atenção aquela 

espécie de transposição imediata e textual dos debates sobre a música – para mim, talvez tão 

instigantes e necessárias quanto ouvi-la. A presença dos posicionamentos mais argumentados 

e críticos, das definições sintéticas e perfeitas sobre determinadas coisas228, até as longas 

dissertações sobre os méritos ou problemas de tal disco, me interessavam (e me interessam) 

imensamente.  

Em suma, acredito que este escopo de comentários no YouTube configura um 

fenômeno comunicacional singular, típico das interações midiáticas contemporâneas. Sendo 

que, ao longo das observações, um tipo específico de participação despertou minha atenção e 

de alguma maneira ajudou na amarração entre as questões relativas à música e a memória. 

Comentários que na verdade se dispunham como narrativas que possuíam fortemente 

um...senso de nostalgia. Usuários que compartilhavam histórias de si, relatos de amores, de 

perdas, de alegrias, lembranças sentimentalizadas que pareciam particularmente ativadas por 

aquele complexo música-memória-meio de mídia: narrativas nostálgicas autobiográficas em 

redes sociotécnicas.  

Honestamente, não foram poucas as vezes em que me peguei profundamente 

emocionado lendo estes relatos. Micro-romances, micro-dramas, micro-vivências, pedacinhos 

de vida que ali, disponibilizados, ao mesmo tempo tanto me pareciam confirmar o poder da 

narrativa como forma de organizar o mundo (até porque muitas dessas representações 

acionavam reconhecimentos, na forma de conversações), quanto a potência da música em 

‘exigir’ dos ouvintes alguma forma de tradução ou legenda memorial. Foi a partir dessa 

experiência pessoal – em si uma transformação no hábito cotidiano de escutar música –  que a 

expressão da nostalgia por uma banda expressivamente nostálgica, os Smiths, ascendeu 

 
227 Neste caso, me refiro a possibilidade de acessar a performance do outro, já que, curiosamente, não me lembro 

de pelo menos uma vez ter feito algum tipo de comentário público na plataforma. Nesse sentido, não sou um 

pesquisador nem minimamente insider. O que, faltando parágrafos para terminar tudo isso, me soa minimamente 

irônico e talvez o motivo maior de ter ‘postado’ nestas notas de rodapé algumas memórias, as minhas nostalgias 

no entorno dos temas que abordei aqui. Se tudo der certo, talvez seja uma forma adequada de comemoração 

postar a lembrança disso tudo – minhas narrativas nostálgicas autobiográficas em teses de doutorado – em 

alguns dos clipes dos Smiths que estão no YouTube... 
228 Por exemplo, de tempos em tempos acesso à página do YouTube onde está postado o disco Loveless da banda 

britânica My Bloody Valentine, por acreditar que nos comentários ali postados estão algumas das melhores 

peças de crítica musical que conheço, cheia de definições incríveis como “this album is the equivalent of 
screaming at yourself for being sad”ou “this is the sound of a mermeid lost on a black hole”. 
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como um projeto de pesquisa. Para ilustrar esta percepção, ‘convoco’ a segunda postagem que 

citamos no início desta seção, um comentário/poema229 deixado pela usuária @SW (fig.21 ), 

presente no vídeo Heaven Knows I'm Miserable Now:  

Fig 21 

 

 

 Mais do que um comentário postado em um rede sociotécnica, um poema sobre a 

música que “sussurra memórias e sentimentos há muito esquecidos” se apresenta para mim 

como um sumário eficiente do que empiricamente mostrei: como a expressão afetiva pela 

música dos Smiths no YouTube por vezes é articulada de uma maneira afim à própria forma 

em que a banda assentou suas performances. Ou seja, muito ligada à rememoração pessoal, à 

insatisfação com o presente e à vontade de passado, entre outras dimensões explicitamente 

saudosistas em um arranjo que ajuda a sublinhar o caráter nostálgico da cultura pop em geral 

na contemporaneidade. Para voltar na citação ao poema de Emily Dickinson no início deste 

trabalho, a ausência da feiticeira (a musa, a música) não invalida o encantamento. Como 

forma de explicitar essa tese central, propomos reunir efetivamente alguns sentidos para estas 

narrativas, a partir de um diapasão metodológico que levou em conta as características 

próprias das plataforma e um conjunto relativo às minhas próprias percepções no 

rastreamento realizado230.  

Concluindo, creio que a narrativa autobiográfica nostálgica em redes sociotécnicas se 

estabelece como uma forma de cadastro típica dos nossos tempos, portanto um fenômeno 

justificável para este e outros estudos. Para além de uma relação devota entre uma banda e um 

público, sua existência é um modo de reforçar o lugar que a memória ocupa em nosso tecido 

 
229 “A música sussurra memórias e sentimentos há muito esquecidos/ Ele odeia a música, ele ama a música/ A 

maré está virando e se agitando / Ele está flutuando ou sendo levado para baixo?/ A brisa sem esforço da 

juventude leva ao pesado peso da velhice/ Essa foi a piada o tempo todo?” 
230 Sobre esta questão, creio ser importante sinalizar que outras categorias poderiam ter sido contempladas em 

uma análise mais específica (por exemplo, o capital cultural dos fãs, onde os usuários relembravam experiências 

em shows, etc) mas tanto pelo fato de encontrar narrativas pouco ‘trabalhadas’ quanto a questão do espaço no 

trabalho se impuseram como limitações. 
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social, especificamente no contexto das novas tecnologias da comunicação. Afinal, falamos 

da força da lembrança que não é realizada apenas na na negociação entre indivíduos e seus 

núcleos sociais mais imediatos (pais, colegas ou outras pessoas significativas), mas como uma 

maneira do sujeito se posicionar diante de um meio sociocultural mais amplo, as redes 

sociotécnicas. 

Nessa direção, singulariza-se, porque como expressão de um ‘agora’, é ao mesmo 

tempo uma âncora que situa o usuário em um oceano de transformações espessas na vida 

cotidiana mas também ajuda a estabelecê-lo como parte ativa do contemporâneo: se lembro, é 

porque estou aqui. É possível que falamos portanto de uma nova e notável forma de imprimir 

velhas emoções: narrações de jornadas singulares e experienciais, que possuem por vezes um 

inegável traço de confessionalismo público em busca de interlocução; algo que não se dá 

apenas em resposta à um determinado comentário, mas também na possibilidade de uma 

emissão ser lida, vista, gravada, compartilhada e finalmente, arquivada.  

Diante deste cenário, o pathos nostálgico desponta  como uma marca de representação 

narrativa que possibilita vínculos enunciativos e discursivos, oportuniza leituras sobre o 

passado e presente, cria laços sociais (mesmo que efêmeros) entre as pessoas. E ao mesmo 

tempo, no mesmo espaço – a partir de muitos tempos e muitos espaços – as situam como 

agentes importantes para performar as novas possibilidades de uma atividade tão antiga 

quanto as velhas canções entoadas por soldados suíços com saudades de casa: escutar música.  
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