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Resumo 
 

A estrutura narrativa de uma performance de música pop ao vivo tem um duplo: de um 
lado, a possibilidade de tornar-se obra itinerante, do outro, torna-se algo engessado numa 
tentativa de reproduzir experiências estéticas em diferentes fandoms. Espanta-nos, então, 
quando nos deparamos com uma falha em uma destas apresentações. Aciona-se por ela um 
questionamento deste momento como uma camada narrativa encoberta por engrenagens 
comerciais do gênero. Neste trabalho, tensionaremos o valor da falha na música pop através 
da queda de Madonna em “Living for Love”, no Brit Awards 2015, e da apresentação de 
“Gimme More” de Britney Spears no Video Music Awards 2007, contrapondo com padrões 
de virtuosismo impostos pelo rock com o acidente de Dave Grohl no palco da última turnê 
do Foo Fighters. 
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A previsibilidade é uma das principais premissas da música pop, seja na estrutura 

musical ou performática. A fórmula da reprodutibilidade operada para levar ao público um 

produto de entretenimento costuma assegurar o conforto das expectativas de quem o 

consome, mas também daqueles que o oferecem. Sendo assim, assistir a uma performance 

pop pressupõe um alto grau de expectativa no que diz respeito à precisão técnica do show e 

à fidelidade ao roteiro que dificilmente se altera. 

Tamanho é o rigor, que é inevitável o surgimento de alguns acionamentos sensíveis 

quando algo foge ao previsto, sobretudo quando essa fuga se dá pelo erro. Ainda que a 

previsibilidade também acione tais sensibilidades no fã, em um show pop a falha parece 

rasgar essa tessitura, e acaba sendo um momento raro e capaz de conectar o público, 

trazendo para a “realidade palpável” algo de sublime e inalcançável na performance 

“perfeita”. Nota desafinada, dublagem fora de sincronia, coreografia mal executada ou 
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mesmo incidentes físicos no palco são alguns dos exemplos de falhas capazes de marcar 

antologicamente uma apresentação ao vivo.  

Estamos tratando de dois aspectos aqui a partir da cultura pop: narrativa e 

performance. Ou, ainda, a estrutura narrativa da performance de música pop, que neste 

trabalho aparece em análise através de três performances ao vivo escolhidas por 

repercussão na música pop e na mídia: Britney Spears, no Video Music Awards 2007, 

Madonna, no Brit Awards de 2015, e Foo Fighters em turnê, também em 2015.  

Como aponta Simon Frith (1998), a performance é uma forma retórica de gestos, na 

qual se articulam movimentos e signos corporais, que dependem diretamente da habilidade 

interpretativa de uma audiência. Essa habilidade, no caso da cultura pop, é em grande parte 

construída no espaço midiático, a partir da circulação de notícias, imagens e fatos 

biográficos a respeito do artista, através de fóruns de discussão, comentários em redes 

sociais etc. alimentando um processo que corrobora a consciência de duplicidade da 

performance, tanto por parte do público quanto do performer.  

Perceber a narrativa dentro deste espaço é reafirmar a existência de uma estrutura 

com início, meio e final, a existência de uma diegese e da formatação de um micromundo 

(MURRAY, 2003) sedimentado na biografia do artista de música pop. Neste sentido, soa 

necessário ressaltar que uma narrativa não necessariamente é cerrada e imutável, sendo 

exatamente nesta abertura que percebemos possibilidades de alterações programadas ou de 

falhas – ou, ainda, de falhas que se incorporam à narrativa das performances subsequentes.  

Cerramentos, fórmulas, estruturas que se repetem, aberturas e falhas parecem 

acionar uma mitologia dentro da estrutura narrativa da música pop. Em fóruns de língua 

inglesa  é comum vermos os fãs chamarem seus ídolos de “goddess”, ou “deuses” em 

português, principalmente quando estamos falando em divas do pop. Britney Spears, por 

exemplo, é referida por seus seguidores como “Godney”, uma aglutinação de “goddess” 

com o que seus fãs fizeram ser um sufixo, “ney”, de “Britney”, usado para criar diversas 

novas expressões adjetivas como “danceney”, equivalente a “dançante”, “liveney”, para 

quando uma performance tem muitos elementos executados ao vivo (banda, voz). 

Joseph Campbell (2013) associa deusas femininas a três grandes temáticas: a 

primeira é a iniciação da noção de espaço e tempo indo além da ideia do que é 

comum/ordinário dentro desses espectros. Para ele, as deusas são as responsáveis por 

introduzir a noção de imanência e eternidade na conjuntura especial e temporal; enquanto a 
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sua segunda temática é uma orientação do ciclo de vida; e a terceira refere-se a uma 

“consciência de energia” própria de cada indivíduo.  

No pop, elementos da figura feminina das deusas parecem ultrapassar questões 

binárias de gênero através da narrativa encenada nas letras de música, sonoridades, 

coreografias etc.. Além de um rigor apontado na performance de música que é 

operacionalizado por esta narrativa, seja ela com aberturas de obra ou não, que por sua vez 

é acionada pela estrutura comercial de circulação dos produtos deste gênero tratado, algo 

que, per se norteia o pop:  

Neste itinerários de produtos voltados ao mainstream, articulam-se “tessituras 

urbanas reais e ficcionais, a partir de vozes e corpos que se materializam entre redes de 

sociabilidade” (SOARES, 2015, p. 21), levando em consideração que espaços urbanos 

também podem dar conta de encenações e que a diegese da narrativa de música pop se 

estrutura exatamente nesta alternância permanente que há na manutenção de um estrelato.  

 

This is a story about a girl named Lucky: a narrativa na música pop  

 

A contação de histórias está intimamente ligada a um aspecto de transcendência 

física, levando o espectador a sintomas quase xamânicos de percepção de ambiências 

fictícias ou relatos.  

Através de obras do Renascimento, podemos perceber uma necessidade de fruição 

da narrativa numa simulação de pertencimento a mesma que vai além, mas a partir, do afeto 

aprumado pela técnica de pintura linear. Os artistas daquela época acreditavam que a 

perspectiva linear, se bem executada, resultaria em uma pintura cuja superfície seria 

“dissolvida” diante do observador, permitindo que este fosse além, mergulhando em seu 

conteúdo.  

Estamos falando de um cenário no qual a obra de arte ganha a ubiquidade: ela não 

precisa mais conter-se nos quatro lados de uma moldura, ela narra-se em expansões, 

utilizando-se mais de uma plataforma, fragmentando-se no espaço urbano, no cotidiano. 

Neste sentido, o cotidiano exalta suas características narrativas ao máximo. A cidade pode 

contar uma história. O corpo do artista pela cidade narra uma história, da mesma forma que 

seu corpo virtual nas redes. Imergir nesta narração pode ser mais fácil, uma vez que o 

artista se fragmenta em espaços entre o virtual e o atual, mas ao mesmo tempo parece 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 4 

aumentar uma necessidade do fã de jogar com as camadas comerciais e chegar a um local 

menos roteirizado.  

Com isto, sabemos que esta necessidade de pertencimento e imersão à narrativa não 

é algo novo e acompanha o ser humano em sua evolução, norteando processos de contação 

de história através do tempo, que se moldam sob uma estrutura tecnológica capaz de 

arquitetar histórias através das mídias que emulam o cotidiano ou fazendo com que o 

cotidiano seja também espaço de performance da narrativa (MASCARENHAS, 2014).  

Roland Barthes (1973) traz a noção de que uma narrativa se dá por todos os lados, 

que é ubíqua e que está presente no mito, na fábula, no conto, no romance, nas ilustrações 

etc. Alguns anos depois, Mieke Bal (1990) traz uma visão mais pontual de texto narrativo 

como uma composição finita de signos que juntos compõem uma história que nos ajuda a 

equilibrar a noção de texto e aproximá-la da noção de performance. Luiz Gonzaga Motta 

(2004) decanta estas noções e explica melhor a diegese:  

 
Narração é o procedimento representativo dominado pelo relato de eventos que 
configuram o desenvolvimento de uma ação temporal (cronológica) que estimula a 
imaginação (a diegese da história). A descrição, por outro lado, é o procedimento 
representativo de um momento único, estático, temporalmente suspenso, que 
procura “naturalizar” o discurso e criar o efeito de real pelo excesso de informações 
geradoras de verossimilhança. (MOTTA, 2004, p.3). 

  
Percebemos que a parte mais fluida do texto, a diegese, parece compor um universo 

fictício habitado por uma mitologia própria de um texto que se encerra em si, mas que 

reverbera reconfigurações narrativas quando seus elementos passam a ganhar vida própria 

na história no momento de fruição. Esta noção pode ser condensada na ideia de 

micromundo narrativo proposta por Janet Murrey ainda em 2003, mas que soa ainda mais 

atual diante de espaços fruitivos compostos por fãs. Resgatando a noção de “micromundo” 

desenvolvida por Seymour Papert, em 1980, na obra Mindstorms, Murrey (2003) observa 

universos fictícios criados por um autor procedimental, que nesse caso seria o artista e sua 

equipe, diante de uma história entregue aos fãs para habitarem.  

Neste espaço onde uma superinterpretação do fã impera, sombra, luz, elementos 

cênicos, o corpo, a voz, o playback contam histórias, assim como imagens registradas por 

paparazzi do cotidiano do artistas. Paul Recoeur (1997), nos seus estudos sobre tempo e 

narrativa, reafirma uma “não estrutura” no sentido de que a narrativa se faz ao ser lida 

através de elementos diversos que proponham um discurso.  
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Tomemos a música “Lucky” interpretada pela performer Britney Spears para 

perceber alguns sintomas destas tensões narrativas. A faixa, lançada em maio de 2000 no 

álbum “Oops!...I did it Again”, o segundo da cantora, foi escrita por Max Martin, Rami e 

Alexander Kronlund, um trio de produtores suecos encabeçado por Max, responsável pelos 

maiores hits do pop até hoje, de “Quit Playing Games With My Heart”, lançada em 1996 

pelos Backstreet Boys a “Blank Space” de Taylor Swift, música divulgada em 2014.  

“Lucky”, diferente de outras faixas de Martin, tem uma história anunciada: “esta é 

uma história sobre uma garota chamada ‘Lucky’”, diz Britney em frente a cortina de um 

teatro, no qual ela narra sobre uma garota rica e famosa de Hollywood que tem tudo, 

inclusive a melancolia em suas lágrimas que caem todas as noites. No clipe, Britney 

interpreta narrador e personagem, como se descrevesse sua própria vida (ver figura 1). 

Entram aqui ações urbanas de Britney que ajudam a encenar a ficção do clipe e vice-versa, 

numa retroalimentação de uma – até então – verdade ficcionalizada, um cotidiano inventado 

pela música, já que à época não se sabia muito sobre Britney, além do seu sucesso na 

carreira. 

 

 

 

  

Figura 1 

 

Sete anos mais tarde, viríamos a descobrir que já na época de “Lucky” Britney sofria 

transtorno bipolar4, segundo relatos que vieram à tona diante de inúmeros surtos em público 

– e registrado por fotógrafos – que a cantora teve. Os surtos culminaram na sintomática 

apresentação ao vivo de “Gimme More” no Video Music Awards (VMA) de 2007, no qual 

acima do peso e aparentemente dopada5, Britney perdeu a coreografia, a dublagem, os 

saltos, o compasso. “Se ela tem tudo, por que ela chora à noite?”, perguntava a mídia 

enquanto “Lucky” parecia tão viva. No entanto, desta vez a situação era inversa pra Britney: 

não era o palco que norteava o cotidiano e sim o contrário, pelo menos de forma declarada 

na narrativa. O micromundo e a diegese estavam no palco como qualquer outro elemento 

cênico. A cabeça recém raspada de Britney, num dos seus surtos registrados por paparazzi, 
                                                
4 TMZ. Britney’s Bipolar Treatment. Disponível em < http://www.tmz.com/2008/01/23/britneys-bipolar-treatment-plan/ 
>. Acesso em 18 jul 2015. 
5 CBS. Theories Abound About Britney's VMA Flop. Disponível em <http://www.cbsnews.com/news/theories-abound-
about-britneys-vma-flop/ >. Acesso em 18 jul 2015. 
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contava tanta história quanto a música daquela apresentação de 2007: “Vocês querem mais? 

Então eu lhes darei mais”, dublava Spears. 

No clipe de “Gimme More”, lançado logo após a apresentação do VMA, Britney 

volta a interpretar sua consciência, repetindo a fórmula de “Lucky”. Primeiro, o anúncio: 

“It’s Britney, bitch!”, no lugar de “This is a story about a girl named Lucky”. Em seguida, 

uma Britney de cabelo curto e loiro, devidamente composta, assim como a Britney 

narradora de Lucky, julga a Britney de cabelo escuro e sem roupas. Só que em “Gimme 

More”, como que numa sequência do clipe do ano 2000, a Britney das revistas havia se 

tornado uma stripper decadente. Britney havia trocado a rima pela falha.  

 

A verdade não rima 

 

Falar sobre verdade e mito já provoca uma disritmia. No entanto, estamos 

trabalhando a mitologia aqui a partir das “divindades” do pop, ou seja, artistas consagrados 

com uma base de fãs sólida e que através de seu estado de performance conseguiram 

construir um micromundo narrativo alimentado mesmo em épocas de ostracismo pela 

reverberação de sua própria diegese. Para Campbell (2013), o mito hoje torna-se algo tão 

singular quanto era antes. Arriscamos dizer que a experiência mitológica na música pop 

depende de dois processos: primeiro, da construção desta diegese narrativa de forma 

consciente para que se fundem mistérios e, segundo, pela falha nessa história que está sendo 

contada, dando espaço a uma experiência estética. 

A noção de experiência estética decanta-se neste texto a partir de César Guimarães 

(2006) como uma estesia, como uma experiência de fruição da obra, tão associada a arte e 

que aqui analisamos dentro de um espaço de performance de música pop através dessa 

dualidade palco/plateia e das forças que regem estes ambientes. Sendo assim, a experiência 

estética entra aqui como um meio de transtorno, um meio de transporte, do indivíduo diante 

da encenação do artista no palco. Porém, estamos falando de uma obra – do artista pop – 

itinerante e que portanto tenta manter sua estrutura de roteiro por onde passa, com o 

mínimo de alterações possíveis. No caso de uma turnê, Madonna, por exemplo, só se 

apresenta levando seu palco completo, enquanto Britney possui palcos maiores ou menores 

dependendo da distância. Ainda assim, mesmo com a saída de elementos cênicos mais caros 

ou difíceis de serem transportados entre países, a estrutura narrativa permanece.    
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Portanto, cada vez que algo não vai muito bem no palco, a atmosfera de 

desconfiança inexoravelmente vem à tona entre os espectadores. Há sempre a dúvida sobre 

se a falha seria “autêntica” ou “planejada”, se existiria uma intencionalidade escusa na 

fragilidade aparente. A performance, assim, vai se delineando como uma borda, um lugar 

de negociação (CARLSON, 2010), mesmo quando escapa ao roteiro pré-estabelecido. O 

erro, então, emerge como valor estético, abrindo uma fresta por onde vazam contradições, 

afetos, fragilidades, resiliência, entre outros atributos capazes de conquistar a adesão da 

audiência graças a uma certa aura de autenticidade envolvida no ato de falhar. 
 

As discussões em torno da performance em contextos de alta visibilidade nos 
convoca a pensar sobre o que Charles Taylor chama de uma “cultura da 
autenticidade”, ou seja, um contexto tão volúvel de questionamentos acerca dos 
critérios de existência dos indivíduos nos ambientes midiáticos que se trava uma 
busca incessante por vestígios, traços, indícios de autenticidade nas aparições destes 
indivíduos – ou seja, em suas performatizações midiáticas. (JANOTTI JUNIOR; 
SOARES, 2014, p. 12) 

 
 

Ainda que envolta em ambivalências, e talvez justamente por causa disso, a falha 

carrega em si uma potência, na medida em que subtrai camadas e desvela facetas muitas 

vezes desconhecidas do performer, consagrando-o aos olhos do público. O fracasso, então, 

parece agir como elemento de mitificação na lógica ficcional performática, entendendo 

ficção aqui como regime de sentido estético, tal qual propõe Rancière (2014). A acepção do 

termo, nesse caso, remete menos à ideia de simulação e mais à reconfiguração material de 

signos e imagens necessário para o processo mítico: 
 

O banal torna-se belo como rastro do verdadeiro. E ele se torna rastro do verdadeiro 
se o arrancarmos de sua evidência para dele fazer um hieróglifo, uma figura 
mitológica ou fantasmagórica. [...] É preciso extirpar a mercadoria de sua aparência 
trivial, transformá-la em objeto fantasmagórico, para que nela seja lida a expressão 
das contradições de uma sociedade. (RANCIÈRE, 2014, p. 50) 

 

É possível que a sedimentação do invólucro mítico da falha deva bastante aos 

discursos de resiliência evocados pela cultura pop. A crise e o dano são, normalmente, 

molas propulsoras para uma situação recorrente e bastante capitalizada no gênero: a 

superação. No entanto, não raramente, o prazer do público reside muito mais em 

testemunhar algo que deu (ou dará) errado no palco, do que necessariamente a performance 

em si ou a correção da falha. Há algo de sádico nos espectadores. Ao mesmo tempo, 

paradoxalmente, espera-se que o artista contorne o malfeito e, de alguma forma, triunfe 

sobre ele. Aí, então, repousaria a pedra fundamental do processo de mitificação. Como 
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James (2015) sugere, talvez a forma mais eficiente de superar o dano seja reciclá-lo, ou 

seja, catalisar o que não deu certo. No caso dos artistas pop, por meio da música, de uma 

nova aparição, de um novo trabalho, de uma declaração pública etc. 

 
Learn to fly 

 
 Os padrões valorativos hegemônicos do rock sempre serviram de base para a crítica 

da música pop. Ignorando as peculiaridades estéticas do gênero, há muito tempo, a grande 

mídia tem visto o pop através de lentes turvas, atribuindo equivocadamente valores e 

classificações próprias do rock, sobretudo no tocante às performances ao vivo. Reivindica-

se no artista pop a voz, a virtuose, a composição autoral etc.; ou seja, basicamente tudo o 

que se exige de um astro roqueiro: 
Vai-se a um espetáculo de música pop com outras balizas estéticas (notadamente 
diferentes de um show de rock, de um show de rap, por exemplo), observando não 
necessariamente o virtuosismo do canto de um artista ou a dificuldade em torno da 
execução de um instrumento. [...] Os contornos delineiam a aparição de outros 
critérios valorativos para estes espetáculos. Neste sentido, shows de música pop 
apelam deliberadamente para o visual, para o cenário, para a construção de 
universos encenados, diante de artefatos cênicos, figurinos, maquiagem e efeitos 
visuais. (SOARES, 2012, p. 7) 

 

 Os critérios de análise da performance parecem, desse modo, mais rígidos quando 

são aplicados ao espetáculo pop do que ao de rock, inclusive no que diz respeito às falhas, 

sejam elas técnicas ou de outras ordens. Recentemente, o cantor Dave Grohl, líder da banda 

Foo Fighters, interrompeu o show, na Suécia, ao tropeçar e quebrar uma perna no palco. O 

acontecimento inusitado, claro, pegou de surpresa o público, a quem Grohl prometeu voltar 

dentro de alguns instantes para continuar a apresentação. Uma hora depois, ele cumpriu a 

promessa, retornou ao palco, usando gesso, e deu sequência ao show. Os fãs e a imprensa 

especializada não pouparam elogios à virtuose e determinação do astro, apesar do incidente. 

“Dave Grohl não para de tocar guitarra, nem mesmo depois de quebrar a perna no palco”6, 

diz a manchete do site The Verge. O apoio ao músico, por parte de fãs e colegas, também é 

destaque na página do jornal New York Daily News, logo após o show: “Fleetwood Mac e 

outros saúdam Dave Grohl por ter finalizado o show com a perna quebrada”7.  

                                                
6 THE VERGE. Dave Grohl can’t stop playing guitar, even after he breaks his leg on stage. Disponível em 
<http://www.theverge.com/2015/6/14/8779127/dave-grohl-breaks-leg-keeps-on-playing-during-performance>. Acesso em 
29 de jun de 2015. 
7 DAILY NEWS. Fleetwood Mac and others hail Dave Grohl for finishing show with broken leg. Disponível em 
<http://www.nydailynews.com/entertainment/music/rockers-fans-hail-dave-grohl-playing-broken-leg-article-1.2258443>. 
Acesso em 29 de jun de 2015. 
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        Figura 2         Figura 3 

  

 Numa época em que o buzz gerado nas redes sociais se torna termômetro para o que 

acontece na cultura pop, inclusive, pela variedade de memes gerados, notamos que o 

incidente com Dave Grohl mobilizou timidamente a criatividade na rede. Um dos poucos 

memes encontrados por nós (figura 5) brinca com a tropeçada do cantor e faz um trocadilho 

suave com a música “Learn to Fly”, do Foo Fighters, dizendo “Dave Grohl tried to learn 

to fly”8, numa foto que mostra o roqueiro sendo amparado no palco. Claramente, aqui, o 

elemento que escapa ao script – no caso, a perna quebrada – engaja o público do artista e 

alça Grohl ao panteão da resiliência. O dano físico é apenas mais uma oportunidade para o 

músico ratificar sua virtuose já consagrada. Fato que nem sequer a ironia do meme ousa 

contrariar. 

 
Public display of affection 

  

Para Rancière, a “grande regra freudiana de que não existem ‘detalhes’ desprezíveis, 

de que, ao contrário, são esses detalhes que nos colocam no caminho da verdade, se 

inscreve na continuidade da revolução estética” (RANCIÈRE, 2009, p. 36). O autor está 

relatando a potência contida nos elementos que não falam, ou seja, está se referindo a toda 

forma sensível como rastro e vestígio, como sintoma de algo. Neste aspecto se aloca a 

música pop novamente próxima da experiência estética, muitas vezes numa aproximação 

feita mais pela forma de fruir dos fãs do que pelo significado da própria obra. É, na 

verdade, um duplo entre fã e performer.  

Rancière (2009, p. 36) acredita que o artista “devolve aos detalhes insignificantes da 

prosa do mundo sua dupla potência poética e significante”, algo próximo de pensar o fã 

neste aspecto como subcultura do gosto através de formações de grupo e de experiências 

sensíveis individuais ou coletivas (JENKINS, 2008). Parece que temos elementos que 

norteiam certa partitura de consumo do fã, ou pelo menos de um grupo de fãs, nos ajudando 
                                                
8 “Dave Grohl tentou aprender a voar” (tradução dos autores) 
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a pensar ainda de forma embrionária em uma possível estética do fandom em dois sentidos 

a partir da falha: admiração e “trollagem”. 

“Public display of affection / Feels like no one else in the room (but you)”, canta 

Britney na faixa “Gimme More”, já apresentada previamente aqui. A música, carro-chefe 

do álbum “Blackout” lançado em 2007, foi escrita por Nate Hills, James Washington, Keri 

Hilson e Marcella Araica, e fala sobre demonstração pública de sentimentos, num espaço de 

sublimação de plateia, que quando se faz presente nesse esquecimento do artista, já está 

pedindo por mais daquilo.  

Temos, novamente, a encenação do cotidiano, algo típico de narrativas de um modo 

geral, mas que na música pop vem com a carga biográfica das redes sociais do cantor, de 

seu comportamento documentado por tabloides e agências de notícias etc. “Tudo fala”, 

como diria o poeta Novalis apud Rancière (2009).  

Em 2007, no ano de sua apresentação no Video Music Awards, Britney passava por 

uma crise narrativa: separação, dois filhos, entradas em clínicas de reabilitação, agressão a 

paparazzi, era vista falando com sotaque inglês em público e se chamando em terceira 

pessoa. Ela ainda raspou a própria cabeça num ato de rebeldia e frequentemente era 

fotografada chorando. Britney havia perdido a guarda dos seus filhos para seu ex-marido 

Kevin Federline, sendo internada à força, nua, numa cobertura jornalística em tempo real 

com helicópteros sobrevoando sua casa9.  

Os eventos indicavam claramente uma falha na narrativa da Britney. Não entrando 

ainda no mérito de falha programada ou não, a carreira da cantora havia começado com a 

imagem de uma jovem cristã virgem, que havia decidido esperar para perder sua virgindade 

até o casamento com o namorado e cantor Justin Timberlake, ex-membro da boyband 

‘Nsync, hoje artista solo consagrado. O casal branco, cristão, virgem e que venceu na vida 

atendia a todos os requisitos do sonho americano. A normatividade desta narrativa não 

parecia indicar caminhos tortuosos, com uma Britney soturna.  

Quando sua carreira parecia estar em último plano, Britney abre o VMA 2007, ao 

vivo, de Las Vegas. Pegaremos aqui a linha narrativa de Britney através de suas 

apresentações anteriores na mesma premiação para uma breve comparação. Em 1999 

Britney se apresentava em cenário colegial com sua música de estreia “...Baby One More 

Time”. Barriga de fora, muita dança. No ano seguinte, ela simula nudez com “Oops!...I did 

it Again”, partindo com a imagem de garota cristã-virgem, que se rasga em 2001 após 
                                                
9 CBS. Britney’s Meltdown. Disponível em < http://www.cbsnews.com/news/timeline-britneys-meltdown/ >. Acesso em: 
18 jul 2015. 
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Britney dançar com uma cobra albina no palco durante a faixa “I’m a Slave 4 U” (Sou uma 

escrava para você, dizia a música), na qual ela provoca com gemidos e sussurros. Em 2004, 

é a vez de “Like a Virgin”, com Madonna, e beijá-la na boca na frente do seu ex-namorado 

Justin Timberlake. Sempre magra, loira, com figurinos icônicos e coreografias complexas, 

mesmo dublando, Britney chamava atenção para qualidades técnicas de palco. Há dois anos 

afastada da premiação, seu retorno foi anunciado e a expectativa era alta, e Britney 

conseguiu chocar mais uma vez, só que pela falha. 

 

  
Figura 4 – Da esquerda para a direita: Britney Spears no VMA 2007, 2003, 2001,2002, 

1999.  
 

A apresentação de 2007 começa com Britney de costas, mostrando um aplique de 

cabelo não tão natural após ter raspado a cabeça. Quando a câmera abre, vemos a performer 

usar o que parece ser uma calcinha e um sutiã, exibindo todo o sobrepeso do seu corpo 

(comparado com os anos anteriores). Minutos depois, um salto quebrado, Britney parece 

que vai cair várias vezes durante a apresentação. Coreografia esquecida, dublagem 

preguiçosa, ela ri no final e sai do palco. A falha parece mostrar mais elementos biográficos 

aqui do que nas apresentações dos anos anteriores. Além disso, a falha vem sustentando a 

imagem de Britney a partir de então: há um novo retorno aos palcos, no ano seguinte, um 

novo CD, “Circus”, e uma volta aos padrões estéticos físicos impostos por sua própria 

narrativa.  

Longe de ser esquecida, a performance do VMA 2007 passa a ser um termômetro 

para os fãs da cantora, que está sempre em recuperação e que devido ao seu estado frágil 

mental, virou uma espécie de “café com leite” do pop, mesmo emplacando músicas nas 

paradas. Sua narrativa é agora pautada por falhas.  

 Outro exemplo de incidente, desta vez físico, com artista na música pop durante a 

performance, que circulou o mundo, foi o da cantora Madonna, durante a apresentação da 
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música “Living For Love”, na cerimônia do Brit Awards10, em 2015. Escalada para 

encerrar o evento, a cantora chegou ao palco cantando e subindo uma escada, com uma 

capa atada ao pescoço cujo nó deveria ser desfeito por ela mesma, para que logo em seguida 

a peça fosse puxada pelos bailarinos. Porém, Madonna não conseguiu desfazer. Sem 

perceberem, os dançarinos puxaram a capa, conforme o combinado, levando a cantora ao 

chão. Aos 56 anos, Madonna sofria o que aparentava ser uma grave queda, ao vivo, num 

evento transmitido para o mundo inteiro. Contudo, apesar do choque geral, a cantora 

conseguiu levantar, se recompor, e dar continuidade à canção e à coreografia.  

Curiosamente, no momento da queda, Madonna cantava um trecho da música que 

dizia “took me to heaven and let me fall down/ now that’s over, I’m gonna carry on/ Lifted 

me up and watch me stumble/ After the heartache, I’m gonna carry on”11. A casualidade 

acrescentou a velha dose de desconfiança para uma parte do público. Já outra parece ter 

aderido à ressignificação da performance, que inicialmente retratava a busca do eu-lírico 

pela redenção através do amor, mas que, depois da queda, passou a figurar como hino de 

superação. Afinal, a tradicional fórmula pop havia sido corrompida. A rainha do espetáculo 

perfeito sucumbia perante o público, sempre sedento por um improviso, um imprevisto, 

uma derrapada qualquer.  

Nas primeiras horas após a apresentação, a imprensa mostrava preocupação com o 

estado de saúde da cantora. “Madonna ficou ‘triste’ e ‘dolorida’ depois da queda no Brit 

Awards”12, dizia a manchete no portal do jornal The Mirror. Na BBC, “Madonna falls off 

stage”13. Ao contrário do que ocorre com Dave Grohl, não se observa nas notícias do 

incidente de Madonna nenhuma exaltação ao fato de ter continuado a performance, mesmo 

depois da queda. Com exceção do artigo do The Guardian “Madonna is superhuman. She 

has to be to survive the ugly abuse”14, uma resposta à onda de ataques à cantora nas redes 

sociais, que insistiam em apontar sua idade como causa principal do tombo (figura 5).  

 

 

                                                
10 Premiação anual da indústria fonográfica britânica. 
11 “Você me levou ao céu e me deixou cair/ agora que isso acabou, eu vou continuar/ Você me levantou e me viu tropeçar/ 
Depois da mágoa, eu vou continuar” (tradução dos autores) 
12MIRROR. Madonna left ‘miserable’ and ‘in pain’ after Brit Awards tumble. Disponível em 
<http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/madonna-left-miserable-in-pain-5233870>. Acesso em 29 de jun de 2015. 
13 BBC. Madonna cai do palco (tradução dos autores). Disponível em: <http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-
31633349>. Acesso em 29 de jun de 2015. 
14 THE GUARDIAN. Madonna é super-humana. Ela tem que ser para sobreviver ao terrível abuso (tradução dos autores). 
Disponível em: <http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/26/madonna-superhuman-abuse-brit-awards-fall>. 
Acesso em 29 de jun de 2015.  
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    Figura 5                   Figura 6 
  

A grande quantidade de memes criados a partir da queda gerou tanta notícia quando 

o fato em si. Nem todos debochavam da idade da cantora, mas grande parte reproduzia a 

imagem de Madonna em montagens com outros personagens da cultura pop, como o King 

Kong (figura 8). A cantora também foi homenageada por várias celebridades, em postagens 

solidárias contra o preconceito de idade, enaltecendo o vigor da artista diante do imprevisto 

ao vivo. De modo geral, seja pela via do escárnio ou da compaixão, parece haver um ponto 

de contato na manifestação de ambos os sentimentos, no que diz respeito ao erro demasiado 

humano de Madonna. Qualquer pessoa pode cair, se machucar, levantar, adoecer, sentir dor. 

Exceto as estrelas, segundo o imaginário popular. Mas no instante em que elas derrapam do 

olimpo, parece haver uma identificação imediata na fragilidade. 

 

A plateia: Partituras de espectatorialidade 

 

 Pensar na audiência de uma performance de artista pop é partir do princípio de que 

não só as mídias estão em convergência, como também o fandom desse artista. Ou seja, 

estamos indo além da plateia tradicional, pensando em streaming da performance ao vivo 

pelo fã que tem urgência em assistir em tempo real, mas também o fã que vê na reprise do 

dia seguinte. Em ambos os casos, percebe-se uma repercussão da apresentação nas redes 

sociais e uma grande vertente “memética” se forma, junto com as teorias de conspiração e 

com sensações variadas num âmbito da recepção que não vislumbraremos aqui. 

 A onda do meme parece ser sintomática de uma geração que gosta, que vivencia a 

experiência do artista numa conjuntura social de consumo, mas que nem por isso deixa de 

“trollar”, de perceber o seu objeto de idolatria através de um viés jocoso, como se 

engendrasse aqui um gênero de comentários próximo do gênero gonzo jornalístico. E nem 

por isso estas pessoas deixam de ser fãs do artistas. A própria corrente do meme parece 
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ajudar no processo de mitificação da performance, uma vez que ele também surge, 

sobretudo, de uma falha.  

 Entender a falha dentro de uma narrativa não significa dizer que uma história tem 

um percurso “certo” a ser trilhado, mas, partindo da ideia de que um produto midiático 

possui certas promessas midiáticas, como aponta François Jost (2004), é entender que no 

lugar do contrato de Charaudeau, há possibilidades de negociação. É exatamente nesses 

espaços de renegociação das promessas do artista pop que se desvelam mitificações e, por 

conseguinte, um novo agendamento de público, de Era15. 

 Vislumbrando a noção de Era na música pop através de Campbell e sua relação com 

as sensibilidades das deusas pode nos ajudar a pensar a importância sensível da imanência 

da narrativa destes artistas pop ao criar um micromundo narrativo para fãs, de possibilitar 

um contraste entre a existência real e a ficção ao tempo que embaça estes dois estados numa 

reorganização de um ciclo biográfico do fandom e a partir disto emite uma energia que 

sustenta uma experiência estética. 

 Destarte, a falha ganha importância dentro dos estudos da cultura pop exatamente 

por indicar aspectos biográficos do artista em sua obra e por percebemos uma 

reaproximação do público com o artista a partir dela, engendrando novas partituras de 

consumo, seja pela “trollagem” ou pelo suporte, mas principalmente fazendo-nos perceber 

que o fandom não só anseia por falhas, como ela pode ser uma das responsáveis por um 

novo agendamento.  
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