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RESUMO 

Em suas performances, Beyoncé agencia várias camadas em torno do feminino: nos traz 

a figura da mãe, da esposa, da mulher negra, da persona empoderada, dentre outras 

facetas. Esse artigo busca discutir algumas narrativas do feminino presentes nas 

encenações feministas de Beyoncé. Para isso, recorro à ficção com o objetivo de refletir 

sobre como a cantora se utiliza em suas performances de disposições miméticas para 

criar mundos narrativos onde personagens femininas são concebidas se assemelhando e 

ao mesmo tempo se diferenciando dos valores sociais e tradicionais nos quais se apoiam 

e emulam, e como o feminismo associado à artista pode ser pensado a partir da ficção.  
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SOBRE A BUSCA PELA VERDADE  

Quem é Beyoncé? Beyoncé Giselle Knowles-Carter, 36 anos, nascida em 

Houston, no Texas, negra, cantora pop com mais de 20 anos de carreira, vendas de 

discos que superam a marca dos 50 milhões mundo afora, ex-participante do grupo 

Destiny‟s Child. Quem é Beyoncé? Mãe de Blue e dos gêmeos Sir Carter e Rumi, 

esposa do rapper Jay Z, atualmente se dedicando a produções musicais e audiovisuais 

cada vez mais voltadas a pautar questões raciais e de gênero. Repito a pergunta: Quem é 

Beyoncé? Apesar de ter descrito essa pequena biografia da artista, não sei ao certo quem 

é Beyoncé. Sei de seu trabalho, de suas performances, de seus prêmios, do afeto que 

tenho por suas produções. Todas as coisas que sei (ou que sabemos sobre ela) são 

vestígios de uma personalidade que só podemos acessar através da mídia. Beyoncé é 

uma figura da indústria e como tal está repleta de camadas, mais camadas do que todos 

nós já possuímos naturalmente mesmo não pertencendo ao cenário artístico.  

Tendo isso em vista, esse artigo nasce diante de uma questão que continuamente 

vem surgindo ao longo de minha pesquisa de mestrado: Beyoncé é feminista? Por mais 

que eu já tenha deixado claro que meu interesse não é descobrir alguma verdade sobre 

Beyoncé (considero isso impossível), mas sim discutir suas performances, o interesse 
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por parte de amigos e colegas da academia em descobrir uma suposta verdade sobre 

Beyoncé e seu discurso feminista continua a se repetir com frequência. A artista tem 

sido considerada pela imprensa e pelo público um expoente do feminismo na cultura 

pop há alguns anos. Foi no Video Music Awards (VMA) 2014 que isso se tornou mais 

notório quando ela, durante a performance da música Flawless***, de seu disco 

Beyoncé (2013), parou à frente de um telão com o nome feminist ao fundo, fazendo 

daquele ato uma espécie de autodenominação de pertencimento ao movimento 

feminista. Mais recentemente, suas encenações têm se aproximado cada vez mais de 

pautas do feminismo negro, dando margem para se pensar numa suposta militância de 

Beyoncé e também numa suposta verdade que seu discurso carregaria ou no puro 

marketing de suas ações. 

Nesse sentido, noto várias tentativas (seja na academia, na imprensa ou por parte 

do público) de chegar a uma verdade sobre o discurso feminista de Beyoncé. Algo que 

se repete também com outros artistas e produtos culturais. Percebo que a verdade 

funciona como uma das principais instâncias de valor a mobilizar o público. Por isso 

mesmo, esse artigo pretende buscar outros caminhos para enxergar aquilo que eu 

classifico como sendo a “encenação feminista de Beyoncé” – expressão que já apela 

para uma prática mais fluida e performática, que não se dissocia exatamente de um 

discurso mais concreto e real, mas cria um espaço entre os dois extremos onde busco 

enxergar e trabalhar a figura de Beyoncé. Tento, com isso, sair de um binarismo que 

coloca em contraposição mercado e “discurso político verdadeiro”, para então pensar 

uma outra camada agenciada pela performance da cantora: a criação e ficcionalização 

de narrativas de gênero. Parto do pressuposto de que a artista dispõe de recursos 

miméticos que a levam a narrativizar modelos de se conceber o feminino em suas 

performances. Algo que se dá na sua corporalidade, nas suas vestimentas, nos seus 

gestos, no espetáculo de seu show, no agudo de sua voz e em várias outras ferramentas 

narrativas que emulam certos padrões (tradicionais ou não) capazes de projetar 

determinados modos de ser mulher e, assim, de se aproximar de questões feministas. 

Com isso, tento oferecer um caminho para se pensar o feminismo de Beyoncé 

tendo em vista que não temos como saber ao certo as intenções ou verdades das quais 

nascem o seu discurso. E que, descobrir tais verdades, seria, para mim, algo menos 

interessante diante da potência de sua performance e das narrativas que nela são criadas. 
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A partir disso, procuro pensar também a militância por outras instâncias: o 

discurso político encenado, a sororidade teatralizada, o empoderamento como 

espetáculo. Para isso, trago como corpus as seguintes performances: 1) A apresentação 

de Beyoncé no Grammy Awards (2017) e 2) O bloco composto pelas músicas Part II 

On the Run, Forever Young e Halo que faz parte da On The Run Tour (2014). Essas 

produções foram escolhidas porque, além de representarem diferentes instâncias de 

consagração (premiação e turnê) e darem margem para maiores problematizações da 

temática que proponho nesse trabalho, elas também conseguem apontar as recorrências 

de dois modelos femininos que previamente encontrei nas encenações de Beyoncé: a 

mãe e a esposa, respectivamente. Elas duas compõem, junto com outras duas personas 

(a supermulher e a negra), o meu quadro de análise das personagens encenadas pela 

artista. Entretanto, nesse artigo trago apenas as duas primeiras por conta do espaço. 

Antes de partir para análise, apresento algumas considerações sobre o arcabouço teórico 

escolhido: os estudos sobre ficção e mimese. 

 

SOBRE MIMESE, FICÇÃO, PERFORMANCE E CULTURA POP 

De modo geral, acredito que há uma lacuna nos estudos de cultura pop sobre a 

ficção. Lidamos com artistas como partícipes da indústria fonográfica, ídolos, modelos 

para fãs, exemplos de representatividade. Parece ainda tímido, entretanto, o movimento 

de ligar nossos objetos de estudo mais detidamente ao campo ficcional, de modo a 

enxergar a performance enquanto encenação e o discurso como parte da fábula 

construída pelo artista em conjunto com a indústria e a mídia (considero aqui tanto a 

imprensa quanto as mídias sociais). Do mesmo modo, os estudos sobre ficção parecem 

se voltar com mais afinco para temas relacionados à literatura, ao teatro, aos 

personagens, enredos, atores e às relações entre atuação e público. Assim, pouco se fala 

sobre a encenação em ambientes que se configuram na fronteira entre ficção e realidade, 

tais como um show, ou diante de acontecimentos factuais repletos de comportamentos 

encenados, como a morte de um ídolo como Michael Jackson. Na tentativa de dar um 

primeiro passo para preencher tal lacuna, proponho que comecemos esse caminho 

pensando o conceito de mimese. Para isso, acho necessário citar alguns autores que se 

debruçaram sobre o tema e apresentar um breve percurso histórico-conceitual do termo 

que me auxilie na análise. Deixo claro, entretanto, que coloco em destaque aqui 
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resumidamente apenas o que se relaciona com o estudo que proponho. A densidade da 

mimese e as questões que ela incita certamente extrapolam as linhas que seguem. 

Mimese (mimesis) é um termo filosófico comumente considerado sinônimo de 

imitação. Desde os escritos platônicos, o sentido de mimese aparece vinculado à arte. 

Para o filósofo, a disposição mimética funcionaria justamente como “o desfiguramento 

da verdade e dos valores morais” (SUSIN, 2010, p. 11). Isso porque Platão condenava o 

suposto afastamento da realidade das Ideias (ou das Formas transcendentes) causado 

pelas obras artísticas: para ele, a arte estava triplamente distante da verdade, já que 

funcionaria como uma dupla imitação. Se pensarmos, por exemplo, num carro podemos 

dizer, seguindo a lógica platônica, que o carro existe no campo das ideias – como um 

modelo ideal –, é “imitado” pelo campo sensível ao ser construído pelo homem e 

novamente copiado quando o pintor se apropria da criação humana para transpor o carro 

para um quadro. Assim, dentro do sistema de hierarquia de realidades pensado por 

Platão, a arte seria a imitação da imitação, uma representação passível de ser criticada 

pela sua distância da razão e, portanto, da verdade – grande objeto de busca do filósofo. 

No entanto, de acordo com Susin (2010, p. 14) a crítica platônica “não reside [apenas] 

neste ato de cópia, na transposição de certos objetos para outros planos, mas [n]os 

efeitos óticos que a ela estão ligados”. Ou seja, Platão parecia se preocupar também com 

a subjetividade e a multiplicidade de olhares que a arte produz (tendo em vista que cada 

artista se apropria de seu material de um jeito) e, que, por sua vez, se afastariam daquilo 

que ele acreditava ser a essência dos objetos.  

Já Aristóteles vê na mimese uma potência, revisando e ampliando dessa forma a 

concepção do conceito dada por seu mestre Platão. Toda a Poética
3
 de Aristóteles foi 

construída em cima desse termo. Para ele, a mimese na arte “não é uma simples 

imitação da aparência, a cópia dos aspectos exteriores que identificam determinada 

realidade ou objeto” (SUSIN, 2010, p. 47), mas uma tentativa de transcrever o que há de 

essencial no mundo se preocupando com o tipo de representação feita e apelando para o 

belo, mesmo que ele não seja compatível com o real. Assim, para Aristóteles, “a 

mimesis é uma imitação da realidade, mas não tal qual ela é, pois dizer o modo como as 

coisas estão realmente dispostas não é função do artista, mas é tarefa exclusiva do logos 

epistêmico, do discurso científico cuja veracidade depende da sua adequação ao real” 

(SUSIN, 2010, p. 68). Dessa forma, podemos pressupor que o filósofo estabelece uma 

                                                 
3 Poética é o nome que se dá ao conjunto de anotações de Aristóteles sobre a poesia e a arte de sua época. 
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linha divisória entre realidade e ficção, onde as artes pertenceriam à segunda enquanto a 

ciência pertenceria à primeira.  

Além disso, já no início de sua obra Arte Poética (ARISTÓTELES, 2006, p. 19), 

Aristóteles proclama seu desejo em pensar a “produção poética em si e em seus vários 

gêneros”, além de refletir sobre a construção da fábula (a imitação da ação), tendo como 

meta atingir o “belo poético”. Essa meta deixa claro que o filósofo tinha uma grande 

preocupação com o rigor da representação, com maneiras de se atingir a chamada 

catarse – ou seja, o momento de purificação da alma causado pela emoção diante do 

drama –, com o enaltecimento artístico de modo geral. Atitude essa que estaria 

associada a um modo de se fazer arte próprio de concepções classicistas onde “(...) os 

heróis eram representados normalmente por figuras aristocráticas, uma figura de baixa 

posição social seria indigna do trágico, para ela estava reservado o cômico, assim como 

os traços grotescos” (SANTOS; SOUZA, 2016, p. 89). O objetivo aristotélico em estudar 

vários gêneros poéticos e o construto da fábula pareciam ter o interesse de criar normas 

de regulação para as narrativas e representações literárias. À concepção de arte 

sustentada por Aristóteles, Rancière deu o nome de regime poético ou representativo
4
. 

Contrariando o poético, Rancière traz o regime estético. Nele, novas formas de 

escrita tomam os gêneros poéticos tradicionais, subvertendo antigas hierarquizações 

próprias do classicismo artístico. Nesse regime contemporâneo, as fronteiras entre o real 

e a ficção se confundem: não é mais a mimese (imitação) o fundamento das obras de 

arte, mas a criação artística que deixa de representar o mundo para fazer parte do 

próprio mundo e reivindicar novas maneiras de se conceber a arte na tentativa de 

quebrar regras e hierarquias do fazer artístico. De acordo com o autor, “a revolução 

estética transforma radicalmente as coisas: o testemunho e a ficção pertencem a um 

mesmo regime de sentido”, assim “a „história‟ poética, desde então, articula o realismo 

que nos mostra os rastros poéticos inscritos na realidade mesma e o artificialismo que 

monta as máquinas de compreensão complexas” (RANCIÈRE, 2005, p. 56-57).  

Seguindo por esse caminho, Rancière fala que essa articulação entre real e ficção 

passou da literatura para o cinema: “(...) o cinema documentário, o cinema que se dedica 

ao „real‟ é, nesse sentido, capaz de uma invenção ficcional mais forte que o cinema de 

„ficção‟, que se dedica facilmente a certa estereotipia das ações e dos tipos” 

(RANCIÈRE, 2005, p. 57). Entretanto, apesar de acreditar que “o real precisa ser 

                                                 
4Jacques Rancière propõe três regimes de identificação das artes: o ético, o poético ou representativo e o estético. 
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ficcionado para ser pensado”, o autor acrescenta que não se trata de considerar tudo uma 

ficção, mas “trata-se de constatar que a ficção da era estética definiu modelos de 

conexão entre apresentação dos fatos e formas de inteligibilidade que tornam indefinida 

a fronteira entre razão dos fatos e razão da ficção” (RANCIÈRE, 2005, p. 58). Ou seja, 

a perspectiva do autor apela para uma ligação entre as duas esferas, uma ficcionalização 

que se dá no real. 

Nesse sentido, tendo a me voltar para os estudos de Taylor (2013) a respeito da 

performance. Performance, para Taylor, é vista como a aparição de algo, um fenômeno 

que surge das entrelinhas narrativas de determinados quadros performáticos, e que 

podem apontar recorrências de um certo roteiro. O modo como Taylor trabalha a 

performance carrega estreita ligação com a ficcionalização do real. Sua astúcia está em 

questionar a realidade a partir de uma perspectiva ficcional onde um roteiro prévio pode 

ser enxergado e a teatralidade em jogo torna possível entender as engrenagens dos 

eventos. Roteiros, para a autora, “existem como imaginários específicos culturalmente – 

conjuntos de possibilidades, maneiras de conceber o conflito, a crise ou a resolução – 

ativados com maior ou menor teatralidade” (TAYLOR, 2013, p. 41).  Já a teatralidade 

seria o modo como se torna possível observar a mecânica do espetáculo, sendo ele “uma 

série de relações sociais mediadas pela imagem” (TAYLOR, 2013, p. 41). Assim, por 

mais que Taylor analise contextos culturais em que sociedades colonizadas são vistas a 

partir de suas relações com o colonizador, com a globalização, com o passado de 

opressão e o presente pós-colonial, me aproprio de seu modo de narrativizar as 

performances partindo do olhar que ficcionaliza o real para pensar a cultura pop e mais 

especificamente a performance de Beyoncé.  

Na cultura pop, estamos o tempo todo nos deparando com ficcionalizações e 

criações de personagens. A própria Taylor faz uma análise a respeito das performances 

em jogo durante a morte de Lady Diana, em 1997. De acordo com Taylor, diante da 

morte de Diana, foi baixado, tanto pela sociedade britânica quanto pelo mundo, aquilo 

que a autora chama de “arquivo da tristeza”, ou seja, certas disposições miméticas que 

agenciam nossos comportamentos diante do luto, da dor e da perda de uma figura tão 

emblemática morta de um jeito tão repentino. Segundo Taylor, o roteiro da morte de 

Diana já existia em nosso imaginário coletivo e era digno de um melodrama: uma bela 

mulher, infeliz no casamento, divorciada de um príncipe, mãe dedicada, morta 

repentinamente ao lado de seu novo parceiro. Há uma potência no enredo desse 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

acontecimento que inevitavelmente nos comove, porque esse roteiro nos parece familiar 

e previsível. Diana “(...) representa a versão mais geral e indiferenciada da morte da 

mulher bela, um tropo tão poderoso e tão naturalizado que subscreve o imaginário 

ocidental e parece ter sempre estado ali” (TAYLOR, 2013, P. 209).  

Adaptando a perspectiva de Taylor ao cenário pop mainstreim, Beyoncé, ao 

narrativizar uma suposta traição no seu disco Lemonade (2016), parece também nos 

colocar diante de um roteiro já conhecido sobre traição, insegurança e perdão. Até 

mesmo a organização do álbum visual, que gira em torno de 11 sentimentos/sensações, 

constrói para nós um roteiro claro de ficção, mas essa narrativa é invadida por uma 

desconfiança real a respeito da infidelidade do marido de Beyoncé, o rapper Jay Z, que 

há tempos repercute na imprensa. Num contexto como esse, realidade e ficção se 

misturam tanto no caso do Lemonade quanto no caso de Diana. O funeral de Diana 

estava repleto de performances, modos ficcionalizados de se comportar diante da 

tragédia, mesmo que a morte tenha de fato acontecido e sido real. O disco de Beyoncé 

pode estar repleto de verdades – como o público costuma acreditar já que há uma a 

tendência de associar as obras à “verdade do artista” –, mesmo num material que 

claramente ficcionaliza os eventos relatados – podendo também ser mera ficção.  

Assim, procuro me alinhar à perspectiva de Butler (2015) quanto aos atos de 

“narrar e relatar a si mesmo” para pensar na densidade performática de Beyoncé e das 

ficções de suas performances especificamente em relação ao feminismo que ela encena. 

Parece-me que costumamos colar a biografia do artista com a sua produção, de um jeito 

em que tudo o que é transmitido parece constituir o “real”. Mas, como bem coloca 

Butler (2015, p. 23), “contar uma história sobre si não é o mesmo que dar um relato de 

si”. Procuro adaptar e pensar aqui o relatar como associado a uma ordem biopolítica, de 

juízo moral e ético, enquanto o narrar me parece relacionado à ordem mercadológica, às 

tantas narrativas e camadas criadas em cima dos artistas, à constituição de personagens 

e mundos performáticos. Por esse ponto de vista, concluo que todos nós criamos 

narrativas sobre nós mesmos, mas Beyoncé, como figura midiática, eleva essa criação 

para o patamar da indústria, da moldagem e da montagem, da fantasia e da fabricação. 

Essa fabricação, inclusive, surge desde o modo como temos acesso às suas produções. 

Para além dos shows ao vivo, ferramentas como o DVD, o YouTube e as redes sociais 

de modo geral constituem instrumentos através dos quais Beyoncé forja suas 

performances para a nossa recepção. Logo, é preciso atentar também para o modo como 
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o nosso olhar em torno da artista é construído. De acordo com Auslander (2007), “a 

imagem televisiva não é apenas uma reprodução ou repetição de uma performance, mas 

um desempenho em si” (AUSLANDER, 2008, p. 50). Embora ele se dedique a 

questionar a televisão, posso facilmente adaptar suas ideias para refletir sobre outros 

dispositivos midiáticos e, assim, pensar como as criações performáticas de Beyoncé são 

frutos também da produção, captação e edição das imagens de seu desempenho – ou 

seja, várias subjetividades estão agenciadas nesse processo de construção (junto com a 

artista) da performance e dos personagens em jogo.  

Assim, procuro pensar as disposições miméticas agenciadas pelas performances 

feministas de Beyoncé partindo da hipótese de busca da verdade por parte do público 

(Platão); questionando o modo como a artista se apodera, desconstrói ou reitera 

construções tradicionais femininas nas personas que encena (Aristóteles); considerando 

o embaralhamento entre real e ficção que as performances em questão agenciam 

(Rancière); pensando na ficção enquanto ferramenta para narrativizar a vida (Taylor); 

no ato de narrar enquanto característica da indústria (Butler); e nas instâncias de 

significação advindas do recorte das imagens às quais temos acesso (Auslander). Tendo 

tudo isso em vista, sigo para a análise.  

 

SOBRE NARRATIVAS DE GÊNERO EM BEYONCÉ 

Antes de iniciar a análise, deixo claro que Beyoncé encena vários personagens e 

aqui elenco apenas alguns por uma questão de espaço. Vale destacar também que, 

embora as personas apareçam aqui separadas por performances e períodos diferentes da 

carreira da artista, o diálogo entre esses personagens é recorrente. Para fins didáticos, 

entretanto, vou elenca-los e analisa-los separadamente.  

1) Mãe: deusa da fertilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Beyoncé durante sua apresentação no Grammy Awards 2017 – Reprodução/Google Imagens 
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Na performance do Grammy Awards
5
 de 2017, Beyoncé aparece ainda 

ostentando sua barriga de grávida de gêmeos, cabelos enormes, uma coroa na cabeça 

(que remete a divindades, como a Virgem Maria) e uma vestimenta dourada que lembra 

a de Oxum, orixá do amor na religião Ioruba que controla a fecundidade. A ideia de 

maternidade em Beyoncé já se mostrava presente em sua carreira desde o nascimento da 

sua primeira filha, Blue Ivy. Entretanto, durante a gestação dos gêmeos, Beyoncé parece 

ter apostado mais detidamente na criação de um mundo onde ela assume a persona da 

mãe, evocando várias figuras mitológicas e sacras associadas à maternidade que são 

ficcionalizadas em suas performances para construir a imagem materna. Isso se tornou 

evidente desde o anúncio de sua mais recente gravidez – feito por ela mesma em sua 

conta do Instagram
6
 junto com um ensaio fotográfico postado em seu site

7
 –, onde as 

fotografias e o texto que as acompanha fazem menções ao nascimento de Vênus e a 

outras referências relacionadas à ideia de fertilidade.  

Na apresentação escolhida para essa análise, ela canta as músicas Love Drought 

e Sandcastles, do disco Lemonade (2016), enquanto encena uma espécie de cerimônia 

feminina, onde ela e várias mulheres dançam e relembram rituais, tais como a santa ceia 

cristã, tudo isso acompanhado de música. Chamo atenção para a estetização excessiva 

da gravidez performada por Beyoncé. Algo que posso relacionar ao conceito de camp. 

De acordo com Sontag (1964), “a essência do camp é sua predileção pelo inatural: pelo 

artifício e pelo exagero” (p. 1), assim o camp seria “marcadamente acentuado” e 

“fortemente exagerado” (p. 4), uma “experiência de mundo consistentemente estética” 

(p. 10). O camp está nas roupas douradas de Beyoncé, na quantidade imensa de pétalas 

de flores no chão, mas, sobretudo no exagero presente em toda a apresentação. A luz do 

palco e a câmera que captam o espetáculo também ajudam a criar uma noção de 

grandeza e soberania. Nessa ficção criada em torno da maternidade, noto também uma 

tentativa de se apoiar num misticismo criado entre mulheres. Já no início da 

performance, antes mesmo das canções, um texto sobre o ato de ser mãe é declamado. 

Nele, Beyoncé fala sobre a maternidade, sobre as diferenças e semelhanças entre mães e 

filhos, sobre a figura da mãe como um modelo a ser seguido, sobre as mudanças 

enfrentadas pelo corpo feminino para proteger a vida que carrega durante a gestação.  

                                                 
5 É possível conferir a apresentação aqui: https://www.youtube.com/watch?v=B_G-lMmguvk  
6 Link: https://www.instagram.com/p/BP-rXUGBPJa/?taken-by=beyonce  
7 Link: http://www.beyonce.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=B_G-lMmguvk
https://www.instagram.com/p/BP-rXUGBPJa/?taken-by=beyonce
http://www.beyonce.com/
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Parece-me que a sintonia entre as mulheres no palco com auxílio do texto que 

fala sobre maternidade sustenta uma ideia mítica de continuidade e comunhão feminina: 

ensinamentos que são passados de mãe para filha, expectativas compartilhadas entre 

mulheres, o dom feminino de conceber uma vida, uma natureza e essência em comum 

presente em todas elas. Esse é o tipo de composição que se apropria de um discurso 

amplamente aceito e tradicional de que a maternidade seria o posto mais elevado a se 

atingir, uma benção divina, a maior realização na vida de uma mulher – discurso que, 

além de romantizar a experiência da maternidade, normatiza a função de ser mãe como 

uma regra. Mas, ao mesmo tempo, também sugere uma irmandade feminina, onde 

mulheres estão unidas e constituem juntas uma corrente de apoio mútuo e de 

entendimento entre elas. 

Vale destacar também que mesmo se apoiando em concepções tradicionais a 

respeito do lugar da mulher, Beyoncé também encena uma mãe sensual, poderosa e 

altiva. Nesse sentido, percebo uma tentativa de ressignificação da figura da mãe no 

cenário pop. A performance de Beyoncé, mesmo com suas contradições, parece 

agenciar um novo lugar que tenta sair de certas concepções sobre a maternidade. 

Geralmente, quando divas pop (e mulheres em geral) se tornam mães, há uma tendência 

de subtrair delas características como sensualidade e jovialidade. Enxergo que Beyoncé, 

ao evidenciar seu corpo e performar uma soberania feminina, coloca em cena uma 

suposta autoridade diante de suas decisões e de sua condição. Ao invés de tentar parecer 

“menos grávida”, para seguir padrões midiáticos de beleza, o que a performance da 

artista faz é justamente colocar sua barriga em destaque, fazendo do ato de gestar uma 

vida algo que deve ser celebrado. Tudo isso criado a partir de um fato real (sua 

gravidez), que ganha tons de ficção construindo narrativas em torno da figura da mãe. 

2) Esposa: casamento no palco 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beyoncé e Jay Z durante show da On the Run Tour (2014) em Paris – Reprodução/Google Imagens 
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A On the Run foi uma turnê realizada pelo casal Beyoncé e Jay Z entre os anos 

de 2013 e 2014, sendo o último show gravado em Paris e transmitido pelo canal de TV 

HBO. Trago esse show para a nossa discussão por enxergar nessa turnê uma grande 

celebração da união dos dois artistas, casados desde 2008. Vejo como se as linhas 

narrativas construídas pelo casal estivessem dispostas ali, no percurso do show, 

misturando realidade e ficção. Já no início do espetáculo, eles apresentam vídeos sob o 

título “This is not real life” onde atuam como Bonnie and Clyde (1967) – personagens 

do filme de mesmo nome que conta a história de Bonnie, que se apaixonou pelo ex-

presidiário Clyde, formando com ele um jovem casal que comete assaltos e assassinatos 

aterrorizando os Estados Unidos. Essa encenação, além de se referir aos personagens do 

filme, também nos direciona para o videoclipe de ’03 Bonnie & Clyde
8
 (2004), de 

Beyoncé com participação de Jay Z, onde eles também encenam o casal. 

Nesse sentido, pensar o casamento de Beyoncé e Jay Z, é voltar para um passado 

mais distante: o primeiro disco da cantora, o Dangerously in Love (2004), onde há 

algumas parcerias entre os dois – dentre elas o grande sucesso Crazy In Love. Vê-los 

juntos já se tornou uma reencenação de performances do passado do próprio casal, 

tamanha é a importância e a presença de Jay Z nos trabalhos de Beyoncé. De modo 

geral, talvez por sua relação de anos com o rapper e por sua forte ligação com a noção 

de família, o casamento sempre foi uma questão recorrente nas produções da cantora: 

Irreplaceable, Resentment, Single Ladies, If I Were a Boy, 1+1, Best Thing I never Had, 

são todas elas canções de diferentes momentos da carreira da artista onde a ideia de 

matrimônio é evocada. Isso sem contar a turnê The Mrs Carter Show World Tour, onde 

Beyoncé fez questão de homenagear o marido, colocando o sobrenome dele como título.  

Para falar sobre essa narrativa do casamento, onde Beyoncé aparece no papel de 

esposa, escolhi a performance de Part II On the Run, Forever Young e Halo
9
, que 

fecham o último show da On the Run. A primeira música, que tem o mesmo nome da 

turnê e pertence a Jay Z com participação de Beyoncé, inicia o bloco que aqui vou 

chamar de “celebração matrimonial”. Na letra, Beyoncé, tal como Bonnie, fala da 

“garota boa” que se apaixonou pelo “garoto mal”, numa suposta referência a sua própria 

história com o rapper, já que Beyoncé sempre apareceu na mídia como a moça religiosa, 

correta e perfeita, enquanto Jay Z sempre assumiu uma aura bad boy, até pela sua 

                                                 
8 Link para o videoclipe: https://www.youtube.com/watch?v=dw-ldo8sTkc  
9 Parte da performance pode ser vista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=rmfmdKOLzVI  

https://www.youtube.com/watch?v=dw-ldo8sTkc
https://www.youtube.com/watch?v=rmfmdKOLzVI
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construção imagética (ligada a uma masculinidade “dura” e guetocêntrica associada ao 

rap) e pelo teor de suas letras repletas de casos de violência. Está aí a reencenação da 

dama e do vagabundo, da bela e a fera, do tropo da boa moça que conserta o rapaz 

desajustado, de um clichê (como a própria letra coloca) narrativo tão naturalizado que 

parece ter existido desde sempre, tal como nos fala Taylor (2013, p. 209).   

Na sequência, inicia-se no telão trechos de vídeos sob o título This is real life, 

quebrando a ficção construída em torno de Bonnie & Clyde para apresentar uma nova 

ficção, mas essa sob a alcunha de mostrar “a vida tal como ela é”.  E é nesse ponto que 

identifico o próprio matrimônio sendo forjado no palco: o cenário por si só evoca a ideia 

de amor romântico, um “céu de estrelas” vai sendo emulado a partir das tantas luzes que 

compõem o ambiente; Beyoncé está visivelmente emocionada do início ao fim da 

performance, tal como uma noiva; os vídeos dos bastidores da trajetória do casal tomam 

um telão imenso, mostrando momentos da vida a dois, as alegrias, viagens, a boa vida 

de um casal de sucesso, a tatuagem compartilhada, o casamento, a aliança sendo 

colocada no dedo, as pétalas de rosa sendo jogadas, os amigos celebrando; em seguida, 

a chegada, os primeiros passos, sorrisos e aniversários da pequena Blue.  

O casal assiste a tudo do palco, já com a voz embargada, enquanto professa 

através da canção Forever Young seu desejo de viver eternamente aquela história, tal 

como nos votos de casamento “na saúde, na doença, até que a morte nos separe”. A 

canção é substituída por Halo, onde se comemora a sorte pelo encontro dos dois. O que 

Beyoncé e Jay Z fazem no palco é por si só o ritual do matrimônio sendo reencenado: o 

tradicionalismo, o amor romântico, Paris (a cidade do amor, deveras importante na 

história do casal), tudo isso se encontra lá compondo o roteiro. Assim, não existem mais 

divisões, está tudo embaralhado: o casamento, uma instância privada, está no palco; é 

público, cênico, um espetáculo. A multidão se emociona, se envolve, aceita participar 

do pacto performático que o casal propõe. Por fim, eles agradecem um ao outro, falam 

de sua admiração mútua – afinal, não poderia faltar o discurso dos noivos. Até o beijo 

está presente, sob a salva de palmas não de convidados íntimos, mas de uma multidão 

convidada a participar da intimidade encenada pelo casal.  

Conclusão: novamente, Beyoncé encena um lugar conservador historicamente 

reservado às mulheres. Sua persona trabalha sob a fórmula do amor romântico 

construindo um mundo que se apoia em velhas concepções a respeito do lugar e dos 

desejos feminimos. Pergunto-me, então, o que nessa narrativa foge do roteiro. Encontro 
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a seguinte resposta: o casal negro sendo celebrado. O conto de fadas – com todo o 

conservadorismo e tradicionalismo comumente conhecidos – se faz presente, mas ali 

ganha uma perspectiva racial. Num movimento cíclico, esse fato quebra com a ficção 

impondo a realidade (o casal é negro), mas também quebra a realidade impondo uma 

nova ficção (casais negros também podem ser celebrados em narrativas românticas). 

Com isso, representações hegemônicas (tais como as que Aristóteles presava) são 

quebradas e novos sujeitos conquistam seu espaço, quebrando hierarquias (tal como 

acontece no regime estético que Rancière propõe).   

Dando seguimento à narrativa, os amantes saem do palco supostamente em 

direção a um “felizes para sempre”. Mas as narrativas em torno do casamento não 

terminam por aí: Partition (2013), do disco Beyoncé, nos lembra a esposa e sua 

sensualidade fiel; Lemonade (2016) nos traz o percurso da esposa traída até o perdão; 

ambas constituem outras narrativas agenciadas por Beyoncé em seu papel de esposa 

evidenciando a complexidade desse modelo performático de feminino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As personas de Beyoncé sobre as quais me detive nesse artigo são apenas duas 

das muitas que consigo identificar em suas performances. Como já mencionado, trouxe 

apenas duas para cá por uma questão de espaço, mas pretendo seguir analisando as 

narrativas que a artista constrói em torno de ficções de gênero através de outras duas 

personas nos meus próximos trabalhos: a negra e a supermulher. Mesmo me voltando 

para apenas duas personagens, tenho consciência de que muito faltou ser dito, mas que 

esse representa um primeiro exercício meu empregando o método de enxergar as 

performances da cantora pela chave da ficção. Do mesmo modo, reconheço que 

apresentei brevemente um panorama de conceitos e teorias complexo que precisa ser 

aprofundado para que haja um melhor aproveitamento desse conteúdo. Essa é 

justamente a minha pretensão no futuro, agora que o caminho já parece demarcado.  

 Aqui pontuo, tal como Rancière, que não considero tudo uma ficção, mas 

acredito no embaralhamento das fronteiras entre realidade e fantasia, e foi exatamente 

isso o que busquei nesse trabalho. Pelas incertezas, efemeridades e controvérsias do 

mundo pop, me parece ser a ficção uma maneira interessante de se apropriar dos 

fenômenos dessa natureza e de se aproximar de seus discursos, moldagens, montagens e 

produções. Diferente de Platão, que temia a multiplicidade de olhares na representação 
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do real, tento fazer justamente o contrário e perceber a diversidade de questões que as 

personas de Beyoncé trazem e como elas se aproximam ou se distanciam de questões e 

tradicionalismos da sociedade.  

Nesse sentido, busco também deixar uma contribuição para o feminismo ao 

apontar outras maneiras de se pensar o discurso político. Parece-me claro que é preciso 

refletir sobre a ficção, sobretudo quando está em jogo uma figura como Beyoncé 

composta por tantas camadas midiáticas e ao mesmo tempo sendo uma mulher negra 

(realidade) e performatizando uma certa negritude (performance). Dessa forma, parece-

me necessário cessar o movimento de procura por uma verdade absoluta ou valorização 

excessiva da categoria (que ignora, assim, as rasuras), já que objetos como Beyoncé 

transcendem os rótulos e são marcados justamente pela controvérsia: é mulher negra, 

mas ocupa um lugar hegemônico no cenário mainstream; se coloca como feminista, mas 

encena em suas performances lugares tradicionais historicamente reservados às 

mulheres. O esquema de verdade x mentira, militância x mercado, não dá conta de 

analisar e traduzir um fenômeno como esse.  

 Talvez, seja justamente o conteúdo marcadamente ambivalente que faz o 

feminismo de Beyoncé agenciar tanta empatia. No mundo feminista criado pela artista, 

mulheres exaltam sua sexualidade, amam seus maridos e seu lugar de mãe, ao mesmo 

tempo em que se mostram poderosas, libertárias e donas de si. Talvez, esse feminismo 

encenado pela cantora funcione justamente como uma mimese de nossas próprias 

contradições, conservadorismos e desejos. Acho interessante pontuar também como 

Beyoncé consegue entrar e sair dos mundos narrativos que ela mesma cria. Fica muito 

claro no tapete vermelho de um evento como Beyoncé parece ser uma e como, ao 

ganhar o palco, ela atua em cima de um outro papel. Fora do palco, sobretudo em 

entrevistas, Beyoncé quebra o pacto com o público, mas ele logo é reestabelecido 

quando, de novo, ela nos convoca para participar de seu espetáculo. Até mesmo a vida 

privada da artista (a princípio, bastante reservada, tendo sido o seu próprio casamento 

realizado às escondidas e só sendo comunicado à imprensa tempos depois), hoje, 

também funciona como mecanismo econômico de performances e adesões, tal como 

pudemos observar nas análises feitas aqui. Assim, diante das fronteiras borradas entre 

ficção e realidade, me resta fazer o mesmo e apostar na análise dos fenômenos de modo 

suspenso, localizado entre um extremo e outro.   
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