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Resumo 

 

Através da análise da performance de Beyoncé no Show de intervalo do evento esportivo 

Super Bowl, e com o arcabouço teórico de alguns autores como Omar Rincón e Stuart 

Hall, este artigo pretende versar sobre as diversas simbologias na apresentação de 

Beyoncé e sobre a capacidade que a música tem de ajudar a construir conceitos políticos, 

valores, impressões e modos de interpretações diferentes. Qual o papel da música no 

cotidiano de quem a consome? Para responder a essa pergunta Tia DeNora nos elucidará 

com seu argumento sobre música no dia a dia. Omar Rincón e sua poplítica também serão 

absolutamente válidos, já que a música, ou seus artistas interpretes são atores principais 

no que tange a compreensão da canção executando papel político entre os receptores e 

fãs.   Ora quem é o fã? Para esta pergunta também buscaremos respostas e contaremos 

com o auxílio teórico de Clarice Greco.  
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Introdução 

O Super Bowl é a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Os 

jogos acontecem desde o ano de 1967 e o evento é atualmente a maior audiência televisiva 

no país, assistido por milhões de pessoas nos EUA e ao redor do mundo. 

________________________ 
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O Super Bowl conta com a publicidade mais cara da televisão estadunidense, as 

propagandas veiculadas no intervalo dos jogos são muito mais caras do que as divulgadas 

nos intervalos de outros programas. Há ainda um show no intervalo entre os jogos, 

chamado halftime (meio tempo em tradução livre). 

Esta apresentação é geralmente comandada por algum artista de grande expressão 

mundial na indústria fonográfica e conta com uma grande produção artística. Nomes 

como Michael Jackson, Elton John, The Who, Prince e Madonna já fizeram shows no 

evento. 

De acordo com a imprensa norte americana, uma análise concluiu que durante os 

jogos ocorre o segundo maior consumo de comida nos EUA, ficando atrás somente do 

Dia de ação de graças (um feriado típico estadunidense). 

O Super Bowl é o acontecimento esportivo mais assistido no mundo, e fica em 

segundo lugar em audiência, perdendo apenas para os jogos de futebol da final da Liga 

dos Campeões da UEFA. 

Durante Super Bowl de 2016, (de acordo com a rede de notícias CNN) a audiência 

chegou a cerca de 114,4 milhões de espectadores. 
 

Em 2016, a cantora Beyoncé apresentou-se e surgiu na tela de computadores, 

celulares e aparelhos de televisão em quase todo o mundo junto com seu squad 

(esquadrão) de panteras negras (bailarinas negras com figurinos inspirados nas 

vestimentas dos integrantes do Black Panther Party ou BPP, grupo focado, entre outras 

coisas, em Autodefesa dos negros, eles eram os Black Panther Party for Self-Defense e 

de modo extraparlamentar organizaram um partido com vertente socialista revolucionária 

norte-americana e ligada ao nacionalismo negro. Àquele momento, 1967, o racismo era 

latente nos Estados Unidos, a segregação racial imperava entre as esferas da sociedade e 

os embates raciais geralmente culminavam em eventos bastante violentos. 

 

Dentre os movimentos “black power” surgidos, o “Black Panther Party 

of Self Defense” foi o que mais se destacou e influenciou, 

principalmente nas questões voltadas para o orgulho negro, jovens nos 

Estados Unidos, chegando até o Brasil. O black power é um dos 

elementos constituintes (mais importantes) do ideário do movimento 

soul (RIBEIRO, 2008, p.93) 
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Devidamente caracterizada como rainha do POP, Queen Bey (apelido dado pelos 

fãs), fez uma óbvia referência ao rei do POP (Titulo concedido por fãs), o figurino da 

cantora era parecidíssimo aos que Michael Jackson vestia em suas performances mais 

emblemáticas. Beyoncé invadia o Super Bowl e, audaciosamente (segundo a crítica 

popular), transformava um show tradicional da televisão estadunidense em um explícito 

ato político, tendo como ponto de foco, as questões raciais, que estavam e ainda estão 

bastante em voga naquele país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyoncé e suas bailarinas durante apresentação do Super Bowl em fevereiro de 2016 

 

Beyoncé na apresentação do Super Bowl nos EUA em fevereiro de 2016 e Michael Jackson durante a Dangerous 

Tour em 1993 – Turnê Mundial 
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Durante sua apresentação no Super Bowl, Beyoncé cantou a música Formation, 

canção de estrofes fortes e que denuncia o racismo sofrido pelos negros nos EUA. 

Imediatamente milhares de manifestações começaram a surgir na internet. Para a 

cantora, aquele momento provavelmente pareceu ser o melhor para lançar sua mais nova 

canção tratando a questão racial. Beyoncé estava absolutamente consciente das 

proporções do evento e mesmo assim decidiu cantar sobre racismo, identidade negra e 

abuso de autoridade por parte da polícia branca estadunidense. O videoclipe da música 

retrata a hostilidade desproporcional com que a polícia vem tratando a população afro 

americana. 

De acordo com a ONU – Organização das Nações Unidas, a taxa de assassinato 

da população negra é oito vezes maior que a taxa entre os brancos. Há ainda uma outra 

constatação proveniente da mesma pesquisa, que ressalta o fato de que um negro é cerca 

de doze vezes mais vulnerável quando comparado a indivíduos não negros em países 

desenvolvidos. 

E é neste cenário, de grande tensão racial, que Beyoncé lançou seu sexto álbum 

de trabalho musical e áudio visual, o disco Lemonade, que aborda entre outros tantos 

tópicos, relacionamentos amorosos, questões feministas, construções e configurações 

familiares e, claro, as questões raciais, que são inclusive bastante trabalhadas pela cantora, 

que aborda o tema em algumas canções de formas diferentes.  

Em 2015, os Estados Unidos da América vivenciaram uma onda de protestos 

ocasionados pelos assassinatos de homens negros mortos por policiais em Minnesota e 

Louisiana. Em Dallas, cinco policiais brancos foram mortos por um manifestante negro. 

Os números são alarmantes, em 2016 foram mais de cem mortes de pessoas negras, sendo 

essas executadas pela polícia norte-americana.  

O movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) criado em 2012, após 

o assassinato de um jovem negro desarmado na Flórida, morto por um segurança branco 

ganhou força e começou a crescer a ponto de chamar a atenção de artistas e estes de 

alguma maneira passaram a apoiar a causa. 

A rede social facebook anualmente divulga uma lista com os temas mais 

comentados por seus usuários. Essa análise é realizada com base na frequência com que 

tais tópicos foram comentados na rede social. De acordo com essa verificação, em 2016 

o tópico Back Lives Matter ocupou a quarta posição no ranking de assuntos mais  
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comentados enquanto o evento Super Bowl apareceu na oitava posição. Beyoncé foi uma 

das celebridades que decidiu falar sobre o advento racial que ocorria em seu país e com 

sua música, performance e discurso passou a atuar no mainstream de forma um pouco 

mais político-artística. 

Durante a performance ao vivo no Super Bowl, enquanto apresentava a canção 

Formation, as bailarinas que acompanhavam a artista formaram um enorme “X” no 

gramado e Beyoncé fez referência ao líder negro Malcoml X, um dos líderes da 

Associação Universal para o Progresso Negro. Malcoml defendia e divulgada os valores 

de autossuficiência e orgulho negro em meados de (1963). No entanto, Malcolm não 

acreditava no conceito de não violência, pregado pelo também militante em prol dos 

direitos civis dos negros, o reverendo Martin Luther King Junior.  

Essa associação defendia a volta dos negros para a África para que escapassem da 

perseguição que sofriam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malcolm foi assassinado em 21 de fevereiro de 1965, aos 39 anos alvejado por 21 

projéteis na frente de sua esposa grávida Betty e de suas quatro filhas por três membros 

de um grupo religioso islâmico. 

 

 

 

 

Beyoncé e suas bailarinas formam um X durante coreografia referenciando Malcolm X durante 

apresentação do Super Bowl nos EUA em fevereiro de 2016. 
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Do Pop à Política – A poplítica e a música no cotidiano 

A política não parece ser a força motriz ou principal do trabalho artístico da 

cantora (ela possui diversas empresas e, de acordo com a própria, atua pessoalmente nos 

negócios). Ela também exerce um intenso trabalho como filantropa em sua fundação 

Beygood, que presta auxílio a desabrigados ou pessoas em situação de vulnerabilidade 

além de participar de outros projetos sociais. 

A política está lá, presente e forte, mandando recados explícitos a todos os que 

consomem sua produção artística, não importa em que grau. O fã recebe, percebe e se 

apropria da narrativa, talvez com mais intensidade do que o ouvinte ocasional que, 

eventualmente, a ouça com menos frequência, mas também se apropria, provavelmente, 

de maneiras diferentes, mas o uso e a apropriação de certo ocorrem. 

Sobre esse conceito aplicado às vertentes musicais, Tia DeNora, PHD em 

sociologia da música nos auxilia e diz que a música:  

 

Não é meramente um meio 'significativo' ou 'comunicativo'. Ela faz 

muito mais do que exprimir através de meios não verbais. No nível da 

vida diária, a música tem poder. Ela está implicada em muitas 

dimensões do agenciamento social, isto é, está implicada com 

sentimento, percepção, cognição e consciência, identidade, energia, 

incorporação, (...) (2000 p. 16 e 20). 

 

Esse tipo de canção, imbuída de discurso social e político é capaz de construir um 

vínculo robusto entre o emissor e o receptor que eventualmente passa a considerar a 

canção como algo que o representa intimamente. Entre os fãs e receptores brasileiros, um 

novo termo vem sendo disseminado nos últimos meses na web e nas redes sociais: “hino”. 

Entre os fãs, esse substantivo é usado para descrever uma música que está fazendo 

sucesso e que carrega algum tipo de mensagem. De acordo com fãs e ouvintes, um hino 

é mais do que uma música. É algo maior, que as pessoas encaixam em seu dia a dia, como 

se a canção representasse o ouvinte e este organizasse suas ideias e sentimentos em sua 

rotina através da música.  

Para fundamentar esse fenômeno, Tia DeNora explica que é importante observar 

mais atentamente a influência da música enquanto produto da sua interação com o homem 

e ainda outros elementos que o rodeiam. Um dos maiores desafios é de tentar 

compreender o que uma canção está de fato comunicando, propondo mobilização e de  
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que forma esta se relaciona com outras músicas e com a sua recepção por parte dos 

ouvintes (DENORA, 2000:33). 

Com o advento da informatização e acessibilização da internet no cotidiano, 

possibilitando a troca de informações entre pessoas que partilham dos mesmos interesses 

e/ou têm ideias comuns, a aglutinação de sujeitos com preferencias em comum tornou-se  

muito mais fácil. Em paralelo, os indivíduos com ideias contrárias também se conectam 

e os embates geralmente são inevitáveis.  

Muitos fãs gostaram da apresentação da cantora e compartilharam seu 

contentamento utilizando várias ferramentas digitais, como as redes sociais por exemplo. 

Em contrapartida, houve também os que não gostaram e os que se irritaram bastante com 

o fato da cantora utilizar a visibilidade do evento para tratar questões sócio-político-

culturais. 

Essa interação social que ocorre na seara digital implica em relações pessoais 

norteadas por identidades diversas. Para Hall (2000), essas identidades de forma alguma 

podem ser consideradas definitivas ou estáticas. 

Justamente por conta da complexidade acerca da identidade, esta é difícil de ser 

definida, é na verdade um processo contínuo que não se dá de modo individual, mas sim 

com a participação do que ou de quem rodeia o indivíduo. 

Hall (2010), ainda diz que a identidade é ambivalente e empurra o eu para fora de 

si mesmo a fim de representa-lo. 

 

As identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, 

embora “sabendo” [...], sempre, que elas são representações, que a 

representação é sempre construída ao longo de uma “falta”, ao longo de 

uma divisão, a partir do lugar do outro e que, assim, elas não podem, 

nunca, ser ajustadas aos processos de sujeito que são nelas investidos 

(HALL, 2005, p. 112). 

 

Mas quem é esse indivíduo classificado como fã, que interage com outras pessoas 

e que busca informações de seu ídolo atualmente na web, qual a sua definição, o que 

caracteriza um fã de verdade? 

Estima-se que estamos convivendo com o conceito de celebridade (e com as 

próprias) há aproximadamente 250 anos, mas Morin (1989) identifica uma mudança de 

comportamento da sociedade em relação ao estrelato, e diz que esse fenômeno se 

popularizou entre os anos de 1930 a 1960. As celebridades começam a fazer parte do dia  
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a dia das pessoas. As estrelas tornam-se cada vez mais acessíveis e o contato ídolo-fã 

torna-se mais próximo. 

 

“Mais presente, mais familiar, a estrela está quase à disposição de seus 

admiradores: daí o florescimento de fã-clubes, revistas, fotografias, 

correspondência, que institucionalizam o fervor” (MORIN, 1989, p 20). 

 

Após o advento das redes sociais, as celebridades tornaram-se mais próximas de 

sua audiência, já que foi e ainda é possível manter um contato mais próximo com os fãs 

bem como fazer pronunciamentos e compartilhar fatos e imagens mais pessoais,  

estrategicamente (com o auxílio de profissionais de web marketing – muitos artistas não 

controlam suas contas oficiais nas redes sociais, há equipes inteiras para executar essa  

função) ou em tempo real espontaneamente. Fica claro que os meios para possibilitar a 

identificação do fã com a celebridade crescem e aproximam ídolo e admirador. 

Um ponto a ser considerado é a forma como o fã se identifica com a celebridade 

a quem admira. Com o acesso (limitado, já que o artista na maioria das vezes somente 

mostra ao público fatos que retratam como ele gostaria de ser visto) às redes sociais, pode 

ocorrer uma intensa identificação e o oposto também pode se dar quando o ídolo 

compartilha algo que lhe represente, mas que cause repulsa ou desagrade seus fãs, dessa 

forma o processo de identificação não pode ser considerado eterno, mas sim temporário, 

absolutamente mutável. 

À medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar ao menos 

temporariamente. (HALL, 1999, p. 14) 

Quando Beyoncé aborda temas relativos ao racismo e às diversas tensões raciais 

ocorridas recentemente nos EUA, muitas pessoas passam a identificar-se com ela já que 

seu discurso vai de encontro ao que pensam e vivem grande parte dos fãs. 

Analisando os membros dos grupos sobre Beyoncé na web, participantes ativos 

em blogs e redes sociais, verifica-se um número bastante expressivo de pessoas negras 

entre os fãs da cantora, "a música é apreendida dentro de circunstâncias específicas" (DeNora, 

2000, p.23). Em contrapartida e validando o conceito de Hall supracitado, quando abordou  
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racismo e demonstrou apoio ao movimento Black Lives Matter, Beyoncé irritou e desagradou 

pessoas que não corroboravam do que ela compartilhava àquele momento. Beyoncé fez o que 

Omar Rincón conceitua como poplítica, quando o pop se aproxima do político, e o político passa 

a apresentar-se através de performances artísticas e do entretenimento (Rincón, 2015b). 

De acordo com o site de notícias norte americano Washington Examiner, oficiais 

da polícia desligaram seus aparelhos de televisão enquanto Beyoncé se apresentava no 

intervalo do Super Bowl e no facebook, alguns membros da Associação Nacional dos  

Xerifes declararam que diminuíram o volume e deram as costas para suas televisões para 

não terem o desprazer de assistirem aquele monte de bobagens segundo eles. 

 

O ex-prefeito da cidade de Nova York, Rudolph Giuliani posicionou-se 

negativamente quanto a performance da cantora. Ele disse: 

 

“Foi revoltante ela usar o show como uma plataforma para atacar 

policiais que são as pessoas que a protegem e nos protegem, nos 

mantêm vivos. E o que deveríamos estar fazendo pela comunidade de 

afro-americanos, e todas as comunidades, é dar respeito aos policiais. E 

nos concentrarmos no fato de que quando alguém faz algo errado, ok. 

Trabalharemos nisso. Mas a maioria dos policiais arriscam as suas vidas 

para nos manter seguros”. (Tradução livre – Ana Elisa F.G. Monma) 

 

Um dos congressistas membros do partido Republicano dos EUA também se 

posicionou contrário com relação a apresentação cheia de simbolismos políticos e sociais 

de Beyoncé. 

 

“Beyoncé pode ser uma entertainer talentosa, mas ninguém devia ligar 

para ela ou para o que ela pensa sobre questões sérias de nossa nação, 

ao contrário da aceitação desse clipe pró-Panteras Negras e anti-polícia 

pela mídia, quando são os homens e mulheres em azul (policiais) que 

colocam suas vidas em risco por todos nós e merecem nosso apoio 

incondicional”. 

 

A despeito das críticas e eventuais boicotes, Beyoncé está há algum tempo na lista 

de artistas femininas mais bem pagas da indústria do entretenimento da revista Forbes,  
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uma famosa publicação de origem estadunidense especializada em ranquear diferentes 

esferas e publicada em dezessete países. Em 2016, Beyoncé foi a 38º pessoas mais rica 

antes dos quarenta anos nos EUA e a 2º artista mais bem paga da indústria do 

entretenimento norte americano.  

Beyoncé parece transitar confortavelmente no mainstream pop estadunidense e 

parcialmente global e explicita suas impressões com relação à política social e racial em 

seu país através de sua produção artística e suas ações filantrópicas. No final da letra da 

música Formation, depois de ter abordado o tema racismo nas estrofes anteriores, ela diz: 

Você sabe que é uma vadia quando causa toda essa conversa. A este ponto percebe-se 

com mais nitidez o que pretende Tia DeNora quando comenta que: 

 

Os objetos 'fornecem' aos atores certas coisas. Por exemplo, uma 

bola fornece rolar, saltar, quicar, de modo que um cubo (...) não 

fornece. (DeNora, 2000, p. 39). 

 

O que Beyoncé forneceu quando abordou temas tão polêmicos em um evento tão 

grandioso quanto o Super Bowl? E o que o clipe da música Formation fornece aos 

receptores, quando mostra policiais brancos apontando armas para negros desarmados? 

Uma das cenas do videoclipe retrata a cantora e outras mulheres negras vestidas 

como “Sinhás” dentro da casa grande, esse tipo de mensagem fornece algo? 

Os fãs e ouvintes, os receptores de modo geral certamente não escutarão a música 

e apreenderão literalmente o que cada verso pretende dizer. A mensagem pode ser 

recebida de inúmeras formas diferentes, cada receptor se apropriará e utilizará os 

conceitos (ou não) de seu modo particular. 

À canção, será dada uma nova ressignificação de acordo seu receptor, que será a 

partir de então também produtor e criará seu próprio discurso. Sobre isso, Rincón elucida: 

a comunicação popular deve transformar o sujeito popular em produtor de seu próprio 

entretenimento e relato (Rincón, 2015b, p.191;210). 

Na atualidade, há inúmeras formas de usar ou se apropriar de algo, o fã é 

claramente um usuário em alguma instancia de seu ídolo, mas os níveis são diversos. 

As características do Fã, assim como sua identidade como já mencionado 

anteriormente, não são estáticas e acompanham as mudanças comportamentais sociais 

que chegam junto com a modernidade. Clarice Greco (2015, p.149.), estudiosa sobre fãs,  
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comenta que a definição de fã é complexa e tem passado por transformações ao longo dos 

anos. Algumas pessoas ainda demonstram resistência em se entenderem fãs, como se o 

“ser fã” fosse algo patológico.  

Mesmo não se considerando fã, mas sim audiência, o receptor é de alguma forma 

tocado pela mensagem, consome algo dela e em seguida utiliza e/ou se apropria do que 

foi consumido, mas não de forma literal, há a modificação proposta pelo receptor que usa 

o que lhe foi proposto a sua maneira. 

Diversas pessoas (de raças e etnias variadas) ao redor do mundo foram segundo 

elas próprias (através de fóruns de discussão de fãs, redes sociais e blogs na web) bastante 

tocadas pela apresentação de Beyoncé no Super Bowl em 2016. Isso por que segundo 

elas, a cantora foi ousada e corajosa ao abordar um tema tão difícil. 

As reações às catorze imagens da performance postadas na página oficial de 

Beyoncé no facebook ultrapassaram um milhão de curtidas e tiveram mais de oito mil 

comentários (até julho de 2016) sobre a apresentação e a temática racial.  

O intuito da cantora não fica claro. É impossível afirmar categoricamente que o 

objetivo da performance e da canção era apenas propor um amplo debate sobre raça nos 

Estados Unidos e até mesmo em outras localidades. Afinal ela é uma artista e é um tanto 

quanto óbvio que tire proveito de determinados fatos para autopromoção. 

No entanto é difícil dizer que tudo foi estratégia de marketing aproveitando o 

momento social no qual a cantora e boa parte de seus fãs e receptores estão inseridos. O 

Fato é que de acordo com as participações da audiência nas redes sociais oficiais de 

Beyoncé, houve interação e debate sobre o tema. 

 

 

Hatshepsutportia Avery Esta foto das 
Senhoras Negras vestindo boinas pretas e 

caminhando em uma "linha de formação" 

e o vídeo "Formação" de Beyoncé me 
lembraram a irmandade das Panteras 

Negras. ..Quando as mulheres com idéias 

educadas eram nossos embaixadores 

globais cantores, poetas, ... – Tradução 

nossa 
 

Roshena Harty Lisa Taylor Dougherty, o 
movimento das Panteras Negras nunca foi 

sobre a divisão racial, de fato, muitas 

Panteras Negras realmente se casaram 
com brancos e outras raças. 

O movimento das Panteras Negras se 

referia a recusar-se a aceitar o ódio atirado 
para você e aceitaram quem quisesse fazer 

parte disso ... – Tradução nossa 
 

Interação de receptores em uma foto do facebook oficial da cantora sobre a performance de Beyoncé no Super Bowl  
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