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Resumo 

 

A partir do estudo do álbum Lemonade da cantora norte-americana Beyoncé, este artigo 

discute as articulações da sociedade de massa, as discussões presentes na mídia e a 

questão da solidão da mulher negra abordada no álbum. Para isso faz-se uma 

recapitulação histórica da construção da celebridade na sociedade de massa e do sujeito 

negro no Brasil. Além disso, busca-se fazer o levantamento histórico da posição da 

mulher negra no país, estabelecendo relação com o último trabalho da cantora Beyoncé. 
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1. Introdução 

Lemonade é o sexto álbum da artista estadunidense Beyoncé que foi lançado no 

dia 23 de Abril de 2016 pela plataforma de streaming Tidal. Logo após a divulgação as 

especulações sobre o álbum se prolongaram por meses, o que mais chamou a atenção da 

mídia e dos fãs da cantora foi o tema abordado nas músicas e no média-metragem. 

Como colocado pelo Tidal, Lemonade é "baseado na jornada de autoconhecimento e 

cura de todas as mulheres.", mas como a cantora se define como negra esse processo 

acabou sendo compartilhado mais pelas mulheres que assim se identificam.  

Independente de qualquer nuance apresentado no trabalho da cantora ele é 

vendido na cultura de massa como um produto feito para o cidadão médio. De um lado 

os media junto com as celebridades convidam as audiências a partilharem suas 

vivências como uma forma de aproximação, do outro as celebridades fazem um 

discurso em busca da validação e autenticação de suas confissões. Percebe-se então que 

quanto mais complexa é a biografia de uma celebridade, mais pontos de identificação 

haverá com diferentes audiências (JORGE, 2014, p.27). 

Este artigo traz Lemonade para a realidade do sujeito negro brasileiro. Aqui se 

tenta compreender como pode ser percebido e interpretado o álbum a partir da 

construção histórica e identitária da mulher negra. Buscando entender para além das 
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pautas emergenciais, como colocado por Claudete Alves (2008, p. 24) “Temáticas 

outras, digamos, pouco discutidas e refletidas, mesmo pelo movimento negro, tais como 

solidão e afeto.”.  

A partir desse cenário ainda pouco explorado no âmbito da Comunicação, 

realizou-se uma pesquisa no intuito de investigar como se concebeu o fenômeno de 

formação da celebridade na sociedade de massa e como essa pode ser uma fonte 

importante de “liderança, emulação social e reforço psicológico” (ROJEK, 2008, p.46) 

para a mulher negra.  

Para isso foi realizada uma pesquisa exploratória bibliográfica sobre os temas, 

fazendo um recorte afetivo e de gênero, já que as relações afetivas implicam também em 

uma perspectiva étnico-racial. A partir da pesquisa em sites, revistas acadêmicas, livros, 

artigos e ensaios, realizou-se a seleção das músicas a serem exploradas. Recorreu-se ao 

conceito de indústria de massa atribuído pela Escola de Frankfurt, onde Adorno e 

Horkheimer entendem a indústria como um sistema político que produz bens de cultura, por 

exemplo, o álbum da Beyoncé, como mercadoria e estratégia de controle social. 

  Para entender o processo histórico de construção e emergência da celebridade na 

sociedade usam-se os conceitos de Chris Rojek e da pesquisadora brasileira Ana Jorge. 

Parte-se das teorias raciais das primeiras décadas do século XX com Gilberto Freyre, 

em sua obra, Casa Grande & Senzala de 1930, para entender como o negro era visto e 

colocado na sociedade brasileira. 

Utiliza-se conceitos de pesquisadores negros de grande reconhecimento como 

Joel Rufino e sua explicação do “lugar do negro” que é de onde fala esse artigo. Além 

do uso de textos de Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg que fazem uma análise do negro 

na mídia no livro Lugar de Negro de 1982.  Faz-se uso de ALMEIDA e GIACOMINNI 

(2010) para fazer um retrato da mulher negra, fazer contraponto à obra de Gilberto 

Freyre e perceber os reflexos dessa construção histórica nos dias atuais. 

 Diante dos pontos levantados, esse trabalho reconhece que a experiência de 

construção da identidade, consciência e do discurso da mulher negra numa sociedade 

como a brasileira perpassa muitos nuances, notando, ao final deste trabalho, que a 

narrativa construída por Beyoncé não fez essa mulher negra se movimentar “para além 

da dor” como coloca bell hooks (2016). 

2. Cultura de massa e indústria de massa 

 A ‘indústria cultural’ é um termo que está associado a Theodor W. Adorno e 

Max Horkheimer, filósofos alemães e membros da Escola de Frankfurt de crítica social. 
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Esta tese coloca que o lazer e entretenimento são um tipo de controle social, uma 

indústria criada para atingir a massa ultrapassando qualquer distinção posta.  

Edgar Morin resgata imagem do “olimpiano”, que reproduzem a lógica do 

consumo e da indústria cultural, ligada à forma de produção capitalista. Existindo do 

outro lado os que contemplam os “olimpianos”, os espectadores. Sendo assim, esse 

conceito é aqui utilizado para além dos astros do cinema, neste trabalho as celebridades 

são um dos meios para o capitalismo alcançar seu fim de explorar as massas.   

Esses olimpianos propõem o modelo ideal da vida de lazer, sua 
suprema aspiração. Vivem segundo a ética da felicidade e do prazer, 

do jogo e do espetáculo. Essa exaltação simultânea da vida privada, do 

espetáculo, do jogo é aquela mesma do lazer, e aquela mesma da 

cultura de massa. (MORIN, 2002, p.75) 

Aqui o consumo aparece como necessário para conseguir o bem-estar. Valores 

como riqueza e beleza são relacionadas com a felicidade, que pode ser medida pelo 

poder aquisitivo ou representação desse poder. Edgar Morin expõe que a cultura de 

massa se apresenta de diversas formas, mas particularmente, sob a forma de espetáculo. 

Somente através dos espetáculos que o imaginário se manifesta: “É por meio do estético 

que se estabelece a relação de consumo imaginário.” (MORIN, 2002, p.77). 

O consumidor da cultura de massa recebe um produto feito para o homem 

médio, mas vendido como algo individual. No caso a ser apresentado a seguir, alguns 

expectadores acreditam que o álbum Lemonade foi criado única e primeiramente para as 

mulheres negras. Um erro. Independente de todas as questões subjetivas apresentadas 

no trabalho da cantora Beyoncé, ele foi produzido e vendido para todo consumidor. 

 A forma que as celebridades e espectadores da cultura de massa se expressão é 

pela relação de projeção-identificação. Morin “explora o poder da celebridade como 

uma projeção das necessidades do público” (ROJEK, 2001, p. 39). O consumo acontece 

quando há identificação. As celebridades acumulam, ampliam e, momentaneamente, 

reumanizam os desejos da plateia. Morin sustenta que “somos atraídos por celebridades, 

porque elas são apresentadas como a antítese de uma falha psicológica generalizada de 

nós mesmo.” (ROJEK, 2001, p. 39). Diferente da Escola de Frankfurt, onde o fascínio 

pela celebridade é apresentado como reflexo da classe dominante, Morin (2002) coloca 

a celebridade como expressão dos desejos do público.  

3. A construção da celebridade como produto  

 A celebridade aparece com o processo de industrialização da imprensa no século 

XVIII e XIX. Segundo Gamson (1994, p. 19), conforme citado por Jorge (2014, p. 22), 
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“[...] uma série de mudanças dramáticas nos media de publicidade e comunicação 

estabeleceu a celebridade como fenômeno de ‘massa’”. Compreendendo que a 

sociedade contemporânea vive no sistema de cultura de massa, parece ser necessário 

conhecer quem ocupa o lugar de destaque neste cenário, ou seja, a celebridade.  

 No século XIX havia de um lado os avanços tecnológicos, com o surgimento de 

empresas dedicadas a coleta de atualidades que eram vendidas para os jornais, aliado a 

crescente alfabetização e centralização urbana, que fez com que a imprensa procurasse 

obter mais audiência com histórias de interesse humano. Por outro lado, tínhamos a 

fotografia, responsável pela disseminação da imagem, fazendo com que a separação 

entre público e privado se desfizesse. É nesse momento que surge a celebridade, onde a 

vida privada se torna algo comerciável. Sendo assim, o status de celebridade vem 

acompanhado mais do destaque imagético, que por meio de uma conquista ou ação. 

 Em suma, o conceito de celebridade que temos hoje, segundo Rojek (2001), 

nasce de três pontos históricos. A democracia da sociedade, que para o pesquisador, 

como citado por Simões (2013, p. 108), advém do “declínio da sociedade cortesã dos 

séculos XVII e XVIII implicou a transferência de capital cultural para homens e 

mulheres que venciam pelo próprio esforço” (ROJEK, 2001, p. 15). Associando a 

democratização da sociedade com o desenvolvimento do individualismo e autonomia do 

sujeito, tem-se a explicação da emergência das celebridades.  

 Sem as pressões do Estado ou da Igreja, o indivíduo agora decidia a quem 

adorar. Substituía-se assim o sentido de “ser superior”, de quem nasceu com esse título, 

para outros que foram sugeridos pelos meios de massa. Assim, segundo Rojek (2008, 

p.15-16, citado por SIMÕES, 2013, p. 108), “Com o desenvolvimento da sociedade 

moderna, as celebridades preencheram a ausência gerada pela decadência da crença 

popular no direito divino dos reis, e a morte de Deus.”.  

 Diante desse contexto, a celebridade contemporânea é vista como um produto a 

ser consumido. A comodificação da vida cotidiana, o último ponto dos três colocados 

por Rojek (2008), é um dos fatores que demonstra o conceito de celebridade e produto. 

Como coloca Rojek (2008, p.17), conforme citado por Simões (2013, p. 108), “A 

cultura da celebridade tem aflorado como um mecanismo central na estruturação do 

mercado de sentimentos humanos.”. 

 Para Chris Rojek (2008) a celebridade é como um acontecimento com impacto 

cultural. Rojek (2008, p. 12), conforme citado por Boroski (2014, p.2), “Poderíamos 
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reduzir isso a uma equação sem dúvida bastante grosseira: celebridade = impacto sobre 

a consciência pública”. O constituição desse ser acontece por intermédio de pessoas 

e/ou profissionais que transformam indivíduos anônimos em uma personalidade 

memorável e com fãs. O nascimento da celebridade, então, se dar na vida pública.  

4. De onde e como se fala  

 Antes de começar a abordar o tema da solidão da mulher negra no álbum 

Lemonade, deixa-se aqui registrado que o texto não é falado por uma brasileira, neutra e 

incolor. Fala-se como negra, ou melhor, do “lugar do negro”, como coloca Joel Rufino 

Dos Santos (1999, p. 114) onde o negro é um lugar social constituído pelas mais 

diversas coordenadas, como “a cor escura da pele, a cultura popular, a ancestralidade 

africana, a ascendência escrava, a pobreza, a atribuição da identidade do negro pelo 

outro e a assunção dessa identidade por si.”. 

Dizer isso é necessário no cenário que coloca os pesquisadores brancos como 

neutros e desracializados. Na busca da neutralidade ainda utilizam o argumento no 

processo de legitimação do discurso incolor, a história antiga e repetida de que possuí 

“uma tataravó ou tataravô com sangue índio ou negro.” (DA SILVA, 2008). Como se o 

grau de parentesco com um suposto negro existente na árvore genealógica possibilitasse 

a vivência, da cor que não se carrega.   

 Outro ponto suscitado é a crença em poder falar termos como racismo, branco, 

preto, negro, elite, periferia dentro deste trabalho, por acreditar que não ocorrerá o 

patrulhamento acadêmico, que insiste na argumentação de que os pesquisadores negros 

estão fazendo divisões numa sociedade considerada harmoniosa, visão atenuada desde a 

época de Casa Grande & Senzala de Gilberto Freyre.  

“Dentro da Academia (com as exceções de praxe), para não serem 
vítimas do patrulhamento, aos negros e negras restam três saídas: 

escolher linhas de pesquisa indiferentes à questão racial; assumir o 

“lugar do branco” se escolherem essa linha; e fingir que compartilham 
o consenso.” (DA SILVA, 2008) 

 Não se recorre a nenhuma das três saídas suscitadas por Da Silva, a escolha aqui 

feita é a de falar sobre raça no lugar da presença invisível, afim de competir com a 

produção acadêmica em torno da minha condição de objeto de estudo. É de 

conhecimento geral que no campo dos estudos raciais a produção acadêmica é extensa,  

mas que o negro não é sujeito dessa reflexão.  

5. O caminho da solidão e a mulher negra  
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 A solidão da mulher negra retratada no último álbum da Beyoncé é o objeto de 

atenção neste trabalho. É inegável a representatividade da cantora para a cultura, música 

e pessoas negras. Quando se discute essa questão no Brasil é necessário pensá-la junto 

com a construção histórica da mulher negra no país.  Além disso, é necessário pensar o 

ciclo que a Beyoncé fez para falar dor dessa mulher, foi um ciclo de luto, mas que pode 

ter terminado aonde começou.  

 Para entender o abandono, traição, violência e solidão da mulher negra no Brasil, 

precisamos retomar o contexto histórico da constituição da identidade negra no país. 

Parte-se então do século de XIX que foi marcado pelas teorias evolucionista, onde o 

cruzamento de raças era associado ao atraso econômico e social, essa era a causa de 

todos os males que se abatiam sobre o país, na crença da existência das “raças puras”.  

Criou-se uma sociedade híbrida, que sofreria as consequências da mistura entre 

si, essa se manifestaria em toda a população, trazendo a decadência moral, intelectual e 

física. As teorias deterministas classificavam e hierarquizavam as sociedades, como a 

crença na ideologia do branqueamento racial, onde a miscigenação entre negros, 

indígenas, brancos e imigrantes levaria ao branqueamento da população brasileira, ou 

seja, a etnia branca se sobreporia as demais, sendo este o meio para a evolução racial.    

A partir das primeiras décadas do século XX, Gilberto Freyre inaugura uma 

nova linha de estudo das relações raciais no Brasil. Em sua obra, Casa Grande & 

Senzala de 1930, a sociedade que tanto temia o hibridismo e suas consequências não 

existe mais. Como coloca Almeida (2010, p. 21) “As relações raciais no Brasil seriam 

reciprocamente confraternizantes. O antagonismo branco-negro estaria em equilíbrio, 

pois a sociedade brasileira seria composta por duas metades complementares.”. 

Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas da América a 
que se constituiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça: 

dentro de um ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no 

máximo de aproveitamento dos valores e experiências dos povos 
atrasados pelo adiantado. (FREYRE, 2003, p. 160) 

Gilberto Freyre quebra com a teoria vigente do determinismo e passa a exaltar a 

miscigenação, um elemento único na conquista do trópico por parte dos europeus, 

colocando o processo de miscigenação como celebrável (FREYRE, 2003, P.115):  

Talvez em parte alguma se esteja verificando com igual liberalidade o 

encontro, a intercomunicação e até a fusão harmoniosa de tradições 
diversas, ou antes, antagônicas, de cultura, como no Brasil.  
 

A concepção freyreana sobre as relações raciais brasileiras é colocada como a 

teoria que convencionou o que é chamado de “democracia racial”. A imagem amena do 
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Brasil em Casa Grande & Senzala acabou não demonstrando que a relação 

senhores/escravos era marcada pela violência, estupros, exploração e a discriminação, 

comportamentos que a escravidão implica e que estão por trás da ideia ilusiva da 

“democracia racial”, onde escravos e senhores viviam em um clima de cooperação. 

A consequência, segundo Gonzalez (1982, p. 84), “(...) desta ideia é a ausência 

de preconceito e discriminações raciais e, portanto, a existência de iguais oportunidades 

econômica e sociais para negros e brancos”, apesar de ser visível que a experiência de 

ser negro numa sociedade branca é passar por um processo constante de violação de si.  

A desvalorização dos atributos físicos, identitários e históricos do negro, se opõe 

a identidade branca que o sujeito negro é ensinado e instigado a aspirar. É 

extremamente cabível que a população negra se afaste de sua tradição cultural em busca 

do embranquecimento imposto como ideal de realização, um posicionamento resultante 

do processo de interiorização, onde embranquecer parece ser o único jeito para ter o 

respeito e dignidade.  

Bastide (1959, citado por ALMEIDA, 2010, p. 22) apresenta a existência de uma 

espécie de “tabu da cor”, aprendido desde o ensino básico no Brasil. O autor expõe que 

aqui é natural chamar os negros de “mulato”, “moreno” etc. Assim, a sociedade 

brasileira deu um jeito de encobrir ou amenizar a cor. Essa é uma forma, ainda atual, de 

retirar do sujeito negro o peso negativo e ofensivo, atribuído pelo sujeito branco, da cor 

que aquele carrega.  

É muito comum, diante do cenário de desprezo e estereótipos, o sujeito negro ser 

levado “a desejar, invejar e projetar um futuro antagônico em reação à realidade de seu 

corpo e de sua história étnica e pessoal” (SOUSA, 1983, p. 7). Só a partir do momento 

que o negro percebe a autonomia de seu corpo ele pode construir um discurso sobre si. 

Após isso não existirá mais a busca pela “correção” ou adaptação de seu corpo e 

pensamento ao do sujeito branco, mas sim a busca pelo reconhecimento da cor que se 

carrega.  

A trajetória da mulher negra brasileira não está desvinculada de todo o processo 

demonstrado acima. Dentro da sociedade colonial a mulher negra foi apresentada como 

peça fundamental. O principal papel social da mulher negra era a servidão e produção.  

Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que nos deu de mamar. Que 

nos deu de comer, ela própria amolegando na mão o bolão de comida. 

Da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de 
mal-assombrado. Da mulata que nos tirou o primeiro bicho- de- pé de 

uma coceira tão boa. De que nos iniciou no amor físico e nos 
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transmitiu, ao ranger da cama-de-vento, a primeira sensação completa 

de homem. Do muleque que foi o nosso primeiro companheiro de 
brinquedo. (FREYRE, 2003, p. 346) 

 De um lado, tinha-se as "mães-pretas, amas de leite, negras cozinheiras e 

quitandeiras”
3
 que sustentavam as exigências dentro do ambiente doméstico colonial. 

De outro lado, a negra mais jovem que atendia as necessidades sexuais dos senhores. 

Um ponto indispensável para entender o estigma da mulher negra como objeto sexual é 

o fato, retratado por Gilberto Freyre, da iniciação sexual forçada dos filhos de senhores 

por negras e as chamadas “mulatas”.  

Foi da inferiorização, da redução da mulher negra a condição de coisa e da 

exploração sexual, que a miscigenação deixa de ser vista como algo negativo, como nas 

teorias deterministas, e passa a ser celebrada. Assim sendo, a defesa da miscigenação é 

o ponto alto do livro Casa Grande & Senzala.  

A mulher negra hipersexualizada é diretamente ligada à promiscuidade social, 

sendo colocada com um papel fundamental, como coloca Almeida (2010, p. 27), “(...) 

papel mediador nas relações de reciprocidade racial-sexual-afetiva entre brancos e 

negros.”. 

A escassez de mulheres brancas criou zonas de confraternização entre 
vencedores e vencidos, entre senhores e escravos. Sem deixarem de 

ser relações – a dos brancos com as mulheres de cor – de ‘superiores’ 

com ‘inferiores’ (...). A miscigenação que largamente se praticou aqui 
corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado 

enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a 

senzala. (FREYRE, 2006, p.33). 

Giacomini (2010, p. 28), discorda de Freyre. Para a autora as relações entre 

mulheres negras e senhores não foram “suaves” ou recíprocas. O que aconteceu foi a 

apropriação do corpo negro para o trabalho e exploração sexual.  

A literatura brasileira apresenta um estereótipo representativo da negra 

quitandeira é a Tia Anastácia, personagem de Monteiro Lobato, inspirada na cozinheira 

e ama dos filhos do autor. Na televisão brasileira é naturalizada a imagem da mulata a 

cada carnaval. O maior conglomerado midiático brasileiro tem, desde 1991, a 

Globeleza, representação mais clara da negra, fruto da miscigenação e promiscuidade 

sexual imposta a essa mulher. A única vez em que a Globeleza foi representada por uma 

negra retinta, essa foi distanciada da mídia, não foi uma celebridade como todas as 

outras e acabou por ser retirada do principal símbolo do carnaval brasileiro
4
.  

                                                
3 Gilberto Freyre, 2003, p. 343.  
4 Nayara Justino, globeleza em 2014. 
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A exploração sexual, que não faz parte do sistema escravocrata, é só parte da 

outra apropriação do escravo por parte dos senhores. Almeida (2010, p.30) sintetiza 

muito bem o motivo usado para a ocorrência dos estupros as negras. 

A exaltação sexual da escrava e o culto à sensualidade da mulata parecem 

servir como “função justificadora” aos ataques sexuais e estupros que 

vitimavam as escravas (Giacomini, 1988, p.66). 

 Carlos A. Hasenbalg escreveu, ainda nos anos oitenta, sobre os negros na 

publicidade e mídia, onde ele apresenta as identidades do negro definida pelo branco, 

que são de dois tipos: a pública e a privada. Se atendo ao último tipo, que apresenta 

duas características, a consciente e a inconsciente, aqui será usado o plano mais 

inconsciente da identidade privada que corresponde a esteriotipação dos papéis e 

lugares do negro, assim como na escravidão e assim como nos dias atuais.  

 Nesta dimensão o negro é o trabalhador braçal, não ou pouco qualificado, ou o 

negro que ascendeu socioeconomicamente, mas sempre pelos meios que lhes são 

legítimos. Este grupo terá uma imagem positiva, como é definido por Lélia Gonzalez no 

trecho a seguir, mas essa imagem continua a carregar os atributos relacionados ao 

corpo, “vigor e resistência física, ritmo e sexualidade”. 

As imagens mais positivas vistas das pessoas negras são aquelas que 

representam os papéis sociais atribuídos pelo sistema: cantor e/ou compositor 

popular, jogador de futebol e ‘mulata’. Em todas estas imagens há um 

elemento em comum: a pessoa negra é um objeto de divertimento. (1982, p. 

107) 

A forma como foi construída a imagem do negro tem reflexos na distribuição 

dos recursos no Brasil até hoje. A desigualdade e seus efeitos são reafirmados pela 

persistência da diferença racial no acesso a serviços e posições sociais, por exemplo. 

Sendo essa uma consequência da contínua atuação de mecanismos que produzem e 

reproduzem a desigualdade nos mais variados setores da vida. O peso da desigualdade 

racial é afirmado e evidenciado pelas estatísticas. Essa é uma forma de demonstrar que 

os fatores históricos construídos antes e após a abolição têm reflexos nos dias atuais e 

terão reflexo na forma como a negra se vê, se relaciona, se identifica e se constrói. 

As mulheres negras passaram por um grande processo de violência física, sexual 

e psicológica e que apesar dos anos passados continuam a ser a maiores vítimas de 

violência no país. Estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) 

demonstra o mapa da violência às mulheres em 2015 no Brasil, o primeiro fator levado 

em consideração é “A cor das vítimas”, e o resultado é o reflexo da violência histórica e 

institucionalizada a mulher de cor. Entre 2003 e 2013 os homicídios de brancas teve 

queda de 9,8%, já com as mulheres negras ocorreu um aumento de 54,2%. 
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A imagem da mulher negra como um objeto sexual, promiscua e não pertence ao 

mundo amoroso, romântico e da união estável é atual. A raça é um fator na escolha dos 

parceiros sexuais. Em 2010, segundo o IBGE, 69,3% dos casamentos se deram entre 

pessoas da mesma cor/raça, sendo que em 2000 era de 70,9%, caso esse índice não fosse 

influenciado pela raça, esse deveria ser de 50%. As mulheres negras aparecem como 

53% das mulheres são solteiras no Brasil.  

Logo após a abolição, as mulheres negras foram a base de sustentação de suas 

famílias, trabalhavam como empregadas domésticas e outras negras se submetiam a 

prostituição. O reflexo desse contexto aparece nas estatísticas, as negras estavam em 

maioria com 56,1% em 2010, enquanto as mulheres brancas são 35,6% da presença, 

segundo pesquisa do IPEA de 2013. 

6. Lemonade: a solidão que tem o peso do Atlântico 

No dia 23 de Abril de 2016, a artista pop Beyoncé lançou Lemonade. Um álbum 

visual com treze faixas que são acompanhadas por um filme de uma hora. Com músicas 

denominadas potentes e por vezes melancólicas, Lemonade abarcou assuntos da história 

afro-americana, da escravidão, religiosidade e mulheres negras. 

O lançamento do álbum foi feito pelo canal HBO e em seguida, músicas e 

vídeos, foram disponibilizados na plataforma musical Tidal. Depois de dois dias, dia 25 

de Abril, Lemonade pôde ser adquiro pelos usuários da Appel, pelo ITunes Store, e logo 

depois na Amazon. Da forma como o albúm foi lançado à produção, Beyoncé escreveu e 

coproduziu todas as músicas de Lemonade, mostrando novamente ter domínio sobre o 

mercado fonográfico.  Se a celebridade é uma mercadoria que instiga a todo o momento 

o consumo, o processo de lançamento do álbum num streaming é um reflexo desse 

pensamento. No ano de 2015 o streaming foi o responsável por desbancar os demais 

modelos de consumo fonográfico.  

Logo após a chegada do disco no Brasil foi perceptível a movimentação de 

mulheres que usaram das redes sociais como forma de se expressar sobre essa “jornada 

de autoconhecimento e cura de todas as mulheres”, como anuncia o próprio Tidal, 

fazendo referência ao álbum. Sites como Blogueiras Negras demonstraram análises 

sobre as novas músicas da cantora, elas enxergaram ali muito mais do que um desabafo 

sobre as possíveis traições do Jay-Z, elas viram a representação de experiências 

coletivas vividas pelas mulheres negras, o contexto de abandono, traições, violência, 

solidão, força e redenção.  
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O discurso de todo o álbum se edifica sobre a crença na autenticidade de uma 

narrativa pessoal, pesada e compartilhada por muitas pessoas. Além de relacionarem o 

discurso da cantora como a voz falando pelas mulheres negras e pelos seus sofrimentos 

e dores, fazendo com que a Beyoncé seja valorizada por uma “performance pública” 

que parece estar pouco interessada no lucro (JORGE, 2014, p. 27). Ao longo dos 

capítulos apresentados a história, supostamente, pessoal da Beyoncé é muito complexa, 

o que gera mais “pontos de identificação para diferentes audiências” (JORGE, 2014, p. 

27). Lemonade é um convite para entrar na intimidade da Beyoncé.  

Segundo Morin (1962, p. 101), conforme citado por Moreira e Rios (2016, p. 4), 

existe duas identidades empregadas ao o que ele chama de “olimpianos”, dados pela 

cultura de massa. Ao mesmo tempo em que acontece a identificação com a celebridade, 

existe a projeção de nossas vontades a essas personalidades, identificação essa que 

acontece conforme cresce a presença da celebridade na mídia.   

Para iniciar a discussão de algumas músicas presentes no álbum Lemonade, é 

importante ressaltar que não se pretende aqui tornar a mulher negra como um ser 

universal, único e sem qualquer distinção histórica, econômica, social e cultural. A 

tentativa do presente trabalho é apenas situá-la em algumas relações sociais que se 

sobressaem, seja através da literatura ou dos dados. 

 Lemonade foi colocado como as etapas do processo de luto, que existe em 

decorrência da traição do marido a sua mulher, outro ponto a causar identificação com a 

celebridade, que apesar de ser uma mulher tão poderosa, pode passar pela mesma 

situação que milhares de mulheres fãs da cantora passaram, passam ou vão passar.  

O álbum foi dividido em doze capítulos, são eles: Intuição, Negação, Raiva, 

Apatia, Vazio, Responsabilização, Reforma, Perdão, Ressurreição, Esperança e 

Redenção. Não se faz necessária a observação de cada música para perceber um ciclo, 

presente nas traições, nem um pouco libertador. Quando colocado na situação histórica 

da mulher negra, se torna problemático, reforçando estereótipos que não beneficia essa 

parte da população.  

No primeiro capítulo, chamado Intuition a música Pray you catch me retrata as 

primeiras desconfianças de traição de uma mulher, encenada pela Beyoncé. Tanto na 

introdução quanto na música é presente a sensação de que tem algo errado nessa 

relação, a cantora fala que tentou fazer de seu companheiro uma casa, mas em seguida 

faz a observação de que a traição dos homens de sua família são recorrentes. 
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É a mulher que carrega o peso traição, medo, solidão e abandono por mais de 

uma geração. Sem ter a quem recorrer, em quem se apoiar, mesmo sem ter as provas 

concretas, afinal, na música Beyoncé reza para pegar o marido sussurrando, essa mulher 

negra chega ao ponto de ficar no alto de um prédio e se joga.  

Essa sensação antecede a negação, presente no segundo capítulo do álbum, 

intitulado Denial, representada pela música Hold up. Beyoncé fala dos sacrifícios que 

fez e das mentiras que contou a si mesmo em um relacionamento em que ela já sabia da 

traição, ela tem certeza da infidelidade.  

 Um estereótipo afirmado e renovado em Hold up é o da mulher negra raivosa. A 

negra descontrolada, guiada pela emoção, com o desejo incontrolável de monitorar a 

vida do homem negro, de seus filhos e da comunidade a que pertence. Renovado porque 

a referência dessa mulher sempre fica para a negra retinta, Beyoncé acaba 

correspondendo mais a negra hipersexualizada, mas que mesmo assim sente uma raiva 

grande, normalmente apresentada como sem grandes motivos para tal comportamento. 

O terceiro capítulo é uma extensão de Hold up, intitulado como Angry a música 

Don’t Hurt Yourself é um rock que demonstra toda a raiva que Beyoncé sente por ter 

sido traída. Ela grita, luta, briga, encara, xinga, diz que vai se vingar e que vai sair com 

outro cara. Ainda assim, ela parece fazer de tudo para que ele volte, terminando a 

música deixando claro que ainda está casada com ele, caso aconteça isso novamente aí 

sim ele perderá a esposa, if you try this shit again, you gon lose your wife. 

O terceiro capítulo contém um trecho do militante Malcom-X, onde é 

evidenciada que a pessoa mais desrespeitada, desprotegida e negligenciada nos Estados 

Unidos é a mulher negra. Podendo existir a interpretação de que a raiva não é só pela 

traição, mas também por todo o processo histórico de violações que negras 

passaram/passam. O estereótipo da mulher negra raivosa não deixa os fãs perceberem 

que Beyoncé, como mulher negra, tem apenas uma reação legítima diante das 

circunstancias injustas e de maus-tratos passada de geração a geração.  

Nos próximos capítulos a cantora continua a passar pelos estágios do luto, sente 

apatia, o vazio, o perdão, a esperança e chega a sétima música, depois de tanto se 

perguntar onde errou, dizer que seria capaz de submeter-se a escuridão e que juntos 

poderiam mover montanhas, na sétima música Love Drought. Beyoncé o perdoa, na 

oitava música Sandcastles, comenta que não consegue esquecer esse amor, fala que nem 

toda promessa funciona, afinal, ela voltou para ele.  
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A música All Night, presente no capítulo Redemption, concluí todo o ciclo de 

traição no mesmo lugar onde começou. No vídeo estão as imagens de Beyoncé e sua 

família, que mesmo depois de vivenciar e fazer os fãs se identificarem com cada ponto 

dessa história narrada em quase uma hora de vídeo termina com a redenção, onde a 

cantora chega a colocar que o torturador dela, virou seu remédio. 

7. Considerações Finais 

O final dessa história poderia ser outro. A mulher negra que não está presente do 

papel de vítima, destinado a ela, e consegue alcançar sua altoestima e autoaceitação. 

Concluir essa narrativa cheia de imagens e palavras doloridas, para qualquer mulher, 

com a família e na sua casa não parece como um meio adequado para se obter a 

verdadeira ressurreição e a cura de tantos traumas. Sendo necessário relembrar que a 

narrativa de Beyoncé é passada num mundo ficcional, onde a cor das mulheres negras 

foi demonstrada e explorada em muitos nuances. 

Sendo Beyoncé uma figura tão representativa para os negros, crianças e adultos, 

reviver todo o histórico de dores das mulheres negras, o silêncio, a solidão, o sentimento 

de culpa, humilhação e raiva a cantora prefere acreditar na mudança do parceiro e não 

ser a “culpada” pela separação de sua família. 

É mais que positivo existir uma voz pública, de grande alcance e repercussão 

para que a luta pela liberdade seja propagada e alcançada pelas diversas mulheres que se 

identificaram com o último trabalho da cantora, mas da forma como foi colocado não 

aparenta trazer ou demonstrar o fim da exploração e dominação. 

Não foi a Beyoncé que errou, mas por suas palavras. A partir da análise do 

álbum sabe-se que foi ela que mudou, se adequou, sacrificou, buscou a reconciliação e 

perdoou. Enquanto o homem permaneceu onde estava, sem apresentar qualquer 

mudança efetiva no intuito de acabar com a violência psíquica que essa mulher passou. 

Pelo menos isso não foi demonstrado em Lemonade. Como coloca Bell Hooks (2016):  

Se a mudança não é mútua então a dor das mulheres negras pode 

ser ouvida, mas na realidade os homens continuarão infligindo 

dores emocionais às mulheres (nós podemos ver de fato nas 

imagens de cuidado com Jay-z concluindo o fim da narrativa). 

 Somente quando as mulheres negras passarem por um longo processo de 

reconhecimento de si e construção do amor próprio, será possível a recusa do papel de 

vítima. Só assim a música Freedom de Beyoncé fará sentido, quando a liberdade existir 

no sentido mais amplo possível.   
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