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Resumo 

Neste artigo, nos propomos a analisar o discurso da cantora Sia em seu show no festival 

de música americano Coachella, realizado em abril de 2016 e a forma com que a 

cantora se utiliza do imaginário do interlocutor para construir sua identidade enquanto 

celebridade. Para a construção de nossa análise, nos valemos de estudos referentes à 

construção de celebridade, refletindo sobre o uso da análise de discurso. Como 

referencial teórico, destacamos autores como Zygmunt Bauman, Gabriel Cohn, Vera 

França e Eni Orlandi. 
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A forma como as celebridades são produzidas e consumidas é um assunto que 

desperta nos entusiastas da comunicação certa curiosidade. Podemos dizer que, ao 

longo dos anos, diversos autores dedicaram suas obras a entender quando a sociedade 

começou a tratar celebridades como pessoas célebres e como se deu esse processo, uma 

vez que as celebridades estão muito presentes em nosso cotidiano: seja na televisão, na 

internet, revistas ou jornais, estamos sempre em contato com algum tipo de celebridade 

da vez. Da mesma forma que tentamos entender como as celebridades são construídas, 

o discurso destas também se mostram como objetos a serem estudados, haja vista que 

a sociedade não consome somente a imagem de tal persona, mas também o seu 

discurso. Desta forma, nos propomos, com este artigo, analisar o discurso da cantora e 

compositora australiana Sia Furler, e de que forma este se apresenta em seu show no 

festival americano Coachella, realizado em abril de 2016.  

Este artigo se desdobra de nosso trabalho de conclusão de curso de vertente 

monográfica, requisito para graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing  
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(ESPM-SP), apresentado em junho de 2017, intitulado DE VÍTIMA À VITÓRIA: Sia – 

presa pelo medo e liberta pelo mistério. Neste artigo, iremos focalizar nosso estudo na 

análise de discurso, que se demonstrou essencial para que pudéssemos traçar uma linha 

teórica ao analisarmos a vida e o discurso da cantora Sia. Partindo do entendimento de 

que, quando em público, a cantora não mostra seu rosto – de forma a encobri-lo com 

perucas ou pinturas – nos propomos a levantar uma hipótese sobre como seu discurso 

ajudou a construir sua persona midiática. 

 

Sobre as celebridades 

 

Desde os primórdios da sociedade, os homens e mulheres que lutavam para 

garantir a ordem social na comunidade em que viviam eram categorizados como heróis 

e vanglorizados para que seus atos perpetuassem pela história. Estes heróis da 

antiguidade possuem grandes características em comum com as celebridades como as 

conhecemos: unem tribos com interessem em comum. Desta forma, o significado de 

celebridade tomou diferentes rumos – Rojek (2008) e França (2014) explicam: o foco 

se transferiu do ato de celebrificar para o objeto a ser celebrificado. Rojek (2008) ainda 

demonstra a celebridade contemporênea como advinda da fama instantânea, uma vez 

que estão inseridas na sociedade líquida de Bauman (2001). 

Quando pensamos em celebridade, podemos associar este conceito como muito 

próximo da cultura de massas descrita por Morin (2011). Em sua obra, o autor se dispõe 

a analisar o que categoriza como novos olimpianos – personas que se utilizam da 

cultura de massas para se comunicarem, tornando cada movimento um acontecimento 

a ser levado a público e glamurizado. Esses novos olimpianos, que traduzimos neste 

artigo como as próprias celebridades contemporâneas, utilizam um “rosto de fachada” 

para se aproximarem do público receptor, que por sua vez idealiza e almeja a vida 

exposta por essas personas midiáticas a todo instante – seja no Instagram, Snapchat, 

Facebook, dando entrevistas em tapetes vermelhos de premiações ou sendo pegos de 

surpresa por paparazzis. 

Dessa forma, as celebridades se tornarem bens de consumo e podem ter sua 

fama consolidade de três formas, segundo Rojek (2008). A celebridade conferida é 

aquela que possui uma ocupação intrínseca de destaque na sociedade; a celebridade 
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adquirida é o título conferido a quem se destaca excepcionalmente na atividade em que 

exerce, como artistas ou atletas; e o terceiro tipo de celebridade é a que se estabelece 

por meio de grande exposição midiática, sendo necessário ficar a todo instante sob a 

mira dos holofotes. Desta forma, categorizamos a cantora Sia como uma celebridade 

adquirida, uma vez que seu trabalho como compositora e intérprete lhe garante um 

grande destaque na indústria.  

Para compor nossa linha de raciocínio, podemos ainda direcionar nosso olhar 

para os Estudos Culturais Britânicos (KELLNER, 2001), que nos propõe compreender 

as produções culturais que resistem à padronização imposta pela indústria. Aqui, o 

autor nos explicita que a cultura é comunicacional por natureza, e o que é diferente é 

tomado como aspecto vantajoso quanto à produção cultural. Ou seja, para os Estudos 

Culturais Britânicos, o diferente vende mais. Então, passamos a entender um pouco 

mais a estratégia midiática utilizada por Sia quando decide não mostrar seu rosto em 

público, que veremos logo em seguida. 

 

A TRAJETÓRIA DE SIA 

 

 Sendo filha de pais artistas, Sia sempre foi exposta à música e à cena australiana 

desde cedo. Iniciou sua carreira artística em 1997 na Austrália, como vocalista de uma 

banda de jazz, e alguns anos depois decidiu se mudar para a Inglaterra e viver com seu 

namorado. Porém, viu seus planos se desfazerem quando, uma semana antes da 

mudança, seu namorado falece em um acidente de carro. Devastada pela perda e 

buscando um recomeço, a cantora se muda para o país britânico mesmo assim, onde se 

juntou à banda Jamiroquai para continuar sua carreira.  

 Embora vocalista de alguns grupos durante a carreira, Sia nunca deixou de tentar 

sua carreira solo: ao mesmo tempo que se apresentava com as bandas das quais foi 

vocalista, a cantora lançou álbuns solo que fizeram sucessos medianos ao longo dos 

anos. Ainda assim, sua gravadora demandava uma agenda exaustiva de divulgação – 

entrevistas, turnês, premiações e toda a agenda necessária. Em contrapartida, Sia 

desenvolveu alguns problemas psicológicos com relação à fama: durante as turnês, se 

viciou em álcool, drogas e remédios para poder encarar o público, que era o que mais 

temia com relação à carreira de artista. O medo de ser julgada, apontada e exposta fez 
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com que seus problemas psicológicos se agravassem com o decorrer dos anos, fazendo 

com que a cantora perdesse a vontade de tentar a vida na indústria.  

 O ápice de sua desestabilidade mental acontece depois de sua música Breathe 

Me (Respire-me, em tradução livre) ter sido escolhida para fazer parte do episódio final 

da série Six Feet Under. A canção, parte de seu terceiro álbum de estúdio Colour The 

Small One, fez um estrondoso sucesso nos Estados Unidos e abriu as portas do mercado 

para Sia no país. Com isso, a divulgação e apresentações aumentaram, assim como seu 

pânico de público. A cantora, então, começa a pintar seu rosto e o rosto de sua banda ao 

se apresentar, como uma brincadeira, um refúgio para que seus anseios minimizassem. 

A cantora ainda lançou mais dois álbuns, até que não pudesse mais lidar com a fama – 

chegando a tentar o suicídio em 2010. Foi então, depois de seu quinto álbum de estúdio, 

que a quebra de sua imagem midiática aconteceu. 

 Depois de muito tentar superar sua instabilidade emocional, Sia decide dar uma 

pausa na carreira para que pudesse cuidar da saúde. Então, o amor pela música a trouxe 

uma nova perspectiva: a da composição. Compor para artistas do segmento pop se 

demonstrou extremamente fácil para ela, e ainda com a certeza de que não precisaria 

ficar sob os holofotes, se dedicou à composição de músicas para artistas como Rihanna, 

Beyoncé, Christina Aguilera e David Guetta. Guetta, inclusive, utilizou os vocais 

originais de Sia em sua canção Titanium (Titânio, em tradução livre) sem que a mesma 

soubesse. Ele não encontrou alguém que interpretasse a música tão bem quanto ela e 

enviou a faixa para as rádios mesmo assim. Dessa forma, Sia volta a chamar a atenção 

da indústria, uma vez que sua fama até então havia sido medíocre, quase ninguém 

conhecia a dona da voz da canção que fez grande sucesso em todo o mundo. 

 Sia ainda colaborou para outros artistas com sua voz, como Flo Rida em Wild 

Ones (Selvagens, em tradução livre) e, já sóbria, em 2013, conseguiu encontrar uma 

maneira de trabalhar com o próprio material em carreira solo como cantora – sem 

mostrar o próprio rosto quando em público. Com perucas gigantes ou mesmo de costas, 

conseguiu cumprir a agenda de lançamento de seu primeiro single do sexto álbum, 

Chandelier. A canção e o álbum fizeram grande sucesso, chegando a ser número um nas 

paradas americanas5 algo até então inédito na carreira da australiana. A curiosidade 

despertada nas pessoas de saber quem era a cantora por trás das perucas gigantes, como 

                                                 
5 Disponível em <http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2695265/Shes-gonna-swing- chandelier-

Hitmaker-stars-Sia-scores-number-one-album-US.html  >. Acessado em 10 Jul. 2017 

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2695265/Shes-gonna-swing-chandelier-Hitmaker-stars-Sia-scores-number-one-album-US.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2695265/Shes-gonna-swing-chandelier-Hitmaker-stars-Sia-scores-number-one-album-US.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2695265/Shes-gonna-swing-chandelier-Hitmaker-stars-Sia-scores-number-one-album-US.html
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vemos na Figura 1, se demonstrou como forma de diferenciação de Sia no mercado 

americano. 

Figura 1 - Montagem de fotos que mostra a diferenciação de imagem midiática de Sia do seu 

quinto para sexto álbum de estúdio como cantora solo. 

 

Fonte: Billboard, GoFugYourself (2016) 

 

 Dessa forma, a cantora se estabeleceu no mercado como alguém “sem rosto”. 

Seus videoclipes são performados por dançarinos que interpretam suas canções de forma 

dramática, sem qualquer participação de Sia além da voz cantando ao fundo. Suas 

performances se tornaram famosas, mas foi só depois do lançamento de seu sétimo 

álbum This Is Acting (Isso É Atuação, em tradução livre) que a cantora saiu em turnê 

pela primeira vez desde 2010. Performando músicas escritas para outras artistas e 

rejeitadas por elas, Sia compôs seu álbum mais recente sob a mesma ideologia do 

anterior: victim to victory (de vítima à vitória, em tradução livre). Em suas canções, é 

notável que percebamos a tradução de sua trajetória de vida, do papel de vítima até 

chegar na vitória – o estado atual em que se encontra, trabalhando em carreira solo, 

sóbria e sem precisar se esconder dos holofotes.  

 Essa ideologia se faz presente na maior parte de seu discurso como um todo, não 

só em suas letras – em entrevistas, o assunto sobre como ela superou os momentos 

difíceis é bastante recorrente. Dessa forma, a celebridade que Sia construiu durante os 

anos não se traduz em um rosto sofrido ou triste, afinal, para o público, ela não possui 

um rosto. Essa celebridade de Sia fala com seus fãs e os receptores de seu trabalho 

através de suas músicas. Dessa forma, tomaremos sua apresentação no festival 
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americano de música Coachella para que possamos analisar seu discurso a fim de 

entendermos melhor quem é a celebridade Sia e como as pessoas recebem este discurso. 

 

O discurso de Sia no Coachella 

 

Tomamos como base para nossa análise os conceitos apresentados por Manhães 

(2012) e Orlandi (2012) quanto a análise de discurso.  

A análise de discurso inglesa caracteriza-se pela ênfase no 

papel ativo do sujeito, daquele que utiliza pragmaticamente as 

palavras para fazer coisas, embora ela não descarte o fato de o 

sujeito estar obrigado a obedecer a imperativos linguísticos, o 

que implica um relativo assujeitamento. Entretanto, o sujeito é 

movido por uma razão que visa a fins específicos em situações 

específicas, datadas e determinadas. Para a consecução desses 

fins, apropria-se conscientemente da linguagem, de suas regras 

e procedimentos, e emite atos de fala. (MANHÃES, 2012, p. 

306) 

Para Orlandi (2012), 

 
Essa prática discursiva consiste em considerar o que é dito em 

um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um modo 

e o que é dito de outro, procurando escutar o não-dito naquilo 

que é dito, como uma presença de uma ausência necessária. (p. 

34). 

 

 Assim, nos baseamos na premissa de Orlandi (2012), de que o discurso está 

sempre incompleto, sujeito à outras interpretações. Para Manhães (2012), o discurso não 

possui um sentido próprio, mas sim está condicionado às ideologias que se apresentam 

no processo histórico-social em que as palavras são produzidas (ORLANDI, 2012, p. 

42). Dessa forma, ainda segundo a autora, qualquer sujeito que profere um discurso tem 

a capacidade de se projetar no interlocutor para antecipar as respostas que este vai dar e 

saber exatamente qual efeito produzir no ouvinte. Segundo a autora, “não são os sujeitos 

físicos nem os seus lugares empíricos como tal (...) que funcionam no discurso, mas suas 

imagens que resultam de projeções” (ORLANDI, 2012, p. 40). O imaginário, então, se 

faz essencial na construção do discurso, uma vez que os sentidos transcendem as 

palavras.  

 Os discursos são apenas um exemplar no processo discursivo – assim como no 

discurso de Sia suas músicas se demonstram apenas uma peça do todo. Da mesma forma, 

podemos separar então os papeis interpretados por Sia ao construir um discurso: quando 
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interpreta suas próprias canções, se torna sujeito, onde se constitui como autora e 

constrói o discurso baseado na sua própria experiência de vida; e quando escreve para 

outras artistas, exerce a função de autoria – apenas realiza o processo de construir a 

unidade de outros sujeitos, sendo que outras cantoras o interpretam. 

 Em sua performance no festival Coachella, Sia está exercendo seu papel de 

sujeito: cantando todo o repertório escrito por si mesma, ainda que algumas canções 

tenham sido escritas pensadas para outras cantoras. O show se configura da seguinte 

forma: Sia se encontra em um traje todo branco, parada no palco – com uma peruca 

encobrindo o rosto e um grande laço na cabeça. Na primeira canção, Alive, ela se 

encontra centralizada frente a uma parede branca, e no decorrer das canções, vai se 

deslocando para a esquerda, porém nunca em destaque. Este destaque dos holofotes do 

show fica com os dançarinos que interpretam suas canções no palco, haja vista que seu 

papel ali é apenas cantar. A decoração do palco também é toda branca, onde, nas duas 

laterais há dois telões que transmitem as coreografias e encenações que acontecerão ali. 

 Podemos perceber o uso do branco tanto no cenário quanto em suas roupas – ou 

seja, ali, o interlocutor pode imaginar o que lhe convém, conforme o discurso for sendo 

constituído. A projeção imaginária do interlocutor já começa a ser posta em prática 

desde o início – isso reafirma o discurso constante da cantora que não tem um rosto: o 

branco pode ser interpretado como uma ausência de cores ou a união de todas elas. A 

iluminação do palco é diferenciada em cada música conforme o que está acontecendo: 

em canções sobre depressão e tristeza, as luzes são de cores frias como azul ou roxo, 

chegando a serem diminuídas. Em canções mais dançantes, se faz presente o jogo de 

cores quentes e maior movimentação dos holofotes.  

 O fato de Sia “não interpretar” suas canções – colocamos aqui entre aspas pois a 

cantora o faz, uma vez que está presente no palco de forma visível o tempo todo, só 

não dança ou mantém contato visual com o público – nos leva a entender que existe 

um certo afastamento de sua persona da própria história, dando margem para que o 

interlocutor ouça as canções de forma a prestar mais atenção em letras e coreografias 

de seus dançarinos do que em si. 

 O show traz repertório baseado em seus dois últimos álbuns, os que mais fizeram 

sucesso nos EUA, e ainda em certo momento leva o interlocutor de volta ao período 

mais sombrio de sua vida com a canção “Breathe Me” (Respire-me, em tradução livre). 
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A maioria das canções, com exceção de “Cheap Thrills” e “Move Your Body” tratam 

sobre a trajetória de Sia para chegar até ali. Neste artigo, em específico, vamos analisar 

a canção que abre o show “Alive”. 

 O show inicia com “Alive”, cuja letra fala sobre “estar viva”. É como se a cantora 

se apresentasse ao público dizendo que estava viva – por mais que muitos tivessem 

achado que estava morta. No início da canção ouvimos: Eu nasci em uma tempestade 

de trovões / Eu cresci do dia para noite / Eu brinquei sozinha / Eu estou jogando por 

minha conta / Eu sobrevivi. . É uma autobiografia reduzida a períodos sombrios, que 

resultaram no desaparecimento de sua infância por precisar crescer rápido demais, sem 

a ajuda de amigos ou da família.  

 A performance da música é feita por uma pré-adolescente. A garota utiliza a 

mesma peruca, sem que esta esconda seu rosto, e um collant da cor de sua pele – como 

se estivesse nua e vulnerável. Enquanto Sia canta, a menina se joga pelo palco como se 

fosse a própria cantora. O refrão da música é bastante intenso. É apenas formado por 

duas frases “eu ainda estou respirando” e “estou viva”. Sia, aqui se utiliza da paráfrase 

(ORLANDI, 2012), e em tons cada vez mais altos, a cantora quer gritar para todos que 

está viva e continua aqui.  

Eu cometi todos os erros / Que você pode imaginar / Eu engoli, e engoli, e engoli 

o que você fazia / Mas você nunca notou que eu estava sofrendo / Eu sabia o que queria, 

fui e consegui / Fiz todas as coisas que você disse que eu não faria / Eu te disse que eu 

nunca seria esquecida / Eu sei que apesar de você / Eu ainda estou respirando. Durante 

este trecho de sua performance, a garota – que representa o “antigo eu” da cantora -  

aponta para Sia, como podemos ver na Figura 2. Esses movimentos são como para 

transferir toda a culpa ao seu eu atual. Dessa forma, ela não se desfaz da culpa, mas sim 

reafirma sua capacidade de dar a volta por cima depois de tudo o que passou.  

A canção termina com a frase “Eu estou viva!” cantada repetidas vezes em tons 

cada vez mais altos. O fato de ter escolhido a frase “eu estou viva” para dar inicio ao seu 

show reafirma todas as escolhas para proferir seu discurso até aqui – desde a escolha das 

cores até a forma de dançar das intérpretes. Se tivesse escolhido o oposto desta frase, 

“eu não estou morta”, nossa análise tomaria rumos diferentes. É por este motivo que se 

faz necessário analisarmos o contexto com que o discurso foi construído. Neste 

momento, apresentamos um quadro-resumo que tomamos a liberdade de adaptar da obra 
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de Almeida Jr. (2014), onde o autor condensa suas análises de forma sucinta e engloba 

o dito e o não-dito do discurso de seu objeto de análise.   

Quadro 1: resumo da análise da canção Alive. 
 
 

Título Alive (Viva) 

Refrão Eu ainda estou respirando / eu estou viva! 

Memória discursiva Sobrevivência 

Dito 
Luta pela sobrevivência, deixando as pessoas que achavam 

saberem que ela está viva. 

Não dito 
Passei por tantas coisas pelas quais eu podia ter morrido. 

(Pressuposto) 

 

 

Considerações Finais 

 

Neste artigo, nos propomos a fazer uma breve análise do discurso de Sia e de que 

forma ele foi condensado no festival Coachella. Percorremos temas pernitentes ao 

cenário comunicacional contemporâneo e demos ênfase na construção de celebridades e 

análise de discurso. Para isso, abordamos conceitos como celebridade (ROJEK, 2008), 

cultura de massas (MORIN, 2011) e cultura da mídia (KELLNER, 2001), assim como a 

análise de discurso (ORLANDI, 2012).  

Com a intenção de compreendermos um pouco mais sobre a forma com que o 

discurso de Sia foi construído, aprofundamos nossa discussão no festival americano de 

música Coachella, onde analisamos a canção “Alive” com base nos conceitos 

apresentados anteriormente e os elementos expostos por Sia em seu discurso. Pudemos 

verificar que Sia aproveita do fato de estar inserida na indústria cultural (COHN, 2007) 

para propagar seu discurso junto à cultura da mídia (KELLNER, 2001) – uma vez que o 

próprio festival e as plataformas em que foi transmitido se configuram como 

exponenciais midiáticos – dessa maneira, a cantora consegue projetar nos interlocutores 

a imagem que bem entende de acordo com o que está cantando.  
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Na maior parte das vezes, a imagem que Sia transpassa em seu discurso é a de 

alguém triste, agoniado, que não tem com quem conversar e projeta no interlocutor 

todos os seus anseios. A identidade de Sia, por fim, está nesse processo de identificação 

do sujeito trabalhado pelos interlocutores – a sua persona midiática é construída da 

forma que ela deseja que seja. Uma vez que “não tem um rosto” público, quem 

personifica é o interlocutor, da forma que percebe seu discurso. Já que seu rosto está 

encoberto, o trabalho de personificar seu discurso se dá por meio dos dançarinos, da 

iluminação do palco, das projeções e coreografias.  

Dessa forma, Sia continua a ser uma celebridade produto da indústria cultural 

da forma que encontra ser mais confortável. Essa fórmula se demonstra eficiente, uma 

vez que a curiosidade e o jogo de interpretação apresentado pela cantora move o 

interlocutor a consumi-la enquanto celebridade. Finalmente, ressaltamos que este artigo 

se trata de um desdobramento de um estudo já realizado sobre como a celebridade “sem 

rosto” de Sia se constroi e é consumida. Esperamos que as reflexões aqui apresentadas 

fomentem discussões futuras a respeito da construção de celebridades de diferentes 

tipos, assim como o questionamento sobre de que forma cada uma projeta seu discurso 

e como esses discursos são recebidos pelos interlocutores. 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA JR., Guy Pinto de. Corpos discursivos: dos regimes de visibilidade às 

biossocialidades do consumo. Organizadora: Tânia Hoff. Edição Única. Pernambuco: 

Editora UFPE, 2014. 

BAUMAN, Zygmunt. Tempos Líquidos. Edição Única. Rio de Janeiro: Joge 

Zahar Ed., 2007. 

COHN, Gabriel. Comunicação e culturas do consumo. Organizadora: Maria 

Aparecida Baccega. 1ª edição. São Paulo: Atlas, 2007. 

COUTINHO, Iluska. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. 

Organizadores: Jorge Duarte, Antonio Barros. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2012. 

FRANÇA, Vera, et. al. Celebridades no Século XXI: transformações no estatuto 

da fama. Edição Única. Porto Alegre: Sulina, 2014. 

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia – estudos culturais: identidade e política 

entre o moderno e o pós-moderno. Edição Única. Bauru: EDUSC, 2001. 



 

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

 

 

 

 

11 

MANHÃES, Eduardo. Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. 

Organizadores: Jorge Duarte, Antonio Barros. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2012. 

MORIN, Edgar. Cultura de Massas no Século XX: o Espírito do Tempo – 

Capítulo 1: Neurose. Tradução de Maura Ribeiro Sardinha. 9a Edição. Rio de 

Janeiro: Editora Forense Universitária, 2002. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de. Discurso - Princípios & Procedimentos. 8ª 

Edição. Campinas: Pontes, 2012. 

ROJEK, Chris. Celebridade. Edição Única. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 

SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Edição única. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 


