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Resumo 
 
Este artigo tem o intuito de abordar a fluidez da identidade do sujeito na pós-modernidade,               
que tem entre suas maiores influências a mídia. O objeto deste estudo de caso foi a cantora                 
Taylor Swift e suas diferentes mudanças de identidade, desde o ínicio de sua carreira até seu                
mais recente álbum. Por ser uma mulher na mídia, em geral, teve sua vida espetacularizada               
como forma de entretenimento e, a partir de certas situações, passou a adotar os estereótipos a                
ela designados. 
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Introdução 
 

Antes indiscutível na modernidade, a identidade passou a ser objeto de estudo na             

pós-modernidade. Quem somos e no que acreditamos, é fruto de uma constante            

transformação. Segundo Bauman (2005), vivemos no que ele chama de uma sociedade            

líquida, na qual os sujeitos mudam suas ações e identidades em um tempo mais curto do que                 

o necessário para a consolidação de seus hábitos. A partir do surgimento das novas              

tecnologias, como o celular e as redes sociais, estamos impregnados em uma cultura             

imagética multimídia. Todos os dias ao ligar a televisão, somos bombardeados por imagens e              

vídeos. A mídia nos ensina como devemos nos comportar, o que pensar, como agir, o que                

temer, e até mesmo, quem queremos ser (KELLNER, 2001).  

1 Exemplo: Trabalho apresentado na IJ08 - interfaces comunicacionais do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sul, realizado de 31 de maio a 2 de junho de 2018. 
2 Estudante de Graduação, 5º período do curso de Jornalismo da UNOCHAPECÓ, email: julianebee@unochapeco.edu.br 
3 Orientador do Trabalho, Doutorando em Ciências da Comunicação, Mestre em Comunicação Social. Professor do curso de                 
Jornalismo da UNOCHAPECÓ email: hjs@unochapeco.edu.br 
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A vida passa então a ser um “rio” com fluxo moldado de acordo com os contextos de                 

seus acidentes geográficos. Em seu percurso, depara-se com incertezas e dúvidas acerca de             

que caminho seguir e a velocidade para fazê-lo. O medo do esquecimento e, principalmente,              

de não conseguir deixar uma marca no mundo é o dilema de muitos indivíduos. O tempo é                 

curto. Em um piscar de olhos as pessoas e as coisas perdem sua utilidade. A sensação do                 

tempo ou de não conseguir acompanhá-lo é constante. A necessidade de constante mudança e              

renovação da identidade pode ser caracterizada como um reinício. A morte do “antigo eu”,              

para a criação do novo, que se adeque novamente aos modelos impostos pela sociedade é               

comum os sujeitos se adaptam com essa metamorfose contínua. 

 

A vida numa sociedade líquido-moderna não pode ficar parada. Deve-se          
modernizar-se (leia-se: ir em frente despindo-se a cada dia dos atributos que            
ultrapassaram a data de vencimento e desmantelamento, repelindo as         
identidades que atualmente estão sendo montadas e assumidas) ou perecer.          
(BAUMAN, 2005, p. 9). 

 

Para analisar a desconstrução de identidades do sujeito no século XXI, a cantora             

estadunidense Taylor Swift foi o objeto deste estudo de caso. Desde sua primeira aparição na               

mídia, no ano de 2006, até seu mais recente álbum, em 2017, a artista passou por diversas                 

fases em sua carreira. De menina frágil a mulher empoderada, a mídia, que acompanhou de               

perto seus passos, tem papel importante nas mudanças enfrentadas por Swift. Mesmo estando             

do outro lado da cultura da mídia, as celebridades também são julgadas por seus atos e                

passam a ter sua vida cotidiana espetacularizada como forma de entretenimento. A imagem             

do sujeito Taylor passa por uma transformação constante que torna difícil distinguir qual é a               

identidade da artista ou quem ela é. Este estudo de caso se desenvolve investigando a história                

recente da cantora vinculando algumas percepções semióticas, vinculando-as à luz de teorias            

da pós-modernidade. 

 

Identidade fragmentada 

Taylor Swift passou pelo o que Bauman (2005) caracteriza como “destruição criativa”.            

Ao longo dos anos, a cantora mudou seus velhos hábitos e características para dar lugar ao                

novo, antes de ser esquecida pelo público e pela mídia. Porém, é importante destacar que as                

chances de conseguir este feito pertencem àqueles que circulam no topo da pirâmide do poder               
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global, como é o caso da cantora, que já ostentou o posto de “pessoa mais seguida” do                 

Instagram e foi a primeira mulher a vencer por duas vezes o Grammy de melhor álbum do                 4 5

ano. 

 
Para se livrar do embaraço de ser deixado para trás, de ficar preso a algo               
com o qual ninguém mais quer ser visto, de ser pego cochilando e de perder               
o trem do progresso em vez de viajar nele, você deve ter em mente que é da                 
natureza das coisas exigir vigilância, não lealdade. No mundo         
líquido-moderno, a lealdade é motivo de vergonha, não de orgulho.          
(BAUMAN, 2005, p.17) 

 

Uma das mudanças mais notáveis na cantora foi a mudança de sua identidade visual,              

representada na troca dos cabelos encaracolados para lisos. A ação pode ser interpretada             

como o amadurecimento de Swift. A passagem da menina para a mulher. A artista é               

conhecida por compor letras sobre situações vividas por ela de cunho amoroso, então a              

inocência, antes presente na maioria de suas músicas, deu lugar a outros sentimentos, ainda              

mais explorados nos álbuns seguintes. A busca pelo “príncipe encantado” ficou no passado.             

Em seu último álbum, por exemplo, Swift destila a acidez de sua nova personalidade: a de                

garota má que não se importa com as críticas da mídia e dos haters. O contraponto de                 

temáticas e de visualidades do álbum de abertura para o mais recente já dá ideia do contraste                 

que procuramos entender. 

 

“American sweetheart”  

Aos 12 anos, Taylor Swift ganhou um violão de presente de seus pais e aprendeu a                

tocá-lo sozinha. Em entrevistas, ela relatou que gostava muito de escrever poesias e que, após               

seu primeiro contato com o instrumento, elas logo se transformaram em composições. Suas             

primeiras letras, escritas dos 14 aos 16 anos, falam sobre amor e família. Para Kellner (2001),                

a cultura veiculada pela mídia fornece o material para que as pessoas possam forjar sua               

identidade. No caso de Swift, é possível perceber em seu álbum de estreia, “Taylor Swift”, a                

influência de outros nomes femininos do country norte-americano, como Faith Hill e Shania             

Twain.  

4 Em 2015, a cantora Selena Gomez ultrapassou Taylor Swift por uma diferença de 200 mil seguidores. 
5 O Grammy é uma premiação musical americana, considerada o Oscar da música. Taylor Swift recebeu o 
Grammy de melhor álbum do ano por "Fearless", em 2009, e "1989", em 2015. 
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Como o interesse público tende a ser reduzido à curiosidade sobre a vida das pessoas               

públicas e a confissão de sentimentos privados, quanto mais íntimos, melhor (BAUMAN,            

2001) o público e a mídia logo se interessaram pela garota inocente vinda do interior que                

escrevia sobre seus sentimentos. Em seus primeiros anos de carreira, Swift refletia a             

expressão “american sweetheart” (queridinha americana), sendo muitas vezes identificada         

assim pela imprensa. Seu estilo era romântico, com roupas claras, principalmente vestidos.            

No clipe de Love Story, música do álbum “Fearless”, a cantora recria a história de Romeu e                 

Julieta, interpretando o papel da adolescente apaixonada. Em cena, a cantora usa roupas             

medievais, como as de uma princesa, reforçando o estereótipo ganhado pela mídia (Figura 1).  

 

 

Figura 1: cena do videoclipe de Love Story  

Fonte: Captura de tela do YouTube.  
6

 

As músicas do primeiro álbum, “Taylor Swift”, falam sobre experiências adolescentes,           

como é o caso do single de estreia, Tim Mcgraw. A letra reflete a despedida de um amor e as                    

coisas que lembram a pessoa. Já Teardrops on My Guitar, retrata o sentimento de ser vista                

apenas como uma amiga. Picture to Burn foi escrita sobre como se vingar de uma traição.                

Todas as letras foram inspiradas em fatos reais vividos por Swift. O fato da cantora ser uma                 

6  Captura de tela, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8xg3vE8Ie_E  
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celebridade, mas demonstrar que também passa por problemas reais, foi uma peça importante             

para que o público se identificasse com ela. 

A expectativa para o segundo álbum foi grande, pois a mídia ansiava saber o que a garota                 

que escrevia sua autobiografia em quase todas as músicas faria, ou sobre quem falaria. A               

sonoridade do álbum “Fearless” ainda era country e o estilo da cantora continuou o mesmo.               

A música Change, fez parte da trilha sonora da seleção americana nas Olimpíadas de Pequim,               

em 2008. Também integram a tracklist as músicas Love Story, White Horse e You Belong               

With Me. A última, responsável por episódio que marcou a carreira de Swift. 

O clipe de You Belong With Me foi indicado em 2009 ao MTV Video Music Awards                

(VMA) de melhor clipe feminino. No clipe, Swift interpreta uma garota que nutre sentimentos              

pelo seu vizinho, mas ele namora a garota mais popular do colégio e ela fica apenas na                 

arquibancada. No fim, eles ficam juntos, como nos contos de fada. A cantora venceu a               

categoria, e o prêmio foi entregue pelo rapper Kanye West. Porém, na hora de seu discurso                

de agradecimento, West tirou o microfone das mãos de Swift (Figura 2), e disse: me               

desculpe, Taylor, mas o clipe da Beyoncé era melhor. 

 

 

Figura 2: Kanye West interrompe o discurso de Taylor Swift no VMA 2009 
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Fonte: Rolling Stone  

7

 

Estereótipo reforçado pela mídia 

Bauman (2001) fala que a sociedade não busca líderes nas celebridades, e sim exemplos.              

O episódio no VMA, quando Swift teve o prêmio tirado de suas mãos por um homem, trouxe                 

pontos de identificação com o público que a assistia, como o machismo. A cantora, mulher e                

jovem, conquistou um prêmio importante, que só reforça a qualidade de seu trabalho, mas              

não foi suficiente. Ela ainda não era qualificada e precisava ser alertada de que seu material                

não era bom. Por quê não? Quem era ele para argumentar isso? Diante do desrespeito               

público, dezenas de telespectadoras se identificaram com Swift que, sem reação, deixou o             

palco em prantos, pois tinha sido humilhada em um dos dias mais importantes de sua carreira.                

A partir de então, a mídia passou a rotular Swift como a garota inocente que viu seu sonho                  

destruído em frente aos seus olhos.  

Ainda mais conhecida pela mídia depois do VMA, e com um público já formado, o               

terceiro álbum, “Speak Now”, vendeu 1 milhão de cópias em uma semana. A cantora, na               

época com 20 anos, passou a adotar tatuagens temporárias em seus shows e vestidos mais               

curtos e brilhantes. Por conta de ter produzido dois álbuns de sucesso com composições              

próprias, a mídia especulou se a cantora conseguiria escrever um terceiro. O álbum passou a               

mensagem para a imprensa: “fale agora”. Todas as músicas foram compostas pela cantora. O              

episódio do VMA não foi esquecido e Swift falou seu lado da história na música Innocent. Na                 

letra ela diz “Wasn't it beautiful when you believed in everything and everybody believed in               

you?” (Não era bonito quando você acreditava em tudo e todo mundo acreditava em você?). 

 

Transição para o pop 

A partir do quarto álbum, “Red”, é possível perceber a fusão da cantora com outros               

estilos musicais. O country deu lugar a outros ritmos, como o pop. Elementos como piano e                

guitarra elétrica podem ser percebidos. A exemplo, o single de estréia I Knew You Were               

Trouble, que se difere das músicas até então lançadas pela artista. No clipe, os cabelos               

7 Disponível em: 
http://rollingstone.uol.com.br/noticia/vma-2009-beyonce-leva-premio-principal-mas-protesto-de-kanye-west-ga
nha-holofote/#imagem0  
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encaracolados de Swift estão lisos, ela usa batom vermelho – remetendo ao título do álbum –                

e roupas escuras, identificando a nova fase da cantora, mais madura (Figura 3). As letras               

passam a ter co-autoria de outros compositores o que, segundo Swift, foi importante para              

ajudá-la a ter outras visões sobre suas experiências pessoais. Parcerias com outros artistas             

passam a integrar seu repertório, como nas músicas Everything Has Changed, com o cantor              

Ed Sheeran, e The Last Time, com Gary Lightbody, vocalista da banda Snow Patrol. A               

cantora também passa a convergir em outras mídias, como na trilha sonora dos filmes The               

Hunger Games e One Chance.  

Red também marca o início de uma nova tradição para a cantora. Ao longo de sua                

carreira, Swift priorizou a proximidade com seu público. Sua rede social de contato é o               

Tumblr, na qual a cantora posta suas poesias, fotos, opinião pessoal e interage com seus fãs.                

O lançamento do terceiro álbum aconteceu primeiro para os fãs e depois para o grande               

público. Através do Tumblr, a cantora escolheu algumas pessoas e realizou uma sessão em              

sua própria casa, para apresentar as novas músicas. Os fãs foram os primeiros a ouvir, com                

exclusividade. O ato reforça a imagem da cantora na mídia de responsável com o seu público                

e sua opinião. Estreitando também sua relação com os fãs.  

 

 

Figura 3: Fase mais adulta da cantora  
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Fonte: Taylor Swift Brasil  

8

 

Mas a identidade tende a ser formada ao longo do tempo, através de processos difusos.               

Ela permanece incompleta, sempre em construção. Para Hall (2006), o termo adequado seria             

identificação. No caso de Taylor Swift, suas primeiras letras falavam sobre suas vivências da              

época, porém, ao longo de seu amadurecimento profissional e pessoal, sua identidade foi             

modificada. A sonoridade de seu quinto álbum marca sua transição definitiva do country para              

o pop, e da menina para a mulher.  

O nome do disco, “1989”, é inspirado pelo ano de nascimento de Swift e pela cena                

musical da época. Madonna foi uma das cantora que influenciou a sonoridade do álbum. A               

guitarra elétrica e o piano se misturam a batidas eletrônicas e o violão, figura presente nos                

primeiros anos, é um mero coadjuvante nas músicas. O estilo da cantora passa a ser               

contemporâneo, com roupas fashionista e de grife. O cabelo continua liso, mas agora curto.              

As letras do discos continuam falando sobre a complexidade de seus relacionamentos, mas             

também dão lugar a críticas a mídia e como a imprensa se refere a ela, como é o caso das                    

músicas Blank Space e Shake it Off.  

Durante toda sua carreira, os relacionamentos de Swift pautaram a imprensa. Por escrever             

letras sobre suas experiências amorosas, a mídia passou a especular sobre que música seria              

para quem. Em seus onze anos de carreira, a cantora teve sua vida pessoal exposta, assim                

como seus relacionamentos. Swift passou a ser chamada de namoradeira pela mídia e pelo              

público. Na música Blank Space, ela diz “Got a long list of ex lovers, they'll tell you I'm                  

insane, but I got a blank space, baby and I'll write your name” (Tenho uma longa lista de                  

ex-namorados e eles te dirão que sou maluca, mas eu tenho um espaço em branco, querido, e                 

escreverei seu nome), uma crítica a forma que a mídia retrata seus relacionamentos. 

Bauman (2005) diz que a vida líquida significa constante autoexame, autocrítica e            

autocensura. Diferente dos últimos discos, em “1989” a cantora não aparece por completo na              

capa. Segundo Swift, ela não queria ser reconhecida por esse álbum, o objetivo era se               

reinventar. A capa, uma polaroid com o número 1989, alavancou as vendas da Polaroid              9

8 Disponível em: 
http://taylorswift.com.br/galeria/displayimage.php?album=2344&pid=66746#top_display_media  
9 O CEO da Polaroid, Scott Hardy, afirmou em entrevista que o número de vendas das câmeras retrôs para o                    
público jovem aumentou consideravelmente depois do lançamento de 1989. 

http://taylorswift.com.br/galeria/displayimage.php?album=2344&pid=66746#top_display_media
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Corporation. Tons pastéis são utilizados, seguindo a linha vintage iniciada por Red. Sua             

gravadora, antes exclusivamente country, passou a se denominar “sem gênero específico”,           

por conta da nova sonoridade da cantora. 

 

A antiga Taylor está morta 

Após se afastar das redes sociais por quase um ano depois de especulações sobre seus               

relacionamentos e escândalos envolvendo outras celebridades, Taylor Swift passou a evitar           

aparecer na mídia. Por esse motivo, seu retorno causou alvoroço na internet. Para Bauman              

(2005), o sucesso e o fracasso na corrida pela singularidade dependem da velocidade dos              

competidores. No caso de Taylor Swift, apesar de estar meses longe da vida pública, ela fez                

uso dos termos a ela designados pela mídia durante sua ausência, como estratégia de              

divulgação. Para lançar a primeira música do álbum: vídeos de uma cobra no Instagram. Para               

os fãs da cantora, as cobras sinalizavam um simples recado. Ela aceita o papel de vilã a ela                  

imposto e passa a adotar essa postura. “Não haverá explicação, apenas reputação”, alertou nas              

redes sociais. 

Se nos últimos álbuns Taylor Swift se distanciou ainda mais do estilo romântico do               

início de sua carreira, em “Reputation”, lançado em novembro de 2017, a cantora mata quem               

ela era, para dar lugar a uma nova Taylor. Em uma cena do clipe da música Look What You                   

Made Me Do, pode-se ler “aqui jaz a reputação de Taylor Swift” em uma lápide (Figura 4).                 

Em um trecho ela diz “The old Taylor can't come to the phone right now [...] 'cause she's                  

dead” (A antiga Taylor não pode atender o telefone agora [...] porque ela está morta). A                

narrativa pode ser interpretada como a morte de sua persona midiática. Sua reputação está              

morta e enterrada, então finalmente ela pode ser quem é. Assumindo uma nova identidade.              

Em Delicate, uma das faixas do álbum, ela afirma que está feliz assim.  
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Figura 4: "aqui jaz a reputação de Taylor Swift" 

Fonte: Captura de tela do Youtube  10

 

“Reputation” é um álbum pop que mistura elementos do synthpop e dubstep, com uma              

narrativa é oscilante, seja de ritmos ou personas, com foco em todos os acontecimentos pós               

seu afastamento da vida pública. São contradições, incertezas e reações exageradas,           

elementos que mesmo a nova Taylor não consegue deixar para trás.  

 

Considerações finais 

Por muitas vezes as chamadas celebridades parecem viver em sua própria bolha. O título              

parece afastá-los da realidade, transformando-os e divindades. Diferente de uma adolescente           

normal, a cantora Taylor Swift cresceu aos olhos do público e teve sua vida exposta em                

vários momentos. Separar o profissional e o pessoal é impossível para ela, especialmente             

quando seus maiores sucessos são exatamente aqueles que falam abertamente sobre sua vida             

privada. Seus relacionamentos inspiram suas composições e, de repente, os poemas da            

adolescência se transformaram em hits mundiais. 

Por meio desse estudo de caso a respeito da imagem da cantora, foi possível perceber que                

ela mudou diversas vezes sua identidade ao decorrer dos anos. Seja por conta de seu               

amadurecimento, bem como pela influência da mídia e dos fãs. No começo de sua carreira, a                

ainda desconhecida Taylor Swift era apenas uma menina vinda do interior que sonhava em              

levar sua música para multidões. Conforme ganhava notoriedade da mídia, passou a adotar             

outras identidades, que refletiam o que ela que estava vivendo. 

10 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3tmd-ClpJxA  

https://www.youtube.com/watch?v=3tmd-ClpJxA


 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Cascavel - PR – 31/05 a 02/06/2018 

 

 
Sua singularidade e a forma de lidar com acontecimentos inesperados também foram            

abordados, a exemplo, o episódio no VMA, que tinha tudo para encerrar sua carreira. A               

artista conseguiu impulsionar sua fama ainda mais, saindo da imagem de “coitadinha”            

imposta pela mídia, para uma mulher que usou sua voz, e não ficou calada diante de uma                 

situação misógina. A vergonha estava em segundo plano, pois, como uma artista que possui              

uma legião de fãs, a responsabilidade de mudar a realidade de alguém que já passou por uma                 

ocasião de preconceito e não teve forças para reagir, falou mais alto. Ao se posicionar contra                

Kanye West, Taylor Swift representou não somente a ela, mas seus fãs.  

A individualidade é uma dádiva que muitos tentam alcançar e, assim como a cantora,              

estamos sujeitos a mudar de identidade. Todos os dias somos bombardeados com exemplos             

do que é certo e errado, o que está na moda e o que é brega. A mídia nos dita as regras de                       

como devemos ser e agir. No entanto, nossas ações não repercutem em sites e revistas. Temos                

o privilégio do desconhecimento. A fama trás notoriedade e dinheiro, mas pode muito bem              

destruir uma pessoa. No caso de Taylor Swift, ocasionou a morte de uma de suas identidades. 
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