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Resumo 
 
O presente artigo coloca em xeque uma denúncia apresentada em vídeo, pelo jornalista 
Joseph Watson (2016), no qual ele critica a produção musical contemporânea, decretando 
seu estado de debilidade e falência enquanto projeto artístico. A partir de conceitos como 
mito e celebridade, indagamos: o objeto alvo da crítica não é arte e provocação? Diante da 
questão norteadora, o texto discute os limites entre a alta e baixa cultura e afirma que uma 
produção musical aparentemente grosseira pode esconder um mar de questionamentos 
sobre música, estética e imaginário. 
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Nosso artigo parte de uma vídeo publicado na internet pelo jornalista Joseph Watson 

(2016) no qual ele afirma que a música pop se transformou em um lamaçal de banalidades 

sonoras. Essa premissa nos direcionou a uma inquietante pergunta feita por Thornton 

(2015), que indaga: o que é um artista? A resposta a esse questionamento é extremamente 

complexa, escorregadia e cheia de caminhos. Mesmo assim, assumiremos um desses 

caminhos, não como sendo o correto, mas o mais interessante na perspectiva do presente 

texto. Como nós, Thornton reconhece que artistas não fazem apenas arte, e que o projeto de 

construção mítica em torno de si auxilia a valorizar o seu produto artístico, isto é, suas 

obras. Ela lembra que, enquanto os pintores do século XIX enfrentavam questões de 

credibilidade, Marcel Duchamp, figura emblemática do contestador movimento ante-arte 

dadaísta, provocou uma reviravolta no mundo das artes ao apresentar um urinol como obra 

de arte, no início do século XX. Os especialistas em arte daquele período afirmaram à época 

que aquele objeto cotidiano não era arte. A obra provocou um enfrentamento, questionando: 

se isso não é arte, diga o que a arte é? Ainda que coerente e perspicaz, desse momento em 

diante, uma ruptura, ou uma crítica séria e bem estruturada, poderia servir como álibi para 

que, aos artistas, fosse conferido um poder de designar qualquer coisa como arte. Thornton 

(2015, p. 9) entende que, “numa esfera na qual tudo pode ser arte, não existe nenhuma 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginário, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Docente e doutorando na FAMECOS/PUCRS, email: ticiano.paludo@gmail.com  
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medida objetiva de qualidade, de modo que o artista ambicioso deve estabelecer seus 

próprios padrões de excelência”. Para a autora, ser artista envolve a construção de uma 

identidade que depende de uma longa série de aptidões. 

 

No que tange ao estabelecimento de limites que situem os objetos como artísticos, 

podemos sugerir algumas questões. Por que um quadro possui moldura? Por que um palco 

possui altura? São artifícios para separar o que é arte do que não é arte. Mas, quando os 

limites da arte transbordam, perde-se a noção territorial da arte. Perde-se, em outras 

palavras, a sua moldura. Para compreender a questão, vamos recorrer ao texto de Simmel 

(2016 [1902]), no qual o autor defendia que a essência da obra de arte era um todo por sí 

mesmo, que não precisaria de uma relação com o exterior e sempre reconduziria suas 

correntes energéticas para o seu próprio centro. Simmel afirmava que a função da moldura, 

na obra de arte, consistia na simbolização e no reforço da dupla função do limite da obra de 

arte: excluía da obra todo o meio ambiente e, também, o espectador, e assim contribuía para  

colocar a obra de arte a uma distância necessária que tornasse possível o seu consumo 

estético. Nessa leitura, endendemos a estética como a experiência sensível com a obra.  

 

O músico e compositor Frank Zappa (1990) também discorreu sobre a questão da 

moldura, afirmando ser ela a coisa mais importante na arte. No caso da pintura, 

literalmente; para as outras artes, figurativamente. Ele disse que, na ausência da 

delimitação, não poderíamos saber onde acabava a arte e começava o mundo real. Traçando 

uma relação de proximidade entre molduras e fronteiras, sugerimos que romper uma 

fronteira na arte significa olhar para a tradição e seus limites e avançar por terrenos 

desconhecidos, recombinando técnicas, texturas e formas. Nesse sentido, é posível 

perceber-se a mistura de materiais, referências e ideias, e o intercâmbio de interfaces e 

suportes, o que frequentemente promove uma mestiçagem saudável que resultará em novas 

fronteiras, e assim, sucessivamente. Porém, esse rompimento saudável e criativo pode 

esconder, de fato, uma banalidade vazia, travestida de genial. 

 

A questão arde quando observamos o campo empírico da arte musical. Através de 

nosso contato profissional com o meio musical, por cerca de três décadas, percebemos que 

o mainstream (espaço simbólico aonde atuam os artistas com grande exposição midiática) 

tem, cada vez mais, iluminado projetos musicais vazios e colocado na sombra projetos 
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musicais realmente relevantes. Essa exclusividade não é só da música, estendendo-se por 

outros braços da cultura, como cinema e literatura, por exemplo. Se, no passado, os artistas 

trabalhavam arduamente para desenvolver seu projeto artístico, a cultura atual da 

celebridade parece provocar um esvaziamento do projeto, fazendo crer que o paradigma de 

Duchamp chancela qualquer pessoa a se intitular como artista. Para compreensão, 

definiremos o que entendemos por projeto artístico e por cultura da celebridade. 

 

O projeto artístico é entendido por nós como sendo a escolha adequada de uma 

linguagem para que a mensagem artística se propague e se efetive, e que ela seja fruto de 

esforço, pesquisa, dedicação e verdade artística. Linguagem, aqui, significa ideia em forma 

de expressão. Independente da linguagem e do texto (entende-se texto como texto 

propriamente dito, imagem, som ou um conjunto destes), lapidar-se uma obra artística exige 

preparo, e a arte deve servir para provocar no público uma grande catarse e uma grande 

reflexão, de forma previamente planejada, ainda que o resultado da arte seja sempre 

imprevisível. A verdade artística já foi definida por nós (PALUDO, 2010) como sendo uma 

proposta estética e conceitual de um trabalho artístico que seja sinônimo de autenticidade e 

verdade, ou seja, um encontro verdadeiro com o interior do artista e sua natureza artística. 

 

A arte diz respeito a uma inflexão que provoca reflexão. Se o projeto artístico não 

conseguir tal feito, entendemos que ele passa simplesmente ao plano da diversão, do 

entretenimento. A arte pode entreter, mas o entretenimento nem sempre será uma obra de 

arte. Também é prudente lembrar que, muitas vezes, até mesmo artistas experientes 

produzem projetos resultantes de grandes estudos que rendem poucos frutos e que obras que 

julgavam menores provocam um efeito macro na recepção, uma vez que a obra sempre 

acontece (ou não) na mente e no coração do público. 

 

Para compreender a celebridade e sua relação com a crítica estudada nesse artigo, 

necessitamos voltar no tempo. Na décade de 50 do século passado, Morin (1989 [1957]) 

desenvolveu um detalhado trabalho analisando as estrelas do cinema quanto ao seu poder de 

sedução e sua capacidade de disseminação de comportamentos copiados e cultuados. Estes 

seres ecoavam os mitos ancestrais (ELIADE, 2007), no sentido que forneciam paradigmas 

comportamentais que guiavam a existência humana. Saltando para o presente, Silva (2012) 

sugere que passamos da sociedade espetacular (DEBORD, 2007 [1967]), para a sociedade 
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mídiocre, um trocadilho intelectual entre mediocridade e mídia, uma era na qual obras e 

autores são soterrados por uma população que produz muito mais lixo cultural do que 

consegue consumir. 

 

Na sociedade midíocre, proliferam, não os mitos, mas as celebridades. Para Turner 

(2013), celebridades são aquelas figuras públicas, emergentes principalmente dos esportes e 

da indústria do entretenimento, com alto grau de exposição e celebração midiática. Em 

outras palavras, seres famosos. França (2014) apresenta o conceito de fama que, como ela 

afirma, deriva do latim fama, e pode ser entendido como o que se diz de alguém; voz 

pública. Portanto, a idea de fama ou famoso diz respeito à extensão e à repercussão de um 

acontecimento, objeto ou pessoa. A autora lembra que embora todo o ídolo seja uma pessoa 

famosa, o contrário não é verdade. França (2014, p. 18) afirma que a “(...) celebridade passa 

a nomear uma pessoa que, em razão de uma qualidade ou um feito, se torna digna de 

celebração, reconhecimento, reverência”. Hoje, celebridade é uma palavra utilizada tanto 

como substantivo, quanto como adjetivo, e carrega consigo a ideia de fama instantânea e 

passageira que, mesmo sendo efêmera, desperta certo tipo de idolatria. Portanto, trata-se de 

um comportamento de conhecimento, reconhecimento e culto. Quem sedimenta essa tríade 

é a mídia. A mídia é o oxigênio das celebridades, rotulo que não traz qualquer garantia de 

consistência ou durabilidade, uma vez que carrega consigo uma desconfiança, uma 

incerteza, como um parto com morte anunciada, logo adiante. 

 

Os mitos fornecem modelos de conduta, podem habitar, tanto o mainstream, quanto 

o underground (o que pulsa fora da grande mídia), tanto os caminhos iluminados, como os 

mais obscuros. Porém, aqueles que vivem no mainstream (ou que são trazidos das trevas 

para a luz espetacular), acabam provocando efeitos maiores, pois sua mensagem reverbera 

para um público cada vez maior. O vídeo analisado tece duras críticas à música pop. 

Portanto, é no meio pop que a crítica de esvaziamento se cria e se procria. Assim, 

precisamos definir o que se entende por meio pop. Silveira (2013, p. 9) lembra que a ideia 

de pop está enraizada em uma lógica de consumo capitalista, sendo compreendida como 

uma mercadoria cultural produzida “sob o imperativo do lucro, sobre o qual incide a 

expectativa de bons rendimentos financeiros”. Como todo produto capitalista, está 

submetida a uma estrutura de linha de montagem, produção em série e em larga escala. Isso 

implica que, para ser consumida pela massa, ela precisa ser vista pela massa. Então, nada 
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mais natural que esses produtos recebam uma iluminação viçosa (isto é, a luz mainstream). 

Precisam estar destacados em exposição para serem consumidos. Ser pop implica em ser 

visto. A cultura pop também abriga a diversão e o humor fácil. Quanto mais fácil, mais 

compreendido, mais propagado e mais consumido. Mais entretenimento, menos arte. 

 

Seguindo o raciocínio, Watson (2016) denuncia que estamos assistindo cada vez 

mais a um esvaziamento do projeto artístico musical do pop contemporâneo. Sua denúncia 

baseia-se em uma série de estudos que, somados, pretendem afirmar que a música popular 

nunca enfrentou um tempo tão obscuro como o atual. A conclusão dos argumentos aponta 

que estamos vivendo um período de trevas musicais. Para Watson, a música de hoje é 

maçante e homogeneizada. Sua afirmativa se pauta pela verificação dos hits3 dos últimos 

dez anos, indexados pela revista Billboard4, referência mundial em publicar esse tipo de 

ranqueamento. Analisando essas composições, percebe-se que as fórmulas musicais estão 

mais simplificadas e as letras mais débeis, em relação a períodos anteriores. Para 

compreendermos suas reivindicações, fomos atrás das citações apresentadas por ele, com o 

objetivo de conhecermos as fontes primárias e verificarmos se a sua denúncia é procedente, 

ou não. 

 

Watson (2016) cita que Dave Grohl, um dos músicos mais influentes da última 

década, também percebe esse traço agonizante. Grohl afirmara que, “se a música número 

um das paradas de sucesso é sobre a sua bunda, isso é um problema” (in: CHALKLEY, 

2014). Essa citação evocava uma crítica a cantoras como Nicki Minaj, que obteve, naquele 

ano, sucesso mundial com o vídeo da música “Anaconda”5 (TILLEY, 2014), no qual o seu 

traseiro era a temática central. Porém, não podemos esquecer que, mesmo a simplicidade 

apelativa pode ser um espelho social que provoca. E a arte é, dentre inúmeras coisas, um 

espelho social que provoca. Aqui, evidenciamos como a discussão é complexa, pois os 

limites entre a provocação estética e o puro apelo grosseiro confundem-se na nebulosa 

espetacular. Quem pode garantir que no fundo, a bunda de Nicki Minaj não é, de certo 

modo, uma prima distante do urinol de Duchamp? Ou ainda, se o pop é para ser o mais 

palatável possível, fácil e hedonista, não seria esse processo apenas um esvaziamento, mas 
                                                
3 Hit: fonograma com alto potencial promocional e comercial (PALUDO, 2010). 
4 Billboard é uma publicação norte-americana internacionalmente respeitada, que versa sobre o universo musical e é 
conhecida por publicar uma listagem com a parada de sucessos musicais populares. Site: <http://www.billboard.com> 
Acesso em 15/05/2016.  
5 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=LDZX4ooRsWs> Acesso em 18/05/16. Na data do acesso, contava 
com 589.999.591 views e 2.544.684 likes. 
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um encontro final com seu verdadeiro sentido e propósito? Será que quem julga, de fato, 

não deveria ser julgado? 

 

Seguindo a crítica apresentada, Watson afirma que se no passado, a música 

apresentava composições contestadoras, subversivas e ácidas, hoje o mainstream porpõe 

um marasmo amansado. Essa inferência sugere uma categorização dicotômica, como a 

apresentada por Eco (2001), dividindo a música em música de entretenimento e música de 

arte, sendo a primeira ligada a uma audição descompromissada, e a segunda, referente a 

uma audição que exige respeito e interesse. Para Watson, uma das explicações para o 

caráter repetitivo e banal da música diz respeito à debilidade da audiência, uma geração 

pautada pelo positivismo excessivo e pela falta de concentração em narrativas longas e 

complexas, uma geração super-estimulada pela abundante oferta de produtos culturais. 

Embora Watson reconheça que determinadas obras de ficção televisivas, com tramas mais 

complexas, consigam entreter o jovem público de hoje, relata que o mesmo não pode ser 

dito quando o assunto é a música. Uma das hipóteses que aponta seria que uma geração 

ansiosa como a atual precisa de formulas simplificadas e estímulos contínuos para manter o 

foco e a atenção ao que se escuta.  

 

Watson cita Pereira et. al. (2011), que apresentam um estudo comprovando que a 

exposição contínua a uma determinada música, independente de sua qualidade, promove 

uma gratificação cerebral maior do que a exposição a uma audição única de uma 

composição (pela primeira vez) que preencha os requisitos de qualidade julgados pelo 

ouvinte, mas com a qual ele não tem familiaridade. A conclusão desse estudo mostra que a 

repetição gera satisfação, mesmo que o objeto apresentado na repetição não corresponda ao 

gosto do ouvinte, ou se aproxime de suas preferências musicais. Ela pode estar associada ao 

prazer do reconhecimento. Portanto, um produto musical ruim pode ter sucesso desde que 

seja repetido com frequência, e que o ouvinte seja exposto inúmeras vezes à gravação, 

independente de o projeto artístico ser forte ou fraco. Como o mainstream se pauta pela 

repetição, parece alimentar esse ponto, adequadamente.  

 

Outra estudo referido por Watson é o de por Powel-Morse (2014), que analisou o 

grau de complexidade de letras de músicas que figuraram na parada de sucessos da 

Billboard nos últimos dez anos. O texto aponta um emburrecimento dos compositores 
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atuais, que criam letras que parecem ter sido escritas por crianças. Surge-nos mais uma 

dúvida: o minimalismo também não poderia cair nessa condenação? O retorno à 

simplificação total não significa penetrar no interior mais profundo do coração do pop? 

 

Mais uma crítica emerge quando Watson resgata o texto de Seabrook (2012) 

afirmando que, devido ao seu alto potencial de dispersão e falta de concentração, cada vez 

mais, as pessoas precisam de hooks musicais para continuarem concentradas em uma 

audição. Hooks são ganchos sonoros que procuram manter o ouvinte interessado durante a 

audição de uma peça musical, evitando que ele se disperse e perca o interesse no que está 

ouvindo. Esses ganchos (em inglês, hooks) são formados por uma combinação de letra, 

melodia e rítmo contagiantes, de fácil assimilação e memorização. Podemos interpretar o 

hook como uma matriz mimética (ARISTÓTELES, 2005 [330 a.C.]) simples com alto 

poder de replicação, gratificação e sedução. Utilizando o princípio aristotélico do prazer 

pela repetição, essas fórmulas musicais pretendem ser utilizadas como diferenciais 

poderosos na conquista de ouvintes ansiosos, com alto potencial de dispersão e 

desinteresse.  

 

Embora concordemos com as denúncias apresentadas, elas ainda não parecem 

suficientes para condenar a música de hoje. Afinal, existe muita música sendo produzida 

fora dos domínios do mainstream, e talvez o mainstream tenha sempre se interessado por 

artistas que falem com a média da população. É relevante que se diga que a média é média, 

isto é, a média é medíocre, agora não no sentido aristotélico, mas no sentido atual, de se 

nivelar por baixo, pelo mais vulgar, menos consistente. Talvez a média não esteja 

interessada em projetos reflexivos. Nem ela, e nem o pop. Talvez, o pop, como sempre foi, 

seja um reflexo social e é esta a sociedade que agora se apresenta. Ou, como aponta Silveira 

(2013), sintetizando o pensamento do artista plástico britânico Richard Hamilton, talvez 

seja um produto popular (feita para o grande público), efêmero (se extingue em curto 

prazo), descartável (facilmente esquecível) e jovem (dirigido ao público juvenil). 

 

A complexidade se intensifica quando procuramos definir paradigmas e aplicá-los 

na análise estética e conceitual do campo sonoro. Silveira (2013, p. 19) avalia que no rock, 

dentre outras características, existe uma vinculação visceral entre os corpos da audiência e 

dos músicos, e que o rock deveria ser avaliado pelas reações e sensações físicas que 



 
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
XXXIX	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	São	Paulo	-	SP	–	05	a	09/09/2016 

 
 

 8 

provoca, uma vez que ele nos convida a “dançar, bater o pé e mexer a cabeça”. Mas a 

música pop não faz o mesmo? Nicki Minaj não faz o mesmo? Nicki Minaj é, então, 

roqueira?  

 

De fato, podemos ancorar essa discussão em Silveira (2012), quando ele apresenta o 

conceito de afterpop. Essa expressão, cunhada em 2007, pelo escritor e crítico literário 

espanhol Eloy Fernández Porta, alarga o conceito de pop, libertando-o da simples 

classificação como algo massivo e popular e trazendo-o para uma rica atmosfera difusa, na 

qual o pop é muito mais do que o pop. Isso implica que o nosso Zeitgeist é tão 

multifacetado que é provável que a sua definição, as suas fronteiras, sejam exatamente a 

ausência de definições e fronteiras, uma espécie de tudo e nada, ao mesmo tempo. Como 

aponta Silveira (2012, p. 6), “a cultura afterpop seria uma intrincada trama de referências e 

estilos, citações e contra-citações que precisariam ser lidas em diagonal”. O afterpop 

gravitaria, não apenas no mainstream, mas no underground. Como resume Silveira (2012, 

p. 15),  

 

 
se há credibilidade suficiente em torno da noção de afterpop, ela só pode residir nisto: na 
possibilidade de entendermos a cultura contemporânea (e os objetos que nela circulam) 
como um sistema de deslizamentos e empréstimos, um sistema de citações cruzadas, onde 
noções como alto e baixo são permanentemente revistas e invalidadas, reinstituídas, revistas 
e invalidadas... Talvez o pop contenha, em germe, sua própria superação e sua 
transcendência.  
 

 

Quem sabe, se sinta falta da presença de textos musicais mais poéticos e reflexivos, 

ou de denúncias sociais e políticas povoando os hits do momento, expostos pelo 

mainstream. Ou de identidades mais fortes, que coloquem o trabalho musical em expressivo 

relevo, em vez de ficar boiando no oceano musical contemporâneo. E essa exposição não 

diz respeito somente ao pop. Ela engloba a música eletrônica e o rock. O rock e o punk, que 

se opunham ao consumismo barato do pop, acabaram por ser cooptados e igualmente 

transformados em souvenirs. O rock gira incessantemente no carrossel cíclico que ora 

transgride, ora é cooptado. É tudo tão imbricado que o próprio Watson coloca o pop e o 

rock juntos, em sua crítica.  

 



 
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
XXXIX	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	São	Paulo	-	SP	–	05	a	09/09/2016 

 
 

 9 

Esse esvaziamento não seria uma retromania engessante? Seria uma discussão de 

gosto? Gombrich (2011) lembra como as definições de arte são complexas e escorregadias e 

que existem razões erradas para não se gostar de uma obra de arte. Ou seja, os padrões de 

gosto e beleza variam muito. Portanto, a discussão do gosto é pouco proveitosa. Não gostar 

que se fale sobre o traseiro é questão de gosto? É curioso que o próprio Dave Grohl, que 

critica Nicki Minaj, por ser superficial, apresenta-se no vídeoclipe da faixa “Learn to fly”6 

(PERETZ, 2001) de forma tão cômica que perde sua força contestadora, uma vez que a 

narrativa é tão ou mais banal do que o balançar de traseiro de Nicki Minaj. Eco (2001) 

lembra que o fato de se deixar levar por uma música menos aplicada, ou compromissada, 

não faz do ouvinte um inculto, não representa uma degeneração da sensibilidade e 

entorpecimento da inteligência, mas um saudável exercício de normalidade. O bum-bum 

(batida rítmica) e o bumbum (traseiro sensualizado) de Minaj são provocativos e, 

inegavelmente, intrigantes, mesmo que grupos como o brasileiro É O Tchan, já 

apresentassem coreografia semelhante antes de Minaj, na década de 1990, mas em escala 

nacional no Brasil, e não internacional, como o fez Minaj. 

 

Chacoalhar o traseiro fornece um modelo de conduta de liberação sexual, gera 

discussão e provoca um agendamento estético e comportamental. Embora, como se espera, 

pereça na volatilidade dos novos mitos (ou celebridades-mitos), fornece modelos de 

conduta, modelos miméticos. Se pensarmos na profundidade das obras, traço frágil, 

complexo e subjetivo a ser analisado, talvez possamos arriscar uma denúncia, mas sempre 

correndo o risco de sermos engolidos e igualmente esvaziados, uma vez que qualidade 

depende sempre de quem olha. O que faz a arte valer a pena é o seu caráter provocativo. 

Como diz a letra da composição de Belchior, “Quero que esse canto torto corte a cara de 

voces”7. De fato, o mainstream apresenta, ainda que de forma restrita, uma brecha para 

projetos reflexivos, digamos, mais profundos. Propor profundidade: seria essa uma função 

do pop? De fato, quem sabe essa não seja a sua vocação, mas  a sua verdadeira vocação 

justamente vá se imprimir na celebridade, alma gêmea do pop. Estamos assistindo ao novo 

matrimônio do século XXI, o século das celebridades pop, o século das celebridades 

afterpop. 

 

 
                                                
6 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=1VQ_3sBZEm0> Acesso em 20/05/2016. 
7 Trecho da canção “A palo seco” de Belchior (1976) in: Alucinação (Phillips, 1976). 
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