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Resumo 

 

O presente trabalho se trata de fragmentos de monografia
4
 que discorre sobre a trajetória 

midiática dos 30 anos de carreira da cantora Madonna dentro do contexto da Sociedade do 

Espetáculo (DEBORD, 1997). Para este artigo foi selecionada a performance de um medley 

que ocorreu no Haltime Show do Super Bowl em 5 de fevereiro de 2012. A análise da 

performance foi feita por meio da técnica de análise Mediática de Videoclipes de estudos 

anteriores de Soares (2006), adaptada aqui para performance ao vivo em Televisão. Por 

meio desta técnica, é feita não somente a análise audiovisual, como também são estudadas 

as influências culturais e as estratégias de promoção do produto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cross-Media; Cultura Remix; Madonna; Cibercultura; 

Performance. 

 

1 Introdução 

 

A definição do termo performance como propomos utilizar aqui, metodologicamente de 

forma operatória
5
, tem como base estudos anteriores (2008). E propõe a valorização de 

aspectos sonoros e específicos dos artistas que interpretam a canção. Quando nos referimos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Estudante de Graduação 7º. semestre do curso de Comunicação Social – Relações Públicas (UNISINOS). Email: 

ariadneamustafa@gmail.com 

 
3 Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Doutor 

em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: thikos@uol.com.br  

 
4 Trabalho de Conclusão de Curso: ““Get Up and Do Your Thing”: Carreira, performance e estratégia Cross-Media da 

cantora Madonna como exemplo alegórico da Sociedade do Espetáculo”, entregue e apresentado em 2012/1 pela aluna 

Ariadne Mustafa, com orientação de Adriana Amaral (Unisinos).  

 
5 O conceito de performance já foi abordado por diversos autores como Frith (1998) e Zumthor (2000), porém, a discussão 

e problematização destes conceitos fugiria do âmbito abordado no presente estudo, por isso partiu-se da aplicação do 

conceito a partir de Soares (2008). 
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ao fato de que as canções trazem inscritas performances, precisamos deixar claro que trata-

se de uma perspectiva que visa a se localizar no campo da produção de sentido. Ou seja: 

nos interessa discutir a performance inscrita na canção – como a voz do artista se apresenta 

modulada, como a canção inscreve uma forma de dançá-la, que cenários podem ser 

evocados pelas performances inscritas nas canções, de que forma a audição de uma 

determinada voz já apresenta uma série de conceitos socialmente e mediaticamente 

construídos. Sendo assim, performance aqui, coloca-se como parte de um material 

expressivo que deverá produzir sentido,  conciliado a questões de ordem cultural e 

contextual. 

A escolha da performance da artista neste estudo se dá, pois como afirma Kellner (2001), as 

imagens criadas por Madonna e sua recepção esclarecem o caráter de construto social da 

identidade, da moda e da sexualidade. Ao destruir fronteiras estabelecidas pelos códigos 

dominantes de sexo, sexualidade e moda, ela incentiva a experimentação, a mudança e a 

produção da identidade individual. No entanto, ao privilegiar a imagem, a aparência, a 

moda e o estilo na produção identidade, a cantora acaba por reforçar as normas sociais 

consumistas que possibilitam a criação do “eu-mercadoria” por meio do consumo e dos 

produtos da indústria da moda.  

A artista apareceu no início década de 1980, período que segundo Kellner (2001), a 

identidade dos jovens estava sendo reformulada em uma época muito conservadora. Desde 

que apareceu, “Madonna foi um dos ícones femininos mais escandalosos do repertório das 

imagens que circulavam com a sanção da indústria cultural.” (2001, p.341), afirma o autor. 

Mancebo (2002) afirma que mesmo havendo grande imprecisão na configuração histórica, é 

possível afirmar que precisamente nos últimos 30 anos, o processo de globalização gerou 

grandes impactos em diversas áreas – econômico-financeira, comercial, cultura, social, 

dentre outras. E mesmo revelando-se em uma configuração histórica altamente 

contraditória, o mundo entrou em um ciclo de uma história global.  

O período descrito por Mancebo (2002) coincide com o período da trajetória da carreira de 

Madonna. Nos últimos 30 anos a cantora, anos após ano, cria e recria imagens e identidades 

ao se apropriar de culturas e subculturas. E utiliza em suas estratégias de promoção e 

difusão de produtos, mensagens e performances, a mesma linguagem utilizada pela 

televisão e pelo cinema: símbolos, signos e clichês. Ao mesmo tempo em que, 

contraditoriamente, quebra paradigmas e tabus de toda sorte. Observa-se também, que a 
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trajetória da carreira de Madonna está diretamente ligada com a trajetória da difusão dos 

meios de comunicação de massa. 

 

2 Cultura da Mídia 

 

As tecnologias populares de acesso à mídia nos séculos XIX e XX, segundo Manovich 

(2011) como projetores, toca discos, gravadores de áudio e vídeo, e o videocassete foram 

desenhadas para fornecer acesso a apenas um tipo de mídia de cada vez, com velocidades 

limitadas. Isto ocorreu, segundo o autor, lado a lado com a organização da distribuição dos 

produtos da mídia. Lojas de vídeos e álbuns, bibliotecas, televisão e rádio só 

disponibilizavam acesso a alguns itens de cada vez. Não se podia assistir mais de um canal 

de televisão ao mesmo tempo ou pegar mais de um vídeo em uma biblioteca.  

Segundo Santaella (2003) no início dos anos 80, misturas entre linguagem e meios 

passaram a se intensificar, e estas misturas funcionaram como multiplicador de mídias. 

Eram produzidas mensagens híbridas como cultura especializada em jornais, revistas de 

cultura, radiojornais, telejornais etc. Simultaneamente a estes fatos, começaram a surgir 

equipamentos e dispositivos que possibilitavam uma cultura mais disponível e transitória. 

As fotocopiadoras, videocassetes e aparelhos de gravação de vídeos, walkmans, walktalks, 

juntamente com a indústria dos videoclipes, videogames, de filmes em vídeo para serem 

alugados em locadoras e a televisão a cabo. Estas tecnologias, equipamentos e linguagens 

criadas para circularem tiveram como principal característica propiciar a escolha e o 

consumo de produtos midiáticos, individualmente e não massivamente, e foram estes os 

processos constituintes, segundo a autora, de uma cultura das mídias.  

Os indivíduos desta cultura da mídia, segundo Helal (1998), têm suas formas de agir, 

pensar, de se expressar e de se relacionar mediadas pelos meios de comunicação de toda 

sorte. Por meio destes a mídia constrói fatos, cria histórias, fabrica mitos e ídolos. E isto 

ocorre de certa forma, em comum acordo com o público. O universo que se representa 

dentro da mídia oferece ao homem uma maneira de compreender a cultura da sociedade em 

que habita.  

Manovich (2011) afirma que entre 1990 e 2010, ocorreram uma série de acontecimentos 

interconectados que causaram um aumento nunca antes visto ao acesso a mídia. A 

globalização, a queda do preço de aparelhos, o crescimento do uso de dispositivos portáteis 

baseados em computador, como notebooks, tablets, telefones celulares, câmeras 
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fotográficas digitais, entre outros. Estes dispositivos possibilitaram a digitalização de 

mídias analógicas e a grande e diversificada produção de conteúdo pelo próprio público em 

mídias sociais, assim como o aumento do número de agentes e instituições que produzem 

mídia por todo o mundo.  

Sobre a globalização, Hall (2006), argumenta que segundo Anthony McGrew (1992), se 

trata de uma série de processos atuantes em uma escala global, que atravessam fronteiras 

nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de 

espaço-tempo, e tornam o mundo em realidade e em experiência, mais interconectado. Estes 

processos implicam um distanciamento da ideia clássica de sociedade como um sistema 

bem delimitado, e a substitui por uma visão que propõe a concentração na forma como a 

vida social se dá em perspectiva do tempo e do espaço. Segundo o autor esta visão resulta 

em um dos aspectos mais importantes da globalização, a diminuição de distâncias e de 

escalas de tempo ou compressão tempo-espaço. Isto faz com que o indivíduo sinta que o 

mundo é menor e as distâncias mais curtas, que eventos ocorridos em um determinado lugar 

tenham impacto imediato em pessoas e lugares distantes.  

Todos os sistemas de representação, de acordo com Hall (2006), são coordenados por esta 

questão do tempo e espaço. “Todo meio de representação – escrita, pintura, desenho, 

fotografia, simbolização através da arte ou dos sistemas de telecomunicação – deve traduzir 

seu objeto em dimensões espaciais e temporais” (2006, p.70). Diferentes épocas culturais 

tiveram cada uma, sua maneira de combinar as coordenadas de espaço-tempo. Segundo o 

autor, podem-se notar novas relações de espaço-tempo sendo definidas em diferentes 

eventos. Como por exemplo, os experimentos com o tempo e a narrativa nos romances de 

Marcel Proust e James Joyce ou uso de técnicas de montagem nos primeiros filmes de 

Vertov e Eisentein. 

 

3 Cultura Remix e Cibercultura 

 

É neste contexto que se encontra o remix. Este segundo Bastos (2012), estabelecido 

inicialmente como gênero musical, atualmente migrou para as artes visuais e a literatura. 

Em artes visuais o remix é visto como violação de direitos autorais e por isto ao se reutilizar 

ideias de outro autor, a apropriação deve ser indicada. Segundo o autor, o termo apropriação 

não é sinônimo de remix, este é ligado a um contexto artístico específico que surgiu na 

década de 1960 com a criação da pop art por artistas como Andy Wahol e Roy 
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Lichtenstein. Esta pop art consistia em reaproveitar produtos descontextualizados dentro de 

produtos da mídia. Ao retirar objetos de seu contexto original, os artistas atribuíram novos 

significados a estes, transferindo seu valor cultural. Segundo Bastos (2012) existiam duas 

lógicas distintas nestes procedimentos. O da reutilização, em o que o produto é atribuído a 

quem o criou, mas os materiais reutilizados questionam os limites dessa autoridade. E o da 

apropriação, em que um objeto anônimo se transforma em obra, com outro contexto e outro 

sentido. Com o passar dos anos, o autor afirma que a ideia de apropriação proporcionou 

novos horizontes a produção artística e é ligada atualmente à reutilização de materiais de 

diversos tipos.  

O remix, segundo Lemos (2005), é o princípio que rege a cibercultura. Por esta, de acordo 

com o autor, entendem-se as relações entre as tecnologias informacionais de comunicação e 

informação com a cultura. Estas relações emergiram a partir da convergência da informática 

com as telecomunicações na década de 1970. A lógica da relação entre as novas tecnologias 

e a vida em sociedade gerou uma nova configuração da cultura contemporânea.  

A “re-mixagem” na cibercultura, segundo o autor, refere-se a um conjunto de combinações 

de práticas sociais e comunicacionais, colagens de informações a partir das tecnologias 

digitais, entre outros. As novas tecnologias de informação e comunicação alteraram os 

processos de comunicação, produção e de circulação de bens e serviços no início do século 

21, afirma Lemos (2005). Esta nova configuração é denominada pelo autor de “ciber-

cultura-remix”. O lema da cibercultura é “a informação quer ser livre” e esta nova dinâmica 

técnico-social instaura não uma novidade, mas uma radicalidade. Pela primeira vez na 

história da humanidade qualquer indivíduo pode emitir e receber informação em tempo real 

e sob diversos formatos e modulações, para qualquer lugar do planeta. E ainda pode alterar, 

adicionar e colaborar com pedaços de informação criados por outros (LEMOS, 2005). 

A novidade proposta pela cibercultura, afirmada no parágrafo acima por Lemos (2005), é 

um fenômeno somente possível com a instauração da comunicação mediada por 

computador, afirma Recuero (2009). Esta comunicação ampliou a capacidade de conexão 

entre os indivíduos, permitindo assim a criação de redes sociais mediadas pelo computador. 

Estas redes permitiram fenômenos como a ampla difusão de informações em tempo real e 

mobilizações. Elas não conectam apenas os computadores, conectam pessoas, afirma a 

autora. 

Exemplificando o poder do fenômeno das redes sociais na internet, Recuero (2009), lembra 

o caso das eleições presidenciais norte-americanas do ano de 2008. Por meio de vídeos, 
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blogs e sites de redes sociais pela primeira vez, o inteiro mundo pode acompanhar as 

campanhas e presenciar os efeitos da internet na disputa entre os candidatos a presidência, 

no caso Barack Obama e John McCain. Durante a campanha foi possível acompanhar o que 

estava sendo comentado por usuários através de redes como o Twitter
6
. Um vídeo 

denominado “Yes, we can”
7
, criado por Will.i.am da banda Black Eyed Peas, mashup de 

um discurso proferido pelo candidato Barack Obama, acompanhado por uma canção e 

diversas celebridades, se tornou rapidamente um hit no Youtube
8
. Nestas eleições, o 

candidato Obama não somente foi eleito presidente, como a campanha protagonizou um dos 

maiores índices de comparecimento de todos os tempos nas eleições americanas 

(RECUERO, 2009).  

 

2 Estratégias Cross-Media  

 

Dada a contextualização acima, entende-se o sistema de promoção de produtos midiáticos, 

que se utiliza destes conceitos para obter seus fins. O termo cross-media por livre tradução, 

pode ser dito como cruzamento de mídias, ou mídias cruzadas, o que já traria certa luz ao 

entendimento do conceito. No entanto existem controvérsias quanto à utilização do termo. 

Segundo Martins e Soares (2012) a estratégia cross-media é muitas vezes tratada de 

maneira confusa, como equivalente à convergência ou à transmídia. E pela concepção dos 

autores, a narrativa crossmidiática tem a intenção de promover o conteúdo e não de 

expandi-lo. O diálogo principal não é com o assunto, com a temática ou com o contexto, 

mas com a mídia. 

Assim, Hardy (2010) afirma que o termo cross-media se refere a estratégias de promoção 

de um serviço, bem ou produto midiático por meio de outro. O autor afirma que a utilização 

do cruzamento de mídias, por empresas para promover seus produtos e serviços, teve um 

enorme crescimento nas últimas décadas. E isto se deu devido ao crescente interesse de 

empresas na área, e diversas mudanças que incluem a expansão das tecnologias da 

multimídia, a consolidação de corporações, mudanças nas regulamentações quanto à 

propaganda, a profissionalização das práticas midiáticas, o crescimento do consumo, entre 

outras. Estes fatores geraram uma grande e crescente variedade nas formas de promoção 

                                                 
6 Twitter é um microblog estruturado com seguidores e pessoas a seguir, que permite que sejam escritos pequenos textos 

de até 140 caracteres a partir da pergunta “O que você está fazendo?” (RECUERO, 2009).  

 
7 Sim, nós podemos. Tradução Nossa. 

 
8 Site de compartilhamento de vídeos.  
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por cruzamento de mídias, afirma Hardy (2010). Desde a década de 1980 houve um 

crescimento de empresas midiáticas que procuraram maximizar seus lucros por meio da 

utilização coordenada de promoção, difusão, venda e consumo de produtos e serviços 

midiáticos e mercadorias relacionadas. E desde então a promoção cross-media, se tornou 

ferramenta definitiva em estratégias de vendas e parte integrante na comercialização e 

difusão de novas formas de mídias e foi mais difundida em todas as mídias. Atualmente, 

por exemplo, a maioria dos jornais impressos tem edições online e o conteúdo de marcas é 

reaproveitado através dos mais variados formatos de mídia e formas de mercadorias 

(HARDY, 2010).  

A utilização da promoção cruzada de bens e serviços por emissoras de televisão com 

interesse econômico cresceu de tal maneira que teve de ser regulamentada, afirma Hardy 

(2010). Esta regulamentação ocorreu de acordo com fatores cruciais como o lugar de 

veiculação da promoção (no caso da televisão, se estes são dentro de programas, ou se 

utilizam tempo designado à publicidade), o tipo de produto ou bem que está sendo 

promovido, assim como as características da promoção em si. 

Segundo Martins e Soares (2011), para que exista a narrativa crossmídiatica não é 

necessária utilização dos meios digitais, porém, embora as estratégias não tenham surgido 

no cruzamento de mídias entre a televisão e a internet, não se pode negar que foi com estes 

dois meios que a crossmídia ganhou evidência.  

 

3 Super Bowl e a última rainha do Pop 

 

Ao longo dos 30 anos da carreira de Madonna é possível observar o uso de estratégias 

cross-media em diversas situações. Promoção de vendas de singles, álbuns e turnês, casadas 

com videoclipes, performances ao vivo, participações em filmes ou lançamentos de livro. 

Um sempre puxando o outro. Na apresentação do intervalo do Super Bowl do dia 5 de 

fevereiro de 2012, Madonna sabia que teria uma oportunidade de promoção como teria em 

poucas outras situações. O evento esportivo é considerado um dos espetáculos televisivos 

de maior visibilidade do mundo. Sabendo disto, com todo o expertise de uma artista que se 

mantém por três décadas em evidência na indústria musical, uma equipe extremamente 

qualificada que ia desde arquitetos dos espetáculos do Cirque Du Soleil às mais modernas 

empresas de design gráfico, Madonna utilizou todos os seus conhecimentos e as mais novas 

oportunidades de visibilidade e promoção que vieram junto com as novas mídias, para 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 8 

promover a performance do Super Bowl, seu álbum MDNA, sua turnê mundial e ela 

mesma, como a última rainha do pop.  

Três dias antes da performance no Super Bowl, Madonna lançou no programa de televisão 

norte-americano American Idol, uma prévia de 1 minuto de seu novo videoclipe para o 

single “Give me all your luvin”. Em questão de minutos a prévia do vídeo estava por toda 

parte na internet. 12 horas depois o videoclipe inteiro
9
 foi lançado no seu canal no Youtube.  

Uma breve caracterização do vídeo: o primeiro momento do vídeo faz referência à 

importância dos fãs, da imprensa e da indústria, com a frase “Fans can make you famous, a 

contract can make you rich, the press can make you a superstar, but only luv can make you 

a player”
10

. Aparecem as cheerleaders M.I.A e Nicki Minaj e diversas outras com uma 

máscara sem rosto. Quando Madonna aparece saindo de uma casa derrubando uma porta 

rosa e empurrando um carrinho de bebês. Ela sai caminhando e empurrando o carrinho, 

com as cheerleaders atrás dela quando começam a aparecer paparazzis e empecilhos de 

vários tipos em seu caminho. O tempo todo Madonna é protegida dos imprevistos por 

jogadores de futebol americano, passando uma aura de intocável. Madonna também é 

carregada por eles por toda parte, caminha em paredes, escala uma montanha de jogadores, 

aparece vestida de Marylin Monroe entre outras situações. O vídeo todo tem um clima 

extremamente sarcástico e em por boa parte dele ao fundo apare um céu em crepúsculo, que 

faz referência a declínio e decadência. Madonna está ridicularizando a situação atual da 

indústria fonográfica e as novas cantoras, dando valor aos fãs e se mostrando intocável.  

Percebe-se claramente que, o vídeo da música de letra irônica cheio de cheerleaders e 

jogadores de futebol americano, que valoriza os fãs e coloca Madonna como intocável, 

lançado dois dias antes do Super Bowl foi, antes de qualquer coisa, uma propaganda para a 

performance do dia 5. Uma chamada a um público da internet, a uma nova geração para 

assistir a performance do intervalo do jogo e entrar no mundo de Madonna. Observa-se que 

a internet, atualmente, é um ambiente abarrotado de organizações de fãs de todos os tipos, 

que como diz o próprio vídeo “Podem te fazer famoso”, que utilizam as mais diversas 

plataformas para promover os produtos com que se identificam. Como estratégia, nada mais 

óbvio do que conquistar espaço neste ambiente.   

                                                 
9 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=cItHOl5LRWg 

 
10 Fãs podem te fazer famoso, um contrato pode fazer rico, a imprensa pode te fazer um superstar, mas só o amor pode 

fazer um jogador. Tradução Nossa.  

http://www.youtube.com/watch?v=cItHOl5LRWg
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Sabe-se que o Super Bowl já possui uma grande audiência por si só como evento esportivo, 

e Madonna queria utilizar o espaço para passar uma mensagem. Para a performance que 

ocorreria naquele final de semana, a cantora sabia que teria pouco tempo para montar, 

apresentar e desmontar seu show, fazer uma performance épica, passar sua mensagem e 

promover o novo disco. Como ela afirmou em entrevista a apresentadora do programa 

norte-americano Nightlife, Cynthia Mcfadden ser ““I have eight minutes to set up my stage, 

12 minutes to put on the greatest show on earth, and I have seven minutes to take it 

down.”
11

. 

Repleta de influências das mitologias egípcias e Greco-romanas, a apresentação foi uma 

celebração da vida, de Madonna como “rainha”, da música como fator que agrega as 

multidões, um pedido de paz mundial e uma grande propaganda para o novo álbum e a 

turnê mundial. As canções performadas foram “Vogue”, “Music”, “Give me all your 

luvin’”, “Open Your Heart” com trechos de “Express Yourself”, “Like a Prayer” e trechos 

das músicas “Party Rock Anthem” e “I’m Sexy and I Know It” da dupla norte-americana 

LMFAO. Também contou com a participação especial do rapper e cantor de música soul 

Cee Lo Green e das cantoras de rap e hip hop M.I.A e Nicki Minaj. 

A performance inicia com a entrada de uma carruagem gigante coberta por asas brancas e 

puxada para o centro do campo por soldados romanos. Em frente aos soldados caminham 

mulheres carregando vasos de oferendas. Primeiramente não se vê Madonna nem se sabe ao 

certo o que está acontecendo, ecoa pelo estádio a marcação do estalar de dedos de Vogue, 

juntamente com sons que lembram o tintilar de sinos. A luz apagada nas arquibancadas 

onde ficam os espectadores faz com que os flashes das câmeras fotográficas e celulares 

pareçam um céu estrelado. Esta ambientação dá um aspecto mágico ou algo divino ao 

momento. Escuta-se levemente um som que remete a urros dos soldados que estão levando 

a carruagem, pois está em sincronia com os paços largos dados por estes. As câmeras se 

voltam para o palco e aparecem os dançarinos, lá são os soldados cada um com uma 

indumentária diferente e estão posicionados de maneira que remete as pinturas de antigos 

vasos gregos. Dois deles estão posicionados no centro do palco e tocam um trompete grego. 

Estes antigos trompetes, denominados Salpinx eram utilizados para sinalização, para 

convocar as multidões para o início de corridas de carruagem (WIKIPÉDIA, 2012), no 

caso, o trompete convoca as multidões para a chegada da rainha. Esta entrada de Madonna 

                                                 
11 Eu tenho 8 minutos para montar o palco, 12 minutos para colocar em prática o maior espetáculo da terra, e eu tenho 7 

minutos para desmontar. Tradução Nossa. 
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com a carruagem, até a chegada ao palco, foi como uma recriação da cena da chegada da 

rainha egípcia Cleópatra em Roma, como retratada no filme Cleópatra de 1963
12

. Aqui, 

Madonna, frequentemente retratada pela mídia e pelos fãs, como Rainha do Pop, se mostra 

na posição de rainha. Cleópatra, de acordo com o Guia do Estudante (2011), foi a última 

rainha do antigo Egito, e era conhecida por ser uma mulher muito inteligente e grande 

estrategista. Sendo assim, Madonna não estaria se colocando somente na posição de rainha 

do pop, mas sim como na de a última rainha do pop. 

Quando chega ao palco, se dirige ao centro dele e abre seus braços e gira em torno dela 

mesma, cantando “Look around everywere you turn is heartache...”
13

, neste momento o 

chão do palco, que é feito de telas de led, transmite imagens que parecem engrenagens se 

movendo e onde Madonna se encontra, no centro, uma grande roda de engrenagem dourada 

com o emblema de um M. Como se os gestos de Madonna e a letra da música não fossem 

suficientes para entender a mensagem da cena, no momento entra um dançarino vestido 

como o Deus Hermes, o mensageiro dos deuses, tocando uma harpa e dançando em volta de 

Madonna. Hermes
14

 coloca a sua harpa na frente da cantora e ela passa seus dedos pelas 

cordas, neste momento entra junto na melodia de Vogue o som que a harpa supostamente 

faria. O momento é simbólico, Hermes o mensageiro dos deuses, carrega uma harpa que 

simboliza a música, e a empresta para Madonna tocar. É como se ela fosse escolhida pelos 

deuses para passar uma mensagem ao povo por meio da música. Este conceito é seguido 

durante toda a performance.  

Ao final da canção, quando Madonna canta o trecho “Move to the music”
15

 a palavra 

“music” começa a ecoar, sinalizando a entrada da próxima música. Os dançarinos tiram a 

“coroa” da cabeça de Madonna e no topo da arquibancada a cantora se volta para o público 

e canta os trechos: “Music makes the people come together, yeah... Music makes the 

bourgeoisie and the Rebel...”.
16

 Nesta parte, a letra da canção é o detalhe importante na 

performance. Enquanto Madonna declara que a música é mecanismo que agrega as pessoas, 

que toca desde o burguês ao rebelde. 

                                                 
12 Cena disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=tNjrfXOgZkM 

 
13 Olhe a sua volta, todo o lugar que você se olha mostra mágoa. Tradução Nossa.  

 
14 O dançarino que interpreta o deus Hermes é Lil' Buck, vencedor de um concurso de dança que Madonna fez em parceria 

com a vodka Smirnoff para encontrar um novo dançarino para sua turnê. 

 
15 Mexa-se com a música. Tradução Nossa.  

 
16 A música agrega as pessoas, yeah, do burguês ao rebelde. Tradução Nossa.   

http://www.youtube.com/watch?v=tNjrfXOgZkM
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Em um próximo momento Madonna dança e canta com a dupla norte-americana LMFAO a 

música “Party Rock”, o nome da dupla, LMFAO acrônimo para “Laughing my fucking ass 

off”
17

, expressão utilizada por adolescentes na internet atualmente. Sabendo desta tendência 

ao uso de acrônimos e abreviações na linguagem da internet, Madonna denominou seu novo 

álbum: MDNA. Acrônimo para Madonna. E como tudo que a cantora faz tem um duplo, ou 

triplo sentido, o nome do álbum também remete a droga MDMA
18

 ou a um DNA
19

 de 

Madonna. Em seguida entra “Give me all your luvin”, o single utilizado para promover o 

Super Bowl, com a participação das cantoras de rap e hip hop Nicki Minaj e M.I.A e 

diversas dançarinas, vestidas em uma indumentária que é um misto de cheerleader com 

Liza Minelli no musical de 1972 Cabaret.  

É válido também ressaltar, que as cheerleaders e a banda marcial, são tradições antigas 

norte-americas, e estas são utilizadas em intervalos jogos de futebol americano e basquete 

de escolas e universidades para distrair o público enquanto os jogadores descansam. No 

próximo momento entra uma banda marcial com diversos tambores, comandada por Cee Lo 

Green. Madonna desce das arquibancadas marchando e cantando como se estivesse dando 

um discurso, um trecho de sua música Open Your Heart e canta com Cee Lo trechos de 

Express Yourself. Assim que terminam o “discurso”, os tambores param de tocar e começa 

a ecoar um som que parece um início de um canto de Igreja, como um chamado de divino, 

ou no caso a entrada de seu grande hino, Like a Prayer. A canção é apresentada bem como 

no videoclipe, com um coral de igreja e Madonna dançando ajoelhada, como que possuída. 

No final da Canção, todas as luzes se apagam e a grande celebração da vida e da cantora 

como rainha, termina com uma mensagem clássica. Aparecem luzes no palco dando forma 

a uma pomba e no chão em letras gigantes a frase: “World Peace”
20

.  

 

4 Considerações Finais 

 

Este Super Bowl, segundo o site G1 (2012), teve uma audiência recorde de 111,3 milhões 

de telespectadores durante o jogo, e 114 milhões durante a performance de Madonna. 

                                                 
17 Expressão na lingual inglesa que pode ser traduzida como “Rindo pra caramba”. Tradução Nossa. 

 
18 Nome científico da droga sintética criada por militares, Ecstasy. Também conhecido como pílula do amor. (Wikipédia, 

2012) 

 
19 “O DNA (ácido desoxirribonucléico) é a parte mais importante de cada célula. Ele contém informações vitais que 

passam de uma geração à outra” (Freudenrich, 2007). 

 
20 Paz Mundial. Tradução Nossa. 
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Aproximadamente três milhões de pessoas, somente nos Estados Unidos, ligaram seus 

televisores para assistir a performance de Madonna. O site também afirma que de acordo 

com o instituto de pesquisas norte-americano Nielsen, o Halftime Show do Super Bowl de 

2012 foi o programa mais assistido da história da televisão norte-americana. 

Dois dias depois da performance, foi anunciada a turnê mundial no Facebook de Madonna. 

De dois em dois dias, até o lançamento do álbum, no dia 26 de março, foram postadas 

previews de músicas de MDNA no canal do Youtube da cantora. Madonna não foi a 

nenhum programa de entrevistas. Foi feito um acordo com o Facebook e o entrevistador 

Jimmy Fallon. A única entrevista de promoção do álbum foi feita por Jimmy Fallon, com 

perguntas mandadas pelos fãs, e transmitida ao vivo pelo Facebook. Algo que possibilitou 

visibilidade a pessoas do mundo inteiro simultaneamente. No mesmo dia ela também fez 

uma aparição no festival de música eletrônica Ultra em Miami. Outra estratégia inovadora 

utilizada foi a venda de ingressos da turnê com a opção de também receber o álbum. Como 

resultado: MDNA bateu recorde de primeira semana de vendas de 2012, ficou em primeiro 

lugar em mais de 40 países e foi o oitavo número 1 de Madonna na parada Billboard. As 

vendas da turnê MDNA Tour tiveram os ingressos esgotados em quase todos os países 

pelos quais vai passar logo nas primeiras semanas de venda.  

A cantora não possuía conta no Twitter, mas foi criada uma que ela utilizou apenas duas 

vezes. Uma em comemoração ao álbum estar em primeiro lugar, que foi como uma 

“entrevista coletiva” feita pelos fãs e seguidores. Onde Madonna foi super bem-humorada, 

respondeu tudo que conseguiu, conversou com Lionell Ritchie que curiosamente, estava em 

segundo lugar nas paradas com seu álbum novo, perdendo somente para Madonna, como 

uma viagem no tempo de volta à década de 1980. E pediu beijo à cantora Britney Spears, 

fazendo referência a performance do VMA de 2003. 

E como afirmou Munhoz (2012), “Em última instância, a gente pode alegar que ela comete 

o crime de ser mulher, ganhar muito dinheiro, fazer o que gosta e ser bonita. MDNA 

(Universal) marca um retorno claro a tudo isso.”. 
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