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Resumo 

O discurso da imprensa pode influenciar a opinião social e pública sobre fatos e 
circunstâncias. Desta forma, infere-se que a imprensa possui grande importância na 
consolidação da imagem de uma banda. Apropriando-se da análise do discurso 
francesa, o projeto visa o entendimento de como o discurso da mídia especializada 
tratou a imagem da banda The White Stripes. Para os intuitos da pesquisa, foram 
utilizadas bases conceituais teóricas sobre arte, artista, música, imprensa, opinião 
pública e cultura. Os resultados da pesquisa revelaram o modo como o discurso 
atual da imprensa está atrelado a conceitos datados, ainda que alguns conceitos 
tenham abordagem contemporânea quando se relacionam com elementos 
observados na imagem e obra da banda The White Stripes.  
 
Palavras-chave: Comunicação; arte; música; consumo simbólico; análise do 
discurso. 
 

 

Introdução 

 O intuito desse artigo é o de mostrar como discurso da imprensa 

especializada da música classificou e analisou a banda The White Stripes, fazendo 

com que sua imagem fosse difundida e retratada para o público.  

 Para isso foram conceituados os termos Arte, Artista, Imprensa, Opinião 

Pública e Música, com o propósito de ajudar a entender a relação deles com o 

discurso da imprensa, de acordo com a metodologia da análise de discurso de Eni 

Orlandi. 

 A importância do tema se justifica pela dificuldade explicada a seguir de 

uma banda se firmar e atingir um chamado sucesso comercial, uma vez que esse 

sucesso depende de diversos fatores que estão retratados no decorrer do artigo. 
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 Diversas culturas históricas são excluídas dos mercados musicais, ou são 

colocadas em prateleiras marginais, intituladas de world music (GARCÍA CANCLINI, 

2005). Essa afirmação mostra o modo complexo que o desenvolvimento de uma 

imagem de uma banda deve ser para a mídia, de forma que se sustente no mercado 

musical. Dessa forma, podemos ressaltar que a imprensa especializada possui o 

poder de legitimar e garantir que artistas e bandas não sejam excluídas do 

mercado musical. Dentro do que podemos definir como cultura, existem obras e 

práticas intelectuais consideradas artístiscas (WILLIAMS, 2007) e dentro dessa 

esfera, pode ou não existir um sucesso comercial, que no caso seria a arte se 

tornar devidamente rentável e com um reconhecimento maior diante a massa. 

 Mas como criar valor, seja artístico, seja comercial, na percepção da 

mídia e público? Para isso, recorremos a duas definições de valor possíveis de 

serem trabalhados – o valor signo e o valor símbolo (GARCÍA CANCLINI, 2005). A 

primeira é o uso funcional de algo, já o valor símbolo se refere ao fato de tal 

pessoa consumir uma banda, inserindo-a em um círculo social, além de se poder 

inferir características dela através desse símbolo (GARCÍA CANCLINI, 2005).  

 A comunicação de uma banda que queira obter tanto o sucesso artístico 

quanto o comercial pode ser composta por diversos elementos e ações, no intuito 

de contruir a imagem pretendida (KUNSCH, 2003). Contudo, a mensagem emitida 

por essa comunicação dependerá do meio em que estiver inserida, visto que este 

meio contribui para gerar diferentes percepções (MCLUHAN, 2002). Já a crítica 

especializada estabelece a conexão entre o público e o artista a partir de 

julgamentos dessa imagem e percepções sobre seu caráter comercial e artístico 

(CARDOSO FILHO e JANOTTI JÚNIOR apud FERRAZ, MAGALHÃES, MONTEIRO e 

REFKALEFSKY, 2008). 

 A banda The White Stripes se tornou conhecida, ganhou diversos prêmio 

grammy, o maior e mais prestigioso prêmio da indústria musical, recebeu discos de 

ouro e platina em diversos países; além de ser assunto de diversas críticas 

musicais. Sua capacidade de gerar interesse no público e nos críticos para sua 

atividade musical foi o centro de observação da pesquisa.   

 Formada pela dupla Jack White e Meg White, a banda se utiliza de vários 

elementos da música americana para formar sua identidade sonora, além de 

mostrar um posicionamento no palco inusitado e peculiar, uma vez que a baterista 
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Meg White toca propositalmente de maneira infantil e simples e a dupla sempre 

veste as cores branco, vermelho e preto.  

 O consumo desses símbolos da banda é visto a partir de uma teoria 

multidisciplinar, de uma teoria “sociocultural do consumo” em que são 

contemplados todos os aspectos econômicos, sociológicos, psicanalíticos, 

psicossociais e antropológicos empregados no momento em que consumimos algo, 

seja um produto, filme, ideia ou uma banda (GARCÍA CANCLINI, 2010). 

 Todos esses fatores e simbolos contribuem para o fato da The White 

Stripes ser noticia, pois além de sua simbologia, a banda era nova, inusitada, se 

relacionava a personagens famosos, tinha importância direta para uma grande 

quantidade de pessoas, era conflituosa, misteriosa, e se relacionava com o futuro. 

(PHILIP LESLY, 1995). 

 

Conceitos Chave 

 Os conceitos abordados foram os de Cultura, Arte, Artista, Música, 

Imprensa e Opinião Pública. Dessa forma, foi possível contemplar desde os 

elementos responsáveis pela formação do discurso e opinião pública até os fatores 

que permeiam o universo de bandas e da música.  

 Sobre Cultura, a definição utilizada foi a de substantivo abstrato ligado 

às práticas intelectuais, que também podem ser consideradas artísticas (WILLIAMS, 

2007), isso se deve ao fato da banda The White Stripes ser um acontecimento 

artístico, uma vez que produzem uma mercadoria marginal e fazem dele sua fonte 

de renda e sustento (WILLIAMS, 2007).  

 Tal definição é exatamente o prisma pelo qual foram definidos os termos 

Arte e Artista para os fins do artigo e da pesquisa que o gerou. Relacionado 

diretamente com a Cultura enquanto justificativa das práticas do homem, 

conforme dito pelo antropólogo Alfred Kroeber (LARAIA, 2004), podemos inferir que 

a mercadoria gerada pela banda, justifica o local onde nasceram, suas experiências 

e sentimentos que desejavam passar através de sua música. Porém todo esse 

trabalho e mercadoria estão sujeito à interação com a imprensa e opinião pública, 

que são responsáveis por moldar a imagem da banda passada ao público. 
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 Acreditar que a opinião pública é a somatória de todas as opiniões 

individuais é uma ilusão, pois esconde fatores influenciadores muito importantes, 

como a mídia de massa e a imprensa especializada. 

 No caso da banda The White Stripes, sua imagem diante o seu público, 

depende diretamente de como as críticas os retrataram e o que causou a 

curiosidade deles para que mostrassem a banda com tanta peculiaridade e 

singularidade. 

 Porém, toda essa opinião especializada é uma resposta de tudo o que já 

leram e consumiram, além do que escrevem e produzem, conforme dito por Villem 

Flusser (BAITELLO JUNIOR, 2004). Esse consumo de sua própria produção e de toda 

a vivência do crítico até o momento da escrita de uma reportagem deve ser levado 

em conta no momento em que uma imagem da banda é formada perante o público. 

 Para se adequar ao mainstream, é necessário que seja privilegiada a 

emoção em detrimento de uma inventividade musical (MARTEL, 2013). Por isso, a 

banda se utilizou de diversos gêneros musicais americanos para compor e ilustrar 

seus próprios sentimentos.  

 Um desses gêneros foi o blues, que é pode ser definido metaforicamente 

como o lamento dos abandonados, o grito de independência e raiva dos frustrados 

(OLIVER, 1997). Ou seja, muito do que a banda utilizou vem dessa vontade que foi 

absorvida pelo rock`n`roll de querer mostrar uma realidade que precisa ser 

contestada e discutida, seja ela emocional, social, econômica ou política. 

 

Estruturação do corpus 

 Para deixar explícita a maneira como a banda The White Stripes causou 

ótimas impressões na imprensa especializada, foram escolhidos duas críticas de 

dois álbuns diferentes da banda. A primeira escolhida foi a feita para o álbum 

“Elephant” pelo escritor Chuck Klosterman para a revista Spin, que é uma das mais 

importantes dos EUA. Fundada em 1985, ela afirma que cobre tudo de atual e 

novo, sempre dando importância a tudo que abala e agita o mundo da música. 

 De acordo com Chuck Klosterman, a banda The White Stripes é 

simultaneamente a banda mais real e falsa do que qualquer outra banda 

americana. Tal afirmação causou grande impacto em Jack White, que disse ser sua 
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frase preferida sobre a banda no documentário Under Great Northen Lights 

(WARNER BROS, 2010). 

 A segunda crítica pertence à revista Rolling Stone, que ao lado da Spin, 

formam as mídias com mais tradição na música. Fundada em 1967, a revista 

sempre relatou e acompanhou os mais diversos acontecimentos do mundo, seja na 

música ou em outros setores artísticos. A crítica que foi analisada foi feita por Rob 

Sheffield para o álbum “Get Behind Me Satan”, o quinto álbum de estúdio da 

banda. 

 Rob Sheffield começa seu texto afirmando que se você possui uma banda de 

rock que não seja a The White Stripes, então realmente é horrível ser você. A 

importância dessa frase ultrapassa a hipérbole do escritor, simplesmente comprova 

toda a eficiência do discurso idealizado e realizado por Jack White, pois a banda 

retirou de uma mídia tão tradicional elogios de tamanha magnitude apenas tocando 

um blues elétrico embasado em instintos nervosos como visto nas bandas The 

Stooges e MC5, como Jack White afirma sobre a sonoridade da banda em entrevista 

a Charlie Rose. 

 

Interpretação e discussão dos resultados 

 Nesta seção do artigo serão mostradas as análises dos discursos presentes 

nas duas matérias que compõe o corpus, além de uma discussão dos resultados, 

mostrando de que modo o sentido do discurso da imprensa especializada moldou a 

imagem da banda. 

 

Matéria Revista Rolling Stone 

 Bad news for satan: Jack White's mama said knock you out. Get Behind Me Satan is a 

Biblical reference, plus a possible invitation to back-door action with the Prince of Darkness. 

O começo da crítica classifica Jack White como um príncipe das trevas, 

depoisde ressaltar a referência bíblica no título do álbum Get behind me Satan, 

que sugere que o jornalista exalta a importância de Jack White para o rock’n’roll, 

além de destacar o modo sombrio e misterioso como suas músicas soam, uma vez 

que a crítica continua exaltando a banda ao falar que o som é feroz e que outras 

bandas deveriam invejar o White Stripes. Podemos destacar que as opiniões 

incisivas do jornalista são derivadas de tudo o que ele leu e consumiu até o ponto 

em que fez a crítica, como Flusser afirma que “tudo o que é escrito é resposta 
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comentadora a textos lidos fugazmente e criticamente” (FLUSSER, 1989, p.92). 

Portanto, essas exposições do jornalista Rob Sheffield entram nas opções do 

aparelho midiático que é sua revista e podem conduzir pensamentos e opiniões de 

leitores, pois os aparelhos são oniscientes e onipresentes em seus universos 

(FLUSSER, 2000). A entonação sugere um discurso polêmico, uma vez que a 

polissemia é controlada, como é visto na metaforização “príncipe das trevas” 

(ORLANDI, 2003). Através dessa metáfora, o sentido pode ser deslocado para uma 

intenção de hierarquizar o comportamento de Jack White em relação a outros 

artistas. Portanto, nesse deslocamento, a ideologia da banda foi percebida pelo 

crítico, uma vez que o efeito metafórico engloba a ideologia (ORLANDI, 2003). 

 
If you happen to be a rock band, and you don't happen to be either of the White Stripes, it so sucks 

to be you right now. 

Ao sugerir que a banda possui rivais, Sheffield propõe pelo não dito que a 

banda está interferindo e mudando padrões que pareciam ser intocáveis, seja o 

fato de serem uma dupla ou o modo como a banda se porta diante o público, pois 

“na análise de discurso, há noções que encapam o não dizer: a noção de 

interdiscurso, a de ideologia, a de formação discursiva” (ORLANDI, 2003, p.82 ). 

Essa mudança de padrões se relaciona com a visão de cultura do antropólogo Alfred 

Kroeber, de que cultura engloba um processo de aprendizagem que determina o 

comportamento e capacidade artística profissional (LARAIA, 2004). Portanto, a 

capacidade artística da banda consistiu em se destacar diante várias bandas de sua 

cena musical. 

 The Stripes twist a variety of American music styles to their own emotional purpose, 

figuring out new ways to howl about their romantic torments. For Jack, this means seething, 

strippeddown ballads full of piano and marimba. For Meg White, it mostly means beating the crap 

out of her cymbals. 

O álbum é visto por Sheffield como diversos gêneros musicais americanos 

adaptados à emoção da banda. Dentre os gêneros, são destacados o blues e o rock, 

devido as exposições do jornalista sobre as guitarras pesadas e as baladas mais 

românticas. Porém, o uso do termo “tormentos” para definir as canções da banda 

nos leva a relacionar com o exposto por Paul Oliver, que diz que o blues é o grito 

dos desesperados e o lamento dos abandonados (OLIVER, 1998). Além disso, o modo 

simplista como algumas músicas são tocadas intrigou Sheffield, também sendo um 

elemento do punk rock, que é primitivo e possui acordes e melodias simplistas 
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(TURRINI, 2013). Da abordagem à questão musical feita por Sheffield, 

depreendemos que os termos mais usados são relacionados a força e raiva, como 

“bater”, “uivar”, que juntam os propósitos artísticos da banda ao elementos 

descritos acerca do punk e blues. 

O destaque dado a presença do folk e do country no álbum demonstra ainda 

mais o modo como a banda se utilizou dos estilos musicais americanos para 

expressar suas emoções, além de serem estilos muito populares, pois a canção folk 

se refere ao mundo pré-industrial, pré-urbano e pré alfabetizado, produzindo 

canções populares (WILLIAMS, 2007). Podemos associar o álbum com a definição de 

cultura do escritor Teixeira Coelho, que consiste em cada uma das artes que 

expressam ou conformam um comportamento coletivo (COELHO, 1997), pois as 

músicas da banda possuem uma influência de gêneros que contam histórias e 

situações de suas épocas, refletindo e transmitindo o comportamento da sociedade 

em que viviam. 

Jack sings about 1940s film goddess Rita Hayworth in two of his sultriest songs, "Take, Take, Take" 

and "White Moon." She makes a perfect love idol for him, since he's an avowed fan of Orson Welles, 

who was married to Hayworth long enough to direct her in the 1947 film-noir nightmare The Lady 

From Shanghai, one of the creepiest movies about marriage ever made. 

Uma das músicas comentadas por Sheffield é direcionada para uma grande 

estrela do cinema, esposa do diretor consagrado Orson Welles, mostrando pelo não 

dito a admiração de Jack White ao diretor. Além disso, reforça o modo como o 

músico se relaciona com as artes e estilos mais antigos, demonstrando o modo 

como Jack White intervêm na cultura, já que mistura diversas obras intelectuais de 

mercadorias marginais, consideradas artísticas (WILLIAMS, 2007). Também vale 

ressaltar que a comparação das músicas com um dos filmes de casamento mais 

assustadores de todos os tempos, mostra o modo obscuro e misterioso com que a 

banda é percebida. Essa entonação discursiva polêmica, ressalta o mistério que 

gira em torno dos membros da banda de que são ex-marido e mulher. 

 

Matéria Revista Spin 

The White Stripes' Elephant is not a good record. It seems like one for the first eight songs, but then 

you get to a song called "The Hardest Button to Button." This is when you realize that Elephant is, in 

fact, a remarkably good record, quite possibly a great record, and certainly the sexiest divorce-rock 

album since Liz Phair's Exile in Guyville. 
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A primeira frase da crítica afirma que o álbum Elephant não é bom, porém 

logo após certa música ele se torna memorável. Isso transmite o modo como o 

jornalista Chuck Klosterman percebeu o álbum, influenciando a construção da 

opinião pública, que depende diretamente dos meios de massa e de opiniões de 

grandes influenciadores (BARROS FILHO, 2014). Além disso, os efeitos dos meios, 

assim como as referências entre emissor e receptor mudam completamente a 

percepção sobre as situações (JORDÃO, 2010), demostrando o modo como o 

jornalista construiu sua análise. Além disso, sua entonação começa autoritária, pois 

a polissemia é contida (ORLANDI, 2003) Porém, ele termina o parágrafo com um 

discurso polêmico, em que a polissemia é controlada (ORLANDI, 2003). Isso ocorre 

devido à mudança de opinião brusca de Klosterman diante a ordem das músicas no 

álbum. 

And it's suddenly apparent that, contrary to what you've been thinking for the last 59 seconds, this 

is actually the best song on the album. And this is no accident. This is strategy. Elephant 

indisputably proves that the White Stripes are more than postmodern hipster kids from Detroit: 

Jack's an alchemist, and his ex-wife's a catalyst, and they're both golden. 

Ao comentar a música que mudou o rumo do álbum, o jornalista mostra que ela é a 

melhor música do álbum, por ser fundamentada em um blues, devido aos padrões 

de harmonia que foram incorporados por diversas bandas de rock. O autor também 

chama Jack White de alquimista e Meg White de uma catalisadora, e que juntos 

eles são extremamente poderosos. Partindo do termo alquimista, podemos afirmar 

que, metaforizando, Klosterman relaciona a banda com elementos diferentes dos 

que são que comumente utilizados para definição de artista na atualidade, que o 

relaciona com motivos intelectuais, imaginativos e criativos (WILLIAMS, 2007). 

On the surface, the songs on Elephant aren't that different from the ones on the Stripes' previous 

three albums. Jack continues to liberate bank vaults of twisted skronk with Jimmy Page flourishes, 

and Meg White's drumming is still as spare and staccato as a western Wyoming fence line.  

A metaforização presente na comparação do estilo de tocar bateria de Meg 

White com um cerca do velho oeste demostra que Sheffield, em sua percepção, 

sentiu algo cru e pausado, porém carregado de personalidade e concisão. Pois, o 

efeito metafórico, é lugar da ideologia e historicidade (ORLANDI, 2003). O 

jornalista continua a crítica mostrando que o som da banda não mudou 

significativamente, porém continua fundamentado no blues, punk e folk. Uma vez, 

que de acordo com a base conceitual da pesquisa, podemos associar tais gêneros 
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com a vivência e sofrimento do homem, geralmente contando historias ou expondo 

opiniões incisivas sobre assuntos do cotidiano. Como visto na música The Hardest 

Button to Button, em que Jack conta, de maneira pesada e visceral, a história de 

um bebê nascido em 1984, que possui alguns poderes inesperados. O álbum foi 

inteiramente gravado de maneira analógica, com equipamentos datados antes de 

1963, que confere uma ideologia para a banda, que tem como proposito “produzir 

evidencias, colocando o homem na relação imaginária com suas condições 

materiais de existência” (ORLANDI, 2003, p.46). O modo como a banda se comporta 

em seus álbuns é um reflexo de sua cultura, pois segundo o antropólogo Alfred 

Kroeber, a cultura justifica a realização do homem, além de determinar seu 

comportamento (LARAIA, 2004). Como vimos no capítulo sobre cultura, o filósofo 

alemão Herder fala em culturas específicas de diferentes grupos sociais e 

econômicos (WILLIAMS, 2007). Portanto, o modo como a banda se comporta é o 

reflexo de sua cultura específica, mostrando o modo como ela refletiu seu 

posicionamento em sua música. 

So here, in two succinctly coded phrases, lies the entire White Stripes mythos: They are 

simultaneously more real and more fake than any other American rock band. Jack is talking about 

himself, but he's also talking about a self-created icon who doesn't really exist. 

Klosteman analisa a estética da banda a partir da música Ball and Biscuit, 

mostrando a obsessão de Jack White pelo numero três, além de expor a influência 

folclórica presente em sua musica, devido ao compromisso da banda em contar 

histórias e expor conteúdos pertinentes à sociedade. O jornalista continua a crítica 

afirmando que a banda é simultaneamente a mais real e falsa de todas as bandas 

americanas. Essa afirmação polêmica elucida o modo como Klosterman viu a banda 

enquanto artistas, pois de sua afirmação podemos extrair que a banda produziu 

uma mercadoria marginal que é justamente ela mesma, conforme exposto por 

Raymond Williams, ou seja, criou um ícone a partir de construções simbólicas 

presentes em todos os elementos da banda, como letra, roupas e canções. 

But the deeper enchantment of Elephant erupts from its operatic totality and from the very notion 

that Jack sings a song ("Little Acorns") in which he tells a woman that her problems can be solved if 

she cuts the curls out of her hair. I have no idea what that is supposed to mean. This is not garage 

rock; this is art rock. And that's a compliment. 

Fechando a crítica, Klosterman comenta as músicas finais do álbum e afirma 

que a banda faz um rock-arte, ou seja, ela se relaciona com conceitos de arte que 
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permeiam o século XVII, onde as artes englobavam diversos ramos do 

conhecimento, como matemática, lógica, geometria, entre outros (WILLIAMS, 

2007). Isso se deve graças ao fato da banda misturar diversas influências em suas 

músicas, conforme foi exposto durante a crítica. Ademais, a definição rock-arte, 

faz com que o álbum seja um elemento cultural forte, já que o conceito de cultura 

usado para a pesquisa é o de atividades intelectuais e obras consideradas artísticas 

(WILLIAMS, 2007). 

 

Conclusão 

Nas enunciações analisadas, podemos perceber que a The White Stripes 

utilizou os mais diversos gêneros americanos para mostrar e exprimir os 

sentimentos que desejavam, porém moldado com uma estética e personalidade 

própria, que passa ao público e imprensa como algo novo e inquietante. 

Essa produção e o efeito estético são percebidos no discurso de Klosteman, 

quando ele afirma polemicamente que a banda é a mais real e falsa das bandas 

americanas, demostrando a produção artística que a The White Stripes fez, ao 

produzir uma mercadoria marginal que é ela própria, criando um ícone a partir de 

suas construções simbólicas.  

De acordo com o discurso feito por Sheffield, ao dizer que é chato se alguém 

tem uma banda e não é um integrante do The White Stripes, pode-se perceber que 

conforme dito por Villem Flusser, tudo o que foi lido e consumido pelos jornalistas 

influencia diretamente a opinião deles, mostrando que os discursos não estão livres 

da imparcialidade, comprovado por essa frase de teor polemico.  

Também é possível rever o papel do artista enquanto expositor e retrato das 

situações e temas do ambiente em que vivem ou viveram, pois contribui 

diretamente para a formação do seu discurso, uma vez que a cultura justifica as 

realizações do homem (LARAIA, 2004). Portanto, um estudo relacionado a essa 

temática contribuiria para a área da comunicação.  
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