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RESUMO 

 

O artigo apresenta uma análise descritiva dos dois personagens mais famosos do cantor 

David Bowie: Major Tom e Ziggy Stardust, criados no final da década de 1960 e começo de 

1970. Também mostra o cenário vivido pelo recém-falecido cantor, nesse período. Tem o 

objetivo de demonstrar a construção de personagens que, relacionando universo do cinema 

e da música, obtiveram grande alcance popular no cenário da indústria cultural e 

configuraram David Bowie como ícone pop. Major Tom é um astronauta fictício da música 

Space Oddity, lançada em 1969 e, em 1980, volta a aparecer na música Ashes to Ashes 

como drogado. Ziggy Stardust é um rock star bissexual com ares de liberdade que foi por 

representado por David Bowie e por vezes confundido entre o real e o fictício. 

 

PALAVRAS-CHAVE: David Bowie; Major Tom; Ziggy Stardust; Arte Pop. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta o resultado da análise de personagens criados pelo artista 

David Bowie no início de sua carreira artística, que demostram uma construção histórica e 

premeditada de personas que definiram a identidade do cantor num formato bastante 

coerente com as características da Indústria Cultural que se fortalecia concomitantemente 

ao seu surgimento como “pop star”. A partir desta análise também foi possível perceber 

como a criação dos personagens Major Tom e Ziggy Stasdust exibia elementos alegóricos 

da chamada Sociedade do Espetáculo definida conceitualmente por Guy Debord em 1967. 

 

Conhecido por Camaleão do Rock, David Bowie viveu e compôs em uma época 

em que o otimismo fervia em todos os lugares, menos em sua própria concepção. Não é à 

toa que o cantor recebeu esse apelido; Bowie ficou extremamente famoso quando aprendeu 

a interpretar a si mesmo através de personagens, máscaras muito bem grudadas que 

contavam histórias e revelavam seus próprios pensamentos: Major Tom foi o primeiro de 
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muitos casos, o célebre astronauta perdido no espaço abriu as portas para o pequeno David 

Jones, o filho mais novo de uma família desestruturada e com sérias tendências a se 

submeter à loucura. Após aprender a receita, Bowie juntou seu gosto por cantar e sua 

vontade imensa de atuar para poder encarnar seu personagem mais famoso, o extraterrestre 

Ziggy Stardust, hétero e gay, Mr e Mrs, messias e suicida, Aladdin e Bowie. Entre os 

estudiosos do Glam Rock, pop e rock dos anos 70 permeiam a ideia de que David Bowie 

ficou famoso através de seus personagens, que o ajudaram a construir suas muitas faces de 

camaleão em seus anos de ouro. 

 

Sempre com fascínio pelo oculto, budismo e o mundo que era desconhecido, 

David Jones (nome de registro), nasceu em 08 de janeiro de 1947 e cresceu em uma família 

avaliada pelos seus biógrafos como desestruturada: sua mãe tinha filhos fora de um 

casamento – inaceitável para a época – e o pai havia gastado todo o dinheiro com uma 

dançarina. Com o histórico familiar de esquizofrenia, o futuro David Bowie não tinha 

ninguém mais a se apegar além de seu irmão mais velho, Terry. O jornalista e escritor da 

biografia de Bowie, Peter Doggett, explicou que a doença do irmão sempre afetou 

emocionalmente o músico. 

 

A mãe [de David], Peggy, propensa a reações insólitas, reconhecia em Terry os 

sinais da “maldição da família”, a esquizofrenia, que afligira sua própria mãe e 

vários irmãos. Quando Terry começou a demonstrar dificuldade em perceber a 

realidade que o cercava, Bowie não apenas padeceu do medo e do sofrimento de ver 

o querido irmão mergulhar num mundo interior, terrível, assustador, como também 

começou a se dar conta de que o legado de instabilidade psicológica dos Burns 

talvez se estendesse à sua própria geração. (DOGGETT, Peter, 2014, p. 38) 

 
O rock quase não participou da vida infantil de Bowie, foi Terry quem o 

apresentou aos estilos diferentes de jazz, blues e outros. A primeira banda que entrou, com 

14 anos, foram os Kon-Rads; atuava como saxofonista e vocalista bissexto. Lá, se 

apresentava como David Jay e trabalhava mais tempo mudando os figurinos e criando 

atuações no palco do que fazendo música em si. Essas mudanças de figurino são bastante 

abordadas no documentário “Black Tie White Noise”, que mostra uma entrevista de Bowie 

contando o quão importante era, para ele, se modificar e interpretar no palco – característica 

que vai marcar sua carreira. 
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Sucumbido aos históricos familiares, Terry foi vítima da esquizofrenia, internado 

em um hospício com tratamento de choque. Como sua fonte de inspiração estava 

desabando, David procurou se ocupar cada vez mais com trabalhos musicais. Em 1963, saiu 

da Escola Técnica Secundária de Bromley aprovado apenas nas disciplinas de artes, 

portanto só conseguiu um trabalho como estagiário em uma agência de publicidade e 

propaganda na Bond Street, que tanto odiava. 

 

No decorrer da década de 60, ele se apresentaria ao público numa instigante 

variedade de personagens, como se ainda estivesse em sua mesa, em Bond Street, 

apresentando projetos de campanhas aos seus supervisores. (DOGGETT, Peter, 

2014, p. 45) 

 

Em 1965, David (agora conhecido como Davy Jones) assinou contrato com o selo 

dos Kinks, na gravadora Pye, e mudou seu nome para o conhecido David Bowie. O 

sobrenome foi inspirado em um lendário personagem do Velho Oeste, Jim Bowie, criador 

do “punhal Bowie”. 

 

DAVID BOWIE, O ARTISTA POP 

 

David Bowie 

LPs 

lançados no 

período de 

1969 a 1980 

(sem os 

personagens 

de estudo) 

The Man Who Sold the World, lançado em janeiro de 1971 

Diamond Dogs, lançado em maio de 1974 

David Lives, lançado em dezembro de 1974 

Young Americans, lançado em março de 1975 

Station to Station, lançado em janeiro de 1976 

Low, lançado em janeiro de 1977 

Heroes, lançado em outubro de 1977 

Stage, lançado em 1978 

Lodger, lançado em maio de 1979 

Entre outros singles 

Fora do 

mundo da 

música: 

Professor 

Entre 1969 e 1970, abriu um Laboratório de Folk na High Street de 

Beckenham, com a jornalista Mary Finnigan. Lá, ele fazia apresentações 

e também ajudava a dar aulas de música, mímica e teatro para as 

crianças. 

Fora do 

mundo da 

música: 

Musical 

O livro 1984, de George Orwell, foi um dos que mais influenciou David 

Bowie. Durante 1974, Bowie estava muito interessado em fazer um 

musical sobre o livro, mas não recebeu a permissão necessária. Portanto, 

gravou as músicas Big Brother e Chant of the Ever-Circling Skeletal 

Family, baseada no “Ódio de dois minutos” presente no livro de Orwell. 
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Fora do 

mundo da 

música: Ator 

The Man who fell to Earth (1976) foi o filme que Bowie atuou que mais 

ficou conhecido nesse período. Ele também participou de algumas outras 

obras nessa época, sendo umas também de teatro. 

Nesse período Durante o período em que David Bowie ficou sem criar mais músicas de 

seus personagens Major Tom e Ziggy Stardust, ele mudou de estilo 

algumas vezes, mudou de cabelo, criou músicas de sucesso e conseguiu 

ficar famoso sem usar as roupas chocantes de Ziggy. Bowie continuava 

sendo o maior Camaleão do Rock. Entre seus hits de sucesso, estão: 

Heroes e Changes. 

 

Mudar o nome e a aparência não eram as únicas coisas que Bowie sempre fazia. 

No documentário “David Bowie - The Origins of a Starman”, mais de um entrevistado 

contou que essas transformações eram frequentes, mas o que realmente acontecia era que 

David gostava de mentir para a mídia. Uma vez, chegou a dar uma entrevista para a BBC 

sobre a campanha dos homens que tinham cabelos compridos, só que essa campanha nunca 

existiu. Fazia isso para tentar ganhar fama, já que sua carreira estava em crise.  

 

Seu produtor, Kenenth Pitt, queria preparar um show de TV chamado The Many 

Faces of David Bowie (As muitas faces de David Bowie), que fracassou depois de um 

tempo, assim como com a banda que Bowie estava participando na época. Mas Pitt não 

contou com a importância da música em que David estava trabalhando: Space Oddity. O 

pesquisador Ericson Saint Clair afirma que essa era a música que ia explodir a carreira do 

cantor. 

 

Apesar de Bowie ter lançado alguns discos com bandas diferentes antes de 1969, é 

senso comum entre os pesquisadores de rock que sua produção só adquire realmente 

alguma relevância a partir do lançamento de Space Oddity, em 1969. (SAINT 

CLAIR, Ericson, 2004, p. 213) 

 

 

MAJOR TOM, A PRIMEIRA PERSONA 

 

Major Tom 

Músicas em 

que o 

personagem 

aparece 

Space Oddity, gravada em 1969 para o LP Space Oddity. 

Space Oddity, regravação feita em dezembro de 1979 para marcar uma 

década do trabalho. Foi gravada em um single, lado-B. 

Ashes to Ashes, gravada em 1980 para o LP Scary Momnsters. 

Descrição do 

personagem: 

Major Tom não teve nenhuma descrição maior de sua fisionomia do que o 

fato de ser um astronauta que conseguiu sair da Terra e se perdeu no 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Salto - SP – 17 a 19/06/2016 

 
 

 5 

Fisionomia espaço. Ao contrário do que a primeira música diz, Ashes to Ashes 

também afirma que, na verdade, Tom não passava de um viciado em 

drogas que não conseguia se desligar desse mundo. 

 

Descrição do 

personagem: 

Clipes 

Space Oddity tem um teor heroico para o personagem, nos dois vídeos 

principais podemos entender que o astronauta que finalmente consegue 

sair da Terra e ir para o espaço, morre depois de conseguir ver as estrelas 

e nosso planeta. No segundo clipe, Ashes to Ashes, o personagem é 

mostrado como um louco viciado, está preso em um manicômio e a parte 

herói dentro dele está morta. Bowie, ao cantar o refrão, parece estar 

andando em um velório, acompanhado de freiras. Major Tom, como um 

astronauta, está morto; nasce Major Tom como um viciado que não tem 

cura. 

 

Descrição do 

personagem: 

Drogas 

Em Ashes to Ashes, o personagem ressurge como alguém que é muito 

antigo e velho, como uma lenda que todos costumam lembrar como sendo 

alguém muito bom e heroico, mas que uma verdade devia ser contada: ele 

era um viciado em drogas. Ele manda adeus para todos, diz que na 

verdade nunca fez coisas boas nem coisas ruins, e que é melhor não 

brincar com ele, porque é um viciado. Toda sua imagem é destruída. 

 

História do 

personagem 

Em Space Oddity, Major Tom é um astronauta que sai da Terra em direção 

à Lua, o lançamento ocorre bem, a mídia quer saber todos os detalhes. 

Eventualmente, sua nave espacial para de funcionar, ele perde contato com 

o Controle de Solo e manda uma última mensagem para sua mulher, diz 

que a ama muito. A nave de Major Tom continua viajando e ele se perde 

no espaço. Major Tom mantinha-se em um exílio alienado, em uma 

cápsula lunar, sem querer voltar a Terra (ou melhor, sem conseguir). Major 

Tom nasceu em 1969 e morreu no mesmo ano, mas ressurgiu como um 

drogado em 1980. 

 

 

Space Oddity conta a história de Major Tom, um astronauta que conseguiu sair da 

Terra com segurança, contudo algo deu errado na viagem, teve que se desconectar do 

Ground Control (Controle de terra) e morrer em paz, mandando somente alguns votos de 

amor à sua esposa. Bowie tentava demonstrar seus pensamentos pessimistas em meio a uma 

sociedade eufórica com o movimento hippie, a beatlemania e outros artistas que 

transmitiam felicidade, otimismo. 

 

A BBC transmitiu a faixa durante a cobertura televisiva da chegada do homem à 

lua, dia 20 de julho de 1969, após ela ser gravada em março do mesmo ano. Bowie não 

sabia que a música ficaria tão famosa, tanto que, ao se referir a ela, disse que era “apenas 

uma música popular, só isso”.  
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Major Tom tinha a oportunidade de contemplar a Terra e refletir acerca da posição 

perigosa e insignificante do nosso planeta no universo. [...] Bowie ressaltava [na 

música] a capacidade que tinham a mídia e a indústria publicitária para se lançarem 

ao espaço e exigirem seu quinhão junto a um homem exilado do restante da 

humanidade. (DOGGETT, Peter, 2014, p. 74) 

 

 

Space Oddity foi proibida de ser transmitida em horário nobre por estações de 

rádio nos Estados Unidos, pois astronautas de verdade arriscavam a vida naquele momento. 

Com essa música, David era, e começava a realmente ser, um artista que camuflava a 

própria identidade.  

 

Major Tom voltou a aparecer na música Ashes to Ashes, gravada em fevereiro de 

1980. A música acusava o personagem (a “marca de Bowie”, o elemento chave, sua 

primeira grande fama) de ser um drogado, que mesmo tentando transparecer que estava 

tudo bem, usava heroína. 

 

Bowie era franco a respeito do uso de drogas; por conseguinte, era previsível que 

sua confissão de que o Major Tom se tornara um viciado seria interpretada como 

um comentário sobre a luta do próprio artista com as substâncias ilegais. 

(DOGGETT, Peter, 2014, p. 423) 

 

 

O herói de muitas pessoas tinha se tornado, de uma hora para a outra, um viciado 

em drogas, em 1990, entretanto, Bowie tentou amenizar essa ambiguidade do Major Tom 

em algumas entrevistas para seus fãs. 

 

ZIGGY STARDUST, O MESSIAS 

 

Ziggy Stardust 

Músicas em 

que o 

personagem 

aparece 

Lady Stardust, gravada em novembro de 1971 para o LP Ziggy Stardust 

Ziggy Stardust, gravada em novembro de 1971 para o LP Ziggy Stardust 

Starman, gravada em fevereiro de 1972 para o LP Ziggy Stardust 

Rock’n’Roll Suicide, gravada em fevereiro de 1972 para o LP Ziggy 

Stardust 

Aladdin Sane, gravada em janeiro de 1973 para o LP Aladdin Sane 

Descrição do 

personagem: 

Fisionomia 

Cabelo: ruivo, com franja espetada para cima e um comprimento um 

pouco maior na parte de trás 

Roupas: os modelos de Ziggy eram sempre muito ousados para qualquer 
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homem vestir. Desde vestidos masculinos feitos por medida, até mesmo 

macacões e ternos berrantes, o personagem não usava nada muito comum. 

Entre suas roupas mais conhecidas, estão: collants, listras, macacão 

vermelho com blusa azul, cores chocantes, etc. Kansai Yamamoto foi o 

estilista responsável por criar vários figurinos extravagantes para os 

últimos meses de vida de Ziggy 

Maquiagem: sempre com o rosto muito branco, a maquiagem de Ziggy 

Stardust podia variar entre ter sombras bem azuis nos olhos e usar um 

batom claro, ou então colocar um círculo enorme desenhado na testa, que 

era como um diamante e um terceiro olho. Quando Aladdin Sane surgiu, 

veio também o look do raio transpassando o olho direito de Bowie, bem 

avermelhado e com uma fina linha azul acompanhando. 

Jeito: Ziggy Stardust era canhoto, gay, andrógeno, homem e mulher, o rei 

e a rainha do universo, um alienígena com um ego tão extravagante 

quanto seus modos de vestir. Tocava guitarra, veio de outro mundo como 

um messias narcisista. Tocava com paixão e não só cantava em seus 

shows, mas também atuava. 

Sexualidade: exatamente uma semana antes de Bowie começar a se vestir 

de Ziggy Stardust, ele se declarou gay. Essa jogada de marketing chamou 

ainda mais atenção para o personagem que, sendo andrógeno, não via 

importância entre ser gay ou não ser. 

 

Descrição do 

personagem: 

Influências 

O look de Ziggy foi baseado no filme “Laranja Mecânica” (o macacão 

vermelho e a blusa azul), era uma natureza futurística, com crueldade, 

androgenia, individualidade e ecletismo. Kansai Yamamoto foi também 

uma inspiração. Bowie definiu o aspecto de Ziggy como uma mistura de 

“Nijinsky e Woolworth’s” 

História do 

personagem 

Cinco anos antes da destruição da Terra por algum motivo não dito, o 

messias Ziggy Stardust invade o planeta, sua presença causa 

estranhamento e fascinação nos terráqueos. Ele é uma estrela do rock, e, 

juntamente com sua banda, os Spiders from Mars, torna-se um verdadeiro 

messias para aquela população desesperada com o fim do mundo. O 

personagem pregava Sexo, Drogas e Rock’n’Roll: sexo bissexual, drogas 

constantes e Rock em suas músicas. Ziggy fica tão fascinado por si próprio 

que acaba se matando, deixa as próprias fãs acabarem com ele mesmo, 

assim, a humanidade pode prosseguir. 

 

Bowie não era somente cantor, ele amava todas as formas de arte. Estava 

apaixonado por teatro e mímica, queria representar no palco. Talvez por esses motivos o 

cantor sentiu a necessidade de interpretar seus personagens no palco; sua primeira e mais 

famosa experiência foi com Ziggy Stardust, sua máscara: pela primeira vez em sua carreira, 

David não falava por si mesmo e não se vestia como David, mas sim, como seu 

personagem. 
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Aquela criatura exótica era, a um só tempo, feminina e masculina, hétero e gay, e 

até mesmo a terra que havia gerado uma banda máscula de rock pesado chamada 

Alice Cooper foi pega de surpresa. (DOGGETT, Peter. 2014, p. 139) 

 

 

Em 1971, David Bowie se declarou gay, e uma semana depois todo o contexto de 

seu personagem mais famoso estava pronto, o que ajudou imensamente em sua fama. O LP 

Ziggy Stardust citou pela primeira vez o personagem na música Lady Stardust, todas as 

faixas contam a história profunda do alienígena messiânico que vem para a Terra com 

alguns costumes diferentes. A vida de Ziggy é montada nesse LP, e, assim como o 

personagem nasce ali, ele também morre. 

 

O visual de Ziggy foi o mais famoso de toda a carreira de Bowie. O documentário 

“David Bowie and the Story of Ziggy Stardust” conta, com detalhes, que no começo de 

1972, Bowie afirmou que o look de Ziggy foi baseado no filme Laranja Mecânica, era uma 

natureza futurística, com crueldade, androgenia, individualidade e ecletismo. Kansai 

Yamamoto foi o estilista responsável pela criação de toda essa vestimenta que tanto 

conhecemos hoje em dia, e que Ziggy usava. Quando o personagem tomou conta dos 

palcos, o documentário contou que as pessoas diziam: “Cara, você tem que ouvir e ir ver 

David Bowie. Ele é diferente, ele é... É alguma coisa que nunca vimos!”. 

 

O disco Ziggy Stardust é um álbum conceitual, uma verdadeira ópera-rock, em que 

todas as faixas se reúnem para contar uma história mirabolante: cinco anos antes da 

destruição da Terra por algum motivo obscuro, Ziggy Stardust, um alienígena 

andrógino e hedonista, invade o planeta. A presença de Ziggy causa uma sensação 

de estranhamento e fascinação nos terráqueos. Ele é uma estrela do rock, e, 

juntamente com sua banda, os Spiders from Mars, torna-se um verdadeiro messias 

para aquela população desesperada com o fim do mundo. O Evangelho de Ziggy 

concentra-se numa total apologia ao trinômio Sexo, Drogas e Rock and Roll: sexo 

com humanos de ambos os gêneros, drogas e álcool os mais pesados possíveis e 

rock and roll alto. Em pouco tempo, a fascinação causada por Ziggy atinge a ele 

próprio, e, mergulhando em seu próprio eu, ele acaba tendo que se matar, para 

redimir os pecados dos terráqueos e os de si próprio: como um Jesus suicida, Ziggy 

tem que morrer para que a humanidade viva uma outra vida, construída agora 

independente dele. (SAINT CLAIR, Ericson, 2004, p. 214 e 215) 

 

 

Bowie matou Ziggy da forma mais dramática possível: ele foi assassinado por seus 

próprios fãs na música Rock’n’Roll suicide. Quando partiu, o próprio cantor sentiu a 

necessidade de também sumir, foi então que anunciou o término de sua banda. 
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O grande perigo de se usar uma máscara pela primeira vez é deixar que ela grude 

em sua face. Bowie tinha noção disso e, por esta razão, mesmo com todo o sucesso 

que Ziggy vinha tendo, no dia 3 de Julho de 1973, no Hammersmith Odeon, em 

Londres, ele anunciou em pleno palco que aquele seria seu último show. Os fãs, 

desesperados, pensaram que Bowie tinha desistido de sua carreira. Todavia, quem 

era afastado dos palcos não era Bowie, mas Ziggy Stardust. (SAINT CLAIR, 

Ericson, 2004, p. 217) 

 

 

Bowie declarou para a revista Newsweek: “Eu não sou o que devo ser. O que as 

pessoas estão comprando? Assumi Ziggy no palco, e agora eu me sinto cada vez mais como 

esse monstro, e cada vez menos como David Bowie”. Completou, também, em outra 

ocasião: “Não consigo decidir se estou criando os personagens, se eles me criam ou se 

todos somos um só”. Baudrillard (1929-2007) já afirmava: 

 

A possibilidade de voltar a encontrar um nível absoluto do real é a impossibilidade 

de encenar a ilusão. A ilusão não é possível porque o real já não é possível. É todo o 

problema político da paródia, da hiper-simulação ou simulação ofensiva, que se 

coloca. (BAUDRILLARD, 1991, p. 29 e 30) 

 

 

Mesmo depois de anunciar, no palco, que a banda estava terminando e que ia parar 

de ser Ziggy Stardust, Bowie apareceu com o LP Aladdin Sane, vestido como um 

personagem muito parecido com o que acabara de matar. Seria Aladdin Sane uma persona 

de Ziggy Stardust, ou vice e versa? Aladdin foi mais um personagem de David Bowie, 

“pintada, tingida, enfeitada, com uma pele fria como mármore e deformada com uma 

lágrima prateada, uma figura esculpida, epicena, macérrima, arrogante, vulnerável e, em 

ultima instância, alienígena.”, como disse Peter Doggett em seu livro. Aladdin Sane era 

esquizofrênico e possuía inúmeras identidades, por isso mudava tanto de roupa e de 

personalidade – uma delas poderia ter sido Ziggy Stardust. 

 

Quem era quem, ninguém nunca soube. Bowie já afirmou, em entrevistas, os dois 

casos: Aladdin era Ziggy, e também, Ziggy sempre fora Aladdin. Mas David tinha o 

péssimo hábito de mentir em entrevistas, contando diversas versões de um caso no mesmo 

momento, como já foi dito anteriormente.  

 

O documentário “David Bowie - Sound and Vision” faz uma análise diferente de 

Aladdin. Era a época em que Bowie estava imerso nas drogas, especialmente a cocaína, e 
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não conseguia se desligar: talvez o nome Aladdin Sane fosse uma charada, e realmente 

significasse Aladd-inSane, do inglês “Aladd-inSano”. 

 

BOWIE E A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 

 

David Bowie vendeu a si mesmo e vendeu o mundo desde a primeira vez que uma 

de suas músicas, Space Oddity, fez sucesso e ele virou um objeto da indústria cultural. O 

artista pop também conhecido como Camaleão do Rock se transformava de corpo e alma 

para representar tudo o que as pessoas estavam vivendo na época, e nada de detalhes 

pequenos e silenciosos; ele gostava de mais, queria mais e mostrava mais. 

 

Tudo, para o homem, é uma coisa e está pronta para ser vendida. Para 

compreender o que isso quer dizer, devemos compreender primeiro o que é a Indústria 

Cultural, de acordo com Teixeira Coelho. 

 

Foi nos meios da Revolução Industrial que a Indústria Cultural surgiu. Nessa era 

moderna, dois traços do homem se destacam: a reificação (coisificação) e a alienação. A 

cultura, nesse contexto, foi dividida em três: Cultura Superior, Cultura Média e Cultura de 

Massa (“inferior”). Elas não se separam exclusivamente nas classes sociais, como afirma o 

autor, Teixeira Coelho: 

 

A dificuldade na distinção entre essas formas culturais e seus produtos continua 

quando se pretende estabelecer uma relação entre as classes sociais e as três 

categorias culturais. Ainda hoje se tenta defender a tese segundo a qual os produtos 

da cultura superior são de fruição exclusiva da classe dominante. Nada mais longe 

dessa ideia, no entanto, do que um operário (um suposto consumidor de massacult) 

capaz de encontrar sua cota de satisfação estética na audição de um Beethoven num 

Teatro Municipal franqueado ao grande público. Do outro lado do muro, um 

sociólogo ou um grande escritor pode ter sua parte de satisfação com a Jornada nas 

estrelas da TV ou com um filme qualquer de catástrofe, típicos da massacult. Isto 

significa que as formas culturais atravessam as classes sociais com uma intensidade 

e uma frequência maiores do que se costuma pensar. (COELHO, Teixeira. p. 16, 17 

e 18) 
 

 

Para não confundir, portanto, a Cultura de Massa com a classe social, o autor 

decide chama-la de Cultura Industrial. Essa cultura e a Cultura Popular se complementam, e 

delas podemos retirar a Cultura Pop; de onde surgiu a Arte Pop. Tanto ela quanto a Cultura 
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Industrial têm pontos positivos (complementa as culturas anteriores, além de criar um 

dinamismo na Cultura de Massa) e negativos (alienação, conformismo social e 

marginalização do debate). 

 

Essa Cultura Industrial expõe todos os tipos de cultura de massa, aqueles que 

deixam seus ouvintes e espectadores alienados, sem fazer discussão alguma do que estão 

assistindo. Ao formular um personagem, David Bowie tentava colocar a realidade daquela 

época em todos os detalhes da música ou da interpretação, e todos os seus fãs que 

compravam seus LPs ou iam até seus shows não discutiam isso. Eles estavam recebendo e 

ouvindo o que viviam, as dificuldades da sociedade daquela época, era o objeto de forma 

alienada e espetacular.  

 

A partir de Guy Debord é possível compreender a Sociedade de do Espetáculo e 

como ela transforma o que é realidade em objeto, assim como Teixeira Coelho afirmou no 

ato de “coisificação”. Tudo o que era vendido pelo cantor Pop dos anos 70 era mais do que 

só música, mas uma coisificação dos problemas, dúvidas e dia a dia da sociedade naquele 

instante. Seria mais do que necessário, portanto, uma explicação básica do que é a 

Sociedade do Espetáculo, para podermos enfim analisar David Bowie como o artista pop 

pronto para ser vendido pela Indústria Cultural. 

 

O espetáculo é uma visão do mundo que se objetivou, ou seja, uma forma de se ver 

o mundo que virou um objeto. O objeto e a sociedade são um só, são iguais e feitos da 

mesma coisa. O espetáculo é o real e o real está dentro do espetáculo, alienado. 

 

Para compreender melhor é preciso levar em consideração que o espetáculo é a 

aparência do que vivemos na vida, e a drama nele é a negação disso tudo. Somente uma 

sociedade alienada consegue assistir o objeto de si mesma, e a realidade vivida pela 

sociedade é, além de demonstrada, negada no mesmo espetáculo. Cada espetáculo contém o 

momento histórico, se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. 

 

A imagem é um dos pontos mais importante da sociedade do espetáculo, ela é 

criada de uma forma para que a representação seja esse objeto da própria sociedade. Essas 

imagens se tornam seres reais, interpretados. 
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Onde o mundo real se converte em simples imagens, estas simples imagens tornam-

se seres reais e motivações eficientes típicas de um comportamento hipnótico. O 

espetáculo, como tendência para fazer ver por diferentes mediações especializadas o 

mundo que já não é diretamente apreensível, encontra normalmente na visão o 

sentido humano privilegiado que noutras épocas foi o tato; a visão, o sentido mais 

abstrato, e o mais mistificável, corresponde à abstração generalizada da sociedade 

atual. Mas o espetáculo não é identificável ao simples olhar, mesmo combinado 

com o ouvido. Ele é o que escapa à atividade dos homens, à reconsideração e à 

correção da sua obra. É o contrário do diálogo. Em toda a parte onde há 

representação independente, o espetáculo reconstitui-se. (DEBORD, Guy. p. 19) 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

David Bowie nasceu dia 08 de janeiro de 1947 sem ter o Major Tom nem Ziggy 

Stardus dentro de si. Os dois personagens eram imagens da sociedade, eram seres reais que 

mostravam o tempo real e histórico que estavam vivendo. O primeiro mostrava a euforia do 

homem que estava indo à lua, o astronauta do espaço vindo da própria Terra. O segundo era 

uma mistura da sociedade insana que estava começando a surgir na década de 70, com sexo, 

drogas, exuberância e uma sensação de imortalidade. As duas imagens criadas por Bowie, 

as representações da sociedade, são também pedaços de si mesmo. 

 

O cantor e compositor David Bowie representava e impressionava todos seus fãs 

em cada personagem que criava. Com o primeiro, Major Tom, reuniu o que estava 

acontecendo na época (o homem a lua, a guerra fria, o pessimismo escondido por uma 

euforia dos jovens) e transmitiu de forma diferente através de sua persona. Com isso, sua 

música não só ficou famosa e repercutiu por muitos países, como também foi proibida por 

alguns e gerou polêmica. O segundo, Ziggy Stardust, trouxe à tona o que era tabu e não 

podia ser debatido: a homossexualidade e a luxúria dos anos 70. Era completamente 

inovador e louco, por isso foi impressionante da mesma forma, para seus fãs. 

 

A morte de Bowie, o famoso que parecia ser imortal, representou o final definitivo 

dessa era, que mesmo após acabar em 1980 com a música Ashes to Ashes, ainda permanecia 

na lembrança dos fãs. A análise desses personagens é importante para compreender o cantor 

como um todo e honrar sua carreira uma última vez. 
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