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CULTURA, 19/01/2016

Luto, admiração e política no tributo das redes sociais a David Bowie
Ricardo Faria

A notícia da morte do músico inglês David Bowie, em 10 de janeiro, repercutiu internacionalmente em
homenagens e lamentos. As redes sociais transformaram-se, na manhã de segunda-feira, 11 de janeiro, em um
espaço online de culto ao celebrado artista, vítima de câncer aos 69 anos, e ao longo da semana o adeus a
Bowie se manteve pulsante no mundo inteiro. No Twitter, os tributos ao astro emanaram de diversos países,
desde colegas artistas até líderes políticos, numa comprovação de que sua criação artística e influência
perpassaram diferentes gerações e culturas. Afinal, Bowie foi capaz de fundir distintas tendências e elementos
sonoros, comportamentais e visuais em um sincretismo sensível continuamente inovador.

Uma das postagens mais influentes das redes sociais, inclusive, mesclou o contexto de admiração ao astro
com a conjuntura política do Reino Unido. O primeiro-ministro David Cameron fez homenagem a Bowie e foi
amplamente criticado por fãs no Twitter, que questionaram se o músico retribuiria o elogio ao político. Também
uma radialista britânica contribuiu com a polêmica, porque confundiu Cameron com Bowie e anunciou ao vivo
que o primeiro-ministro, e não o artista, havia morrido. Jeremy Corbyn, líder da oposição na Grã-Bretanha e do
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partido Labour, afirmou que o cantor representava "o que há de melhor na diversidade do país" e foi recebido
pelos fãs com menos críticas que Cameron.

A FGV/DAPP acompanhou as homenagens nas redes, entre as 4h de 11 de janeiro e as 12h de 19 de janeiro
(horários de Brasília), e recolheu mais de 11 milhões de tuítes em dezenas de idiomas. Os tuítes começaram a
se multiplicar por volta das 6h40m, minutos após o anúncio de sua "morte pacífica", conforme anunciado pela
conta oficial de Bowie. O auge foi atingido às 7h25m, quando foram publicados cerca de 133 tuítes por minuto,
e quando houve o anúncio da morte do ator britânico Alan Rickman, em 14 de janeiro, as menções a Bowie
novamente cresceram, com pico de 80 tuítes por minuto.

Na observação dos principais locais de origem dos tuítes, percebe-se a influência mundial de David Bowie.
Londres, a terra natal do músico, foi a cidade com mais tuítes e respondeu por 6% do volume total -- o número
representa apenas as postagens geolocalizadas. Em seguida, Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, e
Paris, na França. Chicago, também nos EUA, figura em quinto, e São Paulo e Buenos Aires, as duas maiores
cidades da América do Sul, estão em sexto e sétimo, respectivamente.

O filho de David Bowie, o cineasta Duncan Jones, publicou uma foto com seu pai e foi retuitado cerca de 60 mil
vezes. Amigos e artistas que trabalharam com Bowie, como o produtor Brian Eno e os músicos Iggy Pop,
Madonna, Billy Idol, Cher, Kanye West e Pharrell Williams, prestaram homenagens virtuais ao cantor que
figuraram entre os tuítes mais populares.

O perfil oficial do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha agradeceu a David Bowie por ajudar na
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derrubada do Muro de Berlim e fez referência à música "Heroes", produzida durante estadia na capital alemã.
"Heroes" foi entoada por milhares de jovens durante os protestos que culminaram na queda do muro, em
1989. Esse tuíte teve mais de 6 mil compartilhamentos.

A obra de David Bowie com mais menções nas redes foi o disco conceitual "The rise and fall of Ziggy Stardust
and the spiders from mars", de 1972, em que o artista cria um alter-ego chamado Ziggy Stardust, com
destaque espacial para a faixa "Starman". Obra e artista se confundem nessas referências. O último disco do
artista lançado na sexta-feira, "Blackstar", teve mais de 100 mil menções. Uma música em particular, "Lazarus",
está sendo entendida pelos fãs como uma despedida, nas redes sociais.

I grew up listening to and watching the pop genius David Bowie. He was a master of re-invention,
who kept getting it right. A huge loss.

— David Cameron (@David_Cameron) 11 janeiro 2016

 
 

Very sorry and sad to say it's true. I'll be offline for a while. Love to all. pic.twitter.com/Kh2fq3tf9m
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— Duncan Jones (@ManMadeMoon) 11 janeiro 2016

 
 

Good-bye, David Bowie. You are now among #Heroes. Thank you for helping to bring down the
#wall. https://t.co/soaOUWiyVl #RIPDavidBowie

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 11 janeiro 2016
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