
Thriller
A vida e a música de Michael Jackson

Nelson George

“Thriller é uma conversa fascinante e renovadora  
com alguém que passou muito tempo pensando 

 sobre a música de Michael Jackson.” 
Newsweek

O respeitado crítico americano Nelson George usa quatro déca-
das de memória musical e acompanhamento do mundo do show 
bizz para analisar em detalhes cada música do álbum mais ven-
dido da história (estima-se que Thriller tenha vendido entre 65 e 
110 milhões de cópias em todo o mundo). A partir dessas nove 
canções históricas, reconstrói a vida e a obra de Michael Jackson, 
antes e depois desse clássico de 1982.

Escrito sob o impacto da morte do Rei do Pop em 2009, em  
Thriller: A vida e a música de Michael Jackson o autor examina de  
perto por que Michael Jackson alcançou momentos de maestria 
artística como nenhum outro astro depois dele, mas não deixa 
de apontar falhas – musicais ou profissionais.

Descreve os primórdios da formação musical do cantor, sua  
relação com os mentores de sua carreira – o pai, Joe Jackson, e 
o produtor Quincy Jones – e o impacto de sua obra no cenário 
pop. Não cai, no entanto, no recurso fácil de especular sobre as  
diversas polêmicas em que o astro se envolveu.

Essa mistura de rigor crítico e respeito pelo homem que foi  
Michael Jackson faz desse livro um perfil à altura de um dos  
maiores e mais enigmáticos fenômenos da cultura pop.

NELSON GEORGE é autor de uma dúzia de obras, incluindo os 
aclamados Hip Hop America e The Death of Rhythm and Blues, o  
livro de memórias City Kid e The Michael Jackson Story, publica-
do em 1983. Foi colunista do Village Voice e da Billboard, e tam-
bém escreveu para as revistas Rolling Stone, Playboy, Esquire  
e Essence. Em 2007, estreou como diretor no filme Juntos pela  
vida, que rendeu a Queen Latifah o Globo de Ouro de melhor  
atriz. Nelson George nasceu no Brooklyn, Nova York, onde ainda 
mora.
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Tradução:
Alexandre Martins

“Nelson George é o mais bem-preparado
 crítico de hip-hop do planeta.”

Rolling Stone

“O crítico de música negra 
mais completo de sua geração.”

Washington Post


