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Dedico esta pesquisa a todos os corpos estranhos        

que foram e são resistência. 
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“Corpos estranhos em contato provocam     
descobrimentos e proporcionam o entendimento     
de outras realidades, o estranhamento não deve       
ser motivo para tornar negativo os julgamentos.       
O estranhamento precisa ser entendido como      
contato com o outro. O diferente. Diferente em        
corpo que se fez em trajetórias individuais.       
Indivíduos. Vivendo em solos de controle e       
manipulação, sendo colocados como sociedade e      
por isso obrigados ao contato”. 
 

     Matheusa Passarelli 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo compreender a construção do corpo queer e da cultura               
drag queen bem como as relações de poder que se estabelecem em produtos audiovisuais da               
mídia hegemônica. Pabllo Vittar surge como objeto de análise, por compreendermos a artista             
como um corpo queer, devido a sua arte drag queen e a performatividade de gênero, entre                
outros elementos que perpassam seu corpo. Para a realização do trabalho, foram abordados os              
conceitos de gênero, sexualidade e Teoria Queer a partir de autores como Foucault (2015),              
Butler (2017), Louro (1997, 2000, 2001, 2008), Scott (1995) entre outros. A história das drag               
queens no mundo e a ascensão no Brasil também contada a partir das contribuições de autores                
como Amanajás (2014), Nunes (2015) e Santos (2014, 2015). Os principais conceitos de             
mídia hegemônica são apresentados apoiados nas ideias do pensador Gramsci (2001). A partir             
de um mapeamento de entrevistas em vídeo de Pabllo Vittar, foram elencadas categorias             
baseadas na análise de conteúdo proposta por Bardin (2010), a fim de expor as relações de                
poder da mídia hegemônica sobre Pabllo Vittar enquanto um corpo queer. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
gênero; queer; performatividade; drag queen; mídia hegemônica.  
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ABSTRACT 
 
The present study aims to comprehend the construction of the queer body and the drag queen                
culture, as well as the power relations that are established in the hegemonic media's              
audiovisual products. Pabllo Vittar arises as an object of analysis, because we understand the              
artist as a queer body, due to her drag queen art and gender performativity, among other                
elements that permeate her body. To carry out the work, the concepts of gender, sexuality and                
Queer Theory were approached from authors such as Foucault (2015), Butler (2017), Louro             
(1997, 2000, 2001, 2008), Scott (1995) among others. The history of drag queens in the world                
and their rise in Brazil also counted from the contributions of authors like Amanajás (2014),               
Nunes (2015) and Santos (2014, 2015). The main concepts of hegemonic media are presented              
based on the ideas of the thinker Gramsci (2001). From a mapping of video interviews by                
Pabllo Vittar, categories were listed based on the content analysis proposed by Bardin (2010),              
in order to expose the power relations of the hegemonic media over Pabllo Vittar as a queer                 
body. 
 
KEYWORDS: 
genre; queer; performativity; drag queen; hegemonic media. 
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INTRODUÇÃO 

 

A mídia é uma das variantes que mais influenciam a estrutura da sociedade. Ao              

assumir esse papel de regulação, a mídia é responsável por parte das mediações sociais e a                

manutenção de aspectos simbólicos na cultura. A disputa pela hegemonia cultural, articulada            

a outras determinantes como a religião, família, política e economia, nos permite refletir sobre              

a produção de um pensamento dominante. Pabllo Vittar, uma drag queen brasileira, vem             

percorrendo esse caminho na contramão, ao ir de encontro a esse sistema de regulação que               

tenta normalizar esses corpos estranhos . A construção do corpo queer na mídia hegemônica é              1

o ponto de partida dessa pesquisa, que através da performatividade de gênero da artista, busca               

compreender as relações de poder estabelecidas pela mídia hegemônica. 

A curiosidade em torno do universo drag queen e por Pabllo Vittar começou com o               

lançamento de seu primeiro videoclipe, Open Bar , em outubro de 2015. Logo simpatizei e              2

me encantei com a sonoridade e a estética da artista. Algo novo e revolucionário no cenário                

musical brasileiro. Pela primeira vez o país abre espaço para uma drag queen que canta, mas                

para além disso, ela consegue expandir a sua musicalidade para outros espaços. A forte              

influência do nordeste, região do Brasil onde Phabullo Rodrigues da Silva nasceu, está             3

presente em sua performance com ritmos como o arrocha, tecnobrega, forró, carimbó entre             

outros sons, que conferem a Pabllo Vittar uma brasilidade e musicalidade únicas.  

 

Figura 01. Trecho do videoclipe de Open Bar, de Pabllo Vittar 

 
Fonte: YouTube, canal Pabllo Vittar (printscreen feito pelo autor). 

1 Corpos “estranhos” é a tradução do termo “queer”, como proposto por Louro (2008). 
2 Videoclipe da música Open Bar, Pabllo Vittar (2015). Disponível em: <https://youtu.be/lYuepseCRGY>. 
Acesso em: 15/10/2018. 
3 Phabullo Rodrigues da Silva é o nome de batismo de quem dá vida à drag queen Pabllo Vittar. 
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Em pouco tempo Pabllo Vittar passou a despertar curiosidade na mídia e seus             

videoclipes ganharam um número expressivo de visualizações. Vittar abre espaço para um            

novo cenário musical e ressuscita a arte drag no país . Essa soma de elementos, despertaram               4

ainda mais a minha admiração pela artista, que passou a desconstruir espaços            

heteronormativos com sua estética, performance e musicalidade. Ao transitar entre os           

gêneros, Pabllo rompe com o binarismo, e coloca em questionamento o que é feminino ou               

masculino, a começar pelo próprio nome da artista. Pabllo não traz em suas músicas um               

discurso político, mas faz de seu corpo esse ato legítimo. Por esses motivos surgiu o interesse                

pela pesquisa. 

A escolha da temática do trabalho surge, pelo interesse nos estudos de gênero e              

sexualidade na mídia, assunto que sempre busquei trazer como proposta de debate e reflexão              

para sala de aula, pois como homossexual, busquei por visibilidade e representatividade do             

movimento LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e queer) no espaço           5

acadêmico. Minhas inquietações pessoais, no que se refere ao modo de ver e pensar o corpo                

como uma linguagem, um ato político capaz de emitir diferentes significados, sem            

necessidade do uso da fala, mas o corpo por si só, a efeito de mostrar a sua pluralidade,                  

também contribuíram para chegar a esta pesquisa.  

Outro fato que também me chamou atenção para desenvolver este trabalho foi a             

abordagem da mídia em relação à comunidade LGBTQ, com inúmeras tentativas de            

normalização, como uma forma de deslegitimar esses corpos estranhos. Nos últimos anos, a             

discussão em torno de gênero e sexualidade tornou-se assunto recorrente em espaços            

midiáticos, com isso, inúmeros corpos queer começam a surgir e recebem diferentes            

construções, muitas duvidosas. Ao abrir espaço para esses corpos, a mídia, como espaço de              

fala, teria o papel de fazer com que, para além de percebidos, esses corpos firmem a sua                 

existência, legitimidade e conquistem representatividade e visibilidade para a causa LGBTQ. 

4 “Efeito Pabllo Vittar: Após estouro da cantora veja 10 artistas drags, trans e travestis que são apostas para 
2018”, Portal G1, publicado em 15/01/2018. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/efeito-pabllo-vittar-apos-estouro-da-cantora-veja-10-artistas-drags
-trans-e-travestis-que-sao-apostas-para-2018.ghtml>. Acesso em: 15/10/2018. 
5 Sabemos que essa sigla não se restringe apenas as letras LGBTQ, e existem outros corpos que também                  
precisam ser representados dentro dessa comunidade. Para uma melhor compreensão e assimilação do termo,              
optamos por utilizar apenas LGBTQ, mas sem esquecer a pluralidade desse movimento. A sigla mais recente                
utilizada para se referir a comunidade é LGBTQIAP+, que segundo Binato (2015, p. 2), “é um termo que surge                   
como uma forma de dar visibilidade a alguns grupos que fazem parte da chamada ‘comunidade gay’, mas que                  
não são homossexuais. Abrigando mais letras e mais orientações sexuais (e identidades de gênero) o termo se                 
torna amplo”. 
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Ao chegar na mídia, Pabllo Vittar assim como outros corpos queer, que ganharam             

destaque nacional, pelo fato de serem algo novo no mercado musical, recebem inúmeras             

construções da mídia hegemônica. Pabllo, em especial, por bater diversos recordes no meio             

fonográfico e por ocupar espaços heteronormativos, passou a conceder reportagens, não só a             

respeito de seu talento na música, mas também no que confere a sua vida pessoal: infância,                

adolescência, família, preconceito, fama e intrigas, como veremos durante as análises desta            

pesquisa, no capítulo 5. Os discursos formulados pela mídia, estabelecem um poder sobre             

esses corpos queer que passam a ser reprimidos. O discurso heteronormativo produz um             

padrão que carrega uma série de (pré)conceitos em relação às LGBTQ. Deste modo, os              

corpos queer surgem como resistência, um ativismo em favor da liberdade sexual e de gênero,               

que vai além da luta contra a heteronormatividade.  

 

Figura 02. Pabllo Vittar: um corpo que rompe o binarismo 

 
Fonte: Instagram  de Pabllo Vittar. 6

 

Pabllo Vittar provoca um deslocamento no que diz respeito a dicotomia do que é ser               

feminino ou masculino culturalmente, como é proposto por Butler (2017). Ao performar outro             

gênero e usar seu corpo como uma ferramenta de discurso, Pabllo acaba por desconstruir              

padrões que são mantidos como forma de limitar as possibilidades corpóreas. Esse            

deslocamento posto em prática, vai de encontro ao discurso da mídia hegemônica, que agora              

6 Figura disponível em: <https://www.instagram.com/p/BoSWi8jh6ae/?taken-by=pabllovittar>. Acesso em:       
18/10/2017. 
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passa a conviver e rever as suas abordagens para/com esses corpos. Por esse motivo, o               

problema formulado no trabalho é: como ocorre a construção do corpo queer e da cultura               

drag queen, através das relações de poder estabelecidas pela mídia hegemônica? Como            

objetivo geral, busca-se compreender a construção do corpo queer e da cultura drag queen              

bem como as relações de poder que se estabelecem em produtos audiovisuais da mídia              

hegemônica. A partir de objetivos específicos, busca-se verificar quais são as temáticas            

abordadas pelos produtos midiáticos para identificar Pabllo Vittar e a cultura drag queen;             

entender a performance de Pabllo Vittar e as características que a definem na mídia              

hegemônica; verificar como é construída a imagem da artista, entendida como um corpo             

queer, na mídia hegemônica.  

A partir dos caminhos traçados, a abordagem da temática deste trabalho pretende            

contribuir para o campo da comunicação, a fim de propor questionamentos sobre a postura da               

mídia para/com as questões de gênero e sexualidade. Pabllo Vittar aterrissa nesse espaço,             

como forma de desconstruir a mídia hegemônica, com a necessidade de que haja uma              

reconfiguração desses meios, pois agora, não só ela, como outros corpos queer estão em              

evidência. Sendo assim, a partir de buscas realizadas por trabalhos acadêmicos, que            

apresentassem as palavras-chaves de interesse desta pesquisa, percebeu-se que há poucas           

produções acadêmicas voltadas para a construção de Pabllo Vittar e da cultura drag queen na               

área da comunicação, apontando, assim, para a importância desta pesquisa. A temática            

também se faz pertinente, após pesquisa realizada no acervo do Laboratório de Pesquisa em              

Comunicação do curso de Jornalismo (LAPEC) da Universidade Franciscana (UFN). Foi           

observado que não há trabalhos finais de graduação que trouxessem a discussão da Teoria              

Queer, gênero e sexualidade na mídia ou Pabllo Vittar como objeto de estudo. 

 

A pesquisa se divide em cinco capítulos. No primeiro capítulo O Corpo Quee(n)r,             

serão discutidos os conceitos de gênero e sexualidade, como foram construídos e a sua              

importância para entendermos os papéis de gênero em sociedade. Apoiado nos conceitos de             

Foucault (2015) e Butler (2017), discutiu-se a força do discurso hegemônico que atua como              

normalizador sobre os corpos, ao restringir e regular os mesmos. A partir das reflexões desses               

autores, abre-se margem para a entendermos a Teoria Queer e compreendermos Pabllo Vittar             

como um corpo que subverte a heteronormatividade. Ao entender o corpo queer, abrimos             
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espaço para a performatividade de gênero que vai ao encontro da construção de uma drag               

queen, ao representar outro gênero e apresentar uma fluidez entre essas performances. 

No segundo capítulo, As Drags na mídia, começamos a nos aproximar e a entender              

mais o universo da performatividade de gênero. Apresentamos um breve histórico das drag             

queens no mundo, desde o surgimento do termo no século XVI até os seus grandes nomes no                 

audiovisual. Para aproximação maior de Pabllo Vittar, buscamos entender o que é a cultura              

drag queen, o movimento político e seus processos de construção das personagens. A fim de               

registrar esse momento de efervescência drag no Brasil, a partir de pesquisa própria,             

contextualizamos os anos 2010 e os acontecimentos na mídia brasileira para que tivéssemos             

conhecimento desse novo cenário que se expandiu.  

Já o terceiro capítulo, Mídia hegemônica, é para entendermos o que é o discurso              

hegemônico. O pensador Gramsci (2001) discorre sobre o papel desse discurso e como ele se               

propaga. Além do pensador, autores como Ianni (1999), Paiva (2004), Moraes (2010) e             

Ramos (2005) apresentam a mídia e o seu poder de controle. Também busca-se a partir do que                 

é proposto por Foucault (2015), ao discutir sexualidade e a Teoria Queer e o papel do discurso                 

na construção desses corpos, ampliar a discussão na mídia hegemônica. 

O quarto capítulo fica com os Procedimentos metodológicos, onde são apresentados o            

objeto empírico desse estudo, o processo de construção da pesquisa e os critérios de escolha e                

apresentação das edições dos programas que serão analisados. Além disso, serão apresentadas            

as quatro categorias elaboradas para essa pesquisa e o que é a análise de conteúdo, a partir de                  

Bardin (2010), tendo em vista a amplitude desse método de análise, possibilitando maior             

aprofundamento na pesquisa. 

No quinto capítulo, Pabllo Vittar: ser afeminado é revolucionário, encontra-se a           

análise feita tendo por base o corpus selecionado para a pesquisa. A partir das quatro               

categorias elencadas - Pabllo por Pabllo; Um corpo performático; Mídia: um show de close              

errado; Pabllo é resistência -, formulamos três esferas para entender a construção de Pabllo              

Vittar pela mídia hegemônica. A primeira esfera está nas duas primeiras categorias            

apresentadas, onde vamos entender como Pabllo Vittar se apresenta para mídia. A segunda             

esfera está na terceira categoria, a mais importante, pois vamos entender aqui como a mídia               

constrói a artista, os processos equivocados e a normalização desse corpo. E a última esfera               

está na quarta categoria, onde será compreendido os reflexos das aparições de Pabllo na mídia               

em termos de visibilidade. 
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Desta maneira, a partir das análises, pensando Pabllo Vittar com um corpo queer             

performático e dos resultados e reflexões obtidas, busca-se entender a importância de            

debatermos sobre as construções desses corpos e as restrições que os mesmos sofrem pela              

mídia hegemônica. Pabllo como um corpo subversivo, vai de encontro a esses discursos             

normalizadores e reguladores da mídia, que estão vinculados a um discurso heteronormativo. 
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1. O CORPO QUEE(N)R  7

 

Neste capítulo, a partir dos conceitos propostos por Foucault (2015), Butler (2017),            

Louro (1997, 2000, 2001, 2008) e Scott (1995), apresenta-se como surgiram os primeiros             

estudos sobre gênero, a importância dessa discussão e a sexualidade como ferramenta de             

repressão. Além disso, apoiados nas teorias de Foucault (2015) e Butler (2017), autores como              

Miskolci (2009) e Salih (2015) explicam o que é é a Teoria Queer. Ao entender essas                

construções e para aproximação ainda maior do corpus, a partir dessas reflexões, mostra-se o              

gênero enquanto uma performatividade. 

 

1.1. GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

Os estudos feministas tiveram grande contribuição para o entendimento e a discussão            

sobre gênero em sociedade. A opressão das mulheres observada em diversos momentos da             

construção social na história do mundo, fizeram com que movimentos sociais surgissem no             

Ocidente. Na virada do século XIX “as manifestações contra a discriminação feminina            

adquiriram uma visibilidade e uma expressividade maior no chamado ‘sufragismo’, [...]           

movimento voltado para estender o direito do voto às mulheres” (LOURO, 1997, p. 15). 

Como uma primeira onda feminista, as sufragistas reivindicavam melhores condições          

no trabalho, oportunidade de estudo e igualdade em todos os âmbitos, seja familiar ou social.               

Já na década de 1960, com a segunda onda, o movimento feminista, além de lutar por                

questões sociais e políticas, se volta também para a área teórica. A partir de seus estudos, o                 

termo e a discussão de gênero passam a ser diretamente ligados ao movimento feminista.              

Portanto, é 

 
[...] nesse contexto de efervescência social e política, de contestação e de            
transformação, que o movimento feminista contemporâneo ressurge, expressando-se        
não apenas através de grupos de conscientização, marchas e protestos públicos, mas            
também através de livros, jornais e revistas (LOURO, 1997, p. 16). 

 

Segundo Louro (1997), as publicações de feministas deram visibilidade a quem           

sempre foi e ainda é ocultada pela sociedade. Os papéis impostos de feminino e masculino               

7 A termo Quee(n)r adotado no título deste capítulo, se dá pelo fato de a pesquisa ter como objeto de estudo um                      
corpo “queer” representado por uma drag “queen”. 
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começaram a ser revistos e as mulheres passaram a ocupar espaço em fábricas, escritórios,              

escolas entre outros ambientes. Ainda para a autora, uma das mais significativas marcas dos              

estudos feministas é o seu caráter político. “Objetividade e neutralidade, distanciamento e            

isenção que haviam se constituído, convencionalmente, em condições indispensáveis para o           

fazer acadêmico, eram problematizados, subvertidos, transgredidos (LOURO, 1997, p. 19). 

Para Louro (1997) o estudo busca entender gênero como constituinte da identidade            

dos sujeitos. Ao entender gênero como parte da identidade do sujeito (seja essa identidade              

sexual, étnica, de classe, de gênero, etc.), busca-se referir a algo que vai além de padrões                

estabelecidos  em  desempenho  de papéis, mas perceber gênero fazendo parte do sujeito. Para  

a autora, 

 
Padrões seriam, basicamente, padrões ou regras arbitrárias que uma sociedade          
estabelece para seus membros e que definem seus comportamentos, suas roupas, seus            
modos de se relacionar ou de se portar [...] Ainda que utilizada por muito/as, essa               
concepção pode se mostrar redutora e simplista (LOURO, 1997, p. 24). 

 

Segundo Louro (1997), o conceito de gênero pretende se referir ao modo como as              

características sexuais são compreendidas e representadas em sociedade. É no meio social que             

as relações entre feminino e masculino se constroem e, a partir daí passam a ser representadas.                

Em relação a construção teórica do gênero como uma categoria analítica, Scott (1995) explica              

que esta esteve ausente das principais teorias sociais desde o século XVIII até o século XX,                

quando emergiu. A discussão sobre sistemas de relações sociais e sexuais não era abordada. O               

termo “gênero” faz parte da tentativa de feministas contemporâneas em explicar as            

desigualdades entre homens e mulheres, indo na contramão de abordagens teóricas já            

existentes.  

Butler (2017) observa o gênero e o sexo como algo construído culturalmente. O corpo              

serve como uma ferramenta, um mero instrumento na qual um conjunto de significados             

culturais é apenas externamente relacionado. Sendo assim, 

 
[...] a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça                  
intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído:         
consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo nem tampouco           
aparentemente fixo quanto o sexo (BUTLER, 2017, p. 26). 

 

Vista de uma ótica plural, o conceito rompe com o sistema binário que introduz uma               
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divisão em sociedade, separando homens e mulheres e determinando seus papéis sociais de             

gênero, o que provoca uma descontinuidade entre os corpos sexuados. 

Ao apresentar o pensamento de diversas correntes teóricas feministas, e fazer uma            

reflexão acerca da temática, Scott (1995) define gênero em duas partes que estão             

interrelacionadas mas que devem ser analisadas separadamente. Portanto, para ela, gênero           

trata-se de “um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas            

entre os sexos e, o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder”                 

(SCOTT, 1995, p. 86). Nesse sentido, as mudanças das relações sociais correspondem sempre             

às representações de poder, estabelecendo as diferenças entre os sexos o que limita e segrega               

esses sujeitos através de um discurso hegemônico.  

Para Butler (2017), a regulação binária da sexualidade atende a um sistema de             

heterossexualidade compulsória, pois coloca restrições sobre o sexo e gênero. A mulher vista             

como um ser múltiplo, é silenciada pelo discurso hegemônico. Essa heterossexualidade           

institucionalizada exige e produz os limites das possibilidades do gênero dentro do sistema             

binário. Vale ressaltar que, 

 
A instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e regula o            
gênero como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se do termo             
feminino, realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do desejo          
heterossexual (BUTLER, 2017, p. 53). 

 

A partir desse discurso hegemônico e do conjunto das relações sociais compulsórias,            

as mulheres tornam-se, na sua existência, impregnadas de sexo. Esses discursos passam a             

atuar sobre os corpos e a serem difundidos por um sistema de opressão sexual para mulheres e                 

LGBTQs. O discurso institui a temática da sexualidade no cotidiano na medida em que se               

“fala prolixamente de seu próprio silêncio, obstina-se em detalhar o que não diz, denuncia os               

poderes que exerce e promete libertar-se das leis que a fazem funcionar” (FOUCAULT, 2015,              

p. 13). Butler (2017), ao apontar que o discurso se torna opressivo quando exige que, para                

falar, o sujeito aceite sem questionar o sistema da heterossexualidade compulsória, reforça o             

poder da linguagem. A autora ainda ressalta que, 

 
A “nomeação” do sexo é um ato de dominação e coerção, um ato performativo              
institucionalizado que cria e legisla a realidade social pela exigência de uma            
construção discursiva/perceptiva dos corpos, segundo os princípios da diferença         
sexual. [...] Falar nesse sistema é ser privado da própria fala (BUTLER, 2017, p. 200               
e 201). 
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O poder do discurso acaba por regular os corpos, que segundo Foucault (2015), ainda              

dita a lei no que diz respeito ao sexo. “[...] o sexo fica reduzido, por ele, a regime binário:                   

lícito ou ilícito, permitido e proibido” (p. 91). A partir dessa reflexão, o teórico observa a                

sexualidade como um dispositivo histórico de poder que tenta normatizar os corpos. Desse             

modo,  

 
A construção da coerência oculta as descontinuidades do gênero, que grassam nos            
contextos heterossexuais, bissexuais, gays e lésbicos, nos quais o gênero não decorre            
necessariamente do sexo, e o desejo, ou a sexualidade em geral, não parece decorrer              
do gênero - nos quais, a rigor, nenhuma dessas dimensões de corporeidade            
significante expressa ou reflete outra (BUTLER, 2017, p. 234). 

 

Os sujeitos podem exercer sua sexualidade de diversas formas. Seja da maneira em             

que expressam sua identidade sexual, como homens ou mulheres, esses sujeitos também se             

identificam socialmente como seres masculinos ou femininos, assim construindo sua          

identidade e expressão de gênero. Segundo Louro (2000), na medida em que várias             

identidades (sejam elas gays, lésbicas, queers, bissexuais, transexuais, travestis) emergem de           

forma pública, acabam por evidenciar a instabilidade e a fluidez das identidades sexuais, o              

que acaba desestabilizando a identidade hegemônica. Quando o sistema regulador          

heterossexual sofre uma desorganização no que se refere ao campo dos corpos, o seu modelo               

e a distinção entre sexo/gênero perdem força.  

Para Butler (2017), “quando o status construído do gênero é teorizado como            

radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se torna um artifício flutuante” (p. 26).              

Como consequência, a construção de “homem” não se aplica apenas ao masculino, e a              

construção de “mulher” não se aplica apenas ao feminino, sendo esses corpos transitórios.             

Sendo assim, Louro (1997), explica que 

 
sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, homossexuais ou         
bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles também podem ser negros, brancos, ou índios,             
ricos ou pobres etc.). O que importa aqui é considerar que - tanto na dinâmica do                
gênero como na dinâmica da sexualidade - as identidades são sempre construídas, elas             
não são dadas ou acabadas num determinado momento (LOURO, 1997, p. 27). 

 

Os sujeitos se constroem a partir de suas relações sociais, formando suas identidades             

masculinas ou femininas, através de diferentes discursos, símbolos e representações que se            

transformam a todo instante. Nesse contexto de transformação, Scott (1995), diz que é preciso              

desconstruir o caráter permanente da oposição binária masculino-feminino. A visão          
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polarizada sobre gêneros, onde coloca um como dominante e o outro como dominado, acaba              

limitando os corpos. Nesse sentido, Louro (1997) ressalta que 

 
mulheres e homens, que vivem feminilidades e masculinidades de formas diversas das            
hegemônicas e que, portanto, muitas vezes não são representados/as ou          
reconhecidos/as como “verdadeiras/verdadeiros” mulheres e homens, fazem críticas a         
esta estrita e estreita concepção binária (LOURO, 1997, p. 34). 
 

Dessa forma, ao proporem a desconstrução permanente do binarismo, Lauretis (1994,           

p. 209), enfatiza que “a construção do gênero também se faz por meio da desconstrução”.               

Sendo assim, ao entender a construção de gênero como histórica, entendemos que a relação              

entre homem e mulher, os discursos e representações estão em constante mudança, assim             

como a identidade de gênero, que segue em transformação a cada novo contato com diferentes               

símbolos, discursos e representações. 

 

1.2. AS TEORIAS QUEER 

 

Segundo Salih (2015), as Teorias Queer surgiram a partir da união de teorias             

feministas, pós-estruturalistas e psicanalíticas, que orientavam os estudos que já vinham se            

fazendo sobre a categoria do sujeito (o sujeito gay, lésbico, feminino). Miskolci (2009) aponta              

que no fim da década de 1980, os estudos ganharam notoriedade após algumas conferências              

em Universidades da Ivy League . As teorias rompem com essas categorias, afirmando a             8

indeterminação de todas as identidades, contrapondo-se à normalização, sendo também uma           

oposição crítica aos estudos sociológicos sobre as minorias sexuais e gênero. Os estudos             

sociais colocavam a heterossexualidade como norma hegemônica e tratavam todas as relações            

sociais dessa maneira. O diálogo da Teoria Queer com a sociologia, foi marcado pela              

percepção de entender a sexualidade como construção histórica e social. 

Para tanto, 

 
A escolha do termo queer para se autodenominar, ou seja, um xingamento que             
denotava anormalidade, perversão e desvio, servia para destacar o compromisso em           
desenvolver uma analítica da normalização que, naquele momento, era focada na           
sexualidade (MISKOLCI, 2009, p. 151). 
 

8A Ivy League é uma conferência desportiva formada por oito universidades privadas mais prestigiadas dos               
Estados Unidos: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Universidade da Pensilvânia e Yale             
(MAGGI, 2015). 
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Os teóricos queer encontraram nas obras de Foucault (1976) e Derrida (1967) , o             9 10

referencial teórico para seus estudos, constituindo uma resposta à problemática da falta de             

estudos gays e lésbicos, como aponta Miskolci (2009). O termo foi utilizado pela primeira vez               

por uma pesquisadora, Teresa de Lauretis , na década de 1990, em uma conferência na              11

Califórnia. Os estudos Queer, surgem para romper com o pensamento de que o sujeito              

constitui uma mesma identidade desde o seu nascimento até a morte. Em uma análise sobre o                

surgimento do Queer, Miskolci (2009) afirma que 

 
teórica e metodologicamente, os estudos queer surgiram do encontro entre uma           
corrente da Filosofia e dos Estudos Culturais norte-americanos com o          
pós-estruturalismo francês , que problematizou concepções clássicas de sujeito,        12

identidade, agência e identificação (MISKOLCI, 2009, p. 152). 
 

O termo “queer”, traduzido para o português, se apresenta como algo estranho.            

Possuía uma conotação pejorativa, utilizada para marcar corpos que desviavam do discurso            

heteronormativo. “O queer é um momento, um movimento, um motivo contínuo - recorrente,             

vertiginoso, troublant [perturbador]” (SEDGWICK, 1994, apud, SALIH, 2015, p. 19). Para           

Louro (2001), é da crise da identidade homossexual que a teoria surge. “Queer pode ser               

traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário” (p. 546). A autora            

ainda enfatiza a ideia de uma identidade não-fixa e não-dicotomizada entre feminino e             

masculino.  

Nesse sentido, 

 
Queer é, também, o sujeito da sexualidade desviante - homossexuais, bissexuais,           
transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser integrado e muito             
menos tolerado. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira ao centro e nem o                   
quer como referências; um jeito de pensar que desafia as normas regulatórias da             
sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do entre lugares, do           
indecidível. Queer é um corpo estranho que incomoda perturba, provoca e fascina            
(LOURO, 2008, p. 8). 

 

Segundo Louro (2001), a homossexualidade e o sujeito homossexual são invenções do            

século XIX. Miskolci (2009), ao explicar a invenção do homossexual analisada por Michel             

9 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A Vontade de Saber. 1976. 
10 DERRIDA, Jacques. Gramatologia. 1967.  
11 Teresa de Lauretis é uma professora e pesquisadora que usou o termo Queer para nomear os estudos de                   
sexualidade em seu artigo “Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities”, publicado em 1991, na revista               
Diferrences. 
12 Para saber mais, consulte A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de Stuart Hall. 
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Foucault, interpreta que as identidades sociais são consequências da forma como o            

conhecimento é organizado, e que essa produção de identidade é “naturalizada” no meio             

dominante. As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo que eram consideradas            

sodomias, mudariam a partir da segunda metade daquele século: “a prática passava a definir              

um tipo especial de sujeito que viria a ser assim marcado e reconhecido (LOURO, 2001, p.                

542). 

As LGBTQs, tidas como “desviantes” da norma, se colocavam frente a rejeição social.             

Goffman (1988), observa a invisibilização e a estigmatização das LGBTQs socialmente, a            

partir da relação homossexual, que acaba por subverter a ordem de uma sociedade             

heteronormativa. Esse estigma se refere aos atributos inscritos na construção da identidade            

social do sujeito, que colocados em interação, podem menospreza-los, tornando esses           

indivíduos socialmente inferiores e excluídos devido à um conduta social normatizante e            

seletiva.  

Apoiado no discurso de Derrida (1976), em Gramatologia, Miskolci (2009) analisa           

que “na perspectiva de Derrida, a heterossexualidade precisa da homossexualidade para sua            

própria definição, de forma que um homem homofóbico pode-se definir apenas em oposição             

àquilo que ele não é: um homem gay” (p. 153). O autor vai mais além, quando explica que, 

 
Este procedimento analítico que mostra o implícito dentro de uma oposição binária            
costuma ser chamado de desconstrução. [...] oposições binárias como a de           
hetero/homossexualidade, são reatualizadas e reforçadas em todo ato de significação,          
de forma que estamos sempre dentro de uma lógica binária que, toda vez que              
tentamos quebrar, terminamos por reinscrever em suas próprias bases (MISKOLCI,          
2009, p. 153 e 154). 
 
 

A ordem social contemporânea está no dualismo homo/hetero, mas que prioriza a            

heterossexualidade como dominante, tornando-a compulsória. Assim, podemos dizer que a          

heteronormatividade, colocada como natural, acaba por restringir os corpos e regular os            

processos sociais. O estudo da sexualidade busca explorar a heteronormatividade, quanto ao            

padrão heteronormativo dos “homo-orientados”, bem como a homofobia materializada em          

processos de mecanismos de interdição e controle das relações, sejam eles amorosas e             

sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 

Miskolci (2009) destaca que a ênfase dos estudos queer nos processos de            

normalização, no que diz respeito à construção do sujeito e das identidades sociais, aponta              
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para que a compreensão dos fenômenos que são entendidos como desvios, podem ser             

encarados como diferenças. Diante disso, o queer surge como uma resistência aos regimes de              

normalidade, desconstruindo e rompendo padrões. O autor ainda afirma que 

 
A Teoria Queer busca romper as lógicas binárias que resultam no estabelecimento de             
hierarquias e subalternizações [...]. A crítica da normalização aposta na multiplicação           
das diferenças que podem subverter os discursos totalizantes, hegemônicos ou          
autoritários (MISKOLCI, 2009, p. 175). 
 

Deste modo, a Teoria Queer mostra que as identidades são construídas a partir de              

experiências culturais e relações sociais. Os processos normalizadores agem de modo           

interseccional, tendo como eixo raça e sexualidade (e também marcam outros elementos da             

diferença, como classe, geração, região e nacionalidade), para a formação de identidades            

hegemônicas e subalternas. Miskolci (2009) afirma que o principal meio de articulação entre             

indivíduo e sociedade é o sexo, que servia como um dispositivo regulador das relações. Deste               

modo,  

 
O processo integrado de sexualização da raça e racialização do sexo expõe a             
normalização que caracteriza a história de sociedades pós-coloniais, em especial as           
que convivem com o legado da escravidão como o Brasil e os Estados Unidos. Nestes               
países, cada um com suas especificidades, o imperativo nacional de constituição de            
uma comunidade imaginária resultou em formas distintas e aparentemente         
contraditórias de organização social, por meio da regulação da sexualidade          
(MISKOLCI, 2009, p.176). 

 

Ao mesmo tempo que o discurso hegemônico limita os corpos, ele também abre             

espaço para a subversão, como aponta Louro (2001). Sendo assim, normas regulatórias que             

reprimem o sujeito, acabam por provocar corpos desviantes. Desta maneira, “ainda que essas             

normas reiterem sempre, de forma compulsória, a heterossexualidade, paradoxalmente, elas          

também dão espaço para a produção dos corpos que a elas não se ajustam” (LOURO 2001, p.                 

549). Portanto, a Teoria é uma oposição ao discurso heteronormativo, que regula, limita e              

normaliza os corpos. 

Os teóricos queer compreendem a sexualidade como um dispositivo histórico do           

poder. Esse dispositivo seria um conjunto heterogêneo de discursos e práticas sociais, como             

pontua Foucault (2015), ao explicar que a sexualidade não é proibida, antes produzida por              

meio de discursos. A Teoria Queer ainda coloca em posição de tensionamento as relações              

sociais dos sujeitos, primando pela não padronização das identidades e a liberdade dos corpos,              
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sem reproduzir discursos limitadores. Desta forma, acaba por representar tudo que envolve as             

minorias sexuais em suas especificidades e pluralidades, rompendo com um padrão           

heteronormativo e normalizador.  

 

1.3. O DEVIR-DRAG E A PERFORMATIVIDADE DE GÊNERO 

 

Ao entendermos gênero como uma construção social, a performatividade drag acaba           

por demonstrar a farsa dos gêneros. Jayme (2005) coloca as drag queens, travestis,             

transformistas e transexuais como emblemáticas para a discussão da construção de           

identidades, por serem sujeitos diferentes entre si e fazerem questão de mostrarem essas             

distinções. Entretanto, “se aproximam no que se refere à intervenção corporal e aos efeitos              

dessa intervenção na redefinição de gênero” (JAYME, 2005, p. 163). Essa ação de redefinir o               

feminino e o masculino enfatiza uma interpretação de gênero como cultural e processual. 

Para o entendimento do que é ser drag queen, Chidiac e Oltramari (2004), consideram              

importante diferenciar as drag queens das travestis,  

 
mesmo que sejam categorizados como cross-dresser , transformistas, ou ainda,         13

homens que se vestem de mulher, ambos estão inseridos em meios sociais distintos,             
uma vez que as drag queens atuam sob um conceito mais flexível de travestismo              
(CHIDIAC; OLTRAMARI, 2004, p. 472). 

 

A drag queen está associada ao trabalho artístico, na expressão do gênero feminino,             

em referência às mulheres, onde se tem uma elaboração/construção de uma personagem            

performática, muitas vezes extravagante, caricata e luxuosa. Para Amanájas (2014), a drag            

queen não se trata de como o indivíduo se sente em relação a sua própria percepção, tanto                 

interna quanto externa, mas na verdade, o que esse indivíduo faz como expressão artística.              

Desta maneira, heterossexuais, homossexuais e transgêneros podem performar. Sendo assim,          

a forma artística não se correlaciona diretamente com o conceito de identidade de gênero. 

Para Butler (2017), as drag queens caracterizam as relações de gênero, superando a             

dicotomia masculino/feminino. A autora, ao dizer que a verdade do gênero é uma fabricação e               

o gênero verdadeiro é uma fantasia, a partir dessa reflexão, entende-se que os gêneros não               

podem ser nem verdadeiros nem falsos, mas produzidos como parte de um discurso de              

13O termo “cross-dresser” se refere às pessoas que vestem roupas ou usam objetos associados ao sexo oposto.                 
Essa prática não está relacionada com a orientação sexual, assim como as drag queens ou drag kings, que são                   
mulheres que performam o sexo masculino, também não estão. 
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identidade. Nesse sentido, a drag é um modo de performance queer que subversivamente             

representa a natureza de outras identidades.  

Sendo assim, Salih (2015) observa que 

 
seria legítimo dizer que o gênero em geral é uma forma de paródia, mas que algumas                
performances de gênero são mais paródicas que outras. Na verdade, ao destacar a             
disjunção entre corpo do performer e o gênero que está sendo encenado [performed],             
algumas performances paródicas tais como o drag revelam efetivamente a natureza           
imitativa de todas as identidades de gênero (SALIH, 2015, p. 93). 
 

A imitação/paródia feita pela performance drag, se faz da própria ideia da existência             

de um original, sendo assim uma produção que coloca-se como imitação. Jayme (2005)             

explica que ao “imitar” os trejeitos de mulheres, e mais do que isso, interferirem no próprio                

corpo, esses sujeitos podem ser pensados como incorporados. A incorporação não estaria            

ligada apenas à imitação e à representação, mas também à linguagem, à vivência e              

experiência. O deslocamento causado pela performance estabelece uma fluidez de          

identidades, dando espaço para novas significações e contextualizações. Para Butler (2017), a            

propagação da performance drag impede a cultura hegemônica da reivindicação de           

identidades de gênero naturalizadas. A autora aponta que 

 
A paródia não é subversiva em si mesma, e deve haver um meio de compreender o                
que torna certos tipos de repetição parodística efetivamente disruptivos,         
verdadeiramente perturbadoras, e que repetições são domesticadas e redifundidas         
como instrumentos da hegemonia cultural (BUTLER, 2017, p. 239). 

 

Através de discursos corpóreos, identidades são expressadas por meio de atos, gestos e             

desejos, entendidos como performativos. “O fato de o corpo gênero ser marcado pelo             

performativo sugere que ele não tem status ontológico separado dos vários atos que             

constituem sua realidade” (BUTLER, 2017, p. 235). Portanto, para a autora 

 
Se a verdade interna do gênero é uma fabricação, e se o gênero verdadeiro é uma                
fantasia instituída e inscrita sobre a superfície dos corpos, então parece que os gêneros              
não podem ser nem verdadeiros nem falsos, mas somente produzidos como efeitos da             
verdade de um discurso sobre a identidade primária e estável (BUTLER, 2017, p.             
236). 

 
A noção de uma identidade primária é reproduzida frequentemente na cultura drag e             

travesti. Entre o que é “imitação” e o que é “original”, essa reprodução possibilita pensar               

sobre como pode ser reformulada a relação entre os significados originais atribuídos ao             
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gênero e as experiências posteriores. “A performance da drag brinca com a distinção entre a               

anatomia do performista e o gênero que está sendo performado” (BUTLER, 2017, p. 237). Ao               

criar a imagem da mulher e imitar o gênero, a performance drag revela as diferenças dos                

aspectos da experiência de gênero. Neste sentido, a autora ressalta que 

 
Se a anatomia do performista já é distinta de seu gênero, e se os dois se distinguem do                  
gênero da performance, então a performance sugere uma dissonância não só entre            
sexo e performance, mas entre sexo e gênero, e entre gênero e performance             
(BUTLER, 2017, p. 237). 
 

 Em relação às drags, Vencato (2005) ressalta que o processo de construção de uma              

personagem é gradativo, e inicia-se quando decide se montar pela primeira vez. Através do              14

processo de montaria , os performistas transformam seus corpos rotulados masculinos em           15

corpos não segmentados por gênero ou sexo. Chidiac e Oltramari (2004) ressaltam as             

características caricatas das drag queens, onde as personagens vêm sempre associadas à            

beleza, sedução de vaidade, expressadas através de suas performances, seja por meio de             

dublagem, dança ou pequenas peças performáticas.  

Cada montaria é ritualizada tendo a maquiagem e os acessórios como elementos que             

potencializam a possibilidade de transformação e tornam-se parte indispensável nesse          

momento. Desta maneira, Vencato (2005) salienta que 

 
pintar o corpo ritualmente é uma prerrogativa de transformar-se de pessoa em            
persona. É o que algumas drags relatam ao mencionarem a hora do batom ou o final                
da maquiagem dos olhos como o momento em que a drag “baixa”– que se tornam               
efetivamente a personagem (VENCATO, 2005, p. 245). 

 

O mistério do devir-drag, segundo Vencato (2005) é configurado por toda a            

inquietude e curiosidade criadas pelo ocultamento do espaço de transformação e construção            

das personagens, seja esse espaço o camarim ou o corpo. Jayme (2005) reforça o corpo como                

um meio de expressão e alteridade provocada pela drag queen e percebida por meio dele, ele                

próprio performático, comunicando a identidade desses sujeitos. A autora, ao retomar a ideia             

de performance, observa que as marcas no corpo de drag queens podem ser vistas como um                

14[montar é] constantemente usado no vocabulário das drag queens, que significa o ato de montar a personagem,                 
criando todos os aspectos que irão compô-la, desde seu codinome, sua indumentária, maquiagem,             
comportamento, modo de falar, etc. Ao se montar, o drag transforma-se em sua personagem (JATENE, 1996,                
apud. VENCATO, 2005, p. 232). 
15“Montaria” é um termo utilizado no universo drag queen para se referir ao processo de caracterização da                 
personagem. 
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código que tanto os une como separa, o que mostra o alcance na discussão sobre a fluidez e                  

performatividade de gênero e identidade. 

A partir dessas reflexões, pode-se entender que o corpo da drag queen não é o modelo                

de corpo da representação da mulher, nem tão pouco a representação do homem. As drags               

apenas representam esses corpos, através de elementos que “imitam” essas características,           

sejam femininas ou masculinas, demonstrando, assim, que não se enquadram nos segmentos            

duros de gênero, sexo e sexualidade, subvertendo a ordem heteronormativa. A arte drag             

queen está muito além de performar, homenagear, imitar ou parodiar as mulheres, justamente             

pela fluidez da arte, que permite esse deslocamento dos elementos que buscam definir o que é                

feminino ou masculino. 
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2. AS DRAGS NA MÍDIA 

 

Neste capítulo, a partir de autores como Amanajás (2014) e Nunes (2015) é             

apresentado um breve histórico das drag queens no mundo, desde o surgimento do termo no               

século XVI até a atualidade. Durante esse caminho, são retratados diversos momentos            

marcantes da cultura drag queen, principalmente na mídia. Para aproximação maior do objeto             

de estudo e devido a falta de referências que datam os anos 2010, uma pesquisa própria foi                 

realizada para que pudéssemos contextualizar ainda mais o cenário drag atual. 

 

2.1.  QUEM É A DRAG QUEEN? 

  

Há inúmeros embates em relação a etimologia da palavra “drag”. Segundo Nunes            

(2015), a mais utilizada é que o termo teria surgido no teatro, com Willian Shakespeare, no                

século XVI, que, para indicar ao ator uma representação feminina, usava a sigla D.R.A.G              

(Dressed Resembling A Girl, em tradução livre, “vestido como uma garota”). O autor também              

observa que essa versão é contestada, por se acreditar que o termo teria surgido nas               

comunidades gays norte-americanas, como forma de gíria, nos anos 1920, para indicar garotos             

que usavam saias longas. 

Amanájas (2014), pontua que o ato de se montar apresenta inúmeras passagens na             

história da humanidade. Segundo o autor, desde a Grécia Clássica até os dias atuais, os               

homens já interpretavam papéis femininos (na época, mulheres em cena eram proibidas),            

personificando a imagem da mulher em diversos aspectos, da maneira mais realista até a              

forma mais caricata. Ainda segundo Amanájas (2014), a arte drag queen 

 
além de um posicionamento artístico e político, foi uma necessidade cênica imposta            
pela sociedade e pela moral vigente. [...] A drag queen sofreu metamorfoses reais             
tanto em sua estética como em sua função, mas nunca perdeu seu principal objetivo –               
a grande arte do estranhamento” (AMANÁJAS, 2014, p. 1). 

 

Amanájas (2014) salienta que na Europa do século XIX, a arte drag começava a se               

apresentar de maneira bem diferente. As drag queens retornam aos palcos como partes             

cômicas dos espetáculos. Na Inglaterra, os dramas shakespearianos deram espaço aos textos            

melodramáticos, romances sentimentais e comédias. Após uma volta triunfal, esses atores           

transformistas começaram a ser vistos como uma categoria à parte, participando de grandes             
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peças cômicas. Mahawasala (2016) destaca que no mesmo século, Frederick Park e Ernest             

Boulton , dois jovens amigos atores, começaram a sair de casa de como Fanny e Stella,               16

usando vestido, peruca e maquiagem, desafiando a Era Vitoriana. Na época, a polícia abriu              

uma investigação, e os dois amigos foram presos por sodomia, após um de seus passeios ao                

teatro. Logo depois do julgamento, que foi considerado o primeiro da Grã-Bretanha sobre             

homossexualidade, os dois foram absolvidos e puderam viver suas personagens. 

Na virada do século XX, com o surgimento do rádio e, logo após, do cinema, as drag                 

queens começaram a ocupar novos espaços e ganharam mais visibilidade. Nos anos 1920, o              

surgimento de uma nova mulher no Ocidente, que trabalha e é independente, fez as drags               

personificarem grandes mulheres. Segundo Mahawasala (2016), ainda na década de 1920, as            

drag balls (festas onde homens iam vestidos de mulheres) fizeram as drag queens se              

alinharem a comunidade LGBTQ. Julian Eltinge e Barbette foram dois nomes de            17 18

destaques, como drag queens na época. 

Nas décadas de 1930 e 1940, as drag queens ainda buscavam por espaço na sociedade,               

já que ser drag era arriscado e poderia levar à prisão. No Brasil, João Francisco Santo,                

conhecido como Madame Satã, ganhou notoriedade nos anos 30. Sem usar os termos drag              

queen, crossdresser ou transformista, Madame Satã surgia como um corpo andrógino na            

época e uma figura mitológica na cultura carioca. Segundo Green (2003), Madame Satã era              

uma personagem representativa dos homossexuais do subúrbio que circulavam no Rio de            

Janeiro. Ainda segundo o autor,  

 
Madame Satã transgrediu aqueles padrões de atuação que privilegiavam a efeminação           
e uma imitação do comportamento associado a mulheres, confundindo os estereótipos           
sociais reinantes acerca daquelas mesmas bichas. [...] auto-identidade ambígua e          
fluida de Madame Satã revela uma intrigante remodelação dialética de sua narrativa            
de vida (GREEN, 2003, p. 204). 

 

Nos anos 1950, com a chegada da televisão na Inglaterra, teatros por todo o país               

fechavam as portas. Segundo Amanájas (2014), as grandes divas hollywoodianas dos anos 50,             

entre elas Judy Garland e Marilyn Monroe, proporcionaram um vasto material de            

personificação da mulher. Na mesma década, o filme Quanto Mais Quente Melhor (1959), de              

16Ernest Boulton faleceu em 1905 e em 2016, a sua história foi levada ao palco em Londres (WILLIAMS, 2016). 
17Julian Eltinge era a personagem do americano Willian Julian Dalton (1881-1941), que fez sua primeira               
aparição na Brodway em 1904. 
18Barbette era a personagem de Vander Clyde (1898-1973), que iniciou no circo e teve grande destaque na                 
europa, entre as décadas de 1920 e 1930. 
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Billy Wilder, trazia dois personagens masculinos que se transformam em Josephine e Daphne,             

que apesar de não se intitularem drag queens, eram homens travestidos de mulheres. 

Uma das primeiras drag queens a aparecer na televisão na década de 1950, foi a               

personagem Dame Edna Everage, interpretada pelo australiano Barry Humphiers. Conhecida          

por seu cabelo lilás e seu óculos extravagante, Dame se manteve em destaque durante muito               

tempo na mídia. Com a famosa frase dita por ela, “Adeus gambás!”, a personagem, que é                

uma dona de casa da cidade de Melbourne, na Austrália, se aposentou dos palcos em 2014. 

A década de 1960 causa grandes mudanças. Diante de uma avalanche cultural, as drag              

queens, tiveram novas possibilidades e viraram símbolo de resistência. Em 1969, elas foram             

algumas das protagonistas da revolta em Stonewall , um momento crucial para o movimento             19

político LGBTQ, onde se engajaram em prol de seus direitos. Segundo Amanajás (2014),             

naquela década 

 
[...] ser gay se tornou um ato político e, uma vez que ser artista é, em si, um ato                   
político e social, mesmo que não intencional, a drag queen despontou como um dos              
maiores símbolos da luta pelos direitos gays (AMANAJÁS, 2014, p. 18). 

 
 

Durante os anos 1970 e 1980, as drag queens alcançaram a televisão. Na Broadway,              

participaram de musicais como Alô Dolly! e A Gaiola da Loucas. Ainda na década de 1980,                

com a chegada da AIDS , que devastou a comunidade LGBTQ, as drags foram colocadas de               20

escanteio, retornando para os bares e se firmando dentro do meio LGBTQ. Mesmo em              

ambientes culturalmente gays, as drags ficaram cada vez mais restritas e marginalizadas, dado             

o padrão heterossexista enraizado na cultura gay, que enaltece o masculino e discrimina o              

afeminado. 

Na década de 1980, a modelo brasileira Roberta Close ganhou fama na televisão e nas               

revistas do Brasil. Apesar de ser uma transexual, Roberta abriu espaço na época para a               

discussão em torno das questões de gênero e sexualidade. Na mesma década, Rogéria surge              

como jurada no programa Cassino do Chacrinha (Rede Globo), ganhando grande destaque e             

19Nos Estados Unidos da década de 1960, a comunidade LGBTQ era constantemente reprimida e presa por                
policiais. A noite do dia 28 de junho de 1969, entraria para a história, quando frequentadores de um bar LGBTQ                    
em Nova York, o Stonewall Inn, resistiram à prisão. A polícia perdeu o controle e uma multidão se reuniu em                    
frente ao bar, encurralando os polícias. O cenário de confrontos violentos duraram por seis dias (POMBA 2017). 
20Na década de 1980, a AIDS matou milhões de pessoas. As primeiras vítimas foram as LGBTQ e a epidemia                   
global recebeu o nome de “Câncer Gay”. A rápida propagação do vírus não só na comunidade LGBTQ, fez com                   
que o nome pejorativo caísse em desuso, mas a ideia de que a doença tenha se originado da comunidade ainda                    
persiste (VILLELA, 2014). 
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futuramente participando de diversas novelas, filmes e seriados. Rogéria era transformista e            

antes de entrar na televisão, já fazia sucesso no teatro. 

Santos (2015) destaca a personagem Anabela Freire, interpretada por Ney Latorraca,           

na novela Um Sonho a Mais (1985). Anabela era um disfarce para o personagem Antônio               

Valpone despistar os inimigos. Os atores Marco Nanini e Antônio Pedro também            

interpretaram mulheres, Florisbela e Clarisbela, respectivamente, amigas de Anabela. No que           

se refere a arte, na mesma década, Ney Latorraca e Marco Nanini ainda estiveram por mais de                 

10 anos em cartaz com a peça O mistério de Irma Vap, onde viviam oito personagens em                 

cena, se caracterizando de mulheres em alguns deles. 

Mas o grande espetáculo para mundo se deu nos cinemas. As drags deixam de ser               

apenas personagens secundárias e passam a conduzir as narrativas. Segundo Nunes (2015), a             

década de 1990 foi de grande notoriedade para as drags, que foram enunciadas com destaque               

nos filmes To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar (1995) e o grande sucesso,               

Priscilla, Rainha do Deserto (1994), que revelou as drag queens para o mundo. Nos anos 90,                

as drags também surgem com os lip sync’s e esquetes cômicas abordando o universo              21

LGBTQ. Mas é através RuPaul, um homem negro usando peruca loira e tal qual uma top                

model, que houve uma intensificação das práticas e performances drags. 

 
RuPaul é um espetacular ato de auto-reinvenção e reivindicação Drag. Ele criou uma             
personagem – atrevida, forte, linda e negra – mas argumenta que sua performance é              
de um personificador feminino, alegando que ele não se parece com uma mulher, e              
sim com uma Drag Queen: ‘Eu não penso que eu poderia nunca me assemelhar com               
uma mulher. Elas não se vestem desta forma. Somente Drag Queens se vestem assim.              
[...] Tudo é Drag. Só que a minha é mais glamurosa’ (BAKER, 1994, apud              
AMANAJÁS, 2014, p. 19). 

 
Ainda nos anos 1990, a drag queen RuPaul elevou a arte com suas músicas,              

participação em filmes e trabalhos como modelo. Devido a sua notoriedade, a drag ganhou              

um reality show em 2009, o RuPaul’s Drag Race, que atualmente encontra-se na sua décima               

temporada. O reality, veiculado na televisão dos Estados Unidos, originalmente, pelo canal            

Logo TV , a partir da nona temporada, passou a ser exibido no canal VH1. O reality busca a                  22

nova superstar drag queen e traz artistas de diversos cantos dos Estados Unidos, que              

21O lip sync, também conhecido como playback, é o termo usado pelas drag queens para as dublagens de                  
músicas em suas performances. 
22A Logo TV é um canal de televisão por assinatura voltado ao público LGBTQ.  

32 



competem entre si, em provas de habilidades artísticas até a confecção de vestidos de alta               

costura.  

Com o poder de difusão da internet e o sucesso de RuPaul’s Drag Race, o reality abriu                 

espaço para promover e intensificar a cultura drag queen em diversos lugares do mundo,              23

servindo de oportunidade para que inúmeros artistas pudesse mostrar o seu trabalho e,             

consequentemente, fez surgir novas ícones na cultura drag queen. Além de promover a arte              

drag queen, o programa consagrou diversas drags, entre elas Bianca Del Rio, Alaska             

Thunderfuck, Sharon Needles, BeBe Zahara Benet e Adore Delano. 

Em 2014, outra drag queen ganhou destaque internacional após vencer o principal            

festival de música da Europa, o Eurovision. A austríaca, Conchita Wurst ficou conhecida por              

ser uma “drag queen de barba” e consagrou-se a grande vencedora na Dinamarca. Muito              

antes, no Brasil dos anos 1970, o grupo de teatro Dzi Croquettes, composto por homens com                

maquiagens marcantes, também fez sucesso. Desafiando estereótipos e provocando os          

espectadores, o grupo era uma constante incógnita. Amanajás (2014) ressalta que 

 
O Dzi Croquettes alcançou reconhecimento internacional por sua postura política e           
artística, o que destaca que o grupo formado por esses 11 artistas militantes da causa               
gay em paetês foram os precursores do que enxerga-se hoje como drag queen no              
Brasil (AMANAJÁS, 2014, p. 19 e 20). 

 

Na história LGBTQ do Brasil, a década de 1990 foi o momento de efervescência das               

drag queens. Segundo Trevisan (2000), os elementos lúdicos e satíricos que envolvem as             

performances, facilitaram a inserção delas em sociedade, onde começaram a entrar no campo             

da política e se tornaram presenças fundamentais nas Paradas do Orgulho LGBTQ, realizadas             

no Rio de Janeiro e São Paulo. A cultura drag deixa de fazer parte apenas da comunidade                 

LGBTQ e passa a ocupar outros espaço. 

Santos (2014) aponta o sucesso da drag Isabelita dos Patins, que, em 1993, após posar               

para fotógrafos com o então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, ficou            

conhecida nos principais programas do país. A mídia também ganhou o ativismo de drags              

queens como Salete Campari, Silvetty Montilla, Vera Verão, entre outras personagens           

23Essa intensificação da arte drag queen após o fenômeno de RuPaul’s Drag Race, teve reflexo em Santa Maria,                  
no Rio Grande do Sul (cidade desta pesquisa). O cenário drag local também se expandiu nos últimos anos, e as                    
drag queens passaram a ocupar diferentes lugares. Na cidade, foi criado o Coletivo Manifesta, voltado para                
artistas drags, “com as máximas, ‘conhecimento, expressão, arte, união e luta’, enfatiza a busca por espaço,                
visibilidade, reconhecimento e o ‘estreitamento’ de barreiras com o movimento LGBTI” (OLIVEIRA; LEITÃO,             
2017, p. 54). 
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cômicas, que consagraram suas carreiras no humor, conquistando um grande público através            

da arte drag na televisão.  

Nos anos 2000, segundo Santos (2015), três drag queens ganham destaque no            

entretenimento. Dicesar Ferreira, a Dimmy Kieer esteve confinado na décima edição do Big             

Brother Brasil (Rede Globo, 2010). Em uma festa produzida no reality show, Dicésar teve a               

oportunidade de se montar e mostrar sua arte para o país. Já a humorista e atriz Nany People e                   

a jornalista e performer Léo Áquilla, estiveram presentes na A Fazenda (Rede Record), em              

2010 e 2012, respectivamente. Apesar de se apresentarem como drag queens, as duas artistas              

se definiram como mulheres transexuais no programa. Para Santos (2015), a rotina            

espetacularizada 24 horas nos as realitys e as interações “operam não somente na visibilidade              

de suas representações de sujeito, mas na forma como negociam suas presenças em             

sociabilidade com outras pessoas” (p. 5). 

Ainda no âmbito dos reality’s, Santos (2015) destaca duas iniciativas de televisões            

locais brasileiras, que produziram programas compostos por participantes drag queens,          

homossexuais e transexuais. Glitter apresentado na TV Diário (Fortaleza - CE) e o Bibas ,              24 25

transmitido pela TV RBA (Belém - PA). As produções giravam em torno de provas para               

garantir a permanência no programa, sem o propósito de abordar a realidade das personagens              

ali expostas. 

Ao longo dos anos, as drag queens ganharam cada vez mais espaço e destaque na               

mídia brasileira. Desta forma, colocam em evidência a arte drag e provocam a desconstrução              

desses espaços heteronormativos. A partir dos anos 2000, as drag queens firmam sua             

existência em programas humorísticos, a arte drag também chega às telenovelas e, mais tarde,              

começam a ocupar a indústria da música. Cada vez mais importantes para a visibilidade da               

comunidade LGBTQ, elas também se utilizam da internet como um meio para expandir e              

mostrar a cultura drag queen. 

 

2.2. ANOS 2010: A ASCENSÃO DRAG NO BRASIL 

 

Na última década, o cenário artístico brasileiro vem testemunhando a expansão da            

cultura drag queen. Devido a falta de bibliografias que contextualizam essa época, optamos             

24GLITTER. Programa Ênio Carlos. Direção de Emanuel Sales. TV Diário, Fortaleza/CE, temporada “Em busca              
de um sonho”: 23 set. 2012 – 16 dez. 2012; temporada “Olimpíadas”: 18/05/ 2014 – 10/08/2014. 
25BIBAS. Paranoia na TV. Direção de Geraldo Magela. TV RBA, Belém/PA, 09/03/2014 – 15/06/2014. 
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por atualizar os últimos acontecimentos no cenário da cultura drag queen, para que, assim, a               

discussão se aproxime ainda mais de Pabllo Vittar,  nosso objeto de estudo. 

 

Atualmente encontramos a cultura drag queen em momento de grande efervescência.           

A arte conquistou outros espaços, não se limitando apenas a comunidade LGBTQ. Após a              

explosão mundial do reality RuPaul’s Drag Race, em 2009, o cenário drag se expandiu,              

principalmente, no Brasil. Uma evidência disso, é o primeiro programa da televisão brasileira             

apresentado apenas por drag queens. O Drag me as a Queen (2017), estrelado pelas drags               

Penelopy Jean, Ikaro Kadoshi e Rita Von Hunty, é uma atração do canal E! Entertainment,               

que tem o propósito de trabalhar com a autoestima das mulheres, segundo matéria publicada              

no site do jornal Estadão . Para chegar às três apresentadoras, o canal propôs uma seleção,               26

onde dezenove drag queens concorreram a vaga .  27

A apresentadora do Drag me as a Queen, Rita Von Hunty, assim como a youtuber e                

drag queen Lorelay Fox, surgiram no YouTube. Lorelay, em seu canal Para Tudo , produz              28

vídeos, semanalmente, com temáticas que envolvem questões políticas, de cidadania e           

preconceito para/com a comunidade LGBTQ. A personagem se tornou uma militante e            

ganhou destaque ao participar de programas de televisão, como o Amor & Sexo (Rede Globo).               

Este mesmo programa, também deu oportunidade para a drag queen Pabllo Vittar se projetar              

nacionalmente, em 2016, ao compor a banda do Amor & Sexo. 

Pabllo Vittar atualmente é uma das drag queens mais bem sucedidas do mundo,             

abrindo espaço para uma grande cena drag no Brasil e um novo mercado musical, o Drag                

Music. Segundo Vergara (2014, p. 184), “o Drag Music é um gênero musical resultante de um                

intenso processo de apropriação, ressignificação e transformação da cultura Drag”. Pabllo           

tornou-se um fenômeno e quebrou diversos recordes. A artista é considerada a drag queen              

mais famosa das redes sociais do planeta. Pabllo lançou vários hits musicais e fez parcerias               

com os principais cantores da atualidade. 

26FREITAS, Hyndara. ‘Drag me as a Queen’, nova atração do E!, quer mostrar que toda tem uma diva dentro 
de si. Estadão, São Paulo, 09/11/2017. Disponível em: 
<https://emais.estadao.com.br/noticias/tv,drag-me-as-a-queen-nova-atracao-do-e-quer-mostrar-a-diva-que-toda-
mulher-tem-dentro-de-si,70002077914>. Acesso em: 20/04/2018. 
27Uma das dezenove selecionadas para o Drag me as a Queen, foi a drag queen Eros Ariel, de Santa Maria 
(cidade desta pesquisa). Disponível em: 
<http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2016/11/duas-drag-queens-gauchas-tentam-vaga-e
m-novo-programa-da-tv-a-cabo-8421187.html> Acesso em: 20/04/2018). 
28Canal Para Tudo. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UC-NW3bCGpuJm6fz-9DyXMjg>. 
Acesso em: 20/04/2018. 
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Em 2016 outras drags também surgiram no cenário musical. A internet é o principal              

meio de divulgação do trabalho dessas artistas. Aretuza Lovi, Gloria Groove e Lia Clark              

também devem o sucesso ao meio digital. Com diferentes segmentos, elas agradam todos os              

públicos. Gloria Groove é a primeira drag queen rapper do Brasil. Junto com Aretuza Lovi,               

Gloria também participou de um quadro no programa Amor & Sexo em 2016, onde              

transformavam homens heterosexuais em drag queens. 

O ano de 2017 foi a grande consagração da cultura drag queen no Brasil. Já               

conhecidas desde 2016 na internet, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Aretuza Lovi e Lia Clark,              

principais representantes no drag music, emplacaram suas músicas em todas as plataformas            

digitais do Brasil e tornaram-se presença confirmada em diversos programas da mídia            

hegemônica. As drags levaram suas artes para todos os cantos do país. 

Em 2018, as novelas também abriram espaço para personagens drag queens. Em Pega             

Pega, da Rede Globo, o ator Gabriel Sanchez viveu a personagem drag Rubia. A novela A                

Força do Querer, também deu espaço para a arte, com o ator Silvero Pereira interpretando a                

transformista Elis Miranda. O ator Jesuíta Barbosa também viveu a personagem drag Shakira             

do Sertão, em Onde Nascem os Fortes, também da Rede Globo. 

Na emissora SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), o programa Raul Gil, promoveu            

um concurso, o 100% Drag, para eleger a melhor drag queen do País. Em publicação no mês                 

de abril de 2018, a revista norte-americana OUT, indicou duas drags brasileiras para             

concorrer ao prêmio de Melhor Drag Queen Internacional . Pabllo Vittar e Ikaro Kadoshi,             29

concorreram com artistas de diversos países, muitas delas já participaram do reality RuPaul’s             

Drag Race. 

Devido ao sucesso de Pabllo Vittar, o canal Multishow criou um programa em maio,              

intitulado Prazer, Pabllo Vittar, onde foi contada a história de vida da Drag Queen em cinco                

episódios. Além de apresentar, a artista recebeu convidados importantes que fizeram parte de             

sua vida. A Drag também foi a primeira artista latinoamericana a ganhar um             

webdocumentário produzido pela Apple Music, o Up Next: Pabllo Vittar.  30

29REVISTA QUEM. Pabllo Vittar concorre o título de melhor Drag Queen. 05/04/2018. Disponível em:              
<https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/04/pabllo-vittar-concorre-titulo-de-melhor-drag-quee
n-internacional.html>. Acesso em: 21/04/2018. 
30UOL. Pabllo Vittar é a 1ª latino-americana a ganhar documentário na Apple Music. 11/01/2018. Disponível               
em: 
<https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/11/pabllo-vittar-e-a-1-latino-americana-a-ganhar-document
ario-na-apple-music.htm>. Acesso em: 21/04/2018. 
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A década de 2010 desponta como o ano em que as drag queens brasileiras              

conquistaram grande notoriedade no país. Além de apresentarem suas artes, fazem dela um             

ato político de resistência em meio às diversas tentativas de normalização, não só da mídia,               

mas de uma cultura opressora. No que se refere, principalmente, ao campo da música, apesar               

do preconceito, as drag queens conseguem sair do nicho LGBTQ e passam a ocupar espaços               

heteronormativos, levando a sua música para diferentes públicos e lugares. 
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3.  MÍDIA HEGEMÔNICA 

 

No terceiro capítulo é apresentado o conceito de hegemonia proposto pelo pensador            

Gramsci (2001) e o seu papel enquanto discurso na mídia. A partir de outros autores, como                

Ianni (1999), Moraes (2010), Paiva (2004) e Ramos (2010) serão apontados os principais             

pontos que fazem da mídia hegemônica a principal responsável pela regulação dos indivíduos             

em sociedade. 

 

3.1. O CONCEITO DE HEGEMONIA  

 

O conceito de hegemonia proposto pelo pensador marxista, Antonio Gramsci, ainda           

permanece atual para uma análise do sistema político, social e midiático presente. Paiva             

(2004) explica que “hegemonia” é um termo militar de origem grega, derivado de eghestai,              

que significa conduzir, guiar, liderar, ou ainda do verbo eghemoneuo, com significado de estar              

à frente, comandar. A autora conta que “hegemônico” era o chefe militar, o comandante do               

exército. O termo também era usado na Grécia antiga para designar a supremacia de uma               

cidade frente às demais. 

A idéia de hegemonia alcança a modernidade com o sentido de dominação por             

consentimento. Paiva (2004) explica que a ideia de hegemonia proposta por Antonio Gramsci             

vai além de um aspecto político, mas também engloba fatores culturais, ideológicos e morais.              

A partir do entendimento do significado do conceito de hegemonia e da aplicação social,              

torna-se possível compreender as formas reguladoras de opressão e de estruturas de            

dependência. A ideia de hegemonia, a partir de Gramsci (2001), permite pensar a coexistência              

de outras determinantes como a cultura, a produção da fantasia, a arte, a religião, a filosofia e                 

a ciência que se articulam junto à política e a economia para a produção de um pensamento                 

determinante e dominante. 

É válido ressaltar que Gramsci (2001) refletiu sobre o principal meio de sua época, ao               

dizer que “a arte da imprensa revolucionou todo o mundo cultural, dando à memória um               

subsídio de valor inestimável e permitindo uma extensão inaudita da atividade educacional”            

(p. 67). Moraes (2010), ressalta que Gramsci não teve tempo de vida para apreciar a evolução                

dos meios de comunicação do século XX, mas sublinhou, ainda na década de 1930, que a                

imprensa já sofria concorrência de outros meios, principalmente o da comunicação falada. 
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Ramos (2005) destaca a rápida e progressiva modificação da imprensa, onde os jornais             

de opinião perderiam espaço para os jornais de massa e comerciais e, em pouco tempo mais,                

no século XX, para o rádio e a televisão igualmente massificados. O rádio e a televisão                

passaram a ser ainda mais “dominados pelo financiamento comercial atrelado ao consumo            

capitalista e por conteúdos de lazer escapista tão mais atraentes quanto fossem seus conteúdos              

ideologicamente alienantes” (RAMOS, 2005, p. 63). 

Sobre essa transformação estrutural, Octavio Ianni aponta que,  

 
O que singulariza a grande corporação da mídia é que ela realiza limpidamente a              
metamorfose da mercadoria em ideologia, do mercado em democracia, do          
consumismo em cidadania. [...] as principais implicações da indústria cultural,          
combinando a produção e a reprodução cultural com a produção e reprodução do             
capital; e operando decisivamente na formação de ‘mentes’ e ‘corações’ em escala            
global (IANNI, 1999, p. 17). 

 

Ianni (1999) compara o livro O Príncipe de Maquiavel à mídia. O autor lembra que O                

Príncipe, do século XVI é um líder, um ser político, capaz de articular suas qualidades e                

condições sociopolíticas. A mídia é colocada como organizador político, com destaque para a             

televisão no papel do príncipe eletrônico , que para Ianni (1999) “registra, interpreta,            31

seleciona e enfatiza, esquece e sataniza o que poderia ser imaginário da realidade” (p. 15). 

Entretanto, Paiva (2005) aponta que a espetacularização do cotidiano está alinhada aos            

paradigmas do mercado. Ao regular as relações contemporâneas, “a mídia parte do lugar em              

que a compreensão do consumo assume papel determinante” (PAIVA, 2005, p. 16). Essa nova              

ordem acaba privilegiando um número pequeno de indivíduos, capazes de experimentar novas            

possibilidades midiáticas, e coloca cada vez mais um número maior de populações excluídas             

dos rápidos avanços dos bens de consumo. 

 

3.2. O PODER DO DISCURSO DA MÍDIA HEGEMÔNICA 

 

Vivemos em uma sociedade marcada mundialmente pela concentração de grandes          

meios de comunicação e por desigualdades sociais e também tecnológicas, acentuadas pela            

globalização. A mídia global está nas mãos de alguns conglomerados que veiculam dois             

31Sobre a criação do termo príncipe eletrônico, Ianni (1999), faz a analogia de “no lugar de O príncipe, de                   
Maquiavel e de O moderno príncipe, de Gramsci, assim como de outros ‘príncipes’ pensados e praticados no                 
curso dos tempos modernos, cria-se O príncipe eletrônico, que simultaneamente subordina, recria, absorve ou              
simplesmente ultrapassa os outros” ( p. 11). 
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terços das informações e dos conteúdos mais diversos disponíveis no planeta. 

A existência da mídia tem sido uma das variantes que influenciam as relações sociais.              

A família, escola, Estado, religião e o trabalho não podem ser mais analisados e interpretados               

sem levar em conta as difusões midiáticas. Segundo Paiva (2004), por mídia compreende-se a              

produção e representação comprometidos com as forças do mercado e estetização da vida,             

sem qualquer intenção de transformação social.  

Paiva (2004) ainda salienta que para compreender o conceito da mídia, é preciso             

entender que não se trata apenas das redes de emissoras de televisão, de rádio ou de jornais.                 

Trata-se do conjunto de todos estes aparatos e a capacidade de gerar uma superestrutura que é                

responsável pela normatização das relações sociais. A partir dessa superestrutura, Castells           

(2001) pontua que a mídia hegemônica tem interesse de manter uma realidade que lhe é               

benéfica e lucrativa. No confere as relações sociais, Moraes (2010)  salienta que 
 

os veículos ocupam posição distintiva no âmbito das relações sociais, visto que fixam             
os contornos ideológicos da ordem hegemônica, elevando o mercado e o consumo a             
instâncias máximas de representação de interesses” (MORAES, 2010, p. 61). 
 

Ao sugerir atualizar as ideias gramscianas de aparelhos privados de hegemonia , para            32

o cotidiano, Ramos (2005) aponta que a Empresa (um conjunto ideológico de preceitos que              

também chamamos de mercado) e a Mídia são os principais aparelhos privados de hegemonia.              

A Mídia em relação à Empresa, é uma forma singular, mas muito mais poderosa justamente               

por essa singularidade, pelo fato de ser produtora e disseminadora de conteúdos jornalísticos,             

informativos e de entretenimento. 

A Empresa é o mais poderoso aparelho privado de hegemonia capitalista. Esse poder             

se potencializa a partir do momento em que a Empresa assume o papel de uma instituição de                 

comunicação. Ramos (2005) argumenta que na tradição liberal, a mídia foi revestida de uma              

espécie de mandato público, e dá como exemplo a Primeira Emenda da Constituição dos              

Estados Unidos da América . Ao entenderem que a imprensa não deveria sofrer restrições de              33

nenhuma espécie, deram origem à teoria do Quarto Poder, onde a mídia exerce tanto poder e                

32Segundo Gramsci (2001), aparelhos privados de hegemonia são instituições da sociedade civil (as             
organizações, a família, as escolas, a mídia) voltadas ao fortalecimento de um dado consenso, a hegemonia, no                 
sentido de vitória de uma visão de mundo sobre outras, a ser conseguida através da ocupação de espaços                  
ideológicos. 
33“O teor da Primeira Emenda, que encabeçou a Carta de Direitos de 1791 é o seguinte: O Congresso não fará                    
leis referentes ao estabelecimento de religiões, ou proibindo o seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de                 
expressão, ou da imprensa; ou o direito de o povo reunir-se pacificamente em assembléia, e de peticionar ao                  
governo para reparo de agravos” (RAMOS, 2005, p. 65). 
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influência em relação à sociedade quanto os Três Poderes (Legislativo, Executivo e            

Judiciário) nomeados em nosso Estado Democrático.  

A mídia, mesmo em países capitalistas mais avançados, é submetida a ambientes            

políticos-normativos mais rígidos dos que regulam a Empresa em geral. Para Ramos (2005),             

“isso decorre de sua natureza intrinsecamente pública, mesmo quando se trata de imprensa,             

regida, ao contrário da radiodifusão, por regime contratual privado” (p. 74). 

No Brasil as Organizações Globo despontam no que se refere a um aparelho privado              

de hegemonia. Em sua história, mostrou o poder absurdo de pressão mediante outros setores.              

Ramos (2005) observa que nenhum representante da Mídia brasileira é mais “patrão” que as              

Organizações Globo. 

 
Patrão não apenas de seus funcionários, mas também de seus pares, radiodifusores e             
imprensa; e patrão dos poderes institucionais, seja no Congresso Nacional, onde sua            
capacidade de pressão é quase imperial, seja no Poder Executivo, sobre o qual jamais              
poupou pressão e do qual obteve o que quis, do general ditador Humberto Castelo              
Branco, que lhe propiciou o arquivamento do caso Time-Life , ao atual presidente, e             34

democrata reconhecido, Luiz Inácio Lula da Silva, que lhe proporcionou o desmonte            
do segundo projeto da Ancinav (RAMOS, 2005, p. 75). 

 
Paiva (2004) reflete que a mídia ao determinar a conduta padronizada de toda uma              

sociedade, ou seja, implantar um discurso hegemônico, acaba atuando em âmbitos que            

englobam desde as definições morais até a maneira de viver e conviver em sociedade. Em               

síntese, a mídia é responsável hoje por todas as mediações sociais, regulando as relações dos               

indivíduos em sociedade e construindo a noção de realidade a partir de ideologias. 

  

34Mais sobre o caso Time Life em: Time-life/Globo/SIC: um caso de reexportação do modelo americano de                
televisão. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-helena-time-life-sopcom.pdf>. Acesso em:      
06/06/2018. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A definição do objeto de estudo se deu a partir da percepção do fenômeno midiático o                

qual se tornou Pabllo Vittar. O objetivo principal desta pesquisa é compreender a construção              

do corpo queer e da cultura drag queen bem como as relações de poder que se estabelecem                 

em produtos audiovisuais da mídia hegemônica. A partir de um mapeamento de entrevistas             

em vídeo de Pabllo, realizadas durante o ano de 2017, logo que a artista ganhou destaque na                 

mídia, selecionamos seis produtos em diferentes grupos de comunicação para a análise. A             

escolha por entrevistas em vídeo, se dá pelo fato de a análise se propor a explorar alguns                 

contextos onde Pabllo Vittar está inserida. Como critérios de seleção foram conferidos a             

relevância, abrangência e conteúdo das entrevistas. 

As edições de programas analisados, em ordem cronológica são: 

 

Tabela 01. Edições dos programas analisados 

PROGRAMA MÍDIA TÍTULO DATA DA 
VEICULAÇÃO 

DURAÇÃO 

VEJA Música 
TVEJA - 

Revista Veja 

Site Todo dia é 
carnaval com 
Pabllo Vittar 

31/01/2017 30 minutos 

Trip TV 
Revista Trip 

Site Ninguém tomba 
Pabllo Vittar 

16/02/2017 02 minutos e 
56 segundos 

Encontro com 
Fátima Bernardes 

Rede Globo 

Programa de 
televisão 

Pabllo Vittar: um 
fenômeno pop 

trans 

09/08/2017 11 minutos e 
07 segundos 

Pânico na Band 
Rede Bandeirantes 

Programa de 
televisão 

Pânico Sagas: 
Pabllo Vittar, qual 
é a rusga? (EP1) 

22/10/2017 14 minutos e 
50 segundos 

Pânico na Band 
Rede Bandeirantes 

Programa de 
televisão 

Pânico Sagas: 
Pabllo Vittar, qual 
é a rusga? (EP2) 

29/10/2017 09 minutos e 
03 segundos 

Caldeirão do 
Huck 

Rede Globo 

Programa de 
televisão 

Vou de táxi: 
entrevista Pabllo 

Vittar 

02/12/2017 09 minutos e 
16 segundos 
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O método de análise utilizado neste trabalho, é análise de conteúdo, de caráter             

qualitativo. Para a construção do referencial teórico da pesquisa, foram buscadas bibliografias            

voltadas para os estudos de gênero e sexualidade, apoiadas em Foucault (2015), Butler             

(2017), Scott (1995) e Louro (1997, 2000, 2001, 2008). Alguns desses autores também foram              

usados para o entendimento da Teoria Queer e a performatividade de gênero. Além de              

referenciar os estudos queer, a pesquisa também buscou retratar a história da cultura drag              

queen no Brasil e no mundo, já que Pabllo Vittar surge dessa arte e para entendermos o que                  

essa cultura representa. Ao mencionar hegemonia, buscou-se o conceito com base nas            

contribuições do teórico Antonio Gramsci (2001), pois também reflete sobre o papel da mídia              

na construção da realidade. 

 

4.1. OBJETO DE ANÁLISE 

 

Pabllo Vittar surge como um corpo queer em ascensão. Considerada a drag queen             

mais seguida nas redes sociais do planeta na atualidade , Pabllo, começou a chamar atenção              35

na internet no ano de 2015, com o lançamento do videoclipe Open Bar, releitura da música                

Lean On , de Major Lazer. Nascido no em São Luís, no Maranhão, em 1º de novembro de                 36

1994, Phabullo Rodrigues da Silva, seu nome de registro, tornou-se, de imediato, um símbolo              

do movimento LGBTQ após o videoclipe. Inicialmente, autobatizada como Pabllo Knowles           

(sobrenome em homenagem a cantora Beyoncé Knowles), a drag mudou o nome artístico             

para Pabllo Vittar (sobrenome em homenagem a uma amiga drag queen). 

Com o sucesso na internet e, principalmente, na comunidade LGBTQ, em janeiro de             

2016, Pabllo Vittar foi contratada pela Rede Globo e apresentada como a nova vocalista da               

banda que compõe o programa Amor & Sexo. A partir do reconhecimento nacional, a drag               

queen começou a estampar diversas campanhas, entre elas estão as marcas Avon e Chilli              

Beans. Em 2017, Pabllo lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Vai Passar Mal. O               

disco bateu recordes nos aplicativos de músicas, e Pabllo superou RuPaul no Spotify . A              37

brasileira ultrapassou a drag norte-americana, que até então tinha o recorde de execuções             

35Estadão. Pabllo Vittar entra na lista dos 50 artistas mais influentes do mundo da Billboard. 04/10/2017.                
Disponível em: <https://goo.gl/uzNPsu>. acesso em 24/06/2018. 
36Videoclipe da música Lean On (feat. MØ), Major Lazer & DJ Snake (2015). Disponível em:               
<https://youtu.be/YqeW9_5kURI>. Acesso em: 25/06/2018. 
37NEGRA, Guilherme Della. Pabllo vittar bate recorde no Spotify. E! Online, 28/06/2017. Disponível em:              
<https://www.eonline.com/br/news/863977/pabllo-vittar-bate-recorde-no-spotify>. Acesso em: 25/06/2018. 
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streamings com a música Syssy That Walk , sendo desbancada pelo hit K.O , de Pabllo              38 39

Vittar.  

 

Figura 03 e 04: As duas faces de Pabllo Vittar 

 

  Figura 03: Pabllo desmontada       Figura 04: Pabllo montada  40 41

Fonte: Instagram de Pabllo Vittar. 

 

Em janeiro de 2017, Pabllo Vittar quebra outro recorde. Com o lançamento do             

videoclipe Todo Dia , parceria com o rapper gay, Rico Dalasam, Pabllo se torna a drag               42

queen mais assistida da plataforma YouTube. Meses depois, com o lançamento do single K.O.,              

Pabllo quebra o próprio recorde no YouTube, além de ser a primeira drag queen a adentrar as                 

paradas de sucesso do Brasil. Devido ao reconhecimento, Pabllo foi convidada pela cantora             

Anitta e o grupo norte-americano, Major Lazer, para gravar um videoclipe no Marrocos, seu              

primeiro trabalho internacional. Pabllo ainda figurou a 44ª posição do Social 50 da revista              

Billboard, um ranking que classifica a popularidade de artistas da música nas redes sociais              

38Videoclipe da música Syssy That Walk, RuPaul (2014). Disponível em: <https://youtu.be/M4d20Tyzlv0>.           
Acesso em: 25/06/2018. 
39Videoclipe da música K.O., Pabllo Vittar (2017). Disponível em: <https://youtu.be/3L5D8by1AtI>. Acesso em:            
25/06/2018. 
40Figura disponível em: <https://www.instagram.com/p/BTmictYlZ5e/>. Acesso em: 30/10/2018. 
41Figura disponível em: <https://www.instagram.com/p/BoUR9MfBvT3/>. Acesso em: 30/10/2018. 
42Conforme matéria publicada no portal G1, meses depois do sucesso, em 1º de agosto de 2017, a música Todo                   
Dia foi retirada da conta do YouTube de Pabllo Vittar e outras plataformas de streaming. A remoção se deu por                    
conta de uma ação judicial enviada por Rico Dallasam, na qual o rapper contestava um acordo feito na parceria                   
da música. Disponível em:    
<https://g1.globo.com/musica/noticia/pabllo-vittar-tem-musica-todo-dia-retirada-do-youtube-apos-rico-dalasam-
reclamar-de-contrato.ghtml>. Acesso em: 30/10/2018. 
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mais importantes de todo o mundo. 

Em setembro de 2017, Pabllo Vittar se torna a primeira drag queen a pisar no palco do                 

maior festival de rock do Brasil, o Rock In Rio. A convite da cantora Fergie, Pabllo levantou                 

uma multidão de pessoas e foi ovacionada após se apresentar ao lado da americana. No mês                

de outubro de 2017, a Pabllo fez uma participação na novela A Força do Querer,               

interpretando ela mesma, ao lado da personagem transformista, Elis Miranda, interpretada por            

Silvero Pereira. Ainda no mesmo mês, foi anunciado que a cantora ganharia um programa no               

canal Multishow, o Prazer, Pabllo Vittar , que foi ao ar em maio de 2018. 43

 
Figura 05: Prazer, Pabllo Vittar  

 
Fonte: site do canal de televisão Multishow. 

 

Pabllo Vittar é uma artista marcante na história da música pop brasileira. Com um              

visual impactante, a drag queen traz em seu repertório diversos estilos musicais do Brasil,              

passando pelo tecnobrega, funk, samba, forró, carimbó, entre outros. A maranhense juntou o             

amor pela arte drag e a música e se transformou em uma personagem única. Suas grandes                

aparições e a força de sua visibilidade no movimento LGBTQ, fizeram Pabllo conquistar             

destaque internacional, sendo citada em grandes jornais do planeta. Em outubro de 2017, o              

43Conforme publicado no site Multishow (12 de julho de 2018), no mês de julho de 2018, o programa                  
apresentado por Pabllo vittar, foi indicado a premiação Rose d’Or Awards, na categoria entretenimento. Prazer,               
Pabllo Vittar foi o único representante da América Latina. Disponível em:           
<http://multishow.globo.com/programas/prazer-pabllo-vittar/materias/prazer-pabllo-vittar-do-multishow-represe
nta-america-latina-no-premio-internacional-rose-dor-awards.htm>. Acesso em: 09/08/2018. 
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The New York Times definiu a artista como um “emblema de fluidez de gênero”, em uma                44

grande reportagem sobre a luta LGBTQ no Brasil. No mesmo mês, O The Guardian apontou               45

Pabllo Vittar como um símbolo de resistência no país. 

Pabllo Vittar é considerada um ícone da comunidade e surge em uma nova cena               

LGBTQ, onde não só ela, como outras cantoras queer - Gloria Groove, Aretuza Lovi, Liniker,               

Linn da Quebrada, As Bahias e a Cozinha Mineira, Candy Mel, Lia Clark, Pepita, entre               

outras-, trazem visibilidade e representatividade para o movimento. Com isso, surgem novas            

discussões de gênero e sexualidade na mídia e a construção desses corpos queer. Pabllo é um                

homem gay e drag queen, e se define como um corpo afeminado revolucionário. 

 

4.2. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A análise de conteúdo tem como método compreender diferentes tipos de linguagem            

utilizados em uma única pesquisa. Fonseca Júnior (2005, p. 280), afirma que análise se              

“refere a um método destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias              

técnicas”, o que demonstra uma capacidade de adaptação em diversos campos da            

comunicação. Devido a sua amplitude e por ser uma técnica híbrida, Bauer (2002) aponta que               

nos anos 1990, com a possibilidade do acesso pela internet a arquivos on line de jornais,                

revistas, a programas de televisão e rádio, levou a um novo interesse pelo uso das técnicas de                 

análise de conteúdo, pela facilidade que o computador permitiu. 

Moraes (1999) pontua que,  

 
A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material           
oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas,           
informes, livros, relatos auto-biográficos, discos, gravações, entrevistas, diários        
pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc (MORAES, 1999, p. 2). 
 

Devido às várias possibilidades da análise de conteúdo, essa foi a técnica escolhida             

para o desenvolvimento desta pesquisa. Para Moraes (1999), a análise de conteúdo é uma              

percepção dos dados, que se dá através da interpretação pessoal por parte do pesquisador.              

44Entrevista com Pabllo Vittar publicada no jornal The New York Times. Disponível em:             
<https://www.nytimes.com/2017/10/07/world/americas/brazil-transgender-pabllo-vittar.html>. Acesso em:   
25/06/2017. 
45Entrevista com Pabllo Vittar publicada no jornal The Guardian. Disponível em:           
<https://www.theguardian.com/world/2017/oct/20/pabllo-vittar-brazil-gay-drag-queen-pop-star>. Acesso em:   
25/06/2017. 
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Ainda segundo o autor, não é possível uma leitura neutra. A pesquisa aqui apresentada, tem               

como objetivo principal compreender como a mídia hegemônica constrói Pabllo Vittar e a             

cultura drag queen. Portanto a pesquisa é qualitativa, pois aprofundará o conteúdo sem se              

importar com quantidade de dados. 

Bardin (2010) explica que a análise de conteúdo está divida em três partes             

cronológicas. A primeira é a pré-análise, onde é feito o planejamento da pesquisa, a definição               

do tema e os objetivos desejados. A segunda fase é composta pela exploração do material e a                 

aplicação da análise. A terceira e última fase se dá a partir dos resultados obtidos e a                 

interpretação do corpus estudado. Para a identificação das marcas da análise de conteúdo             

serão criadas categorias para guiar o estudo do corpus escolhido. Bardin (2010), pontua que              

categorias são 

 
uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por           
diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com          
critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, que reúnem um            
grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um              
título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes           
elementos (BARDIN, 2010, p. 145). 

 

Para Moraes (1999) a categorização se dá pelo agrupamento de dados considerando a             

parte comum entre eles. Essas categorias são normalmente escolhidas de acordo com a             

proximidade dos temas que estão sendo abordados e critérios previamente determinados no            

processo. O autor ainda explica que a categorização facilita a análise das informações, porém,              

estas categorias devem ser construídas de acordo com o objetivo e o problema definidos para               

a pesquisa. Sendo assim, ao optar pela análise de conteúdo, entendemos a amplitude e as               

diferentes possibilidades que o método permite para a análise. 

 

4.2.1. Categorias de Análise 

 

Após as seis produções midiáticas selecionados para o corpus da pesquisa, foram            

criadas quatro categorias para mapear o estudo. Essas, estão presentes nas seis edições dos              

programas analisados. A presença é permanente em todos os produtos analisados, pois as             

categorias não são estanques e se entrecruzam, na medida em que alguns exemplos se repetem               

mais de uma vez. 
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As categorias se dividem em três esferas para entender a construção de Pabllo Vittar              

na mídia hegemônica. A primeira esfera nas categorias Pabllo por Pabllo e Um corpo              

performático, onde vamos entender como Pabllo Vittar se apresenta para mídia. A segunda             

esfera é a categoria Mídia: um show de close errado, a mais importante, pois vamos entender                

aqui como a mídia constrói a artista, os processos equivocados e a normalização desse corpo.               

Por fim, a última esfera, a quarta categoria, Pabllo é resistência, a fim de compreender os                

reflexos da aparição de Pabllo Vittar na mídia hegemônica. 

 

As categorias elencadas são: 

 

1) Pabllo por Pabllo - Esta categoria identificará traços de autorreferência nos            

conteúdos analisados. Aqui queremos compreender o que e como Pabllo Vittar fala de si              

mesma, a construção de sua identidade, o contexto em que viveu (da infância à adolescência)               

e os processos que a levaram a ser a drag queen Pabllo Vittar. 

2) Um corpo performático - A categoria irá analisar a Pabllo Vittar a partir do               

entendimento de um corpo performático. Buscaremos pela performance de Pabllo, desde a            

primeira vez que se montou até a construção de Pabllo Vittar nas edições dos programas               

analisados; elementos e referências que compõem a sua estética. 

3) Mídia: um show de close errado - Essa categoria é principal norteadora desta               46

análise. Para isso, iremos analisar a construção de Pabllo Vittar feita pela mídia hegemônica.              

A abordagem em relação a artista e os temas conversados nas entrevistas. Para além disso,               

está categoria irá observar as falhas da mídia para/com a Pabllo Vittar e os efeitos destas. 

4) Pabllo é resistência - A última categoria pretender compreender os reflexos da             

aparição Pabllo Vittar nas entrevistas analisadas, em termos de visibilidade; a importância de             

Pabllo Vittar nessas mídias enquanto um corpo queer e o que se ganha ou se perder quando                 

esses corpos estranhos adentram as agendas midiáticas. 

 

4.3. APRESENTAÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE 

 

Para a pesquisa, foram selecionados seis edições de programas de diferentes grupos de             

comunicação. As entrevistas escolhidas são de 2017, ano em que a artista começou a aparecer               

46“Close errado” é uma gíria do universo LGBTQ que significa vacilar, cometer um erro. 
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com frequência na mídia hegemônica. A entrevista para a Trip TV, é a única que contém                

vídeo e texto. Já o Pânico na Band é o único programa que terá dois produtos analisados.                 

VEJA Música, Encontro com Fátima Bernardes e Caldeirão do Huck tem apenas uma             

entrevista. Para os critérios de seleção, além de relevância, abrangência e o conteúdo das              

entrevistas, também foram priorizadas programas em vídeo, como uma forma de analisar todo             

o contexto onde Pabllo Vittar está inserida. 

 

4.3.1. VEJA Música - Todo dia é carnaval com Pabllo Vittar 

 

A revista Veja é uma das principais publicações impressas do Brasil. Criada em 1968              

pelo Grupo Abril, o periódico semanal aborda temáticas como política, economia e cultura.             

Considerada uma revista conservadora, assim como outros meios hegemônicos, a Veja se            

utiliza de temas que pautam o universo LGBTQ para se promover e negar o seu               

conservadorismo, prova disso, é a uma publicação de outubro de 2017, na semana do Dia das                

Crianças, com uma reportagem de capa sobre a transexualidade na infância. A publicação             47

gerou revolta na internet, por parte de leitores da revista contrários a discussão e a abordagem                

da revista. 

Por ser uma publicação de um dos maiores grupos de comunicação do país, a Veja               

acaba por transmitir um discurso hegemônico, o que culmina no processo de normalização de              

corpos queer. Sendo assim, a Veja foi escolhida para análise por ser considerada um veículo               

conservador. A entrevista selecionada é do programa VEJA Música, publicada em 31 de             

janeiro de 2017 pelo TVEJA , canal de entrevistas em vídeo e produções audiovisuais da              48

revista. O programa VEJA Música, apresentado pelo jornalista Sérgio Martins, recebeu a drag             

queen Pabllo Vittar para uma entrevista com duração de 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

47“Meu filho é trans”. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/meu-filho-e-trans/>. Acesso em:         
28/08/2018. 
48O TVEJA é um canal da Revista VEJA voltado para produções audiovisuais. 
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Figura 06. Printscreen do vídeo da entrevista de Pabllo Vittar  
para o VEJA Música 

 
Fonte: Site da Veja  (printscreen feito pelo autor). 49

 

Pabllo Vittar foi convidada para participar do programa VEJA Música, a fim de falar              

do lançamento de seu primeiro álbum na época, o disco Vai Passar Mal. No programa, Pabllo                

foi questionada sobre suas influências tanto estéticas quanto musicais. Além disso, a artista             

também falou sobre o início de sua carreira, primeiras aparições e relação com a família. 

 

4.3.2. Trip TV - Ninguém tomba Pabllo Vittar 

 

A Revista Trip foi criada em 1986, pela Editora Trip, com a proposta de abordar temas                

tabus na sociedade. Ao passar por temáticas como política, drogas e sexo, a revista é               

considerada uma das mais importantes publicações do Brasil . Em seu site, além de trazer o               50

conteúdo da revista, a Trip conta com um canal voltado apenas para as produções              

audiovisuais, a Trip TV , lançado em 2012. Com linguagem informal, a Trip TV levou para               51

televisão os conteúdos das revistas Trip e Tpm. 

49VEJA MÚSICA. Todo dia é carnaval com Pabllo Vittar. TVEJA - Revista Veja, 31/01/2017. (30m). 
Disponível em: <https://veja.abril.com.br/tveja/veja-musica/todo-dia-e-carnaval-com-pabllo-vittar/>. Acesso em: 
28/08/2018. 
50Em 2012, foi considerada pelo jornal Meio & Mensagem e pela Troiano Consultoria, a terceira revista mais lida                  
do Brasil. A mesma publicação considerou a revista como a mais inovadora do Brasil por seis anos consecutivos.                  
Disponível em: <http://www.tripeditora.com.br/marcas-trip/>. Acesso em 20/08/2018. 
51Site da Trip TV. Disponível em: <https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv>. Acesso em 20/08/2018. 
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Durante os anos de 2014 e 2015, a atração integrou a grade da televisão aberta, na                

Rede Bandeirantes (Band). Hoje o conteúdo da Trip TV encontra-se disponível apenas no site              

hospedado na UOL e no canal da Trip TV, no YouTube . O conteúdo selecionado para a                52

análise foi publicado em 16 de fevereiro de 2017, no site da revista. Intitulado “Ninguém               

tomba Pabllo Vittar”, o material foi produzido em uma parceria com o site da revista Trip e o                  

canal Trip TV no YouTube. 

 

Figura 07. Printscreen da capa da entrevista de Pabllo Vittar para a Trip TV 

 

Fonte: Site Revista Trip / Trip TV  (printscreen feito pelo autor). 53 54

 

Esse é o único produto selecionado para pesquisa, que além de contar com um vídeo               

da entrevista com Pabllo Vittar, também traz parte dessa conversa em forma de texto. No               

vídeo não temos a interferência explícita de um repórter ao direcionar as perguntas para              

Pabllo. Tanto no texto, como no vídeo, são abordados os preconceitos enfrentados pela artista,              

visibilidade e a relação com os haters . 55

 

4.3.3. Encontro com Fátima Bernardes - Pabllo Vittar: um fenômeno pop trans 

 

O terceiro produto em análise é a participação de Pabllo Vittar no programa Encontro              

com Fátima Bernardes, da Rede Globo, exibido em 9 de agosto de 2017. No ar desde 25 de                  

52Canal da Trip TV no YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/trip>. Acesso em: 20/08/2018. 
53VIEIRA, Bianka. Ninguém tomba Pabllo Vittar. Revista Trip, 16/02/2017. Disponível em:           
<https://revistatrip.uol.com.br/trip-tv/pabllo-vittar-drag-queen-genero-musica-vai-passar-mal-lgbt-lgbtfobia-carn
aval-amor-e-sexo>. Acesso em: 20/08/2018. 
54TRIP TV. Pabllo Vittar é bonita, bebê!. 16/02/2017. (02m56s). Disponível em:           
<https://youtu.be/aUvF8UeiW8M>. Acesso em: 20/08/2018 
55“Hater” é um termo utilizado na internet para designar alguém que ataca ou crítica outra pessoa; crimes de 
ódio (n.a.). 
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junho de 2012 e exibido na faixa das 11 horas, de segunda a sexta-feira, o programa matinal                 

da Globo mistura informação, música, interatividade com público e prestação de serviço.            

Apoiado em contar histórias do dia-a-dia, são convidados artistas e especialistas que tenham             

envolvimento com as temáticas abordadas em cada edição. 

Para a análise, foi selecionado um trecho do programa veiculado no dia 9 de agosto de                

2017, com a duração de 11 minutos e 07 segundos, no qual Fátima Bernardes entrevista a                

drag queen Pabllo Vittar.  

 

Figura 08. Printscreen do vídeo da participação de Pabllo Vittar  
no programa Encontro com Fátima Bernardes 

 
Fonte: Site do GloboPlay  (printscreen feito pelo autor). 56

 

Na ocasião, a Pabllo foi uma das convidadas e falou sobre as superações e              

preconceitos que viveu até se tornar um símbolo LGBTQ. Além da apresentadora Fátima             

Bernardes e a artista Pabllo Vittar, estavam presentes a cantora Preta Gil, o escritor Fabrício               

Carpinejar, o ator Gil Coelho e o jornalista Marcelo Lins. Esse é o único programa em que                 

Pabllo interage com outras pessoas além da apresentadora. No início da entrevista com Pabllo              

há a participação do repórter André Curvello, que narra um vídeo sobre a história da cantora                

na música e na arte drag queen. 

 

56ENCONTRO COM FÁTIMA BERNARDES. Pabllo Vittar: um fenômeno pop trans. Rede Globo, 09/08/2017. 
(11m07s). Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/6066070/>. Acesso em: 08/09/2018. 
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4.3.4. Pânico na Band - Pânico Sagas: Pabllo Vittar, qual é a rusga? (episódios 1 e 2) 

 

O quarto e quinto programas em análise, são do extinto Pânico na Band, um programa               

humorístico dominical exibido pela Band, entre 1º de abril de 2012 e 31 de dezembro de                

2017. A atração, que é uma versão televisiva do programa radiofônico Pânico, era produzida              

em uma parceria entre a Band e a Jovem Pan. O humorístico, que tem como detentora a                 

Jovem Pan, teve sua primeira versão exibida na RedeTV!, o Pânico na TV, entre 2003 e 2011.                 

Entre a primeira exibição na RedeTV! e a última na Band, o programa somou pouco mais de                 

13 anos no ar. 

Para análise foram escolhidas dois quadros exibidos pelo Pânico na Band, no qual             

Christian Pior tenta entrevistar Pabllo Vittar. A escolha de dois quadros se dá pelo fato de                

serem sequências. Os produtos fazem parte do quadro Pânico Sagas e os episódios são              

intitulados de Pabllo Vittar, qual é a rusga?”. O primeiro episódio foi exibido em 22 de                

outubro de 2017 (figura 09) , e o segundo na semana seguinte, em 29 de outubro de 2017.  

 

Figura 09. Printscreen do vídeo da entrevista de Pabllo Vittar para o Pânico na Band 

 
Fonte: Site YouTube  (printscreen feito pelo autor). 57

 

No primeiro episódio, temos a insistente tentativa de Christian Pior para conseguir            

uma entrevista com a artista. Além disso, é reprisado no primeiro e no segundo episódio, um                

57PÂNICO NA BAND. Pânico Sagas: Pabllo Vittar, qual é a rusga? (c/ Christian Pior) - E01. Rede                 
Bandeirantes, 22/10/2017.(14m50s). Disponível em: <https://youtu.be/39pwSrA2JYA>. Acesso em: 14/09/2018. 
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trecho de uma entrevista que apresenta o suposto motivo pelo qual Pabllo Vittar não queria               

conversar com o programa. Já no segundo episódio, sequência do quadro Pânico Sagas,             

Christian Pior vai ao encontro de Pabllo Vittar no Prêmio Multishow 2017. Após falar com               

diferentes artistas, o repórter consegue uma entrevista com Pabllo (figura 10). 

 
Figura 10. Printscreen do vídeo da entrevista de Pabllo Vittar para Christian Pior 

 
Fonte: Site YouTube  (printscreen feito pelo autor). 58

 

O programa era comandado pelo apresentador Emílio Surita, e contou com diversos            

humoristas no seu elenco. Destaque para Christian Pior (Evandro Santo), Vesgo (Rodrigo            

Scarpa) e Gui Santana (Guilherme Santana) que aparecem nos dois vídeos selecionados para             

análise. Com mais de uma década no ar, o humorístico se envolveu em diversas polêmicas               59

com diferentes artistas, como veremos durante as análises, devido a forma com que os              

repórteres/humoristas abordavam essas pessoas. 

 

4.3.5. Caldeirão do Huck - Vou de Táxi: entrevista Pabllo Vittar 

 

O último programa analisado é a participação de Pabllo Vittar no quadro Vou de Táxi,               

do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, apresentado por Luciano Huck. Veiculado             

58PÂNICO NA BAND. Pânico Sagas: Pabllo Vittar, qual é a rusga? (c/ Christian Pior) - E02. Rede                 
Bandeirantes, 29/10/2017. (09m03s). Disponível em: <https://youtu.be/DaOO2u12mis>. Acesso em:        
26/09/2018. 
59Em 27/10/2017, dois meses antes do fim do programa Pânico, o portal UOL relembrou em uma matéria as                  
polêmicas que o humorístico se envolveu com alguns artistas. “Machismo, agressão, racismo: relembre as              
polêmicas da história do ‘Pânico’”. Disponível em: <https://goo.gl/Z84yK5>. Acesso em: 18/09/2018. 
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em 2 de dezembro de 2017, Pabllo Vittar, além de participar do quadro de entrevistas dentro                

de um táxi, também se apresentou no programa e cantou suas músicas. Para a análise, foi                

selecionado apenas o quadro em que a artista é entrevistada. 

O programa que está no ar há 18 anos, foi exibido pela primeira vez em 8 de abril de                   

2000. Além de entrevistas, o programa de auditório conta com diversos quadros, traz             

convidados especiais e conta histórias de pessoas comuns. Essa foi a primeira aparição da              

artista no programa que é exibido nos sábados a tarde. Posteriormente, Pabllo Vittar volta ao               

programa para receber o prêmio Caldeirão de Ouro . 60

 

Figura 11. Printscreen do vídeo da participação de Pabllo Vittar  
no programa Caldeirão do Huck 

 
Fonte: Site do GloboPlay  (printscreen feito pelo autor). 61

 

Este é o único programa analisado em que Pabllo Vittar concedeu uma entrevista             

desmontada, um dos principais motivos para a escolha deste, pois poucas vezes a artista fala               

com a mídia sem estar caracterizada. Na ocasião, Pabllo fala de sua infância, relação com a                

família, preconceito na escola e conquistas a partir da carreira musical.  

60Caldeirão de Ouro é uma premiação feita pelo programa Caldeirão do Huck , que premia as 10 músicas que                   
marcaram o Brasil no ano anterior. No início de 2018, Pabllo Vittar recebeu o primeiro lugar pela música                  
“K.O”, que foi consagrado o grande hit de 2017 (n.a.). Disponível em:            
<https://globoplay.globo.com/v/6404275/>. Acesso em: 25/09/2018. 
61CALDEIRÃO DO HUCK. Vou de táxi: entrevista Pabllo Vittar. Rede Globo, 02/12/2017. (09m16s).             
Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/6328498/>. Acesso em: 25/09/2018. 
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5. PABLLO VITTAR: SER AFEMINADO É REVOLUCIONÁRIO 

 

Neste capítulo encontra-se a análise desta pesquisa. Aqui serão explorados as seis            

edições de programas selecionados para o estudo, a partir de categorias já estabelecidas, como              

visto no capítulo anterior. Ao entender Pabllo Vittar como um corpo performático e se utilizar               

de conceitos da Teoria Queer, buscamos pontuar a construção do corpo queer feita pela mídia               

hegemônica. As categorias Pabllo por Pabllo e Um corpo performático, tem como objetivo             

compreender traços de Pabllo no que se refere a sua própria construção, como a artista se                

mostra para a mídia. Já a Mídia: um show de close errado, principal categoria deste trabalho,                

é a análise da construção feita pela mídia hegemônica em torno de Pabllo Vittar. Por fim, a                 

categoria Pabllo é resistência são os reflexos da construção da artista feita pela mídia, e se                

esse espaço se configura como meio para a legitimidade desses corpos. 

 

5.1. PABLLO POR PABLLO 

 

Na primeira categoria, vamos identificar os traços de autorreferencia de Pabllo Vittar,            

compreendendo com a artista fala de si mesma. Pabllo é uma cantora drag queen, o que                

configura, entre outros elementos, um corpo performático queer. Ao entender Pabllo como            

esse corpo em constante fluidez, retomamos um ponto importante da Teoria Queer, que busca              

não definir ou limitar a identidade do sujeito, mesmo que aqui seja feito para fins de análise.                 

A artista, em seu discurso, aponta as várias possibilidades de seu corpo e não se limita a uma                  

única identidade. 

Antes de seguirmos a análise, destacamos um trecho da entrevista de Pabllo Vittar             

para a Trip TV, que simboliza o que a artista é e tenta transmitir em suas entrevistas,                 

reconhecendo a importância de ocupar espaços em meios hegemônicos. Pabllo evidencia essa            

visibilidade ao dizer que “uma drag estar conquistando esse espaço, é muito importante”.             

Além de afirmar sua existência, Pabllo se descreve como um ser afeminado revolucionário,             

sendo esse, como afirma Miskolci (2009), um sujeito queer, que surge como resistência aos              

regimes de normalidade, rompendo a lógica binária e colocando-se em tensionamento à mídia             

hegemônica. 
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Nos programas analisados, por vezes, percebemos o discurso de Pabllo se repetir,            

devido as mesmas abordagens equivocadas dos entrevistadores. A artista busca levar para o             

público a pluralidade do universo drag queen, afirmando essa fluidez entre os gêneros.             

Abaixo, alguns trechos das entrevistas em que Pabllo Vittar fala de sua identidade. 

 
Sérgio Martins: A Lilian Alves Pires pergunta: por que você escolheu um nome             
masculino, “Pabllo”? 
Pabllo Vittar: Eu acho que não é um nome que vai falar se você é menino ou                 
menina... que vai definir sua identidade sexual ou sua identidade de gênero. Eu uso              
Pabllo Vittar, esse é meu nome! Esse é o Pabllo Vittar com peruca, com cílio, com                
maquiagem e eu amo ser Pabllo Vittar. Se eu usasse um nome feminino, eu acho               
que... eu estaria mentindo pra mim mesmo. Não sou eu, sabe?! Esse sou eu.  
(Programa VEJA Música, Revista VEJA, 2017). 
 
Pabllo Vittar: Eu sou o Pabllo até morrer. A Pabllo, como vocês quiserem. 
(Trip TV, Revista Trip,  2017). 

 
Fátima Bernardes: Foi difícil pra você se definir? 
Pabllo Vittar: Olha, foi difícil não me definir. Porque eu acho que, desde quando eu               
era bem pequenininho, eu sempre tive a noção que eu era diferente e que eu não ia                 
seguir os caminhos que um homem, que nasceu com genitália masculina, tinha que             
seguir: casar, ter filho. Desde pequeno eu descobri que eu queria viver de arte, que               
eu era diferente, que eu era afeminada e que eu queria fazer alguma coisa no mundo                
pra deixar a minha marca. 
(Programa Encontro com Fátima Bernardes, Rede Globo, 2017). 
 
Luciano Huck: Pabllo, quando você não está montada, é… Eu vou te fazer um monte               
de perguntas, você vai ter que me ajudar hoje, tá?! [...] É o Pabllo ou a Pabllo? O                  
que você prefere? 
Pabllo Vittar: Como você quiser, Luciano. 
Luciano Huck: Não, você… você... 
Pabllo Vittar: Fica à vontade. 
Luciano Huck: Não... mas [como] você se sente neste momento? 
Pabllo Vittar: Eu me sinto bem 
Luciano Huck: Em qualquer um dos dois gêneros, neste momento? 
Pabllo Vittar: Em qualquer [um]… Sim, sim. 
(Programa Caldeirão do Huck, Rede Globo, 2017). 
 

 
Nos trechos de entrevistas apresentados, percebemos Pabllo Vittar afirmando o mesmo           

discurso: não é o uso de um artigo (“a” ou “o”) que a define. O fato de a artista permanecer                    

com um nome tido como masculino e ter uma estética feminina, quando montada, acaba por               

causar um estranhamento frente à sociedade heteronormativa. No programa VEJA Música, o            

apresentador Sérgio Martins faz um questionamento vindo dos internautas, ressaltando a           

necessidade de normalização de um corpo por parte de uma cultura reguladora. A resposta de               

Pabllo, em relação a escolha do nome, coloca em tensionamento o discurso hegemônico,             

rompendo com a lógica binária, ao questionar a definição do que é ser masculino e feminino.                
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A mídia, ao reforçar esse discurso normalizador, transmite aos consumidores desse conteúdo            

a ideia de que precisamos rotular esses corpos. 

Para a Trip TV e o programa Caldeirão do Huck, Pabllo deixa claro que não se                

importa com o modo como irão abordá-la - A Pabllo ou O Pabllo. No Caldeirão do Huck                 

temos um ponto diferente: a artista dá entrevista desmontada. Sem a sua montaria, a artista               

permanece com o discurso de que, Pabllo com ou sem peruca, é ele ou ela, tanto faz,                 

reafirmando que não é um artigo que define a artista. Mesmo que o apresentador, Luciano               

Huck, tente normalizar Pabllo em seu discurso, a artista diz que se sente bem de qualquer                

jeito. As falas de Pabllo em relação a sua corporalidade drag, vão ao encontro do que Butler                 

(2017) propõe, ao dizer que às drag queens caracterizam as relações de gênero, superando a               

dicotomia do masculino/feminino, entendendo a drag como uma performance queer por           

representar outras identidades.  

Em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes, Pabllo expõe que se entende como             

um sujeito queer desde a infância, reafirmando a construção de sua identidade como um              

processo. Desde pequeno já desviava de um padrão heteronormativo, (re)afirmando suas           

múltiplas formas de existência e as interseccionalidade que perpassam seu corpo. Em uma             

segunda fala, no programa Caldeirão do Huck, ainda questionada sobre como se sente             

melhor, Pabllo responde: “Ai, dos dois jeitos! Eu me sinto muito bem de Pabllo desmontado.               

Eu me sinto muito confiante [...] montada. Eu gosto de ficar variando”. A fala de Pabllo vai                 

ao encontro do que foi dito anteriormente, sobre as possibilidades de um corpo performático.              

Em outro momento, Luciano Huck também questiona Pabllo sobre sua orientação sexual. 

 
Luciano Huck: A sua orientação, você entende com quantos anos? 
Pabllo Vittar: Ah, eu acho que desde sempre eu percebi que eu não era igual aos                
outros meninos, sabe?! Eu cresci perto das minhas irmãs e sempre foi normal o meu               
jeito mais afeminado. Pra mim era normal, até porque a minha mãe não me corrigia.               
A minha mãe nunca me proibiu de fazer as coisas que… 
(Programa Caldeirão do Huck, Rede Globo, 2017.) 

 
Como já afirmado no programa Encontro com Fátima Bernardes, nesse trecho da            

entrevista no programa Caldeirão do Huck, Pabllo se reconhece diferente dos demais meninos             

ainda na infância. Apesar de perceber que não era igual a outras crianças heteronormativas, o               

jeito mais afeminado da artista sempre foi normal para ela. A construção de uma identidade               

natural, que logo cedo já rompia padrões hegemônicos. Na sequência da entrevista com             

Luciano Huck, o apresentador questiona a relação de Pabllo com outros meninos na infância. 
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Luciano Huck: Mas os meninos também não te viam iguais a eles, também desde              
pequenos? 
Pabllo Vittar: Sim… mas no Pará, assim... [eu] jogava bola, eu corria com os              
meninos e os meninos da minha rua super me protegiam. 
Luciano Huck: Mas isso era contra a sua… a sua… a sua… Você foi jogar bola por                 
que você era obrigado? Por que era… A tua vida era assim. 
Pabllo Vittar: Não, eu amava! Eu era criança, eu gostava de brincar na rua. Então               
eu sempre brinquei com menino, com menina. Eu nao tive esse… 
Luciano Huck: Você nunca… em nenhuma fase da sua vida você fala que você              
sofreu bullying pelas suas escolhas e etc? 
Pabllo Vittar: Sofri! Sofri sim… Na adolescência eu sofri muito. Na escola, o ensino              
fundamental foi bem barra. Quando eu cheguei na escola, foi quando eu entendi que              
ser gay, ia ter que me fazer mais forte, porque eu ia ter que dar o máximo de mim                   
todos os dias, pra não deixar ninguém pisar em cima de mim. 
(Programa Caldeirão do Huck, Rede Globo, 2017) 

 

Luciano Huck questiona se Pabllo era obrigada a brincar com outros meninos e a jogar               

futebol (esporte considerado masculino pela sociedade heteronormativa). Aqui, o         

questionamento do apresentador, pode abrir espaço para uma insinuação de que, se um             

homem é gay, obrigatoriamente não gosta ou joga futebol e se jogar, foi obrigado pela               

família. A artista, ao responder e explicar que amava jogar futebol e, o fato de ser criança a                  

fazia gostar de qualquer brincadeira, coloca em tensionamento o senso comum em torno da              

infância, sobre brincadeiras de meninos x brincadeiras de meninas. Pabllo, apesar de ser gay              

e afeminada, em nenhum momento foi condicionada a padrões quando criança pela família,             

mas a sociedade a oprimia. 

 

A Teoria Queer mostra que as identidades são construídas a partir de experiências             

culturais e sociais. Pabllo, visto como um sujeito queer, em entrevista à Trip TV, dá indícios                

que passou por processos normalizadores, ao apontar que na escola sofria preconceito devido             

a sua expressão de gênero. “No ensino fundamental eu sofri muito, porque as pessoas não               

entendiam o rolê do gay, de gênero. Era uma coisa que não era discutida na escola, não era                  62

falada”. Ao relatar um episódio de homofobia na escola, a fala de Pabllo deixa em evidência                

a força da atuação do discurso sobre os corpos, como é proposto por Foucault (2015), que                

aponta para um processo regulador. 

 

 

62“Rolê” é uma gíria utilizada, principalmente, para se referir a um passeio. Aqui Pabllo dá sentido de                 
movimento; Rolê do gay: movimento gay. 
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Pabllo Vittar: Uma vez eu estava na fila da merenda e um menino me jogou sopa                
quente, um prato de sopa quente. Ele virou a sopa na minha cara, porque eu estava                
falando com a minha amiga. Ele jogou aquele prato de sopa quente em mim, porque               
na cabeça dele eu tinha que agir como homem, falar com voz de homem, ser homem.  
(Trip TV, Revista Trip, 2017). 
 

Além de um discurso heteronormativo, ao dizer que Pabllo deveria agir/falar/ser como            

homem, nesse relato, também surgem traços do que é chamado de heterossexualidade            

compulsória, proposta por Butler (2017), ao colocar restrições sobre Pabllo, com um discurso             

normalizador, que tentou reprimir a artista ainda na infância. Pabllo Vittar, ao apontar esses              

processos de normalização não só na em entrevista à Trip TV, mas também ao Encontro com                

Fátima Bernardes e ao Caldeirão do Huck, reforça o poder de silenciamento e as restrições               

provocadas por um discurso normalizador. 

Assim como no relato acima, o texto que complementa o vídeo de entrevista da Trip               

TV, a artista coloca como um dos motivos de ataques a sua voz.“Sofri muito no colégio por                 

ter essa voz fininha”. Os ataques em relação a voz da artista perpassam a infância e                

adolescência e tomam seu contexto atual, como a entrevista cedida para o programa Pânico              

na Band em 2016 e reprisada em 2017. Na ocasião, Pabllo tem sua voz criticada pelos                63

repórteres Vesgo e Gui Santana. 

 
Vesgo: Não sabia que você expirou um gás hélio antes de vir aqui, né?! 
Pabllo Vittar: A minha voz é assim mesmo, gente. Desculpem… Inclusive vocês            
tocam minha música todo final de programa. 
(Trecho da entrevista reprisada no programa Pânico na Band em 2017). 
 

 
Pabllo pede desculpa mesmo após ser atacada em relação a sua voz. A artista              

reconhece ter a voz fina, o que não tira o talento da mesma, já que ela aponta que, ao final do                     

programa Pânico na Band, sempre tocam a sua música. A atitude de Pabllo em pedir               

desculpa, vai em contraponto aos ataques do programa, que colocam a artista como uma              

pessoa esnobe em relação à imprensa e em especial ao programa (o atrito da artista com os                 

repórteres será mais explorado na categoria Mídia: um show de close errado). 

63No dia 30/10/2016, o programa Pânico na Band exibiu o quadro Botecão do Pânico, onde os repórteres Vesgo                  
e Gui Santana estavam cobrindo o Prêmio Multishow. Pabllo Vittar foi uma das entrevistadas, e teve sua voz                  
criticada pelos repórteres. Esse trecho da entrevista é reprisado nos dois programas analisados do Pânico na                
Band, que foram exibidos no dias 22/10/2017 e 29/10/2017 para contextualizar os motivos pelos quais Pabllo,                
supostamente, não concederia uma entrevista a Christian Pior (Evandro Santo), um dos membros do humorístico.               
Na categoria Mídia: um show de close errado, explicaremos mais sobre o conflito. Botecão do Pânico: Prêmio                 
Multishow, 2016. Disponível em: <https://youtu.be/QJxTdTjM2K4>. Acesso em: 02/10/2018. 
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Pabllo ao se desculpar, é silenciada pelos repórteres, o que é recorrente vindo de              

mídias hegemônicas. Pabllo aparece na mesma situação que diversas outras LGBTQ, que            

passam por um processo de exclusão desses espaços. O fato de Pabllo recusar uma entrevista               

do programa não está ligada ao seu caráter, mas a abordagem que esses repórteres tiveram               

para/com ela. Ao ter essa atitude, Pabllo reconhece seu papel e a força de seu discurso para a                  

visibilidade do movimento. Em entrevista ao Caldeirão do Huck, ao falar sobre a             

adolescência na escola e os preconceitos enfrentados, Pabllo reforça a ideia de que a              

comunidade LGBTQ precisa todos dias se reafirmar para ser legitimada. “[...] foi quando eu              

entendi que ser gay, ia ter que me fazer mais forte, porque eu ia ter que dar o máximo de mim                     

todos os dias, pra não deixar ninguém pisar em cima de mim”. Mesmo com seu sucesso, a                 

artista tem seu talento silenciado pelos repórteres do humorístico, provando através de sua             

fala, em outro programa, a necessidade de afirmar de forma diária o valor de sua existência.  

 

5.2. UM CORPO PERFORMÁTICO 
 

A segunda categoria pretende analisar a Pabllo Vittar a partir do entendimento de um              

corpo performático, a performance da artista, desde a primeira vez que se montou até a               

construção da drag queen. Em relação às drags, Vencato (2005) aponta que o processo de               

construção de uma personagem é gradativo e constantemente passa por refazeres, sendo            

iniciado quando se decide pela primeira vez sair montada e reelaborado a cada vez que é                

necessário pôr em ação qualquer um dos aspectos inerentes à experiência drag.  

Deste modo, o processo gradativo de construção de uma personagem, fica em            

evidência a partir da fala de Pabllo, que classifica a sua primeira vez como um momento                

importante, pois foi a partir desse passo inicial que ela começou a buscar uma estética própria                

e a elaboração de sua drag queen. 

 
Sérgio Martins: Você estava falando em montar, como é que foi a primeira vez que               
você se montou? 
Pabllo Vittar: A primeira vez que eu montei, uma amiga minha ia fazer uma festa e                
ela me chamou pra panfletar. Aí eu falei: “eu não vou panfletar de menino né?! Vou                
de um jeitinho diferente”. Aí eu fiz uma ‘maquiagenzinha’… eu não sabia me             
maquiar direito. [...] O começo é muito importante, tipo aquele chute: Vai! Aí depois              
que eu comecei montar. Não parei mais. Estudei... assisto muito tutorial. 
(Programa VEJA Música, Revista Veja, 2017). 
 
Pabllo Vittar: Quando eu estou montada, parece que baixa um negócio. Coloco a             
peruca… ‘cabô!’ Ninguém me tomba!. 
(Trip TV,  Revista Trip, 2017). 
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Além de ser um processo gradativo, a construção da personagem passa por            

reelaborações toda vez que se sai montada. No VEJA Música, Pabllo compara a maquiagem              

da primeira vez que se montou com a que ela está no programa. A estética da artista passou                  

por diversas modificações, se remodelando a cada montaria. Vencato (2005) aponta que, é             

através de uma corporalidade drag que se apresenta e representa uma personagem. “Assim,             

este ‘outro lado da performance drag’ torna-se fundamental na compreensão daquilo que            

fazem quando estão ‘em ação’, em performance” (VENCATO, 2005, p.232). Ao se montar,             

Pabllo se empodera de seu corpo, potencializando a sua arte.  

Esse processo de construção, que começa desde a primeira vez que se monta, acaba              

sendo um ritual, como aponta Vencato (2005). A fala de Pabllo, ao mencionar a peruca como                

um dos elementos dessa ritualidade, vai diretamente ao encontro do estudo da autora, ao              

afirmar que “é o que algumas drags relatam ao mencionarem a hora do batom ou o final da                  

maquiagem dos olhos como o momento em que a drag “baixa”– que se tornam efetivamente a                

personagem” (VENCATO, 2005, p. 245). Durante o programa Encontro com Fátima           

Bernardes, ao falar de como se percebe, Pabllo diz “eu quero viver todo os Pabllo’s que eu                 

puder ser, todas as Pabllo’s que eu puder ser. Loira, ruiva, careca, de short, de vestido, de                 

cílios, sem peruca… Eu quero ser feliz, eu quero levar a minha arte”. A artista coloca em                 

evidência as diversas possibilidades do universo drag queen afirmando arte como uma            

performatividade de gênero. 

Ao ser questionada no programa VEJA Música sobre o que é ser uma drag queen,               

Pabllo diz que “drag é brincadeira, é homenagem”. Apesar de não deixar claro para quem é                

esta homenagem, Pabllo dá indícios de que seja às mulheres, desta forma a artista corrobora               

com a ideia da arte drag representar a feminilidade, mas para além disso, Pabllo consegue               

transitar entre os gêneros com facilidade, por ter uma estética corporal que se assemelha              

muito a traços femininos. Ao imitar trejeitos afeminados, Pabllo incorpora uma linguagem e             

vivência a sua representação, o que gera um deslocamento devido à fluidez de sua identidade.               

Conforme Louro (2000), a medida que essas várias identidades emergem de forma pública,             

acabam por evidenciar a instabilidade das identidades provocando a desestabilização da           

heteronormatividade. 

No programa Caldeirão do Huck, Pabllo Vittar aparece em uma de suas poucas             

entrevistas desmontada. Aqui temos Pabllo um homem gay afeminado, e não uma drag queen.              
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A grande diferença estética, quando a artista não está na sua personagem, causa uma outra               

percepção sobre aquele corpo e revela o poder de transformação da arte drag. Luciano Huck               

enfatiza o tamanho da mudança quando Pabllo é apenas Phabullo Rodrigues. 

 
Luciano Huck: Caraca! Como você muda... é impressionante. É muito          
Impressionante! 
Pabllo Vittar: Ah, sem peruca, sem maquiagem, sem roupa, a gente fica bem             
diferente. 
(Programa Caldeirão do Huck, Rede Globo, 2017). 
 
 

O poder de encantamento da arte drag e o mistério do devir-drag, proposto por              

Vencato (2005), ficam ainda mais em evidência com os questionamento do apresentador a             

seguir: 

 
Luciano Huck: E você raspa o seu cabelo? 
Pabllo Vittar: Eu raspo... porque eu usava mega-hair, quando tava fazendo [o            
programa] Amor & Sexo e era mais difícil pra colocar a peruca e ficar trocando de                
peruca. Então o cabelo baixinho é mais fácil pra colocar. 
Luciano Huck: Mas a peruca… Eu fico impressionado. Quando você coloca a            
peruca, ela não cai? 
Pabllo Vittar: Não, porque... 
Luciano Huck: Você bate aquele cabelão o tempo todo?! 
Pabllo Vittar: Sim, muito! Mas ela tá bem colada. Eu passo uma cola especial. 
Luciano Huck: É cola? Cola mesmo? 
Pabllo Vittar: É colada… é colada na cabeça toda. 
(Programa Caldeirão do Huck, Rede Globo, 2017). 

 

Luciano Huck, ao tentar desvendar o processo de montaria de Pabllo, ressalta a             

curiosidade em torno de um corpo e do universo drag queen, como salienta Vencato (2005) a                

respeito da construção das drag, “que aquilo que sublinha o mistério do devir drag é a própria                 

inquietude e curiosidade criada a partir do ocultamento do espaço de transformação” (p. 230).              

Essa construção da personagem, mostra que não é apenas uma peruca que a materializa, mas               

um processo que engloba estética e o corpo (sem intervenções cirúrgicas), que resultam em              

uma performatividade de gênero 

A partir da primeira vez que Pabllo Vittar se montou, ela abriu espaço para dar               

segmento a sua personagem. Em seu estudo com drag queens, no Rio Grande do Sul, Vergara                

(2014) conta o processo de construção de sua personagem, afirmando ser o passo inicial para               

dar continuidade a arte. 
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Saí correndo em direção ao espelho, pois a curiosidade para me ver montada estava              
me matando [...]. Desde então, passei a adorar vestir saltos, me transformar e brincar              
com isso [...]. A partir dessa primeira aparição, no dia do meu aniversário, Jeniffer              
ganhou vida, ganhou a noite e espaço nos palcos (VERGARA, 2014, p. 62 a 63). 

 

A arte drag queen possibilitou que Pabllo Vittar, assim como Jeniffer (a personagem             

de Vergara), pudessem expressar suas vontades e desejos. Além de um ato político, - pois ser                

drag queen no Brasil, o país que mais mata LGBTQ no planeta, não é fácil -, a arte rompe                   64

com esse binarismo secular, permitindo que Pabllo transite entre os gêneros de forma fluída.              

Esse trajeto de experiências, até Pabllo se tornar o que é hoje, faz parte do devir-drag e as                  

várias possibilidades e multiplicidades do universo drag: mistério em torno do espaço de             

transformação, que acaba configurando o corpo performático como um meio de expressão. 

A construção de Pabllo, não está ligada apenas a sua estética corporal, mas também              

elementos que compõem ela enquanto uma artista. Logo no início do programa VEJA Música,              

Pabllo é questionada sobre as influências musicais de seu primeiro disco, o Vai Passar Mal.               

Pabllo diz que “tem as referências do meu nordeste, que eu amo muito. [...] A gente tem                 

sempre que exaltar a nação nordestina”. A artista cita a região do Brasil na qual cresceu, e de                  

onde traz fortes referências em suas músicas, passando pelo forró, tecnobrega, arrocha,            

carimbó e outros ritmos vindos dos estados onde morou (Maranhão e Pará). A partir dessas               

influências, Pabllo cria sua própria identidade dentro do Drag Music. Segundo Vergara            

(2014), esse gênero musical é “resultante de um intenso processo de apropriação,            

ressignificação e transformação da cultura Drag” (p.184). Deste modo, o Drag Music surge             

como uma linguagem contra a exclusão na qual a comunidade LGBTQ é submetida. 

O que Pabllo Vittar apresenta com sua estética, não é desconhecido. Já tivemos e              

temos outras artistas drag queens, como Vera Verão, Silvetty Montilla, Salete Campari em             

destaque na mídia brasileira, mas nenhuma causou tamanho impacto quanto Pabllo, devido a             

sua proposta: uma drag queen, cantora e que transita com facilidade entre os gêneros              

esteticamente. Pabllo, para além da arte, causa uma ruptura do que é ser feminino ou               

64Em 2017, foram registrados 445 vítimas de LGBTfobia no país. Os dados são do Grupo Gay da Bahia (GGB) e                    
foram levantados através de notícias publicadas em jornais, internet e informações pessoais compartilhadas em              
grupos. Desde 1980 a frente desse trabalho, o GGB registrou em 2017 um aumento de 30% em relação aos                   
homicídios de 2016, de 343 passou para 445. O grupo ainda aponta que a cada 19 horas um LGBTQ é                    
assassinado no país. Segundo agências internacionais, matam-se mais homossexuais no Brasil do que nos 13               
países do Oriente e África onde há pena de morte contra a comunidade. Neste ano, o site do antropólogo Luiz                    
Mott, Quem a homotransfobia matou hoje?, registrou até 13 de outubro de 2018, 294 mortes de LGBTQ no país.                   
(Site: Quem a homotransfobia matou hoje?. Disponível em: <https://homofobiamata.wordpress.com/>. Acesso          
em: 13/10/2018). 
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masculino, ao fazer de sua corporalidade ato político, sem precisar trazer esse discurso em              

suas música. A artista causa a inquietude em torno de sua transformação e a curiosidade em                

torno de seu corpo, que se molda de forma surpreendente a ponto de causar confusão em                

quem a vê. O devir-drag está justamente nesse encantamento que Pabllo retoma e faz com               

que novas drag queens surjam como forma de admiração ou de entender o espaço por trás da                 

transformação.  

Essa curiosidade em torno da construção da personagem não aparece nas edições            

analisadas do programa Pânico na Band. Assim como no primeiro episódio analisado, o             

segundo episódio também não trata da estética de Pabllo ou do universo drag queen,              

elementos que compõem essa categoria. No segundo episódio, Christian Pior, ao conseguir a             

entrevista com a artista, questiona sobre os processos de montaria da artista. “[...] E eu tava                

louco pra te entrevistar. [...] eu queria te perguntar: quanto tempo você se monta? se               

demora? se é você que faz seu make?”. Apesar de trazer esses questionamentos, a montagem               

do programa não coloca uma resposta de Pabllo Vittar, tornando a pergunta irrelevante. Logo              

após essa fala de Christian, há um corte para outro assunto, o que deixa em evidência, mais                 

uma vez, a montagem do programa atuando de forma incisiva na construção da entrevista,              

como veremos na categoria seguinte. 

 

5.3. MÍDIA: UM SHOW DE CLOSE ERRADO 
 

Para melhor compreensão da análise nesta categoria, indicaremos alguns pontos em           

comum que encontramos nos seis programas analisados. Todos fazem parte da categoria            

Mídia: um show de close errado, pois compõem a construção de Pabllo Vittar feita pelos               

produtos analisados. Aqui serão apontados equívocos recorrentes, como os de nomenclatura,           

em quatro das seis edições de programas analisados - VEJA Música, Trip TV, Encontro com               

Fátima Bernardes e Caldeirão do Huck. As duas edições de programas analisados do Pânico              

na Band, terão uma análise única nesta categoria, pois consideramos necessário abordar o             

humorístico em um subitem exclusivo, devido ao modo desprezível que artista é tratada pelo              

programa. 

Essa categoria é principal norteadora desta pesquisa e pretende analisar a construção            

de Pabllo Vittar feita pela mídia hegemônica, a abordagem em relação a artista e os temas                

conversados nas entrevistas. A categoria também se propõe a observar as falhas da mídia              
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para/com a Pabllo e os efeitos destas. A seguir, traremos a análise dos programas VEJA               

Música, Trip TV, Encontro com Fátima Bernardes e Caldeirão do Huck. Iniciamos com as              

apresentações de Pabllo Vittar e as abordagens feitas pelos programas, carregadas por            

discursos que tentam normalizar a artista com o uso de artigos e por falas que colocam a                 

identidade de Pabllo em dúvida. 

 

Nestes quatro programas analisados, apenas a entrevista para a Trip TV contém parte             

em texto e outra em vídeo. Assim como a Veja, a Trip TV disponibilizou a entrevista no site                  

de suas revistas. De início, percebemos os modos diferentes como a Veja e Trip apresentam               

Pabllo nos títulos de suas produções. No site da Veja, a manchete é Todo dia é carnaval com                  

Pabllo Vittar. No site da revista Trip, o título da entrevista com a artista é Ninguém tomba                 

Pabllo Vittar. 

Enquanto a Trip traz uma Pabllo empoderada em seu título, abordando ali o que será               

tratado no decorrer do vídeo e no texto, a Veja dá um título fazendo referência à música                 

sucesso do carnaval de 2017, Todo Dia, uma parceria de Pabllo com o rapper Rico Dalasam.                

Em um primeiro instante, o título dado pela Veja pode parecer apenas uma analogia com a                

música de Pabllo, mas devido ao conteúdo apresentado no vídeo de entrevista com o jornalista               

Sérgio Marques, e que será melhor analisado no decorrer dessa categoria, o texto pode sugerir               

que Pabllo é vadia todo dia, ao fazer alusão a música da artista (o refrão do hit é “eu não                    

espero o carnaval chegar pra ser vadia/ sou todo dia/ sou todo dia”).  

No título da matéria da publicação da Veja, a tentativa de fazer uma ligação com a                

música, pode não apresentar um sentido de empoderamento do que é ser vadia, como é               

proposto na música . A revista Veja, pode ter sugerido um sentido diferente, colocando             65

Pabllo como apenas uma cantora passageira, assim como é o carnaval, que tem duração de               

alguns dias, ou talvez utilizar a palavra vadia com sentido pejorativo. Em contraponto à Veja,               

a Trip reafirma a existência de Pabllo na linha de apoio da matéria. “Drag e afeminada com                 

muito orgulho, Pabllo sabe da força de sua existência - e não está nem aí para os haters. ‘Sou                   

feliz, sou drag, sou bonita, bebê!’”. 

65Em entrevista ao portal Lado Bi, questionada sobre o que significava o termo vadia em sua música, Pabllo                  
Vittar disse: “As vadias são as pessoas que se empoderam, vão atrás dos seus direitos. Se ser vadia é lutar por                     
uma coisa que você acredita, usar a roupa que você quer porque você quer, ser do jeito que você quer ser                     
porque você nasceu assim, então eu sou vadia. Sou vadia todo dia!". Disponível em:              
<https://www.ladobi.com.br/2017/01/pabllo-vittar/>. Acesso em: 15/10/2018. 
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A Trip, tanto em seu texto como no vídeo, trata Pabllo no feminino durante a               

entrevista, o que difere das demais entrevistas analisadas, onde os apresentadores e repórteres             

tratam Pabllo Vittar apenas no masculino. Observamos uma tentativa incisiva de           

normalização da artista, desde o começo dos programas, como veremos nos trechos de             

apresentação de Pabllo extraídos das entrevistas. 

 
Sérgio Martins: O nosso convidado tem um grande talento, e é tão abrangente que o               
clube de fãs dele, vai do DJ e produtor Diplo à Maisa (Silva), aquela menininha do                
SBT. É com muita honra que eu recebo Pabllo Vittar!  
(Programa VEJA Música, Revista Veja, 2017). 
 

 
André Curvello: [...] O Pabllo ou a Pabllo, tanto faz. Pode ser chamado tanto no               
masculino quanto no feminino. [...] é gay, drag queen e leva até três horas pra se                
arrumar antes de subir ao palco. 
(Programa Encontro com Fátima Bernardes, Rede Globo, 2017). 
 
Luciano Huck: Eu ‘tô’ muito curioso pra conhecer um pouco melhor deste artista,             
tão querido e característico. Quem? Calma aí que eu já conto. 
(Programa Caldeirão do Huck, Rede Globo, 2017). 
 

Os trechos das entrevistas apresentados anteriores, fazem referência a artista apenas no            

masculino e colocam Pabllo em um processo de normalização. No programa VEJA Música, o              

jornalista Sérgio Martins se utiliza de palavras no masculino para de referir a Pabllo. Na               

abertura do programa, percebemos um certo desconforto do apresentador após apresentar           

Pabllo como “convidado”. Na sequência Sérgio se perde em sua fala, mas mesmo assim              

permanece com um discurso de normalização. No vídeo, não fica claro que o apresentador              

esteja lendo no teleprompter, o que deixa em dúvida a sua postura. Esse discurso              66

normalizador partiu da linha editorial do programa ou do próprio Sérgio Martins? No decorrer              

da entrevista o apresentador se dirige a Pabllo apenas como “você”. 

Esse mesmo processo de normalização acontece no programa Encontro com Fátima           

Bernardes, onde é exibido um vídeo de apresentação da artista, feito pelo repórter André              

Curvello. O repórter, mesmo afirmando em sua fala que Pabllo Vittar não tem problemas com               

artigo para lhe definir, se refere a artista no masculino durante o vídeo, o que configura um                 

discurso normalizador. O fato de Pabllo não se importar com a forma que irão lhe chamar,                

não altera o fato de o repórter tratar ela no masculino, pois a partir do momento em que ele a                    

chama de “o Pabllo”, acaba por descaracterizar a artista enquanto um corpo performático. A              

66Teleprompter é um equipamento acoplado às câmeras de vídeo que exibe o texto que será lido pelo                 
apresentador. 
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fala do repórter, além de tentar normalizar Pabllo, dá indícios de um discurso sexista, por               

priorizar o masculino antes do feminino em sua fala. Mesmo dando a entender no seu discurso                

a identidade da artista, o repórter deixa a desejar na coerência durante a apresentação de               

Pabllo para o público, o que é importante, para que possa haver o entendimento do que é ser                  

uma drag queen e como as pessoas devem se dirigir a esses corpos queer.  

Entretanto, se referir a Pabllo no masculino não está errado, segundo a própria artista,              

que já relatou em outras entrevistas não se importar em ser chamada de A Pabllo ou O Pabllo.                  

Mesmo o uso de artigos não definindo sua identidade, Sérgio Martins e André Curvello              

acabam por deslegitimar a artista, que no momento se encontra como uma performer. Esse              

tipo de abordagem acaba por evitar a naturalização de Pabllo enquanto corpo queer, como é               

apontado por Leal e Carvalho (2012), ao dizerem que, 

 
Qualquer abordagem às identidades LGBT tem como pano de fundo as tensões que             
envolvem, por exemplo, a necessidade de evitar a essencialização e/ou naturalização           
de realidades cristalizadas, seja a partir de uma concepção biologizante do sexo, seja             
de concepções de gênero como algo fixo, não cambiante. (LEAL; CARVALHO,           
2012, p. 5 e 6). 
 

Como já dito, no decorrer da entrevista, no programa VEJA Música, Sérgio Martins             

não se refere mais a Pabllo se utilizando de artigos de definição, a chamando apenas de                

“você”. Ao encerrar o programa, Sérgio retorna a chamar artista no masculino. “Queria             

dedicar o programa, também, pra nossa Mili Arruda, que é a produtora, e foi uma das                

pessoas que mais se dedicaram e se empolgaram com a presença do Pabllo aqui”. O               

apresentador encerra o programa reforçando um discurso normalizador, no momento em que            

insiste tratar Pabllo no masculino, não abordando a artista em nenhum momento no feminino. 

No programa VEJA Música e Encontro com Fátima Bernardes, assim como os outros             

três analisados, Pabllo estava sempre montada e ainda assim foi reforçado um discurso de              

normalização. No quadro Vou de Táxi do programa Caldeirão do Huck encontramos outro             

cenário: pela primeira vez Pabllo está desmontada em uma entrevista. Na fala do apresentador              

Luciano Huck, percebemos uma confusão, ao encontrar a artista sem peruca, maquiagem e             

todos os acessórios que a transformam em Pabllo Vittar. Huck busca por uma definição da               

artista e ao pedir para Pabllo explicar como se identifica, reconhece o seu desconhecimento              

sobre o universo LGBTQ.  
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Luciano Huck: Pabllo, quando você não está montada, é… Eu vou te fazer um monte               
de perguntas, você vai ter me ajudar hoje, tá?! [...] É o Pabllo ou a Pabllo? O que                  
você prefere? 
Pabllo Vittar: Como você quiser, Luciano. 
Luciano Huck: Não, você… você... 
Pabllo Vittar: Fica à vontade. 
Luciano Huck: Não... mas [como] você se sente neste momento? 
Pabllo Vittar: Eu me sinto bem. 
Luciano Huck: Em qualquer um dos dois gêneros, neste momento? 
Pabllo Vittar: Em qualquer [um]… Sim, sim. 
(Programa Caldeirão do Huck, Rede Globo, 2017). 

 

O fato de Pabllo estar desmontada parece causar um estranhamento no apresentador,            

que insiste em buscar uma definição para a artista. Mesmo sem os acessórios que a               

configuram como Pabllo Vittar, a artista ainda transita entre os dois gêneros, não se limitando               

ao binarismo e artigos de definição. Antes de ser a Pabllo ou o Pabllo, a artista é apenas                  

Pabllo, seja montada ou desmontada. Luciano Huck insiste em uma posição de Pabllo em              

relação a sua identificação. 

 
Luciano Huck: Como é que você se sente melhor? 
Pabllo Vittar: Ai, dos dois jeitos! Eu me sinto muito bem de Pabllo desmontado. Eu               
me sinto muito confiante [...]  montada. Eu gosto de ficar variando. 
(Programa Caldeirão do Huck, Rede Globo, 2017). 
 

Apesar de Pabllo Vittar falar que se sente bem montada e desmontada, sendo chamada              

de a Pabllo ou o Pabllo, o apresentador não busca explorar a discussão, para que o público                 

entenda, assim como ele, as várias possibilidades de um corpo queer. Luciano Huck busca              

normalizar a artista de alguma forma, insistindo por uma definição, enquanto Pabllo se mostra              

uma pessoa livre de rótulos no que se refere a sua identidade. 

O programa Encontro com Fátima Bernardes, também não procura esclarecer como a            

artista se entende. Após o vídeo de apresentação de Pabllo Vittar, feito pelo repórter André               

Curvello, onde o repórter diz que Pabllo “é gay, drag queen[...]”, o programa volta para o                

estúdio e Fátima Bernardes questiona como a artista se define. Assim que Pabllo inicia a sua                

fala, surge um GC (gerador de caracter) na tela com a frase Fenômeno pop trans - Pabllo                 67

Vittar evita rótulos sobre sexualidade (figura 12), o que pode induzir que a artista se               

identifique como uma pessoa transexual. Em entrevista publicada pela Revista Glamour, no            

dia 11 de agosto de 2017, dois dias após a aparição da artista no programa, Pabllo esclarece                 

67GC é um sigla usada para “gerador de caracter”, uma tarja localizada na parte inferior da tela, que transcreve o                    
acontecimento/tema/assunto do programa ao telespectador. 
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sua identidade de gênero: “Não sou trans! Não quero mexer no meu corpo, fazer cirurgias”               

(Pabllo Vittar em entrevista à Revista Glamour, em 11 de agosto de 2017) .  68

 
Figura 12. Printscreen “Fenômeno pop trans -  
Pabllo Vittar evita rótulos sobre sexualidade” 

 
Fonte: Site  do GloboPlay  (printscreen feito pelo autor). 

 

Talvez o rótulo seja por conta da denominação Pop Trans a um movimento musical              

que emergiu nos últimos anos, que coloca uma nova geração de artista queers empoderadas de               

seu corpo dentro desse movimento. A respeito da denominação Pop Trans, Larissa Ibúmi             

Moreira, em seu livro de entrevistas Vozes Transcendentes: os novos gêneros da música             

brasileira, diz que 

 
esse movimento musical, que na cena norte-americana é chamado de Queer, no Brasil             
já foi chamado de MPBTrans pelo jornalista Jean Wyllys e de movimento Transviado             
por outros pensadores. Alguns dos artistas entrevistados o chamam de MPBeau - do             
termo francês beau, bela(o) - ou MPBixa. Há muitos outros que preferem não nomear              
a cena (MOREIRA, 2018, p. 22). 

 

Apesar de Pabllo ser uma drag queen, a artista acaba por se encaixar dentro desse               

movimento musical, o que não deixa errado o GC utilizado no programa, mas o torna               

duvidoso, a partir do momento em que sugere que Pabllo é uma transexual e não explica para                 

o público o significado do pop trans. O programa poderia optar por outras frases sobre o                

68BEZERRA, Flavia. Pabllo Vittar: “Sou um menino gay. Não sou trans e não faria cirurgia de redesignação                 
sexual”. Revista Glamour, 11/08/2017. Disponível em:      
<https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Must-Share/noticia/2017/08/pabllo-vittar-sou-um-menino-gay-nao-s
ou-trans-e-nao-faria-cirurgia-de-redesignicao-sexual.html>. Acesso em: 12/09/2018. 

70 

https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Must-Share/noticia/2017/08/pabllo-vittar-sou-um-menino-gay-nao-sou-trans-e-nao-faria-cirurgia-de-redesignicao-sexual.html
https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Must-Share/noticia/2017/08/pabllo-vittar-sou-um-menino-gay-nao-sou-trans-e-nao-faria-cirurgia-de-redesignicao-sexual.html


assunto do programa, como “Fenômeno do Drag Music”, falando especificamente deste           

movimento musical das drag queens, ou apenas optar por “Fenômeno Pop”, já que os altos               

números visualizações em seus clipes e recordes obtidos pela artista, a colocam como um              

fenômeno da música popular.  

A tentativa de normalização de Pabllo, não fica restrita apenas aos apresentadores e             

repórteres, mas também aos convidados, como é o caso com programa Encontro com Fátima              

Bernardes. O ator Gil Coelho, que interpretava um personagem gay na novela A Lei do Amor                

(Rede Globo), é questionado por Fátima Bernardes, sobre a atuação e recepção do público em               

torno do personagem, após responder, o ator parabeniza Pabllo -“Prazer em te conhecer. Te              

acho sinistro ”- utilizando um adjetivo no modo masculino. O jornalista Marcelo Lins            69

também questiona Pabllo no masculino “[...] pegando esse gancho, eu queria saber do Pabllo              

também… da Pabllo, do Pabllo, como preferir... se você teve ambiente onde o preconceito foi               

mais doloroso?”. Apesar de corrigir a forma como se dirigiu a Pabllo, o jornalista, colocado               

dentro de um discurso heteronormativo, se dirige a Pabllo de forma imediata no masculino, o               

mesmo acontece com o ator.  

A normalização não está presente apenas na mídia, mas fora dela, devido a um              

discurso hegemônico que se propaga por todos os âmbitos da sociedade, como aponta Santos              

(2015), ao enfatizar que esse discurso opera na forma como os sujeitos negociam suas              

presenças em sociabilidade com outras pessoa. Essas formas reguladoras de opressão e            

normalização, como salienta Gramsci (2001), não estão ligadas apenas a cultura e outras             

determinantes, mas que combinadas a políticas e interesses econômicos, se articulam para a             

produção de um pensamento dominante. Os apresentadores, os convidados e até os            

internautas que fizeram perguntas durante o programa Veja MÚSICA, buscam colocar Pabllo            

Vittar dentro de um padrão, na tentativa de classificar o corpo da artista, que por sua vez                 

busca fugir dessas limitações de gênero. A mídia como produtora e disseminadora de             

conteúdos jornalísticos, informativos e de entretenimento, ao invés de desconstruir acaba por            

reiterar e fortalecer esses discursos normalizadores. 

Essa confusão em torno da identidade de Pabllo Vittar, permanece no programa            

Caldeirão do Huck. Ao falar sobre a família da artista e perguntar o nome da mãe de Pabllo,                  

Luciano Huck usa duas colocações para se referir a artista. “Filha de quem ou filho de quem?                 

69O ator Gil Coelho utiliza a palavra “sinistro” como um elogio, sugerindo diferentes interpretações, como               
fantástico, admirável, no sentido de gostar do trabalho de Pabllo Vittar. 
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Enfim…”. Luciano entende que Pabllo não se importa com a maneira como irão chamá-la,              

mas aparenta estar desconfortável com o fato de não saber como se dirigir a artista, não                

assumindo uma posição. Durante a conversa com Pabllo Vittar, Huck mostra mais de seu              

despreparo para abordar questões de gênero e identidade com a artista. 

 
Luciano Huck: Mas você entende a sua orientação… como é que fala? Você tem que               
me corrigir. Eu falo orientação sexual? Opção não é?! 
Pabllo Vittar: É orientação sexual. 
(Programa Caldeirão do Huck, Rede Globo, 2017). 
 

O fato de Luciano Huck estar despreparado, acaba por gerar uma confusão também             

nos telespectadores. O que se espera de um programa líder de audiência, na maior emissora do                

país, é que o apresentador tenha o mínimo de entendimento sobre os assuntos que serão               

abordados com os entrevistados. A mídia, ao dispor de uma superestrutura que não está              

limitada apenas a televisão e jornais, é responsável pela normatização das relações sociais,             

como aponta Paiva (2004). Por ser um espaço de poder sobre as relações sociais, ao cometer                

esses erros, a mídia reforça os estigmas desses corpos estranhos.  

A partir dessa superestrutura da mídia, não se pode descartar que esses erros sejam              

propositais, como uma forma de estratégia de apreensão, no momento em que os             

apresentadores se colocam como pessoas leigas de temáticas que envolvem o universo            

LGBTQ. Ao buscarem por uma normalização de Pabllo Vittar nas entrevistas e se colocar              

como alguém que não entende o universo da artista, os apresentadores/repórteres criam um             

vínculo com o telespectador que também não tem conhecimento do assunto, reforçando,            

assim, uma “anormalidade” desses corpos queers. O despreparo proposital, é uma estratégia            

de poder da mídia, a fim de deslegitimar Pabllo Vittar reforçando estigmas. 

Esse despreparo não fica restrito apenas ao Caldeirão do Huck, mas também ao             

Encontro com Fátima Bernardes e o VEJA Música. Em contrapartida, a Trip tem a única               

entrevista analisada que tenta se aproximar da comunidade LGBTQ, utilizando termos do            

universo drag para que isso aconteça. O texto traz a linguagem utilizada no meio drag, e para                 

isso se apropria de alguns termos para a construção textual. “Tomba”, “carão”, “montou” e              

“gongar” , são palavras utilizadas no universo drag, como apontam os autores Chidiac e             70

Oltramari (2004), ao entenderem que as drag queens têm um vocabulário próprio,            

70No universo LGBT “tomba” vem de tombar, que significa alguém que chegou para impactar, causar; “Carão”, 
expressão usada no sentido de debochar, esnobar, fazer pose; “Montou”, gíria do mundo drag, quando a pessoa 
se utiliza de maquiagem, peruca, roupas para se transformar em drag queen; e “Gongar” que significa falar mal 
de alguém, ridicularizar (n.a.). 
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“constituído de regras performativas, as quais são uma série de recursos específicos de             

linguagem e fazem com que haja um domínio semântico desempenhado por elas, a partir dos               

lugares e posições que ocupam dentro de um determinado contexto” ( p. 472). 

Apesar de reconhecer o espaço da artista, compreendendo a existência de Pabllo como             

uma importância política, o texto aponta para um assunto polêmico, a voz da artista, que é                

alvo de ataque na internet. As críticas em relação a voz de Pabllo Vittar não ficam restritas                 

apenas à internet, mas também ao programa Pânico na Band, que se apropria do desprezo               

alheio para fazer humor, como veremos no subitem a seguir. A Trip ainda que aborde as                

críticas em relação a cantora, vinda de haters, não se aprofunda em outras temáticas em torno                

do preconceito, flutuando apenas na posição de Pabllo Vittar, que diz não dar importância              

para comentários negativos. Apesar de não normalizar Pabllo, assim como a Veja, Encontro             

com Fátima Bernardes e Caldeirão do Huck, a Trip foca apenas em assuntos polêmicos,              

fomentando uma posição da artista em relação a quem não gosta dela. 

 

5.3.1. Pânico na Band: um caso de ódio 

 

Para análise do extinto programa Pânico na Band, optamos por destinar um subitem             

para a categoria dedicado ao humorístico. A decisão se dá pela forma como Pabllo Vittar é                

alvo de uma estratégia de chacota especialmente nesse programa. O Pânico na Band é a única                

produção analisada que conta com dois programas, já que eles foram divididos em dois              

episódios pela própria edição do humorístico. Como veremos abaixo, o Pânico é um             

programa LGBTQfóbico, machista, classista, entre outros preconceitos, que trabalha com o           

desprezo alheio para levar diversão para seus telespectadores. Como o quadro Pânico Sagas:             

Pabllo Vittar, qual é a rusga? é dividido em dois episódios, vamos adotar Pânico 1 para o                 

primeiro episódio, e Pânico 2 para o segundo. 

 

O quadro Pânico Sagas: Pabllo Vittar, qual é a rusga?, em Pânico 1, inicia com               

Christian Pior (Evandro Santo) explicando o porquê de estar em busca de Pabllo Vittar que,               

em outra ocasião, teria recusado dar uma entrevista ao repórter e humorista. Na primeira parte               

do programa, exibida em 22 de outubro de 2017, Christian também explica que o fato de                

Pabllo não ter cedido uma entrevista a ele, era culpa de seu colega de programa, Vesgo                
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(Rodrigo Scarpa), que teria causado uma situação desconfortável com a artista, durante uma             

entrevista em 2016, durante o Prêmio Multishow (figura 13).  

 
Figura 13. Printscreen do vídeo da entrevista em que Pabllo Vittar é atacada 

pelos repórteres Vesgo e Gui Santana 

 
Fonte: Site  YouTube (printscreen feito pelo autor). 

 

O trecho da entrevista é reprisado. Além de Vesgo e Pabllo Vittar, o humorista Gui               

Santana (Guilherme Santana) também estava presente. 
 

Vesgo: A gente fica muito feliz de ter você aqui, Cléo Pires [Os humoristas citam               
Cléo Pires, insinuando que Pabllo Vittar estava parecida com a atriz]. 
Pabllo Vittar: ‘Brigada!’ 
Vesgo: Não sabia que você expirou um gás hélio antes de vir aqui, né?! 
Pabllo Vittar: A minha voz é assim mesmo, gente. Desculpem… Inclusive vocês             
tocam minha música todo final de programa.“DJ, toca o som, ‘tô’ ficando louca e              
‘cê’ também. DJ, toca o som [...]” [Trecho da música “Open Bar”, cantada pela              
artista]. 
Pabllo Vittar saí da abordagem e os repórteres retornam para a câmera sozinhos. 
Vesgo: Que voz é essa a dela, hein?! 
Gui Santana: Ah… voz de quem chupa saco! 
(Trecho da entrevista de Pabllo Vittar em 2016 para o Pânico na Band, reprisada              
durante o quadro “Pabllo, qual é a rusga?” em 22/08/2017) . 71

 
O trecho reprisado, mostra a total falta de respeito dos repórteres em relação a Pabllo               

Vittar. Após fazer chacota da voz de Pabllo, insinuando que ela teria expirado gás hélio,               

devido a sua voz fina, Vesgo ainda insiste em desqualificar o talento da artista. Pabllo, por sua                 

71O diálogo entre os repórteres Vesgo e Gui Santana com Pabllo Vittar, foram ao ar pela primeira vez em                   
30/10/2016, durante o quadro Botecão do Pânico: Prêmio Multishow. O programa exibido em 2016 não faz parte                 
da análise. Somente o trecho reprisado em 2017, em que a Drag Queen aparece, faz parte da análise, por estar                    
inserido dentro do contexto do quadro Pânico Sagas: Pabllo Vittar, qual é a rusga?. (Botecão do Pânico: Prêmio                  
Multishow, 2016. Disponível em: <https://youtu.be/QJxTdTjM2K4>. Acesso em: 02/10/2018). 
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vez, mesmo após ser atacada, pede desculpa por ter a voz fina e diz: “Inclusive vocês tocam                 

minha música todo final de programa”. A resposta vai de encontro a fala dos repórteres, e                

surge como um contra-poder, no momento em que ela os confronta, dando a entender que,               

mesmo que critiquem a sua voz, a música dela é um sucesso e sempre toca no final do                  

programa deles. 

Após Pabllo sair de cena, os repórteres se direcionam para câmera e fazem um              

comentário homofóbico. “Vesgo: Que voz é essa a dela, hein?! Gui Santana: Ah… voz de               

quem chupa saco!”. O discurso de Gui Santana, ao comparar a voz de Pabllo com a de quem                  

chupa saco (o repórter faz referência à homossexualidade da artista inserida em um contexto              

sexual), coloca em questionamento todos os limites do humor. A frase dita por ele não se                

apresenta como engraçada, mas sim como homofóbica, ao oprimir a artista enquanto            

homossexual.  

A frase de Gui Santana está imersa no que uma sociedade heteronormativa reproduz.             

Oprime, exclui, silencia e inferioriza. Pabllo Vittar não deixa de ter mais ou menos talento por                

ter a voz fina, e o fato de ser homossexual também não deslegitima a sua arte e talento.                  

Repórteres imbuídos de preconceito e que o fato de fazerem humor não tira toda a carga de                 

discriminação em suas piadas. Além disso, o programa não apresenta uma entrevista e sim              

um recurso de humor equivocado, que se utiliza de alguns referenciais da entrevista, para              

enganar e ludibriar tanto os entrevistados quanto seu público 

 

Além de apresentar o trecho da entrevista em que Pabllo sofre ataque de dois              

repórteres, Christian Pior descreve Pabllo como uma pessoa esnobe, que “a fama subiu à              

cabeça”, pelo fato de a artista não dar a entrevista a ele. Durante a fala de Christian, diversas                  

manchetes de jornais surgem na tela, com supostas polêmicas em que Pabllo teria se              

envolvido. Entre elas, o fato de Pabllo não dar entrevista para alguns programas e ter um                

suposto atrito com a cantora Anitta. O repórter também insinua que Pabllo estaria ignorando a               

imprensa por ter atingido outro patamar em sua carreira, após se apresentar ao lado da cantora                

Fergie, no Rock In Rio, em setembro de 2017 .  72

72Conforme matéria publicada no HuffPost Brasil, em 17 de setembro de 2017, Pabllo Vittar se tornou a primeira                  
artista drag queen a subir no palco principal do Rock In Rio. Após fazer um pequeno show em um palco                    
secundário e atrair uma multidão de pessoas no dia 15 de setembro 2017, Pabllo se apresentou no dia seguinte                   
(16/09) no palco principal, ao lado da cantora Fergie. Disponível em:           
<https://www.huffpostbrasil.com/2017/09/16/fergie-e-pabllo-vittar-juntas-no-rock-in-rio-dueto-arrasador-tem-at
e-homenagem-a-anitta_a_23212046/>. Acesso em: 18/09/2018. 
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No segundo episódio, em Pânico 2, novamente eles reforçam as supostas polêmicas            

em que a artista estaria envolvida. Durante a fala do apresentador, Emílio Surita, diversas              

manchetes (figura 14) surgem na tela, reforçando as supostas “polêmicas” na qual a Drag              

Queen estaria envolvida. “A rápida ascensão ao topo do sucesso, desencadeou diversas            

polêmicas que manteram(sic.) o nome de Pabllo na boca de nossa mídia sedenta”. Apesar de               

Emílio Surita fazer uma crítica aos meios de comunicação em sua fala, chamando de mídia               

sedenta, o próprio programa se utiliza dessas informações e de polêmicas que envolvem os              

artistas que serão entrevistados. 

 

Figura 14. Printscreen das manchetes sobre Pabllo Vittar apresentadas  
no Pânico na Band, no segundo episódio 

 
Fonte: Site  YouTube (printscreen feito pelo autor). 

 

Além da montagem do programa reforçar supostas características da personalidade da           

artista, ao utilizar diversas vezes a frase “Nossa, já subiu pra cabeça. A Pabllo não falou                

comigo”, e recorrer a manchetes de sites de fofocas nos dois episódios, o programa acaba por                

enfatizar um atrito entre Christian Pior e Pabllo Vittar em Pânico 2. “Numa reação              

instantânea, [Christian] se dirigiu ao local para mais uma vez odiar a senhorita Vittar”              

(Emílio Surita em off durante o programa Pânico 2). Nesta frase, o apresentador reafirma o               

discurso preconceituoso do programa, e podemos apontar aqui como um discurso de ódio, já              

que o próprio humorístico utiliza o verbo odiar. A busca por Pabllo não se apresenta apenas                

como uma entrevista, mas como uma perseguição na intenção de atingi-la de forma negativa. 

Em Pânico 1, após Cristhian Pior apresentar Pabllo Vittar como uma artista esnobe, e              

os repórteres Vesgo e Gui Santana atacarem a drag queen, na sequência, o apresentador              
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Emílio Surita narra em off um pequeno vídeo sobre Pabllo Vittar. Emílio faz uma analogia               

com o nome verdadeiro de Pabllo: “Phabullo Rodrigues. Ironia ou não do destino, aos 16               

anos começou a se montar como drag queen dando luz a fabulosa Pabllo Vittar”. Comparar               

Phabullo com fabulosa, não minimiza a forma como os repórteres apresentam e abordam             

Pabllo. Vale ressaltar que, Christian Pior, mesmo sendo homossexual e com isso, suponha-se             

que tenha um entendimento sobre o universo LGBTQ, trata Pabllo Vittar no masculino             

durante o vídeo na tentativa de normalizar a artista, ou até como forma de provocação. 

Ainda no mesmo vídeo de Pânico 1, em que Emílio Surita fala sobre Pabllo, o               

apresentador dá destaque para o fato de a artista ter se apresentado no Rock in Rio e fazer                  

história entre as drag queens do mundo, e que após a apresentação, tornou-se a drag mais                

seguida no Instagram mundial, alcançando 4,9 milhões de seguidores . O apresentador           73

chama esse seguidores de palhacinhos: “[...] Com quase 5 milhões de palhacinhos”. Aqui             

podemos entender que o apresentador coloca em questionamento a arte de Pabllo Vittar, ao              

denominar os seguidores de palhaços, desmerecendo o talento da artista e colocando a sua arte               

como uma piada. 

O programa apresenta Pabllo como uma artista polêmica, ao dar destaque para            

ausência da artistas em shows e entrevistas - mesmo mostrando um vídeo em que a Pabllo                

Vittar diz não ter comparecido devido a problemas de saúde. Emilio também evidencia a              

ameaça de prisão sofrida por Pabllo, feita por um vereador, Ezequiel Bueno, de Ponta              74

Grossa, no Paraná. Ao mesmo tempo que a edição do programa ataca a artista, eles tentam                

minimizar tudo isso dando um elogio à ela em raros momentos. O programa transparece que               

todos os ataques e menosprezo em relação a Pabllo Vittar são pelo fato de ela o ter “ignorado”                  

uma entrevista. 

Durante alguns trechos do programa, são inseridas as falas de outras drag queens,             

dando opinião sobre Pabllo Vittar. Salete Campari é a primeira a aparecer, e diz que Pabllo                

deve ter seus motivos para não ceder a entrevista: “A gente tem que ser bem sincera: muita                 

gente não quer falar com vocês, porque vocês ‘mete’ o pau também [...] vocês ‘acaba’ com a                 

73Dados extraídos do próprio programa Pânico na Band, durante o quadro Pabllo Vittar: qual é a rusga? (EP 1). 
74Conforme matéria publicada no site Extra, em 18 de outubro de 2017, após uma notícia falsa circular na                  
internet, de que Pabllo Vittar e o deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) viajariam pelas escolas do Brasil                 
falando sobre gênero e sexualidade, o vereador de Ponta Grossa, no Paraná, Ezequiel Bueno (PRB), ameaçou                
prender Pabllo, caso a artista andasse pelas ruas da cidade considerada “de família”. Na ocasião, a drag queen,                  
faria um show na cidade, na abertura de uma festa tradicional de Ponta Grossa. Matérias disponível em:                 
<https://extra.globo.com/tv-e-lazer/musica/pabllo-vittar-ameacada-de-prisao-por-vereador-do-parana-21960775.
html>. Acesso em: 18/09/2018. 
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carreira de qualquer um”. O programa Pânico é conhecido por se envolver em diversas              

polêmicas com artistas, sejam LGBTQfóbicas, machistas e sexistas. O programa faz chacota            

até de seus próprios integrantes, colocando em questionamento a sexualidade de algum deles,             

por exemplo . Dessa forma o programa opera de forma heteronormativa-masculinista,          75

seguindo uma linha editorial machista e preconceituosa, ao priorizar o masculino como            

predominante. 

Além de Salete Campari, Nany People e Silvetty Montilla também falam sobre Pabllo             

Vittar. Em certo trecho do quadro, Salete diz que acha uma burrice Pabllo Vittar não dar a                 

entrevista para o Pânico na Band. O que coloca em questionamento a montagem do              

programa, que muitas vezes usa de recursos para distorcer falas e contextos. Em diversos              

trechos do programa, a montagem utiliza uma frase dita por Christian, “Nossa, [a fama] já               

subiu pra cabeça”, reforçando a ideia de que Pabllo seja uma artista arrogante.  

Esse processo de montagem, segundo Castro (2012) tem o papel de “selecionar as             

imagens soltas e conferir-lhes um sentido suplementar que individualmente não seriam           

capazes”. Ao profissional da edição, cabe a missão de construir histórias através de técnicas              

audiovisuais e induzir o telespectador a construir significações. A manipulação dessas           

imagens, desempenha um papel crucial dentro do audiovisual, pois é através dessa montagem             

que é construída uma narrativa. Ao distorcer essas imagens, os telespectadores recebem um             

conteúdo controverso e podem replicar esse discurso. 

Nogueira (2010) aponta que 

 
[...] através da montagem, o resultado da união das partes excede a sua simples soma               
[...] A montagem consiste, então, na criação de relações de um plano com os seguintes               
e/ou os anteriores, seja de que tipo for essa relação – de coordenação, de contraste, de                
contiguidade, de oposição, de semelhança, de implicação, de continuidade, por          
exemplo –, criando diversas modalidades de sentido: metáforas, sinédoques,         
repetições, hipérboles, elipses, entre outras. (NOGUEIRA, 2010, p. 94 e 95). 

 

A seleção de imagens e de falas das entrevistas do programa, projetam sentidos             

duvidosos, como forma de atacar Pabllo Vittar. Ao manipular as falas da artista e até mesmo                

reforçar algumas frases de ataque de Christian, durante o programa, eles constroem uma             

imagem distorcida da artista, projetando para o público uma Pabllo esnobe. Mas a             

75Em muitos programas, Bolinha (Marcelo Picon), que era um dos diretores e produtores do Pânico na Band,                 
virou chacota dos integrantes do humorístico a até do próprio público. Ao participar de algumas matérias                
externas do programa, o bordão “Bolinha, viado!”, criado pelos integrantes do humorístico, também tomou a               
internet e as ruas a cada aparição de Bolinha em público. 
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manipulação nas falas não fica restrita apenas a Pabllo Vittar. A construção de outros sentidos               

e a incisiva atuação da montagem/edição é uma marca registrada do programa, uma vez que               

se utilizam dessa técnica para fazer o que eles consideram como humor. 

 

Antes de mostrar o desfecho do encontro com Pabllo Vittar e se o repórter teria               

mesmo falado com a artista, Christian Pior vai para a frente de um estabelecimento onde teria                

um show da cantora, em Minas Gerais. No local, o humorista fala com fãs de Pabllo e pessoas                  

na rua. Em diversos momentos, Christian coloca em questionamento a sexualidade de pessoas             

ali presentes, pressupondo que o público que vai ao show de Pabllo é apenas LGBTQ.               

Entendemos que o preconceito não está restrito aos meios heteronormativos, mas que também             

há um discurso preconceituoso de algumas pessoas da própria comunidade LGBTQ.  

Christian, enquanto homossexual, não deveria perpetuar um discurso heteronormativo         

e preconceituoso, colocando em questionamento a sexualidade de outras pessoas. Enquanto           

gay, o papel de repórter seria de dar visibilidade e representatividade para a comunidade              

LGBTQ, mas no programa ele assume outro papel, o de (re)produtor de um discurso seletivo.               

Estaria Christian seguindo a linha editorial de um programa que já é conhecido por ser               

machista, sexista e LGBTQfóbico, ou esse discurso partiria do próprio repórter? Aqui podem             

ser as duas questões, mas se sobressai o peso hegemônico da mídia, a partir do momento em                 

que do decorrer da entrevista em Pânico 2 Christian de declara fã de Pabllo Vittar. 

Além de induzir a sexualidade de pessoas ali presentes, o repórter também reproduz             

outros discursos preconceituosos, ao questionar dois homens gays, com aparência          

heteronormativa em Pânico 1. Christian faz referência à aparência masculinizada dos           

entrevistados, supondo que para ser gay a pessoa deve ser afeminada. O repórter também              

perpetua outras discussões que ocorrem dentro do próprio meio LGBTQ quando se refere ao              

sexo e suas posições na relação.  
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Christian Pior: Mas você acha que vai ter mais passiva no show do que ativa? 
Entrevistado 1: Eu acho que vai! 
Christian Pior: Também senti. 
Entrevistado 1: Os ativos estão em falta, né?! 
Christian direciona a pergunta para um segundo entrevistado: Você é ativo? 
Entrevistado 2: Ativo, discreto e fora do meio  [risos] 
Christian direciona a pergunta para um terceiro entrevistado, que é namorado do            
“entrevistado 2”: Acho que ele não é tão ativo, discreto e fora do meio, é? 
Entrevistado 3: Eu sou! 
Christian Pior: Mas vocês não são namorados? 
Entrevistado 3: Sim! 
Christian Pior: Então se ele é o ativo e você é o ativo, o que vocês fazem? 
(Programa Pânico na Band, quadro Pânico Sagas: Pabllo Vittar, qual é a rusga? (EP.              
1), 2017). 
 

Ao trazer para a mídia hegemônica essas questões, Christian acaba reforçando o            

estereótipo de promiscuidade criado e reproduzido pelo discurso heteronormativo em relação           

ao universo LGBTQ. Esses questionamentos de ativo e passivo, quando se trata de uma              

relação sexual, estão carregados de machismo e sexismo, pois dentro do meio LGBTQ,             

muitas vezes, ao assumir o papel de passivo em uma relação, essa pessoa é inferiorizada, por                

ali estar em uma posição considerada feminina. As relações de binarismo não ficam restritas a               

uma relação heterossexual, mas também está reproduzida dentro de uma relação homossexual. 

Enquanto gay, a partir de uma visão heteronormativa-masculinista, o indivíduo passa a            

ser visto como feminino, e dentro da relação ele é ainda mais inferiorizado pelo fato ter                

preferência por uma determinada posição durante a relação sexual, considerada feminina, por            

esta mesma visão. A cultura machista na qual estamos inseridos, perpetua por todos os níveis               

esses discursos onde colocam o masculino como dominante e o feminino como            

dominado/subestimado. Christian, enquanto gay, reforça mais uma vez estereótipos da          

comunidade LGBTQ e reitera esses estigmas dentro de um programa preconceituoso e que             

abrange um grande público no país, uma vez que a mídia regula parte das relações sociais. 

Esta pesquisa não tem como objetivo principal discutir relações sexuais ou os            

discursos de preconceito que as próprias LGBTQ reproduzem dentro da comunidade, mas é             

necessário pontuarmos essas ações para entendermos as relações de poder criadas,           

reproduzidas e perpetuadas pelo discurso heteronormativo. Essas frases trazidas por Christian,           

como pauta dentro de um programa de caráter machista e LGBTQfóbico, acabam            

deslegitimando o movimento LGBTQ e a própria Pabllo Vittar enquanto artista, ao colocar             

em questionamento a sexualidade dos fãs ali presentes.  
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No primeiro episódio o programa se utiliza de termos que reforçam outros estigmas e              

estereótipos da população LGBTQ, o que não é diferente no segundo episódio. Ainda na              

abertura do vídeo de Pânico 2, Emílio Surita se utiliza do off para contar a história entre                 

Christian e Pabllo Vittar. Em dois momentos, o apresentador usa termos com sentido             

pejorativo para se dirigir ao repórter Christian Pior, chamando o humorista de biba idosa e               

bicha da velha-guarda, o que reitera o discurso preconceituoso do programa com os próprios              

integrantes do humorístico. 

 
Emílio Surita: Simplesmente a drag queen mais falada do mundo, resolveu não dar             
atenção a nossa biba idosa. 
(Programa Pânico na Band, quadro Pânico Sagas: Pabllo Vittar, qual é a rusga? (EP.              
2), 2017). 
 

Emílio Surita: O que você vai acompanhar a partir de agora, é o tão esperado               
encontro entre a bicha da velha-guarda e a drag queen da nova geração. 
(Programa Pânico na Band, quadro Pânico Sagas: Pabllo Vittar, qual é a rusga? (EP.              
2), 2017). 
 

É apenas no segundo episódio que Christian Pior consegue uma entrevista com Pabllo             

Vittar, durante o Prêmio Multishow 2017, e aqui observamos a postura do repórter um pouco               

diferente, quando encontra a artista. Antes de falar com Pabllo, o humorista aborda outros              

artistas na entrada da premiação e faz uma campanha para a Pabllo falar com ele. No primeiro                 

episódio, Christian trata Pabllo no masculino, no segundo, apesar de se referir a artista              

também no masculino, na maioria das vezes chama Pabllo no feminino. 

Ao avistar Pabllo Vittar no tapete vermelho da premiação, Christian grita para a artista              

e pede por uma entrevista. Pabllo vem ao encontro do repórter e aceita falar com Christian.                

Esse é o primeiro contato da artista com o programa, após a entrevista na qual foi atacada por                  

Vesgo e Gui Santana em 2016. Durante a entrevista, Christian Pior muda a postura de ataque                

em relação ao primeiro episódio. Aqui o repórter trata Pabllo com respeito e não usa termos                

pejorativos que possam difamar a imagem da artista de alguma forma. Christian se declara fã               

de Pabllo. 
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Christian Pior: Eu… Eu… Eu sou muito seu fã! 
Pabllo Vittar: ‘Brigada’, Evandro… também sou muito seu fã. 
Christian Pior: O que aconteceu, é que a sua primeira entrevista foi com o Vesgo.               
[...] E eu tava louco pra te entrevistar… que eu queria te perguntar: quanto tempo               
você se monta? se demora? se é você que faz seu make? E a gente é parecida! Porque                  
somos filhos de mãe solteira, eu morava em Uberaba, você também, em Uberlândia... 
Pabllo Vittar: Eu sei, gato! Eu sei de toda a sua trajetória. 
Christian Pior: Eu li tudo sobre você! A primeira coisa que você fez com o teu                
primeiro cachê bacana foi o quê? 
Pabllo Vittar: Eu sou muito mão de vaca, sabe?! Os meus cachês eu não gasto. 
Christian Pior: Econômica! Mão de vaca é coisa de pobre. 
(Programa Pânico na Band, quadro Pânico Sagas: Pabllo Vittar, qual é a rusga? (EP.              
2), 2017). 

 

Percebemos que a linha editorial do programa passa a atacar os artistas quando eles se               

negam a conceder uma entrevista para o Pânico na Band. Esse fato fica evidente não só no                 

caso de Pabllo Vittar, mas também pelo histórico do programa com outros artistas. Christian              

passa de uma postura de ataque, no primeiro episódio, para a de um fã da Pabllo, no segundo                  

episódio. Devido a essa oscilação de comportamento de Christian, podemos perceber os            

mecanismos de poder da mídia hegemônica, pois o humorista se modela e reproduz um              

discurso normalizador para/com Pabllo Vittar.  

Essa diferença de abordagem nos dois episódios, mostra que o programa trabalha com             

o desprezo alheio, por insistir em um humor que reproduz discursos LGBTfóbicos, machistas             

e sexistas entre outros preconceitos. Apesar de perpetuar essas discriminações, o programa            

tem um grande número de telespectadores, pois ao fazerem esse tipo de humor, eles sabem               

que há os que consomem e gostam. O programa é um desserviço ao jornalismo, pois mesmo                

com entrevistas, não traz conteúdo relevante para consumo, muito menos informação, serve            

apenas para reafirmar estereótipos. 

 

5.4. PABLLO É RESISTÊNCIA 
 

Pabllo Vittar se apresenta e representa na mídia a sua arte, com o discurso de ter o                 

corpo livre e aberto a diversas possibilidades conforme a fluidez de sua performatividade de              

gênero. Ao estar nesses espaços hegemônicos, a artista recebe inúmeras construções que,            

muitas vezes, tentam a definir, mesmo a artista se posicionando como uma pessoa que evita               

rótulos. Presente na mídia, ela abre espaço para a comunidade LGBTQ e com isso vem a                

visibilidade, e a representatividade de algumas pessoas do movimento. Para Pabllo ocupar            

esse espaço, muitas lutas aconteceram, como ela pontua na entrevista para a Trip TV. 
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Pabllo Vittar: São as ‘bis’ afeminadas que estão ali na posição de frente, [...] elas               76

que são apontadas [...]. Se a gente [drag queens] está aqui hoje, dando uma              
entrevista, eu montada de drag, é porque muita gente morreu e sofreu preconceito             
pra gente ocupar esse espaço. 
(Trip TV, Revista Trip, 2017). 

 

A fala de Pabllo vai ao encontro de Goffman (1988), ao observar a invisibilização e a                

estigmatização dos homossexuais, que, colocados em espaços heteronormativos, passam por          

processos de inferiorização devido a uma conduta que tenta normalizar e selecionar essas             

identidades. Após 30 anos da observação do autor, a mesma situação se repete: a comunidade               

LGBTQ passa por diversas situações que tentam deslegitimar a condição dessas enquanto            

pertencentes a uma causa legítima. Se hoje Pabllo Vittar tem acesso a espaços             

heteronormativos, é porque muitas pessoas foram assassinadas, como apontam os altos           

índices de homicídios contra as LGBTQ no Brasil, já citado em outro momento. 

 

Sobre a inserção em espaços heteronormativos, no programa VEJA Música, Sérgio           

Martins questiona o fato de Pabllo ter um discurso muito forte de empoderamento e de falar                

de sua história e no que acredita, mas ao mesmo tempo ter um disco que abrange outros                 

públicos fora da comunidade LGBTQ. Pabllo responde que a “música foi feita pra juntar as               

pessoas. Eu faço música pra gente… quando estamos em uma balada, ninguém quer saber se               

é gay, lésbica, trans”. Os altos números em relação as suas músicas, demonstram que ela sai                

de um nicho específico e amplia os seus hits para espaços heteronormativos. As músicas de               

Pabllo saem de boates gays e passam a tocar em todos os tipo de balada. As próprias parcerias                  

musicais da artista, vão de drag queens até cantores de sertanejo e pagode, ou estrelas               

ascendentes do pop, como a cantora Anitta. 

Pabllo, ao ocupar espaço nos maiores meios de comunicação do país, traz visibilidade             

para o movimento LGBTQ. Ao contar a sua história para Luciano Huck, no programa              

Caldeirão do Huck, e trazer pontos fortes de preconceitos enfrentados durante a sua trajetória,              

a artista expõe para os telespectadores a realidade de uma comunidade que muitas vezes é               

marginalizada. Mesmo com deslizes do apresentador ao abordar a artista e buscar uma             

76Bis ou bee é um termo utilizado na comunidade LGBTQ como forma de fazer referência ao gays, bichas, de                   
forma carinhosa. 
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definição, como foi visto na categoria anterior, o espaço se torna fundamental para a              

discussão sobre essas opressões 

Ao ser questionada sobre o início de sua carreira musical, por Luciano Huck, Pabllo              

aponta para a importância da comunidade LGBTQ em se apoiar. A artista conta que foi em                

Indaiatuba , no estado de São Paulo, que começou a fazer shows e teve seu primeiro contato                77

com a comunidade. No Brasil, assim como em outros lugares do mundo, as grandes cidades               

têm as maiores concentrações de LGBTQ. No interior dos estados, devido ao preconceito e o               

conservadorismo de pequenas cidades, muitas vezes comunidades interioranas não têm          

proximidade a essa cultura e sofrem silenciamento, devido à predominância heteronormativa           

nessas localidades. Pabllo, ao ter contato com o meio LGBTQ, abriu espaço para ser quem               

realmente era e viver uma arte que teve sempre dentro de si. 

É importante que os mais diferentes espaços sejam ocupados pela população LGBTQ,            

para que todos sejam vistos e representados. O movimento é legítimo e através dessas              

inserções em espaços de hegemonia heteronormativa é que as LGBTQ rompem com esses             

discursos. No programa Encontro com Fátima Bernardes, a artista também comentou sobre as             

vezes em que foi inferiorizada e silenciada por ser afeminada.  

 
Pabllo Vittar: Eu sempre tive na minha cabeça o que as pessoas falavam pra mim,               
quando eu era criança: “Pabllo, se você não mudar esse seu jeito afeminado, você              
nunca vai conseguir um trabalho, você nunca vai ser ninguém na vida”. E hoje eu tô                
aqui, sentada no Encontro com a Fátima.  
(Programa Encontro com Fátima Bernardes, Rede Globo, 2017). 
 

O relato de Pabllo, de uma criança que era reprimida devido a trejeitos afeminados,              

reafirma o discurso normalizador que corpos que desviam da heteronormatividade sofrem.           

Esses discursos, carregados de machismo e sexismo, passam a atuar sobre esse corpos e são               

difundidos por um sistema de opressão sexual. Ao menosprezar Pabllo, esse tipo de discurso              

tenta afirmar a identidade heterossexual como predominante, ocultando não só as LGBTQ,            

mas também as mulheres, por tachar o ser feminino como inferior.  

Pabllo, ao finalizar sua fala no programa Encontro com Fátima Bernardes, coloca em             

tensionamento o discurso hegemônico, que na infância quis deslegitimar a cantora, mas que             

agora ela passa a ocupar o mesmo espaço que essas pessoas. Esse tensionamento, rompe com               

77Indaiatuba é um município do estado de São Paulo. Situa-se a 100 km da capital paulista e a 10 km do                     
Aeroporto Internacional de Viracopos, no município de Campinas, apresentando uma localização privilegiada.            
Segundo estimativa do IBGE (2018), a população é de 246.908 habitantes. Disponível em:             
<https://www.indaiatuba.sp.gov.br/>. Acesso em: 20/10/2018. 
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o binarismo que separa homens e mulheres e com a lógica de dominação e submissão. O fato                 

de Pabllo ocupar esses espaços, traz visibilidade para o movimento LGBTQ, mas não acaba              

com os discursos de preconceito. Pabllo ainda argumenta as dificuldades de ser LGBTQ, após              

ser questionada por Fátima. 

 
Fátima Bernardes: Eu acho incrível que você esteja conseguindo tudo isso,           
mas eu tenho certeza, que em muitos momento não foi fácil?! 
Pabllo Vittar: Pra gente, LGBT, nenhum momento da vida da gente é fácil.             
A gente sempre tem que tá provando pra nós mesmos que a gente pode; que               
a gente é capaz; que a gente consegue, sim, ocupar cargos que ninguém             
botaria fé num LGBT. Hoje eu tô aqui cantando... no começo eu levei muito              
não da vida.  
(Programa Encontro com Fátima Bernardes, Rede Globo, 2017). 
 

 
A artista, em sua fala, reafirma a invisibilidade da comunidade LGBTQ, que precisa se              

autoafirmar a todo instante, seja, no trabalho, escola ou outros espaços. A estrutura social              

machista e LGBTQfóbica, coloca à prova todas as habilidades da comunidade. Prova disso é              

o talento artístico de Pabllo, que passa a ser colocado em discussão em diversos espaços,               

principalmente na internet, onde a artista é criticada por sua voz. 

Esses traços de Pabllo enquanto ser afeminado, apesar de sofrer repressão por conta              

de seus trejeitos, causam uma revolução, como a própria artista fala. A artista provoca os               

limites do gênero e mostra que os corpos vão além de uma genitália que tenta os definir.                 

Somos seres corporais e precisamos romper com tabus em torno de nossos corpos, para além               

da estética, mas do se sentir e se perceber enquanto humanos. A presença da artista nesses                

programas, apesar de os apresentadores cometerem alguns erros em relação a construção de             

Pabllo enquanto um corpo queer performativo, abrem espaço para que ela seja vista e              

reconhecida enquanto sua arte e seu talento, o que não acontece nas edições do programas               

analisados do Pânico na Band. 

O Pânico na Band, apesar de abrir espaço para Pabllo Vittar e outras drag queens, e                

ter no seu quadro de integrantes um homossexual, acaba entrando em contradição ao atacar a               

comunidade LGBTQ. Pabllo, em entrevista aos repórteres Vesgo e Gui Santana, reprisada nos             

dois episódios em análise, afirma que o programa toca suas músicas, o que acaba dando               

visibilidade para o trabalho da artista, mas que ao ser atacada, e posteriormente não conceder               

uma entrevista, passa a ter sua imagem distorcida pelo repórter Christian Pior. Ao             

conseguirem uma entrevista com Pabllo no segundo episódio de Pabllo Vittar, qual é a              
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rusga?, o programa não faz o serviço de dar visibilidade para a artista e o movimento                

LGBTQ, devido ao contexto de ataque à Pabllo no primeiro episódio. A postura do programa               

só muda em alguns momentos do segundo episódio, devido ao fato de Christian Pior              

conseguir falar com Pabllo, caso contrário, o mesmo discurso ofensivo poderia ter se repetido. 

Estariam eles apoiando as LGBTQ ao abrir espaços para essas pessoas, ou apenas se              

aproveitando da comunidade para atingir outro público? Devido a seu caráter preconceituoso,            

entendemos que o programa tenta conquistar o público LGBTQ, de forma suspeita, ao buscar              

por esses artistas para entrevistas e tratá-los de modo pejorativo. Ao trazer esses artistas,              

suponhamos que eles esperam atingir o público LGBTQ, que vem para assistir um conteúdo              

informativo de entretenimento, mas que acaba encontrando outro tipo de abordagem. Para o             

programa não interessa o conteúdo de Pabllo Vittar, mas a entrevista por si só, tendo em vista                 

o título e a montagem do programa em tom de “saga”. 

Desta forma, compreendemos que o programa, por ser de caráter humorístico, busca            

apenas por audiência, sem refletir o teor de seu conteúdo, o que fica evidente devido ao                

histórico de polêmicas nas quais o programa se envolveu com outro artistas, como visto em               

capítulo anterior, sejam machistas, LGBTQfóbicas, sexistas, entre outras. O programa reforça           

estereótipos e atrai a audiência de um público que pensa nos mesmos moldes do Pânico na                

Band e que está inserido dentro de uma cultura preconceituosa. Ao assistirem o programa,              

essas pessoas reproduzem e acham graça em um humor duvidoso, é que é um desserviço para                

a sociedade. 

A visibilidade que o programa traz para os LGBTQ é dúbia, pois reforça diversos              

estereótipos da comunidade sem se importar com a forma que essas pessoas serão retratadas e               

como o público vai receber esse conteúdo. O fato de ser um programa de humor, não faz dele                  

livre para falar e fazer piada sobre qualquer assunto. É um humor desrespeitoso, que reproduz               

e reafirma tudo que a comunidade tenta desconstruir durante anos de luta por visibilidade,              

representatividade e legitimidade 

Esses problemas detectados aparecem com mais evidência no Pânico na Band, devido            

o seu caráter desrespeitoso, mas os outros programas não ficam isentos dessas falhas em              

relação a dar visibilidade para a comunidade LGBTQ. É de grande importância a aparição de               

Pabllo Vittar no Caldeirão do Huck, Encontro com Fátima Bernardes, Veja e Trip TV, devido               

a grande audiência e alcance desses grupos midiáticos. A presença de Pabllo é resistência ao               

processo de normalização desses programas. Só abrir/dar espaço para as LGBTQ não é             
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suficiente, devido aos inúmeros erros que a mídia hegemônica comete com esses corpos,             

como visto durante a análise. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Ao desenvolver esta pesquisa, assumimos um papel político contra a normalização e o             

preconceito velado da mídia hegemônica. Em nenhum momento o trabalho se propôs a             

discutir o talento de Pabllo Vittar que, por inúmeras vezes, foi e é colocado em               

questionamento pela sociedade. Pabllo, assim como outros indivíduos, ao ocupar um espaço            

na mídia, está sujeita a inúmeras críticas e construções. No caso de Pabllo, o fato de ser gay e                   

drag queen, acentuam esses discursos conservadores e fazem com que ela precise (re)afirmar             

todos os dias o seu talento e sua posição em defesa da comunidade LGBTQ. Em pouco tempo                 

de carreira, a artista já foi alvo de ataques na internet e vítima de inúmeras fake news, muitas                  

influenciadas por discursos de ódio. 

Enquanto gay, por vezes, na infância e adolescência, busquei por alguém que de             

alguma forma me representasse na mídia e não encontrei. Hoje, com a internet e a facilidade                

de acesso a outros meios de informação, essa representação está mais presente. Pabllo Vittar              

talvez não me represente por inteiro, mas é inegável a força e o símbolo que a artista se tornou                   

para diversas crianças e jovens que podem ver nela o que eu não via em tempos passados. Ao                  

perceber Pabllo Vittar como um fenômeno e um símbolo LGBTQ, a partir das análises              

realizadas, esta pesquisa chega a considerações relevantes a respeito do objeto de estudo. Para              

fins de expor algumas percepções, retomamos, portanto a questão problema deste estudo, que             

se propõe a responder como ocorre a construção do corpo queer e da cultura drag queen,                

através das relações de poder estabelecidas pela mídia hegemônica. 

Compreendemos que Pabllo Vittar configura-se como um corpo queer, através de sua            

arte. Ao afirmar que é a Pabllo ou o Pabllo, não se limitando a artigos de definição, a artista                   

propõe a desestabilização de padrões. Ao optar por um nome artístico tido como masculino,              

Pabllo vai na contramão das construções de gênero ao contrapor a sua aparência feminina e               

colocar em tensionamento o que a sociedade determina como masculino ou feminino. Para             

além disso, a artista se coloca como um ser afeminado revolucionário, adotando uma postura              

de caráter denunciativo às concepções comportamentais e culturais da sociedade, por ser um             

corpo livre que transita com facilidade entre o masculino e feminino através da arte drag               

queen. A fluidez de Pabllo, tensiona o conceito de binarismo, assim como aponta a Teoria               

Queer, provocando uma ruptura em sociedade e na expectativa de gênero, no sentido de que               

homens são criados para serem masculinos e mulheres femininas. 
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Pabllo Vittar não é apenas uma drag queen, pois sua arte vai além de performar outro                

gênero. A construção gradativa da personagem não está ligada apenas à estética, mas também              

à corporalidade e à construção social e cultural da artista, os reflexos de sua existência que                

resultam em uma performance. Compreende-se que a artista é de uma complexidade imensa,             

devido a sua postura de não se encaixar dentro termos de definição, mesmo que para fins de                 

análise, em alguns momentos tivemos que delimitar. Mesmo com uma perspectiva binária dos             

estudos de gênero, que acaba por regular os corpos através de relações de poder, é necessário                

haver uma desconstrução do que se espera de uma pessoa ao nascer, não se limitando ao sexo                 

biológico como uma definição de gênero, já que esse é um processo cultural e está muito além                 

de uma genitália como determinante. 

A partir dos objetivos traçados para compreender a construção de Pabllo Vittar na             

mídia hegemônica, entende-se que essa construção em torno de um corpo queer, comete             

muitos erros, talvez propositais, para/com a abordagem desses corpos. O processo de            

normalização é muito grande, visto a sociedade conservadora na qual estamos inseridos, e a              

mídia como (re)produtora desses discursos reguladores reafirmam essas construções. Pabllo          

passa a ocupar esses espaços devido a sua grande projeção no cenário musical, e por ser um                 

homem gay e drag queen, acaba levando para os meios de comunicação discussões em torno               

de gênero e sexualidade, reflexos da sua vida social. Mas para além disso, o posicionamento               

forte da artista com a comunidade LGBTQ, sua postura frente a temática também faz com que                

Pabllo se projete dentro da mídia, devido a fluidez de seu discurso. 

Pabllo Vittar ao mobilizar assuntos relacionados a gênero e sexualidade, orienta sua            

postura a partir do contexto na qual está inserida, permitindo que ela direcione seus discursos               

a públicos diferentes. Essa flexibilidade e postura de Pabllo, além de outros fatores, como a               

esfera econômica, faz com que ela esteja presente na mídia hegemônica. Ao adaptar seu              

discurso e performance, a artista permite que essas temáticas sejam abordadas de formas             

diferentes, em ocasiões distintas, com maior ou menor teor de seriedade. Mesmo assim, a              

artista ainda causa um desconforto nos apresentadores, que por muitas vezes ficam atônitos             

devido ao impacto que a Pabllo Vittar causa. 

Pabllo tem destaque na mídia hegemônica, também, pelo fato de não trazer em suas              

músicas um discurso político, diferente de outras artistas queer, que além de seu corpo,              

trazem em seus refrões um discurso de resistência - o que não é errado e se faz muito                  

necessário. A artista chegou onde nenhuma drag queen conseguiu chegar (com exceção de             
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RuPaul a nível internacional), como na televisão, ocupando espaço em uma grande emissora             

do país. O fato de Pabllo chegar a esses canais, não só na televisão, mas no rádio e outros                   

espaços já se fortalece como uma quebra de paradigmas. Para além de chocar, Pabllo não está                

na mídia apenas por ser uma drag queen, mas também pelo fato de ser uma cantora. Essa                 

junção de artes, causa um estranhamento, que tem como reflexo o sucesso da artista, abrindo               

porta para outras drags que também cantam. A arte drag queen é apenas mais um elemento,                

além do modo afeminado como Pabllo Vittar se percebe, para que a artista transpasse as               

barreiras enrijecidas de gênero.  

Ao mesmo tempo que Pabllo Vittar tensiona a sociedade através de sua arte, o que               

configura-se como um ato político ao pensar na estrutura social conservadora que estamos             

inseridos, a artista passa por processos de normalização de seu corpo não só da sociedade,               

mas também da mídia hegemônica. Ao entender a mídia como um espaço de regulação e de                

influência na sociedade, ela acaba por produzir e reproduzir a normalização desses corpos,             

seja através de palavras, termos seletivos e discursos preconceituosos. Em síntese, o campo             

midiático é responsável hoje por todas as mediações sociais, regulando as relações dos             

indivíduos em sociedade e construindo a noção de realidade. 

Quando esses corpos queer adentram as agendas midiáticas tradicionais, se ganha a            

visibilidade para o movimento LGBTQ, se quebra a estrutura heteronormativa e abre espaço             

para outros corpos estranhos. Porém, também se perde, no momento em que esses corpos são               

normalizados e ocupam esse espaço devido interesses e estratégias da mídia hegemônica. A             

posição de Pabllo Vittar, um corpo queer, na mídia também revela a estrutura preconceituosa              

e silenciadora da sociedade, que a mídia acaba por reiterar esses discursos, sendo incisiva na               

tentativa da normalização de Pabllo enquanto corpo queer, como vimos durante a análise.  

Ao observar o discurso da mídia hegemônica na tentativa de normalizar Pabllo Vittar,             

cabe refletir aqui até que ponto a artista é aceita pela mídia, já que não há um debate sobre a                    

cultura drag queen, apenas a exposição constante e quase que irrefletida da vida pessoal de               

Pabllo Vittar: infância, família dificuldades, polêmicas, etc. Essas questões não ficam ligadas            

apenas a Pabllo, mas outros artistas queer que também estão nesses espaços midiáticos. Ao              

mesmo tempo que a mídia abre espaço para a visibilidade, ela reitera muitos estereótipos da               

comunidade LGBTQ, reafirmando condutas normalizadoras como vistas durante a análise. 

A problemática dessa pesquisa também propôs indiretamente discutir a construção da           

cultura drag queen no país, já que essa arte aborda temas com teor social, sendo necessário                
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verificar esses impactos na mídia. Torna-se importante, através de uma ótica social e política,              

a inclusão dessa pauta na mídia devido as diversas contribuições da cultura drag, seja no               

campo da música, moda, estética e teatro. Essa efervescência drag no Brasil surge como um               

movimento de contracultura, uma manifestação que resiste e nega qualquer tipo de            

padronização. 

Durante a análise, não há indícios de que a cultura drag esteja sendo efetivamente              

abordada. As temáticas ainda giram muito em torno de Pabllo Vittar e sua história de vida.                

Mesmo a mídia entendendo que a artista seja uma drag, não explora o grande papel,               

contribuição e revolução que essa arte causa. A ascensão do cenário drag ainda é muito               

recente e Pabllo desponta como a principal representante dessa arte, devido aos vários             

elementos já citados, que fazem com que ela ocupe esse espaço na mídia hegemônica. 

Sendo assim, é necessário que não só o campo da comunicação, mas a sociedade,              

passe por uma reconfiguração no que se refere às questões de gênero. Essas discussões não               

podem ficar apenas no campo da pesquisa, mas precisam chegar às redações de jornalismo,              

para que a comunidade LGBTQ não continue sendo deslegitimada, marginalizada e atacada a             

cada entrevista. As problemáticas que envolvem a população LGBTQ vão muito além da             

normalização, mas esses fatores abrem espaço para que coisas piores aconteçam.  

A mídia, como mediadora das relações sociais e um espaço democrático, tem a             

obrigação de abrir espaço para todos os corpos e se adaptar às mudanças constantes da nossa                

sociedade. Mesmo as LGBTQ ocupando um pouco mais esse espaço, as revistas, jornais,             

programas de televisão e outros canais que transmitem informação na mídia hegemônica            

ainda cometem muitos erros. O fato de dar visibilidade para as LGBTQ, não diminui o               

preconceito e os altos números de homicídios. Se faz necessária e urgente uma remodelação              

para que essas pessoas sejam, para além de visibilizadas, incluídas, representadas, tratadas e             

abordadas da maneira como se sentem, sem a necessidade do outro normalizar e tentar definir               

esses corpos. 

Por fim, entende-se que essa pesquisa contribuiu para o campo da Comunicação, em             

especial, as problemáticas de gênero e sexualidade, a fim de desconstruir a mídia hegemônica,              

que por ter um maior alcance, não (re)produza e nem reitere estereótipos e estigmas de               

populações marginalizadas, assim como esses corpos estranhos. Além de chegar a algumas            

respostas dos objetivos que foram propostos nessa pesquisa, também surgiram outros           
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questionamentos que mostram a complexidade, amplitude e necessidade de discutir a           

temática. 

A cultura drag tem muito o que mostrar da sua arte na mídia, e esses corpos estranhos                  

surgem como forma de tensionar o discurso de normalização da mídia hegemônica. Mesmo             

sofrendo processos de regulação por parte da mídia, os corpos queer começaram a ocupar esse               

espaço - um passo inicial para a desconstrução da heteronormatividade. O processo de             

construção dessa pesquisa, fez com que eu aprendesse e me desconstruísse a cada leitura com               

a descoberta de novos termos, conceitos e teorias. Perceber o corpo como além de algo apenas                

físico e material, mas também como político e resistência, que a cada dia se refaz. Esses                

corpos estranhos são revolucionários. 

 

 

 

  

92 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AMANÁJAS, Igor. Drag Queen: Um percurso histórico pela arte dos atores transformistas. 
Revista Belas Artes, São Paulo, ano 6, n.16, set-dez 2014. Disponível em 
<http://www.belasartes.br/revistabelasartes/?pagina=player&slug=drag-queen-um-percurso-hi
storico-pela-artedos-atores-transformistas>. Acesso em: 31/03/2018. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 4. ed. Lisboa: Edições 70, 2010. 
 
BAUER, Martin W.; Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In: BAUER, Martin W.; 
GASKELL, George (Org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 
prático. Tradução. Pedrinho A. Guareschi.  4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. p 189-217. 
 
BINATO, Priscilla Majella. Mídia Televisiva: A Dificuldade de Desmistificar a Narrativa 
Sexual. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Departamento de 
Comunicação Social. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/19690937/Assexualidade_na_M%C3%ADdia_Televisiva>. 
Acesso em: 22/09/2018. 
 
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Tradução, 
Renato Aguiar. 14. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. 
 
CARTENS, I. S. Drag Queens na publicidade: sexo, gênero e diferenças como 
protagonistas. Monografia - Curso de Comunicação Social, habilitação Publicidade e 
Propaganda. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/10183/169524>. Acesso em: 25/03/2018. 
 
CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a 
sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
 
CASTRO, Sérgio Miguel Silva. Novas tendências de edição na televisão. 2012. Dissertação 
(Mestrado em Som e Imagem) - Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa, 
Portugal, 2012. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.14/12077>. Acesso em: 
05/11/2018. 
 
CHIDIAC, Maria Teresa Vargas; OLTRAMARI, Leandro Castro. Ser e estar drag queen: um 
estudo sobre a configuração da identidade queer. Estudos em Psicologia, Natal, v. 9, n. 3, p. 
471-478, dez. 2004. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-294X2004000300009&script=sci_abstract&tlng
=pt>. Acesso em: 31/03/2018. 
 
FONSECA JÚNIOR, Wilson Corrêa. Análise de Conteúdo. In: DUARTE, Jorge; BARROS, 
Antonio (Orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 
p. 280-303. 
 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. Tradução, Maria 
Thereza da Costa Albuquerque e J.A. Guilhon Albuquerque. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2015. 
 

93 

http://www.belasartes.br/revistabelasartes/?pagina=player&slug=drag-queen-um-percurso-historico-pela-artedos-atores-transformistas
http://www.belasartes.br/revistabelasartes/?pagina=player&slug=drag-queen-um-percurso-historico-pela-artedos-atores-transformistas
https://www.academia.edu/19690937/Assexualidade_na_M%C3%ADdia_Televisiva
http://hdl.handle.net/10183/169524
http://hdl.handle.net/10400.14/12077
http://hdl.handle.net/10400.14/12077
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-294X2004000300009&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-294X2004000300009&script=sci_abstract&tlng=pt


GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 1988. 
 
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.v. 2.  
 
GREEN, James N. O Pasquim e Madame Satã, a rainha negra da boemia brasileira. Revista 
Topoi, v.4, n.7, jul-dez 2003, pp. 201-221. 
de transformação. Cadernos Pagu, n. 24, p.227-247, jun. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332005000100011&script=sci_abstract&tlng
=pt>. Acesso em: 01/04/2018. 
 
GRUPO GAY DA BAHIA. Mortes violentas de pessoas LGBT no Brasil - Relatório 2017, 
2018. Disponível em: 
<https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/12/relatorio-2081.pdf>. Acesso em: 
13/10/2018. 
 
IANNI, Octavio. O Príncipe eletrônico. Revista Perspectivas. São Paulo, v. 22, p. 11-29, 
1999. Disponível em: <https://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/article/download/2079/1701>. 
Acesso em: 07/05/2018. 
 
JAYME, Juliana Gonzaga. Travestis, transformistas, drag-queens, transexuais: pensando a 
construção de gêneros e identidades na sociedade contemporânea. In: PAIVA, Raquel; 
BARBALHO, Alexandre (Org.). Comunicação e cultura das minorias. São Paulo: Paulus, 
2005. p. 149-166. 
 
LAURETIS, Teresa de. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.) 
Tendências e impasses: O feminismo como crítica da modernidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1994. p. 206-242. 
 
LEAL, Bruno Souza; CARVALHO, Carlos Alberto. A Grande Mídia Brasileira e Identidades 
LGBT: Um retrato em 2008. Revista Diálogos de lá Comunicácion. 84. ed. jan-jun de 2012. 
Disponível em: <https://goo.gl/skMB8F> . Acesso em: 04/09/2018. 
 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva 
pós-estruturalista. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 
 
___________________. O Corpo Educado: Pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2000. 
 
___________________. Teoria queer: uma política pós-identitária para a educação. Rev. 
Estud. Fem. [online]. 2001, vol.9, n.2, pp.541-553. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2001000200012&script=sci_abstract&tlng
=pt>. Acessado em: 31/03/2018. 
 
___________________. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. 1. ed.; 
Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
 
 

94 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332005000100011&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332005000100011&script=sci_abstract&tlng=pt
https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/12/relatorio-2081.pdf
https://seer.fclar.unesp.br/perspectivas/article/download/2079/1701
https://goo.gl/skMB8F
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2001000200012&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2001000200012&script=sci_abstract&tlng=pt


MAHAWASALA, Samantha. A História das Drag Queens. 2016. Disponível em: 
<http://www.fashionbubbles.com/historia-da-moda/a-historia-das-drag-queens-parte-1/>. 
Acesso em: 01/04/2018.  
 
MISKOLCI, Richard. A Teoria Queer e a Sociologia: o desafio de uma analítica da 
normalização. Sociologias, Porto Alegre, n. 21, p.  Jan/Jun 2009, p. 150 - 182. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/soc/n21/08.pdf> . Acesso em 26/03/2018. 
 
MORAES, Dênis de. Comunicação, hegemonia e contra-hegemonia: a contribuição teórica de 
Gramsci. Revista Debates, Porto Alegre,  v.4, n.1, jan-jun 2010, p. 54-57. Disponível em: 
<http://www.seer.ufrgs.br/debates/article/viewFile/12420/8298>. Acesso em: 05/05/2018. 
 
MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 
7-32, 1999. <http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html>. Acesso 
em: 07/05/2018. 
 
MOREIRA, Larissa Ibúmi. Vozes Trancendentes: os novos gêneros da música brasileira. 
São Paulo: Hoo Editora, 2018. 
 
NOGUEIRA, Luís. Manuais de Cinema III: Planificação e Montagem. Covilhã: LabCom 
Books, 2010. Disponível em: 
<http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/nogueira-manuais_III_planificacao_e_montagem.pdf
>. Acesso em: 10/10/2018. 
 
NUNES, Paulo Reis. JÚ ONZE E 24: pretextos, textos e contextos de atores drag-queens 
em Goiânia (GO). 2015. Dissertação (Mestrado em Performances Culturais) - Curso de 
Pós-Graduação em Performances Culturais, Universidade Federal de Goiás, Goiania, 2015. 
Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6623>. Acesso em: 01/04/2018. 
 
OLIVEIRA, Rafaela Borges; LEITÃO, Débora Krischke. “E Existe Drag Queen aqui?”: Um 
olhar sobre a cena Drag que Santa Maria - RS. In: CAMANA, Angela (Org.). Anais do VI 
Seminário Discente de Programa de Pós Graduação em Sociologia da UFRGS, 2017: 
Múltiplos olhares desde o Brasil. Porto Alegre, RS: 2017, p. 50-55. Disponível em: 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/183544/001076800.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y#page=50>. Acesso em: 06/04/2018. 
 
PAIVA, Raquel. Mídia e Política das Minorias. In: PAIVA, Raquel; BARBALHO, Alexandre 
(Org). Comunicação e cultura das minorias. São Paulo: Paulus, 2005. p. 15-26. 
 
____________. Minorias flutuantes – novos aspectos da contra-hegemonia. In: XXIV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2004, Campo Grande - MS. Disponível 
em: 
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/50253971234958572676067676657762756945.pd
f>. Acesso em 05/05/2018. 
 
POMBA, André. Revolta de Stonewall de 28 de junho de 1969 – a origem do Dia do 
Orgulho LGBT. iGay, São Paulo, 28/06/2017. Disponível em: 
<https://igay.ig.com.br/colunas/coluna-do-pomba/2017-06-28/stonewall-orgulho-lgbt.html>. 
Acesso em: 01/04/2018 

95 

http://www.fashionbubbles.com/historia-da-moda/a-historia-das-drag-queens-parte-1/
http://www.scielo.br/pdf/soc/n21/08.pdf
http://www.seer.ufrgs.br/debates/article/viewFile/12420/8298
http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/nogueira-manuais_III_planificacao_e_montagem.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6623
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/183544/001076800.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=50
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/183544/001076800.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=50
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/50253971234958572676067676657762756945.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/50253971234958572676067676657762756945.pdf
https://igay.ig.com.br/colunas/coluna-do-pomba/2017-06-28/stonewall-orgulho-lgbt.html


 
RAMOS, Murilo César.  A força de um aparelho privado de hegemonia. In: BRITTOS, 
Valério Cruz; BOLANÕ, César Ricardo Siqueira (Orgs.). Rede Globo: 40 anos de poder e 
hegemonia. São Paulo: Paulus, 2005. p. 57-75. 
 
 
ROCHA, R.M; POSTINGUEL, D. K.O.: O nocaute remix da drag Pabllo Vittar. Revista 
E-Compos,  Brasília, v.20, n.3, set.- dez. 2017. Disponível em: 
<http://www.e-compos.org.br/e-compos/article/viewFile/1416/951>. Acesso em: 25/03/2018. 
 
SALIH, Sara. Judith Butler e a Teoria Queer. Tradução Guacira Lopes Louro. 1.ed.; 2. 
reimp. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. 
 
SANTOS, Joseylson Fagner dos. Travestimentas e transexualidades no entretenimento 
televisivo. In: XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2015, Rio de 
Janeiro - RJ. Disponível em 
<http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-2532-1.pdf>.  Acesso em 
23/04/2018. 
 
__________________________. “Tupiniqueens”: a invenção drag na cultura brasileira. 
História Agora, São Paulo, n. 26, v. 1, p. 186-203, 2014. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/6545508/_Tupiniqueens_a_inven%C3%A7%C3%A3o_drag_na_
cultura_brasileira?auto=download> Acesso em 23/04/2018. 
 
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto 
Alegre, v. 20, n. 2, jul./dez. 1995, p. 71-99. 
 
TREVISAN, João Silvério. Devassos no paraíso: a homossexualidade no Brasil da colônia a 
atualidade. 5.ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
 
VENCATO, Anna Paula. Fora do armário, dentro do closet: o camarim como espaço 
de transformação. Cadernos Pagu, n. 24, p.227-247, jun. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332005000100011&script=sci_abstract&tlng
=pt>. Acesso em: 01/04/2018. 
 
VERGARA, Daniel L.M. EU, UMA DRAG, NO PAÍS DAS MARAVILHAS: Uma 
etnografia do devir Trans em Pelotas-RS. 2014. Dissertação (Mestrado em Antropologia) - 
Curso de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 
Disponível em: <http://repositorio.ufpel.edu.br/handle/ri/2672 >. Acesso em: 23/04/2018. 
 
VILLELA, Gustavo. Após descoberta de diagnóstico, em 1981, Aids mata milhões e vira 
mal do século. Acervo O Globo, 16/07/2014. Disponível em: 
<https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/apos-descoberta-de-diagnostico-em-1981-a
ids-mata-milhoes-vira-mal-do-seculo-13276614>. Acesso em: 02/04/2018. 
 
WILLIAMS, Holly. O transexual que desafiou o puritanismo do século 19, se divertiu na 
Era Vitoriana e agora é tema de peça em Londres. BBC, 05/07/2016. Disponível em: 
<https://www.bbc.com/portuguese/vert-cul-36677855>. Acesso em: 24/04/2018. 

96 

http://www.e-compos.org.br/e-compos/article/viewFile/1416/951
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-2532-1.pdf
https://www.academia.edu/6545508/_Tupiniqueens_a_inven%C3%A7%C3%A3o_drag_na_cultura_brasileira?auto=download
https://www.academia.edu/6545508/_Tupiniqueens_a_inven%C3%A7%C3%A3o_drag_na_cultura_brasileira?auto=download
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332005000100011&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332005000100011&script=sci_abstract&tlng=pt
http://repositorio.ufpel.edu.br/handle/ri/2672
https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/apos-descoberta-de-diagnostico-em-1981-aids-mata-milhoes-vira-mal-do-seculo-13276614
https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/apos-descoberta-de-diagnostico-em-1981-aids-mata-milhoes-vira-mal-do-seculo-13276614
https://www.bbc.com/portuguese/vert-cul-36677855

