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Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem devia 'tá aqui 

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nóiz? 

Alvos passeando por aí  

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Se isso é sobre vivência, me resumir a sobrevivência  

É roubar o pouco de bom que vivi 

Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Achar que essas mazelas me definem, é o pior dos crimes  

É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nóiz sumir  

(Pabllo Vittar em AmarELO) 
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RESUMO 

 

A pesquisa busca refletir sobre a representação da cultura drag atualmente na mídia brasileira 

beaseado nos conceitos de queer e cultura pop. Objetiva-se analisar a figura da drag queen sob 

a ótica do surgimento de uma nova geração de brasileiras na mídia, com ênfase no campo da 

cultura pop e do mercado musical. Nesse sentido, a cantora e drag queen Pabllo Vittar se 

configura como objeto dessa pesquisa por sua forte inserção no mainstream. Pretende-se 

empregar uma observação do ponto de vista da construção de seu trabalho musical, a partir de 

uma análise de gênero musical, bem como de sua figura midiática, seus ativismos e 

controvérsias. 

 

Palavras-Chave: Pabllo Vittar; Cultura Drag; Mídia; Cultura Pop; Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

ABSTRACT 

 

The research seeks to reflect the representation of drag culture currently in the Brazilian media 

based on the concepts of queer and pop culture and the construction of the figure of the drag 

queens from the emergence of a new generation of drag queens in the media. Focusing on the 

field of music and the historic relationship with the queer and its adoration for divas within pop 

culture consumption. In this sense, the singer and drag queen Pabllo Vittar is configured as the 

object of this research for its strong insertion in the mainstream, its particularities and 

controversies deriving from its visuality. 

Keywords: Pabllo Vittar; Queer; Drag Culture; Media; Pop Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 01: Rupaul em apresentação com os The Wee Wee Pole. 

Figura 02: Rupaul na campanha para a marca de cosméticos MAC. 

Figura 03: Isabelita dos Patins com Fernando Henrique Cardoso. 

Figura 04: Sarita em Explode Coração. 

Figura 05: Cartaz da primeira temporada de Rupaul’s Drag Race 

Figura 06: Divisões por gênero em loja de discos 

Figura 07: Gêneros Spotify Brasil 

Figura 08: Gêneros Spotify Colômbia  

Figura 09: Playlists disponíveis no Brasil no mês do orgulho LGBT 

Figura 10: Gráfico de playlists e alcance de Sua Cara no Spotify 

Figura 11: Capa do álbum Vai Passar Mal 

Figura 12: Frame do videoclipe de Lean On 

Figura 13: Frame do videoclipe de Open Bar 

Figura 14: Frame do videoclipe de Open Bar 

Figura 15: Capas de álbuns femininos lançados no Oriente Médio 

Figura 16: Capturas do videoclipe de Nêga 

Figura 17: Capturas do videoclipe de Todo Dia 

Figura 18: Capturas do videoclipe de Todo Dia 

Figura 19: Capturas do videoclipe de Pretty Hurts 

Figura 20: Capturas do videoclipe de K.O. 

Figura 21: Capturas do videoclipe de Side To Side 

Figura 22: Capturas do videoclipe de K.O. 

Figura 23: Capturas do videoclipe de Corpo Sensual 

Figura 24: Capturas do videoclipe de Corpo Sensual 

Figura 25: Capturas do videoclipe de Corpo Sensual 

Figura 26: Capturas do videoclipe de Corpo Sensual 

Figura 27: Capturas do videoclipe de Então Vai 

Figura 28: Capturas do videoclipe de Então Vai 

Figura 29: Capturas do videoclipe de Indestrutível 

Figura 30: Capturas do videoclipe de Indestrutível 

Figura 31: Placa Comemorativa de Pabllo Vittar  

Figura 32: Participação de Pabllo na novela “Força de um Querer” 

Figura 33: Participação de Pabllo na novela “O Outro Lado do Paraíso”  

Figura 34: Tweet de José Ilan. 

Figura 35: Latas violadas na lanchonete Bomburguer. 

Figura 36: Divulgação de mutirões de votação de fãs clubes 

Figura 37: Divulgação de mutirões de votação de fãs clubes 

Figura 38: Divulgação de mutirões de votação de fãs clubes 

 

 



9 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO....................................................................................................................10 

1. STRIKE A POSE: OS TRÂNSITOS DA CULTURA DRAG......................................18 

1.1. GÊNERO, QUEER E CULTURA DRAG....................................................................19 

1.2. O POP E A CULTURA DE MASSA............................................................................25 

 1.1.1. A CULTURA NA SOCIEDADE DE MASSA E O POP...............................25 

 1.1.2. O QUEER NO MAINSTREAM.....................................................................30 

2. A FIGURA DA DRAG QUEEN NA MÍDIA................................................................31 

2.1. RUPAUL ANDRE CHARLES E O NEW WAVE.........................................................35 

2.1.1. CULTURA DRAG E BALLROOMS NOS ANOS 90.....................................38 

2.2. DRAG NO BRASIL.......................................................................................................41 

2.3. RUPAUL’S DRAG RACE..............................................................................................46 

 2.2.1. CONSUMO DA CULTURA DRAG NA CULTURA DIGITAL.......................50 

3. O POP PERIFÉRICO E A DRAG QUEEN NA MÚSICA .......................................59 

3.1. MÚSICA E MERCADO NA ERA DO STREAMING................................................59 

3.2. A REDE POP PERIFÉRICA NO YOUTUBE.............................................................64 

3.2. VAI PASSAR MAL E A MÚSICA DE PABLLO NA MÍDIA...................................70 

 

4. POP-LÍTICAS NA CORPORALIDADE E MÚSICA DE PABLLO VITTAR ......84 

4.1 ANÁLISE DA VISUALIDADE DOS VIDEOCLIPES DA ERA  

      E DESEMPENHO NAS PLATAFORMAS DE STREAMING...................................84 

4.1.1. NÊGA.............................................................................................................85 

 4.1.2. TODO DIA....................................................................................................86 

 4.1.3. K.O................................................................................................................88 

4.1.4. CORPO SENSUAL.......................................................................................89 

 4.1.5. ENTÃO VAI..................................................................................................91 

4.1.6. INDESTRUTÍVEL........................................................................................93 

4.2. O DESEMPENHO DO ÁLBUM.................................................................................95 

4.3. CONTROVÉRSIAS, RESISTÊNCIAS E ATIVISMOS A PARTIR 

       DA MASSIFICAÇÃO DE PABLLO VITTAR ..........................................................100 

 4.3.1. CONTROVÉRIAS NA CAMPANHA #FANFEAT COCA-COLA ............105 

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................113 

BIBLIOGRAFIA................................................................................................................120 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

O ambiente midiático tem como uma de suas características um constante movimento 

de transformação em seus meios de propagação. Pensando na materialidade da mídia, 

percorremos um longo caminho. Dos periódicos até a televisão, nas últimas décadas, as mídias 

digitais ganharam espaço e cada vez mais importância para a circulação da cultura de massa. 

Caracterizada pelo seu baixo custo em comparação com as mídias tradicionais, as mídias 

digitais passaram a ser um importante veículo de circulação e promoção de conteúdo, 

possibilitando o surgindo e expansão de nichos de mercado muitas vezes desvalorizados ou que 

não encontravam espaço nas mídias tradicionais. Através de estratégias de promoção em sites 

de redes sociais, e-mail marketing, plataformas de streaming, por exemplo, é possível se 

introduzir um produto para consumo massivo com tanta eficácia quanto em rádios ou televisão, 

sendo assim um ambiente potente para a circulação de informação massiva. 

Em meio a esse contexto, vêm se observando cada vez mais o aparecimento de figuras 

oriundas do ambiente digital indo ao encontro do grande público. É nesse contexto que surge a 

figura que ilustra e motiva essa pesquisa. No ano de 2017, a cantora Pabllo Vittar lançou seu 

primeiro álbum de estúdio, Vai Passar Mal, exclusivamente em plataforma digital. Lançando 

em 10 de janeiro, o trabalho sucedeu ao EP Open Bar, lançado em dezembro de 2015, sendo 

esse o trabalho que introduziu a drag queen na cena musical brasileira. Em poucos meses viu 

sua carreira ascender de forma meteórica na mídia, conseguindo articular não só sua ascensão 

na internet, mas também alcançando a mídia tradicional. A drag queen emplacou a música Todo 

Dia durante o carnaval daquele ano, chegando a subir no trio elétrico de artistas consagrados, 

como Daniela Mercury e Anitta, para divulgar a canção. Poucos meses depois, surgiu em uma 

colaboração musical da drag queen com o projeto de música eletrônica estadunidense Major 

Lazer e a cantora pop brasileira mais bem-sucedida da década de 2010, Anitta. Com Sua Cara, 

Pabllo Vittar passou a ocupar o primeiro lugar das paradas musicais de plataformas como 

Spotify1 e YouTube2, emplacando também duas outras músicas de seu próprio álbum nas paradas 

musicais, sendo eles K.O. e Corpo Sensual.  

                                                           
1 A música passou 65 dias ocupando o #1 das paradas brasileiras na plataforma. Kworb. Disponível em: 

<https://goo.gl/iqorHd>. Acesso em 20 jan. 2018 
2 O videoclipe da canção atingiu 20 milhões de visualizações em 24 horas, se tornando um dos vídeos mais vistos 

em um dia na história do YouTube. Omelete. Disponível em < https://goo.gl/kYvzgV>. Acesso em 20 jan 2018 
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O sucesso lhe rendeu um contrato com a gravadora Sony Brasil3 para o lançamento de 

mais dois álbuns, uma vez que até então a cantora realizava seu trabalho como artista 

independente, garantindo assim uma possibilidade maior de promoção de seu trabalho musical 

na mídia tradicional. É verdade que Pabllo antes de assinar o contrato já havia participado do 

programa Amor & Sexo, da Rede Globo, como vocalista da banda, porém sua participação não 

promovia seu trabalho, visto que a drag queen nunca chegou a cantar uma música própria 

durante a participação na temporada de 2016.  

Já no final do ano de 2017, Pabllo voltou ao ar na Rede Globo com ares de estrela. 

Compareceu no Caldeirão de Ouro, edição especial do programa Caldeirão do Huck, onde 

cantou K.O., eleita a música do ano segundo o programa. Além disso, K.O. recebeu o prêmio 

de “Música do Ano” no Troféu Melhores do Ano 2017, realizado no Domingão do Faustão, 

um dos mais tradicionais programas de auditório da televisão brasileira e fez uma participação 

especial no último capítulo da telenovela O Outro Lado do Paraíso como ela mesma, quando 

cantou mais uma vez K.O. no funeral da personagem Caetana, interpretada pela atriz Laura 

Cardoso.  

Além dos números anotados por Pabllo Vittar, outro dado também chamou atenção em 

2017. Nesse ano, 445 pessoas LGBTQ+ morreram no Brasil em decorrência de assassinato ou 

suicídio. Os dados foram coletados e divulgados pelo Grupo Gay Bahia (GGB), organização 

não-governamental que divulga os dados há 38 anos, sendo esse o maior número observado 

desde a primeira aferição. Os números estatísticos da violência contra a população LGBTQ+ 

no Brasil revelam que a cada 19 horas, alguém morre no Brasil por decorrência da LGBTfobia, 

ou seja, por crimes de ódio contra minorias sexuais. Esses crimes recebem um recorte especial 

uma vez que sua natureza não se deve a nenhum motivo além da identidade de gênero ou 

sexualidade das vítimas. Atualmente o Brasil é o campeão mundial de crimes contra minorias 

sexuais. 

Em meio aos índices alarmantes de violência contra LGBTQ+, toda a política nacional 

parece se articular para que o país se mantenha na liderança desses índices. Ainda em 2017 o 

então deputado federal Jair Bolsonaro foi condenado pela justiça a pagar 150 mil reais em razão 

de danos morais coletivos por declarações homofóbicas feitas durante uma entrevista para o 

programa CQC, em 20114. No programa, Bolsonaro declarou ao ser questionado sobre o que 

                                                           
3 Estadão. Disponível em: <https://goo.gl/h6eDMC>. Acesso em 20 jan. 2018 
4 Exame. Disponível em: < http://tinyurl.com/yy6z9oe9>. 26 mai. 2018 
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faria se tivesse um filho gay: “Isso nem passa pela minha cabeça porque tiveram uma boa 

educação, eu fui um pai presente, então não corro esse risco”. Ao ser questionado se 

compareceria a Parada do Orgulho LGBTI+, respondeu “Não iria porque não participo de 

promover maus costumes, até porque acredito em Deus, tenho uma família, e a família tem que 

ser preservada a qualquer custo, senão a nação simplesmente ruirá”.  

Nota-se aqui, com base no teor das perguntas feitas na entrevista, uma disposição da 

mídia em trazer a público não uma discussão séria acerca dos direitos humanos voltados para 

pessoas LGBTQ+, mas sim uma apropriação da pauta com a intenção de se gerar controvérsia, 

sem trazer nenhum tipo de integração dessas pessoas ao restante da sociedade, visto que o 

programa direcionou uma discussão que diz respeito a todo um grupo minoritário de pessoas a 

um político que nunca teve qualquer tipo de relação com o movimento, sem a possibilidade de 

ceder o mesmo espaço para um discurso que fosse dissonante da opinião de Bolsonaro.  

Através do traçado da ascensão de duas figuras que representam valores tão diferentes 

para a sociedade, é possível se observar que duas narrativas antagônicas estão em curso 

atualmente no Brasil. De um lado temos violência, intolerância e o conservadorismo de uma 

cultura machista entranhada em nossa sociedade. Do outro, temos a ebulição de uma cultura 

marginalizada. Reside aqui a inquietação que se tornou a motivação pessoal por essa pesquisa.  

Como pessoa LGBTQ+, me interessam produtos midiáticos que sejam voltados para 

esse público. Nunca me senti contemplado pelos modelos heteronormativos presentes nos 

produtos midiáticos. Cresci inspirado por pequenas frestas em que se era possível vislumbrar 

um outro estilo de vida, seja através de um beijo gay em um videoclipe da Christina Aguilera, 

algum personagem homossexual em novela ou o filme novo do Almodóvar. Busquei consumir 

artistas musicais, filmes, séries, influenciadores que estivessem de alguma forma dialogando e 

trazendo para a mídia representações de minorias sexuais. Hoje entendo que essas referências 

foram fundamentais para que eu entendesse a necessidade de se abordar temas voltados para as 

minorias sexuais em um ambiente de cultura de massa, uma vez que a mídia é um importante 

vetor de construção de identidades.  

Isso se reflete também em meus objetivos como realizador. Em 2016 escrevi o projeto 

multimídia Invasão Drag, sendo selecionado pela Edital Territórios Culturais/Favela Criativa 

da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, programa da Secretaria de Estado de 

Cultura do Rio de Janeiro para fortalecer, fomentar e dar visibilidade à produção cultural de 

territórios urbanos e rurais do estado. Com o fomento para a realização de uma websérie e 
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documentário retratando a cultura drag da cidade do Rio de Janeiro, decidi tornar o Invasão 

Drag um canal de comunicação voltado para temas LGBTQ+. Criei então contas nas redes 

sociais Facebook, Twitter, Instagram e um canal do YouTube para assim ter um espaço para se 

divulgar e debater temas voltados para minorias sexuais. Atualmente todas as redes sociais do 

Invasão Drag contam com mais de 60 mil seguidores, o que me levou a conseguir criar um 

forte diálogo com a cena local de drag queens. Como diretor e produtor executivo do projeto, 

tive a oportunidade de realizar um projeto cultural com fomento da Estado do Rio de Janeiro e 

viver uma experiência imersiva na cultura drag local. Tenho a oportunidade de conhecer 

dezenas de drag queens, produzir conteúdo diariamente para as redes sociais do projeto e, como 

consequência, entrando em contato com ideias que foram me inspirando cada vez mais como 

pessoa. Sendo assim, me pareceu natural trazer essas inquietações para o ambiente de pesquisa, 

uma vez que tive a oportunidade de aprofundar minha percepção acerca da cultura drag não só 

lendo textos acadêmicos, mas também em diversas atividades práticas. 

Em um contexto político em que a polarização das práticas sociais vem se banalizando 

desenfreadamente, a ascensão midiática de um cantor homossexual que se apresenta como drag 

queen não poderia acontecer sem, ao mesmo tempo, acabar tensionando uma série de discussões 

(e confusões) acerca da figura da drag queen. Diversidade sexual é um assunto considerado 

tabu no Brasil, à exemplo da citada entrevista de Bolsonaro ao programa CQC. É difícil 

encontrar espaços para se desenvolver o pensamento e um discurso em prol de se construir uma 

narrativa que fale dessas pessoas. Esse problema, no entanto, não está restrito ao ambiente 

midiático.  

Até mesmo no ambiente acadêmico, encontrei resistência em tratar de assuntos voltados 

para LGBTQ+. Não raro, cruzei o meu caminho com pessoas que não veem legitimidade no 

campo dos estudos de gênero ou que duvidam da capacidade de se pesquisar um tema que seja 

tão próximo de minhas vivências pessoais como homem homossexual sem ser levado à 

parcialidade. Subestimada, essa pesquisa tem como objetivo criar registros da cultura 

LGBTQI+ na mídia brasileira e também alimentar o campo dos estudos de gênero (no caso 

dessa pesquisa, do queer). 

Nesse sentido, a repercussão midiática de Pabllo Vittar coloca a cultura drag em 

evidência para um público massivo. Como consequência, apresenta essa realidade muitas vezes 

obscura para um público que pode não estar preparado para assimilar o que essa figura 

representa. O estranhamento sobre o que é uma drag queen, ao mesmo tempo que traz 
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visibilidade das minorias sexuais a partir da cultura queer, pode causar uma relação controversa 

com a mídia para o público que não se identifica com os valores que Pabllo representa. Em 

meio a essas tensões, surge um terreno fértil para investigação. 

Dessa forma, esta pesquisa busca questionar, com base na trajetória da figura da drag 

queen na mídia, sua origem como subcultura e sua subsequente valorização após o 

aparecimento de um campo de estudo voltado para analisar problemas de gênero e corpos. 

Considerando a cultura da mídia e seus processos sociais, buscaremos observar as intercepções 

entre a cultura drag, sua representação na mídia levando em conta a forma como a convergência 

midiática (JENKINS, 2015) influenciou no consumo dessa cultura. Em especial, a presente 

pesquisa buscará analisar a figura da drag queen na mídia brasileira no campo da música e sua 

relação com o queer a partir da cultura pop.  

A pesquisa se divide em quatro capítulos. No primeiro, a pesquisa baseia como 

fundamentação teórica o Queer, corrente que se propõe a promover a afirmação de corpos não-

normativos. Originário dos estudos feministas, responsáveis por fomentar de forma pioneira 

discussões voltadas para o gênero (MEYER, 2003), buscando uma abordagem analítica de 

como o gênero determina como diferentes sujeitos vão se inserir na sociedade (LAURETIS, 

1994), ou seja, vão seguir os modelos esperados de “homem” e “mulher”.  A Teoria Queer 

surge como um movimento teórico analisando a forma como as identidades de gênero e 

sexualidades são construções sociais mediadas por instituições políticas. Tais perspectivas 

acabam causando uma série de disputas constantemente tensionadas, sendo uma poderosa 

válvula de análise para as relações de poder existentes na sociedade.  

A pesquisa dialoga com os Estudos Culturais, campo que tem como eixo de observação 

a relação entre cultura e sociedade, entendendo que toda prática social possui uma dimensão 

cultural imbricada. Cabe nesse capítulo refletir acerca da cultura drag a partir da concepção 

pós-moderna de identidade (HALL,2006), entendendo a prática dos atores transformistas 

através da estética camp (SONTAG, 1987), tendo como base a configuração de movimentos 

sociais e a subsequente formação de um campo teórico dedicado aos estudos de gênero, também 

aprofundando a relação da cultura drag com a mídia e a cultura pop. O camp em associação a 

uma prática cultural torna-se um importante ator na introdução de uma agenda queer no 

mainstream, a partir da incorporação de determinados elementos na cultura popular a partir de 

sua representação na mídia (WHITNEY, 2006). 
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E representação da figura da drag queen na mídia será o tema aprofundado no segundo 

capítulo dessa pesquisa. Através da construção midiática da identidade das drag queens, abre-

se a possibilidade da desconstrução de limites estéticos heteronormativos, possibilitando um 

espaço para uma série de questões a serem discutidas sobre essa relação de identidade, poder e 

gênero. As performances corporais e o próprio conceito de drag queen são temas atravessados 

por relações de produção, circulação, recepção e consumo que afetam os seus espectadores, 

moldando identidades sociais e ressignificando o modo com que interagimos com os diversos 

objetos, sujeitos e materialidades que se inserem na sociedade.  

A cultura drag percorreu uma longa jornada de altos e baixos e, justamente por isso, é 

importante se entender como é possível o surgimento no Brasil de uma figura que faz uso de 

um artifício que historicamente traz uma carga tão negativa e ao mesmo tempo conseguindo ter 

autonomia em seu discurso. Pabllo Vittar floresceu em um terreno arenoso, conseguindo 

construir sua imagem midiática, fugindo de estereótipos e preconceitos tão historicamente 

comuns de como a mídia brasileira retrata o corpo queer (BRAVO, 2016). Observa-se que os 

campos de atuação desses artistas se expandiram da cena noturna e da música, possibilitando 

uma performance que resultará na assimilação dessa nova geração de drag queens pela mídia. 

Dessa forma, o terceiro capítulo dessa pesquisa se aprofunda na relação entre música, 

cultura pop e seu consumo na cultura digital, com enfoque em uma análise do mercado ao redor 

das plataformas de streaming. No quarto capítulo, a pesquisa analisa a figura da drag queen na 

mídia e na música popular massiva brasileira a partir de Pabllo Vittar – que primeiro aconteceu 

em plataformas digitais antes de ser assimilada pela mídia tradicional, passando a circular em 

diferentes meios e comunidades e ajudando a construir uma narrativa de pessoas LGBTQ+ 

através da visibilidade de seu trabalho na música. Dessa forma, Pabllo rompe com um histórico 

de representatividade construída por um olhar heteronormativo na mídia de massa, criando a 

possibilidade de identificação entre artista e público. 

Cabe aqui acionar o conceito de gênero musical (FRITH, 1998) afim de analisar a 

construção da figura de diva pop a partir dos agenciamentos de uma música popular massiva 

(JANOTTI JR, 2003). Tendo como suporte o conceito de cosmopolitismo estético (REGEV, 

2003) e, portanto, entendendo que existe a formação de práticas culturais comuns a partir da 

interconexão de grupos sociais que compartilham de uma mesma percepção estética, cabe 

investigar as afinidades da cultura pop com o queer na música. Levando em consideração os 

novos fluxos de consumo (JANOTTI JR; PEREIRA DE SÁ, 2018) e a forma como estes passam 
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a dar visibilidade para a construções de imagem, corpos e discursos que trazem à tona questões 

da diversidade sexual, criando uma narrativa de um popular bastardo (RINCÓN, 2016) a partir 

do digital. 

Levando em conta os elementos supracitados, é intenção dessa pesquisa, ancorado aos 

estudos de performance (GOFFMAN, 1985; TURNER, 1987; SCHECHNER, 2006; TAYLOR, 

2002), analisar a forma como o corpo e a voz de Pabllo Vittar mediam a narrativa midiática do 

seu trabalho, tendo também como base discussões acerca da performance de gênero (DE 

NORA, 2002), corpo (LEPPERT, 1993) e do feminino (SHEPPERD, 1987; KOESTENBAUM, 

1991; DOMENICI, 2013) na música. Interessa entender como sua voz e sexualidade 

influenciam na percepção do público a partir do argumento de que seu canto seria artificial5, 

assim como sua construção estética e as fissuras, crises e controvérsia geradas a partir da 

investigação desse corpo.  

Por fim, pretende-se, a partir dessa análise, examinar como a performance de gosto 

(HENNION, 2001) dos haters (PEREIRA DE SÁ, 2016) de Pabllo Vittar influenciam na 

formação de um ativismo de fã (BROUGH; SHRESTHOVA, 2012) ao redor de sua imagem, 

traçando uma dramaturgia das tensões geradas pela massificação e de atores oriundos de 

minorias sexuais. 

A partir do corpus, a pesquisa propõe que as dinâmicas de trocas culturais entre a cultura 

drag de Nova York e Brasil tiveram como consequência a assimilação de uma midiatização de 

uma cultura estrangeira por atores locais em um contexto de redes de informação globais. Nesse 

contexto, RuPaul’s Drag Race construiu uma forte zona de influência, o que denota o 

surgimento de um grupo de consumidores que é educado acerca de práticas da cultura drag 

exclusivamente a partir do contato com o programa, incorporando e reproduzindo uma série de 

signos e afetações, como o uso de expressões apresentadas no reality e inclusive manifestações 

de performances de gosto baseadas na edição do programa.  

Esses atores estão diretamente ligados ao surgimento de uma nova cena drag, composta, 

sobretudo, por fãs do programa que reproduzem padrões assimilados através do consumo 

midiático dessa cultura através de uma representação limitada e controlada da cultura queer. A 

partir dessas observações, propõe-se que potencialidade dos sites de redes sociais permitiu que 

                                                           
5 O argumento se popularizou após a análise do professor de canto Márcio Guerra em seu canal no YouTube. O 

vídeo foi retirado do ar, porém ainda é possível encontrá-lo na plataforma em outros canais. Disponível em: 

<https://youtu.be/ouMdLwtil5w>. Acesso em 28 jun. 2018. 
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drag queens brasileiras explorassem esse espaço para divulgar seus trabalhos antes limitado 

pelas cenas noturnas locais, explorando um público consumidor e modulando uma nova 

abordagem da figura da drag queen na mídia a partir do surgimento de importantes atores locais, 

sendo o caso mais notório do cantor Pabllo Vittar. 

Tendo como base a performance corporificada de Pabllo Vittar, pretende-se, com esse 

estudo expandir o campo dos estudos queer no Brasil a partir de uma genealogia da cultura 

drag no país, problematizando as implicadas tensões motivadas pela emergência da cantora na 

mídia e no campo da música pop nacional. Dessa forma, espera-se contribuir para o campo dos 

estudos de gênero, suscitando discussões acerca de uma cultura historicamente marginalizada 

e ainda hoje desprezada e deturpada pelo senso comum. 
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CAPÍTULO 1: STRIKE A POSE: OS TRÂNSITOS DA CULTURA DRAG 

 

Nesse capítulo, aprofundaremos as perspectivas defendidas pelos estudos de gênero a 

partir dos apontamentos acerca das construções de identidade na pós-modernidade. Entendendo 

que identidades são determinadas por inúmeros aspectos sociais como gênero, etnia, classe 

social, geração e nacionalidade, a identidade, portanto, carrega convenções sociais pré-

determinadas pelo meio e que influenciam no papel do sujeito na sociedade.  

Levando o contexto em que os estudos feministas se inserem, contestando uma série de 

prerrogativas sobre gênero institucionalizadas pela sociedade, abordamos outro movimento 

social e teórico que se originou baseado nas problematizações levantadas pelos estudos 

feministas. O queer passa a se constituir como dispositivo de resistência para minorias sexuais, 

se tornando uma forma de se gerar identificação e identidades para corpos não-normativos. 

Subversivo, o queer possibilita o surgimento de uma série de expressões culturais ao redor 

dessas identidades. Nesse sentido, utilizamos a denominada estética camp, uma sensibilidade 

própria de pessoas queer para conceitualizar a cultura drag.  

Apresentada como expressão subcultural, cabe também, nesse primeiro capítulo, 

dedicar-se a abordar a figura da drag queen em um contexto midiático. Sendo assim, esse 

capítulo divide-se em duas partes. A primeira delas se dedica a entender as dinâmicas sociais 

no qual a cultura drag está inserida. A segunda parte tem como objetivo fundamentar os 

processos implícitos entre expressões culturais, mídia e suas dinâmicas de poder através de 

aspectos econômicas e políticas.  A partir das perspectivas propostas pela Escola de Frankfurt 

e posteriormente pelos Estudos Culturais Britânicos, utilizaremos os conceitos de cultura da 

mídia, cultura de massa e cultura do consumo para discutir o conceito de cultura pop tendo 

como base a hibridização cultural a partir de uma transnacionalização do consumo. Por fim, 

serão apontados reflexos do panorama apresentado na representação do queer e da cultura drag 

na mídia e os processos de consumo e sua relação com o contexto político em que esses 

movimentos estão inseridos. 

 

1.1.  GÊNERO, QUEER E CULTURA DRAG 

 Na primeira parte desse capítulo, nos aprofundaremos nas questões que circundam as 

convenções de gênero e sexualidade, buscando abordar como se dá a construção social do 

gênero e como a sociedade patriarcal gera uma relação de poder desigual não só entre homens 
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e mulheres, mas afetando a qualquer tipo de identidade que se afaste desse binarismo. Essa 

realidade é amplamente difundida e naturalizada através de discursos, instituições e práticas 

sexistas, uma vez que foram enraizadas na cultura e história, naturalizando determinados tipos 

de pensamento. 

Segundo Louro (2008), o gênero e a sexualidade foram construídos através de uma série 

de aprendizagens e práticas sociais e culturais de forma explícita ou indireta. Gênero é uma 

forma de se categorizar as construções histórias e sociais ligadas ao que é considerado 

masculino e feminino. Segundo Hall (1997), nossas identidades são formadas culturalmente a 

partir das práticas sociais, uma vez que elas são construídas através de um processo de 

identificação estabelecidas por representações. São artifícios sociais observados em diversos 

grupos que vão constituindo e ao mesmo tempo produzindo sentido a partir de suas práticas. 

Tais artifícios acabam causando uma série de disputas constantemente tensionadas, 

sendo uma poderosa válvula de análise para as relações de poder existentes na sociedade. É 

dentro desse contexto que estudos que vão contestar uma série de perspectivas 

institucionalizadas pela hegemonia, ganham força como movimento social e, como 

consequência, como corrente teórica. É o caso dos estudos feministas, responsáveis por 

fomentar de forma pioneira discussões voltadas para o gênero (MEYER, 2003), buscando uma 

abordagem analítica de como o gênero determina como diferentes sujeitos vão se inserir na 

sociedade (LAURETIS, 1994), ou seja, vão seguir os modelos esperados de “homem” e 

“mulher”. 

Desse modo, quando nos dispomos a discutir a produção de diferenças e de 

desigualdades de gênero, assumindo estes desdobramentos do conceito, também 

estamos, ou deveríamos estar, de algum modo, fazendo uma analítica de processos 

sociais mais amplos que marcam e discriminam sujeitos como diferentes, tanto em 

função de seu corpo/sexo quanto em função de articulações de gênero com raça, 

sexualidade, classe social, religião, aparência física, nacionalidade, etc. (Meyer, 2004, 

p. 16) 

 

 A partir dessas problematizações, determinadas correntes teóricas passam a separar o 

sexo do gênero, entendendo gênero como um componente guiado pela esfera cultural, enquanto 

o sexo como um dado da própria natureza. Dessa forma, as genitálias masculinas e femininas 

passas a ser entendidas por esses estudos como um suporte para a construção das identidades 

de gênero. Conforme indica Louro (2008), as teorias feministas (mesmo com suas diferenças e 

correntes) entendem que as diferenças anatômicas entre os sexos passam a ser a base para a 

estruturação de uma série de códigos e representações que vão guiar o papel de cada um desses 
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corpos na sociedade. Indivíduos passam a ser parte desse processo desde que nascem, sendo 

guiados se comportar de forma como a sociedade espera de uma homem/mulher na forma de 

andar, se vestir, jeito de falar, quais cores gosta, quais brinquedos pode brincar, como deve 

cuidar de seu corpo, etc. Essas expectativas, no entanto, não são estáticas. Elas sofrem variações 

de acordo com cada cultura e tempo histórico específico. É preciso, portanto, compreender as 

particularidades desses mecanismos levando em consideração a temporalidade e a 

espacialidade. 

 Uma vez que não é um consenso nos estudos feministas, o modelo sexo/gênero não é 

único. Criticando esse modelo, Butler (2003) se afasta dos binarismos de gênero, chamando 

atenção para a necessidade de uma investigação dos discursos que constituem os sujeitos, uma 

vez que acredita que a identidade de gênero é resultado de um processo de performances em 

uma sociedade repleta de performatividade de gênero. Butler propõe pensar as formas pelas 

quais os sujeitos se compõem, suas falhas e possibilidades de reinvenção, negando a figura da 

mulher como um sujeito em essência, mas sim um processo de construção social performática, 

ou seja, o sexo também é o resultado de processos culturais em que a uma lógica heterossexual 

é naturalizada, e, portanto, está inserido em complexas estruturas de poder. 

Resulta daí que o gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; ele 

também é o meio discursivo/cultural pelo que ‘a natureza sexuada’ ou ainda ‘um sexo 

natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-discursivo’ anterior à cultura, uma 

superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura. (BUTLER, 2003, p. 25) 

 

 Dessa forma, as identidades de gênero e orientação sexual não seriam fruto da biologia, 

mas sim o resultado das relações e interações de um sujeito nos espaços em que se está inserido. 

Como resultado, o sexo seria uma forma de criar um significado social para a genitália de um 

indivíduo. Gênero, por sua vez, não possui nenhuma ligação com o corpo, estando vinculado 

às construções socioculturais do que é entendido como masculino e feminino. Esses dois 

conceitos, ao mesmo tempo que são diferentes, se conectam, uma vez que o sexo ganha 

significado a partir de como os gêneros serão entendidos, e, portanto, também é uma construção 

social. 

  Em sua pesquisa, Saffioti (2004) entende que não existe um entendimento para além do 

gênero e seu espaço na cultura e organização social. Estando o gênero dentro de um contexto 

do que se entende como sexo, é possível que haja deslocamentos a partir dessas vivências, 

possibilitando formas de se entender o masculino e feminino que fogem do entendimento do 
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senso comum. Esses movimentos vão em busca de representações outras, para além dos 

discursos dominantes. 

Os espaços não representados situam-se nas franjas do discurso hegemônico, nos 

interstícios das instituições, nas frestas das estruturas de poder/saber, encontrando-se, 

pois, abertos à matrizes concorrentes de inteligibilidade de gênero. Mais do que isso, 

o discurso originário desses espaços está penetrando no discurso hegemônico, nele 

provocando profundas rachaduras. As sementes da subversão do gênero estão 

germinando (SAFFIOTI, 2004, p. 40) 

 

 Tendo em vista que a construção social do gênero vai guiar a construção de nossas 

identidades como homens e mulheres, é do interesse dessa pesquisa se aprofundar nas crises e 

possibilidades outras de existência para além dos modelos hegemônicos. Dessa forma, levando 

em conta as críticas e contribuições para essa discussão, vamos nos aprofundar nas perspectivas 

que visam romper com a heteronormatividade. Por fim, a partir das perspectivas acerca das 

dinâmicas presentes na mídia e na cultura de massa, vamos entender de que forma esses valores 

vêm sendo explorados como bem de consumo.  

Com raízes ideológicas partilhadas com os estudos femininas, o queer surge como um 

movimento teórico principalmente influenciado na obra de Foucault (1985), onde o autor 

analisa a forma como as identidades de gênero e sexualidades são construções sociais mediadas 

por instituições políticas. Assim como as correntes feministas, o queer se embasa na crítica 

foucaultiana do sujeito. Queer em inglês significa estranho, excêntrico. Sua essência, no então, 

não é acadêmica, mas sim social, por ter surgido primeiro como um movimento político 

(Miskolci, 2017), junto da ascensão de outros movimentos sociais na década de 1960, como a 

busca de direito civis da população negra do Sul dos Estados Unidos e a segunda onda do 

movimento feminista. Miskolci alerta que existe um caráter economicista no reconhecimento 

desses movimentos sociais, visto que eles se dão no momento em que ganham maior adesão 

das camadas de classe média. 

O que havia de novo nos movimentos sociais da década de 1960 era uma maior 

participação de camadas de classe média e até populares em lutas já existentes, mas 

que passaram a adotar um novo repertório de demandas em um cenário político em 

que as instituições tradicionais como o Estado e os partidos passavam a ver 

questionada sua representatividade e/ou autoridade. De forma geral, esses 

movimentos afirmavam que o privado era político e que a desigualdade ia além do 

econômico. Alguns, mais ousados e de forma vanguardista, também começaram a 

apontar que o corpo, o desejo e a sexualidade, tópicos antes ignorados, eram alvo e 

veículo pelo qual se expressavam relações de poder. (MISKOLCI, 2017, p. 21-22) 

Nesse contexto, o queer surge como movimento social na luta por desvincular o conceito 

de reprodução da sexualidade, ganhando mais força política com o advento da epidemia da 
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AIDS, nos anos 1980. Miskolci (2017) chama atenção que a problemática do queer não é apenas 

a homossexualidade, mas sim a abjeção, o que perturba a identidade, o sistema, a ordem. Sendo 

assim o queer não deve ser confundido com o movimento homossexual, um movimento 

marcado por valores “de uma classe média letrada e branca, ávida por aceitação e até mesmo 

incorporação social” (MISKOLCI, 2017, p. 25). O queer, por sua vez, se pautará na crítica às 

exigências sociais, valores, convenções culturais, enfrentando forças autoritárias e 

preconceituosas. 

O queer é uma corrente teórica que visa empoderar corpos não normativos, e como 

consequência, é um instrumento de resistência para um grupo marginalizado pelas estruturas 

dominantes do poder através da expressão cultural, desconstruindo binarismos, politizando o 

desejo e problematizando os discursos hegemônicos. Porém, da mesma forma como o queer 

surge para ampliar as pautas e diretrizes do movimento homossexual, existem uma série de 

problemáticas ao redor do emprego desse termo, no sentido de que ele é deslocado de um 

contexto estadunidense, entendendo, assim, que o queer é um termo estrangeiro e que não 

possui uma relação direta com contextos locais. Nesse sentido, em um movimento de 

ressignificação e busca pela valorização das marcas territoriais, algumas teóricas brasileiras 

(PELÚCIO, 2014; SARMET, 2014) passam a propor o queer como cuir: uma teoria do cu, 

valorizando um termo pejorativo, da mesma forma como o queer, na língua inglesa.  

Creio que essas produções têm mostrado a potência das reflexões locais, na sua 

intensidade antropofágica. Não estamos tentando “traduzir o queer da sociedade 

central para a sociedade da periferia”, (...) nossa produção é aquela gestada nas 

fronteiras, na ambiguidade das margens, do estar aqui e lá a um só tempo. Dos riscos 

que o entre-lugar apresenta, mas também da riqueza que essa experiência proporciona. 

(PELÚCIO, 2014, p. 20) 

Buscando uma valorização de se voltar os olhares à história da arte feminista latino-

americana e seus movimentos sociais e culturais afim de se pensar sexualidade, Sarmet (2014) 

conceitualiza o cuir a partir do uso de Rivas San Martin (2011), um dos fundadores do CUDS- 

Coordenação Universitária pela Dissidência Sexual, movimento crítico à noção de identidade 

queer. Nesse sentido, o cuir busca reconhecer posicionamentos que relacionam subversões 

culturais e políticas em contextos locais, criando assim uma geopolítica das sexualidades em 

que esses contextos também serão fatores provocadores para com o discurso hegemônico. 
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Nesse sentido, essa pesquisa considera as problemáticas ao redor do queer vs. cuir, 

porém se apropriará do termo queer, uma vez que pretende analisar a figura da drag queen em 

um contexto midiático, em que as referências e a circulação transcendem fronteiras e culturais 

locais. Dessa forma, entendemos que os contextos locais são importantes, porém não se pode 

deixar de levar em conta como somos influenciados e criamos referenciais a partir dos 

precedentes criados nas representações estrangeiras tanto na cultura e na mídia, bem como nos 

movimentos sociais e políticos. 

Pelo seu caráter político subversivo, diferentes formas de subculturas passaram a ser 

observadas e construídas ao redor do queer, como a cultura drag. Segundo Hall (1997), na pós-

modernidade a construção de identidade de um sujeito é híbrida, uma vez que uma mesma 

pessoa pode entrar em contato e se identificar com diferentes tipos de cultura, pertencendo ao 

mesmo tempo a diferentes grupos sociais. Em uma análise das experiências de gênero entre 

drag queens, Santos (2012) descreve como a composição da identidade visual desses artistas 

abre possibilidades estéticas e identitárias que “superam as informações cromossômicas 

daquele ser” (Santos, 2012, p. 14), abandonando, dessa forma, os limites impostos ao corpo 

queer na direção da construção de uma nova imagem. 

Por meio de pincéis e perucas a drag mescla estes dois polos, vivendo ao mesmo 

tempo ficção e realidade. De um lado a substância natural, a informação biológica que 

prescreve a anatomia do macho e designa o homem. Por outro ângulo, sobreposto ao 

anterior, a fantasia na pele conduz a outros territórios possíveis, nas viagens e 

travessias que completam a transformação. Se existe um masculino como regra, o 

feminino manifesta-se como charada, um “jogo de verdades” que oscila o corpo entre 

essências e aparências, brincadeiras à flor do pelo. (Santos, 2012, p. 13) 

 

É possível então concluir que, apesar de muitas vezes projetar uma imagem de 

feminilidade, a metamorfose artística da drag nos conduz a imaginar o corpo humano como 

uma tela em branco. Sua estética está diretamente relacionada ao camp6 (Sontang, 1987), 

sensibilidade baseada na artificialidade, com estética exagerada e frívola. A cultura drag 

parodia o que é dominante, o que se atribui às pessoas que não seguem os padrões 

heteronormativos ou do binarismo de gênero.   

O camp em associação à uma prática cultural torna-se um importante ator na introdução 

de uma agenda queer no mainstream a partir da incorporação de determinados elementos na 

                                                           
6 Em ‘Notes on Camp’, Sontag desenvolve impressões acerca da sensibilidade camp, alertando para a dificuldade 

de se defini-la por não estar relacionada ao natural, mas sim ao amor ao não-natural, ao artifício e exagero. 
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cultura popular a partir de sua representação na mídia (Whitney, 2006). Apesar de representar 

um ganho de visibilidade do ponto de vista político, é necessário ter cautela ao analisar de que 

forma essas assimilações são dadas de forma concreta. “O reconhecimento e assimilação 

geralmente leva à perda do poder subversivo visto que, uma vez que um fenômeno cultural é 

reconhecido pelo mainstream como subversivo, pode perder esse mesmo poder por padrão e 

através da assimilação.” (WHITNEY, 2006, p. 37). 

Relacionado aos homossexuais por Sontang (1987), o Camp posteriormente também é 

entendido como uma sensibilidade dotada de caráter subversivo e, portanto, uma expressão 

política própria da cultura queer (MEYER, 2005). É possível traçar uma relação da forma como 

essas políticas são construídas com o materialismo da comunicação de Gumbrecht (2010), uma 

vez que o corpo da drag queen é um poderoso agente na produção de sentido. 

O artifício é uma categoria conceitual, sócio-histórica, estética, articuladora de 

diferentes produtos culturais e mediadora entre estes e a vida material, que deve ser   

tanto como uma simples oposição à realidade, mas como um dissolvente da dualidade 

real versus irreal. Ao contrário de categorias abstratas, transcendentais, definidas a 

priori, o artifício é uma categoria material, constituída pelas experiências individuais 

e coletivas, que será colocada, no momento, com especial ênfase no horizonte das 

experiências gays contemporâneas (LOPES, 2002, p. 77) 

 

Sendo a materialidade na comunicação todo fenômeno que colabore na produção de 

sentido sem que seja o próprio sentido, essa pesquisa entende que seu sentido político é 

indissociável de suas práticas materiais uma vez que torna o gênero uma questão estética. 

Embora reconheça sua importância, a pesquisa, no entanto, não tem objetivo de se aprofundar 

na esfera política da cultura drag, uma vez que entende que esse sentido foi, de certo modo, 

esvaziado ao ser apropriado para uma cultura popular. 

Dessa forma, a drag pode ser entendida como parte do construto social de determinados 

corpos queers, uma forma de expressão que não possui necessariamente relação com questões 

de sexualidade e identidade de gênero, mas sim de performance. Amanajás (2015) traça um 

percurso histórico da cultura drag, que tem suas origens nas artes cênicas. “Quase como um 

bufão, a drag nasce teatralmente da vida cotidiana e vai assumindo seu devido lugar sob as 

luzes da ribalta.” (AMANAJÁS, 2015, p. 21). O autor identifica que a figura tem lampejos de 

ascensão e quedas no decorrer da história e que, atualmente, no Brasil vem ganhando força uma 

invasão da figura da drag queen, guiada por uma influência estrangeira da cultura pop. 
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1.2 O POP E A CULTURA DE MASSA 

Desempenhando um importante papel nos mais diversos campos da sociedade, a cultura 

pode se refletir de diferentes modos em setores como economia e política. Qual a relação entre 

a Revolução Industrial e a cultura popular? Com o advento das indústrias, a sociedade passou 

a se tornar cada vez mais urbana, se concentrando em cidades com alta taxa de crescimento 

populacional. Walter Benjamin (1983) observa os processos de mudanças sociais a partir das 

inovações tecnológicas. Relacionando os processos de urbanização com a forma como 

funcionam os mecanismos industriais, o autor constata que a adaptação da crescente população 

urbana gerou um processo de renovação das experiências culturais. Refletindo acerca das 

adaptações sociais a partir de uma necessidade de submissão dessa população aos mecanismos 

da cidade, Benjamin observa que esse processo pressupunha a supressão de uma série de 

comportamentos antes naturalizados frente à automação das experiências cotidianas. 

Em linhas gerais, Benjamin (1983) discute a forma como a cultura urbana descentralizou 

uma série de tradições da cultura popular a partir do momento que as cidades foram se tornando 

cada vez mais populosas, uma sociedade em massa. Nesse sentido, culturas em contextos 

regionais passam a ser influenciadas por uma lógica industrial, pensada especialmente para 

guiar os agora consumidores através dos veículos de comunicação de massa como os jornais, 

rádios, televisão e mais recentemente, a internet. 

 Com a influência de uma lógica massiva e consumista na construção das identidades 

dos sujeitos, as expressões culturais populares não podem mais ser definidas apenas àquelas 

ligadas a tradições. Torna-se necessário, nesse sentido pensar uma cultura popular que se 

enquadre em um contexto da cultura do consumo. Assim, essa pesquisa busca, através do 

conceito de cultura pop, identificar as dinâmicas e a forma como a cultura popular se configura 

em uma sociedade em massa com veículos midiáticos que rompem fronteiras.   

 

1.2.1 A CULTURA NA SOCIEDADE DE MASSA E O POP 

 

A partir de uma sistematização dos sinais através de uma estrutura baseada em signos 

guiados pela linguística, o pós-estruturalismo em muito negava o estruturalismo, buscando 

transformar seus princípios teóricos (DOSSE, 2004). O pós-estruturalismo ia contra uma 

interpretação que privilegiava os aspectos técnicos (DERRIDA, 1971), buscando reintegrar as 

construções sociais e subjetivas que permeiam essas estruturas. Dessa forma, propunha a 

superação da interpretação da cultura humana através de estruturas. 
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No que tange um enquadramento midiático, a partir da égide de indústria cultural, esses 

teóricos propunham que a assimilação de produtos culturais pelo capitalismo esvaziava o poder 

contestatório intrínseco à arte, anulando o valor crítico dessas expressões em prol de uma 

cultura “industrializada” dentro de uma lógica mercadológica. As lutas sociais e políticas 

emergentes na segunda década do século XX foram acompanhadas pela emergência de uma 

série de abordagens teóricas no que tange o campo da cultura e sociedade.  

A partir dos anos 60, surge a Escola de Birmingham, inaugurando os estudos culturais 

britânicos com teóricos que vão refletir sobre o campo da cultura e a dinâmica na organização 

das sociedades contemporâneas. Através da abordagem dos discursos, textualidades e 

reproduções sociais das formas culturais e seu reflexo em disputas no campo econômico, os 

estudos culturais britânicos buscam uma interpretação da hierarquia de relações e literacias 

(HOGGART, 2017) determinadas pela opressão de classes, gênero, raças, etnias e 

nacionalidades. 

Desde seu surgimento, os EC configuram espaços alternativos de atuação para fazer 

frente às tradições elitistas que persistem exaltando uma distinção hierárquica entre 

alta cultura e cultura de massa, entre cultura burguesa e cultura operária, entre cultura 

erudita e cultura popular. Nessa disposição hierárquica, ao primeiro termo 

corresponderia sempre a cultura, entendida como a máxima expressão do espírito 

humano; segundo a tradição arnoldiana, ‘o melhor que se pensou e disse no mundo’. 

Ao segundo termo corresponderiam as [outras] culturas, adjetivadas e singulares, 

expressão de manifestações supostamente menores e sem relevância no cenário 

elitista dos séculos XVIII, XIX e XX. Harmonia e beleza eram prerrogativas da 

cultura, que deveria ser cultivada para fazer frente à barbárie dos grupos populares, 

cuja vida se caracterizaria pela indigência estética e pela desordem social e política. 

Só a harmonia suscitada pela “verdadeira cultura” poderia apaziguar os ânimos, 

aplacar a ignorância e suprimir a anarquia da classe trabalhadora parcamente 

instruída. (COSTA et al, 2003, p. 37-38) 

 

Os estudos culturais britânicos, da mesma forma que a teoria crítica da Escola de 

Frankfurt, buscam formar modelos teóricos através da relação entre Estado, economia e 

sociedade. No caso dos estudos culturais britânicos,” se propõe abordar a influência dos meios 

de comunicação nos modos e processos de dominação e seus campos de disputa, subvertendo 

a distinção entre alta e baixa cultura ao valorizar formas culturais como a televisão e a música 

popular. 

Ao festejar e promover a valorização das expressões populares e massivas, os estudos 

culturais expõem, com influência de diversas vertentes do marxismo, como a classe 

economicamente dominante dissemina ideias e valores as outras. Sendo assim, entender a 

cultura na mídia no âmbito político é analisar seus contextos, discursos, códigos e imagens a 
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partir de suas ideologias. Nesse campo, existem diversas ideologias dominantes que vão impor 

à sociedade um campo de batalha, resultando em diversos pontos de vistas que alimentam o 

senso comum da sociedade. Esses valores passam a ser legitimados e naturalizados, sendo 

reforçados através do suporte de uma série de instituições que vão reprimir e oprimir grupos 

que não se encaixam no pensamento dominante. 

Tendo a mídia uma importante participação nas constituições de estilos e modos de se 

viver, Kellner (2001) propõe a existência de uma cultura midiática. Nessa cultura, o 

entretenimento é o principal produto (KELLNER, 2006) por criar um recorte espetacular do 

cotidiano afim de cativar, envolver e persuadir sua audiência a adotar diferentes formas de 

representações sociais e ideológicas.  

Ao promover os interesses das classes hegemônicas, que possuem o controle dos meios 

de comunicação, a cultura da mídia se estabelece como a cultura dominante, deslocando a 

influência de uma “alta cultura” através de sua produção, se tornando uma potência nas formas 

de socialização.  Através de suas imagens e construções de ícones, a mídia se torna um 

importante ator como outras instituições orientadoras na construção de gosto, pensamento e 

valor na sociedade, como a religião e a escola, estabelecendo modelos de comportamento a 

partir de imagens de estilos de vida.  

A vida influencia a cultura da mídia e a cultura da mídia influencia a vida, tornando a 

mídia como uma cultura da vida. Sendo assim, através da produção de mercadorias e do 

espetáculo, o entretenimento se configura como um dos principais atores na organização da 

economia, política e do cotidiano de uma sociedade, promovendo ao mesmo tempo forças 

progressistas e reacionárias. 

De acordo com Freire Filho (2003), indivíduos expressam atitudes e buscam construir 

sua individualidade através da escolha de mercadorias. Sendo este um mecanismo de expressão 

e distinção social, a construção de identidades de sujeitos através do consumo irá caracterizar, 

como consequência, determinados padrões, moldando estruturas coletivas mais amplas, sendo 

a mídia um importante ator na organização simbólica desses hábitos de consumo.   

Em primeiro lugar, o estilo de vida tende a indicar um modelo puramente “cultural”: 

é constituído por imagens, representações e signos disponíveis no ambiente midiático 

e, em seguida, amalgamados em performances associadas a grupos específicos. Em 

segundo lugar, qualquer pessoa pode, em tese, trocar de estilo de vida, ao mudar de 

uma vitrine, um canal de televisão, uma prateleira de supermercado para outra. Não 

mais fixamente localizados na sociedade por conta de sua linhagem, casta ou classe, 

os indivíduos estariam impelidos a escolher, construir, sustentar, interpretar, negociar 

e exibir quem devem ser ou parecer, lançando mão, de maneira estratégica, de uma 
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variedade extraordinária de recursos materiais e simbólicos (FREIRE FILHO, 2003, 

p. 74) 

 

A partir das abordagens teóricas levantadas, torna-se evidente que a cultura de massa 

impõe uma série de padrões através da cultura da mídia e sua influência, um reflexo da 

sociedade pós-industrial, que impõe produções materiais em massa. Pensando no conceito de 

estilos de vida possíveis na pós-modernidade, Featherstone (1995) analisa o consumo não 

apenas como um derivado da produção, levando em conta os desejos e satisfação estéticas e 

emocionais implicados a ele. Propondo uma “cultura do consumo”, o autor entende que a 

produção, transmissão e disseminação do conhecimento e da cultura em um contexto massivo 

não pode ser abordado apenas como uma manipulação psicológica. 

Nesse sentido, Featherstone identifica três perspectivas. A primeira é de que a cultura 

do consumo tem como premissa a expansão da produção capitalista de mercadorias, o que 

resultou no destaque dado ao lazer e às atividades de consumo. Se por um lado resultou em uma 

maior liberdade individual, também pode ser entendido como uma forma de manipulação 

ideológica e controle da população.  

Também há a concepção de que a relação entre a satisfação proporcionada pelo acesso 

a bens de consumo é um jogo em que a satisfação e o status dependem da exibição e da 

conservação das diferenças, marcada pelo fato de mercadorias serem usadas como forma de 

criar vínculos ou estabelecer distinções sociais. Por fim, existe a questão dos prazeres 

emocionais do consumo, reforçados por um imaginário cultural consumista, que resultam em 

diversos tipos de excitação física e prazeres estéticos. 

A cultura do consumo da atualidade não representa nem um lapso do controle, nem a 

instituição de controles mais rígidos; mas, antes, a corroboração dos controles por 

uma estrutura gestativa subjacente flexível capaz de lidar ao mesmo tempo com o 

controle formal e o descontrole, bem como facilitar uma troca de marchas confortável 

entre ambos. (FEATHERSTONE, 1995, p. 48) 

 

Sendo o consumo uma cultura que reflete as dinâmicas estabelecidas por uma sociedade 

de massa, Featherstone (1995) argumenta que ele não é apenas um derivado da produção. Sendo 

assim, seria papel da Sociologia analisá-lo para além de um pressuposto negativo. Tendo a 

comunicação de massa um importante papel na constituição dos gostos e valores que irão se 

refletir nos hábitos de consumo, proponho, portanto, entender de forma mais aprofundada a 

influência midiática através da perspectiva do consumo de cultura pop. 
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Em busca de aprofundar a discussão em torno do entretenimento e do consumo em um 

contexto de cultura de massa, é do interesse dessa pesquisa introduzir essa discussão dentro do 

conceito de cultura pop, uma vez que é onde se insere nosso principal objeto de análise, a 

cantora de música pop Pabllo Vittar em um contexto de um enquadramento midiático da cultura 

drag. 

O termo “pop” é usado regularmente com o intuito de classificar determinados tipos de 

produtos midiáticos. Soares (2014) se dedica a fazer uma abordagem teórica acerca da cultura 

pop a partir da discussão desenvolvida no subcapítulo anterior. Segundo o autor, a cultura pop 

tornou-se um termo elástico alicerçado pelo seu uso no jornalismo cultural. Sua proposta de 

conceitualização parte do entendimento da necessidade de se criar diálogos com as teorias 

propostas pelos estudos culturais, demarcando uma definição da terminologia pop em um 

contexto mercantil. 

Obviamente que os discursos do marketing, hoje em dia, se encontram ancorados em 

produtos e expressões culturais de forma a que tais manifestações consigam 

visibilidade, notoriedade e distinção dentro de um quadro de uma sociedade 

atravessada pelas encruzilhadas da midiatização. Portanto, pensar a cultura como este 

espaço de disputas entre instituições e expressões culturais, seus produtos e processos 

e as dinâmicas do marketing e das imposições do capital não deve ser uma retranca 

que reivindique uma “pureza” ou uma “deformação” das questões da cultura em 

detrimento ao marketing, mas entender qual o jogo de forças que se delineia, como as 

configurações se acionam e, também, que lugares nas dinâmicas de inovação e 

criatividade ocupam os sujeitos imersos nestes processos. (SOARES, 2014, p. 41) 

 

Inseridos dentro de uma lógica de processos, produção e consumo em torno do 

entretenimento, Soares entende que a lógica do pop está ligada diretamente às ideias de lazer e 

diversão dentro de um contexto midiático. Abreviação de popular, o “pop” tem origem inglesa, 

destoando bastante do entendimento da palavra “popular” no Brasil, geralmente relacionada 

aos costumes próprios do povo, como as tradições folclóricas. Nesse sentido, torna-se 

necessário abordar o caráter transnacional da noção de cultura pop, explicitado pelo próprio 

termo “pop”. Pensando na relação dinâmica entre cultura pop, mídia e entretenimento, é 

possível traçar um sentido em direção aos produtos inseridos dentro de uma cultura de massa. 

“Seria o que, no Brasil, costuma-se chamar de ‘popular midiático’ ou ‘popular massivo’” 

(SOARES, 2014, p. 41). Através de seu consumo, a cultura pop possui um senso de comunidade 

e pertencimento criado através de sujeitos, imagens e sonoridades que rompem as barreiras das 

culturas locais, se estabelecendo como um fenômeno transcultural através de um “semblante 

pop” (GOODWIN, 1992). 
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Nesse sentido, a fim de entender as dinâmicas locais a partir do consumo globalizado 

de uma cultura pop, Canclini (2011) busca, através de sua teoria das culturas híbridas, abordar 

a modernização nos países latino-americanos levando em consideração a heterogeneidade dos 

países e suas diferentes culturas. Em um cenário de constante renovação tecnológica, trazendo 

e integrando espaços de consumo, torna-se cada vez mais coerente de se discutir a cultura 

através de agrupamentos fixos, anunciando uma multiculturalidade efervescente.  

Para Canclini, o cruzamento entre culturas diferentes através da televisão e seus textos 

– como o videoclipe – revela uma hibridação cultural refletida na apropriação de signos 

interculturais no cotidiano quebrando as barreiras entre o tradicional e o moderno. Através de 

uma análise de uma emergente cultura urbana, como o grafite (que o autor se referirá como um 

gênero impuro), Canclini busca legitimar seu argumento, uma vez que essa forma de expressão 

cultural engloba referências multiculturais que convivem em um mesmo espaço. Representando 

diferentes expressões culturais convivendo em um mesmo espaço, que terão, como resultado, a 

formação das hibridizações apontadas Canclini, combinando estruturas distintas através de 

referenciais culturais heterogêneos. 

Tendo em vista as dinâmicas entre a cultura de massa e sua transnacionalização através 

de um semblante pop, é de interesse dessa pesquisa se aprofundar na relação entre cultura pop 

e cultura drag a partir de seu enquadramento midiático. Para isso, torna-se necessário discutir 

o consumo da cultura drag em um contexto massivo e a relação dessa cultura com a cultura do 

consumo.  

 

1.2.2 O QUEER E O MAINSTREAM 

Tendo como ponto de partida a discussão acerca da hibridização a partir dos constantes 

cruzamentos entre culturas, torna-se necessário aplicar tais prerrogativas em um contexto queer 

sob um ponto de vista estadunidense. Alguns autores vão discutir a transnacionalização dos 

movimentos de minorias sexuais como commodities (PIORE, 1997; WARD, 2003; 

GONZALEZ, 2010), resultando em uma globalização da identidade sexual principalmente em 

um contexto ocidental, para que, posteriormente, possamos desdobrar suas apropriações em um 

contexto brasileiro.  

Isso se reflete, por exemplo, na adoção de símbolos que facilmente identifiquem pessoas 

queer, como a bandeira LGBT, idealizada pelo artista e ativista Gilbert Baker a pedido do 
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político e também ativista gay Harvey Milk para a celebração do Dia da Liberdade Gay nos 

Estados Unidos na cidade de São Francisco em 19787, ganhando nas décadas seguintes 

aplicações em acessórios, roupas e diversos itens pessoais de forma a se identificar a ligação à 

causa LGBTQ+. Quais são as motivações e quais impactos sociais, políticos na vida de pessoas 

queer e sua assimilação na cultura de massa?  

Guidotti (2006) indica que existe um interesse de se atrair o consumo de homossexuais, 

uma vez que esse grupo de pessoas representa uma parcela da população com maior valor 

aquisitivo frente aos heterossexuais. A imagem do consumidor homossexual com poder 

econômico, indica o autor, seria apenas uma distorção da realidade, visto que as pesquisas que 

apontam esse resultado não levam em conta as dificuldades de assumir uma sexualidade que 

foge da norma na sociedade, o que poderia inibir indivíduos bissexuais, pessoas que praticam 

atos sexuais com pessoas do mesmo sexo, mas não se denominam homossexuais ou até mesmo 

homossexuais que não possuem independência financeira.  

Nesse sentido, é natural que apenas LGBTQ+ com maior poder aquisitivo estejam sendo 

levados em conta por essas pesquisas, vista a condição de marginalidade e invisibilidade que a 

identidade queer opera. Contudo, mesmo levando em conta todas as premissas apontadas pela 

autora, ainda assim a cultura do consumo almeja atingir essa fatia do mercado, refletindo na 

emergência de uma série de produtos midiáticos que buscam representar o estilo de vida queer, 

como Queer as Folk8, Queer Eye For The Straight Guy9, Will & Grace10 e The L World11, por 

exemplo. 

                                                           
7 Parada SP. Disponível em: <https://goo.gl/RxSXtw>. 20 jan. 2018 
8 Queer As Folk foi uma série estadunidense e canadense, produzida pelo canal Showtime e Temple Street 

Productions entre 2000-05, baseada na série britânica de mesmo nome lançada em 1999. Queer As Folk narra a 

história de cinco homens homossexuais, um casal de lésbicas e uma mãe orgulhosa de um homossexual que vivem 

em Pittsburgh, Pennsylvania. Wikipédia. Disponível em: <https://goo.gl/QBLgF4>. Acesso em 20 jan. 2018. 
9 Queer Eye for the Straight Guy foi um reality show norte-americano de uma hora de duração exibido no canal a 

cabo Bravo ente 2003-07, se transformando no programa de maior sucesso do canal. O programa mostra cinco 

homens homossexuais, cada um “especializado” em uma área diferente (vestuário, culinária, cultura, barbearia, e 

design de interiores) tentando ajudar um homem hétero a organizar sua bagunçada vida. Wikipedia. Disponível 

em: <https://goo.gl/FVt3pS>. Acesso em 20 jan 2018. 
10 Will & Grace é uma sitcom estadunidense exibida pela NBC entre 1998-2006, retornando ao canal em 2017. A 

história se passa em Nova York seguindo a relação entre os personagens Will Truman, um advogado gay e Grace 

Adler, uma decoradora de interiores hétero e sua melhor amiga. Durante sua primeira transmissão a série foi a 

mais bem-sucedida produção protagonizada por personagens gays. Wikipédia. Disponível em: 

<https://goo.gl/LpcgKN>. Acesso em 20 jan. 2018 
11 The L Word foi uma série estadunidense exibida entre 2004-09 pelo canal a cabo Showtime. A série mostra as 

vidas de um grupo de amigas lésbicas e bissexuais da alta sociedade que vivem na cidade de Los Angeles, 

Califórnia. Wikipédia. Disponível em: <https://goo.gl/be961f>. Acesso em 20 jan. 2018 
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Em todos esses casos, fica explicita a construção de um imaginário de um estilo de vida 

queer focado sobretudo na imagem de pessoas bem-sucedidas, através, da representação de 

homens gays, brancos, ricos e bem-sucedidos. Ignorando a existência da variedade de 

identidades que o queer engloba em prol de um imaginário singular focado na 

homossexualidade masculina, esses produtos explicitam o tipo de consumidor ideal para 

adquirir bens de consumo dentro da comunidade LGBTQ+, mas longe de ser a realidade de 

todos os membros dessa comunidade.  

Esses produtos, ao mesmo tempo que traziam “visibilidade”, buscavam moldar uma 

imagem de homossexualidade idealizada, criando uma representação problemática desse grupo 

minoritário que se refletiria num esforço de pessoas em atingir determinados padrões muitas 

vezes impossíveis de serem alcançados, ignorando uma série de questões voltadas para a própria 

sexualidade, transformando o homossexual em um acessório ao colocá-lo como “o melhor 

amigo da mulher” ou como “guru do bom gosto”. 

Um dos principais problemas que vejo com essa exposição limitada é que essas 

imagens comercializadas tornam-se os principais pontos de contato entre as 

comunidades queer e o não-queer. Uma vez que a mídia é uma das formas mais 

influentes de disseminar informações, seus retratos da vida queer podem ter um 

enorme impacto sobre o que é conhecido vida gay e o que é considerado "essencial" 

sobre essa experiência. Então, se a mídia apresenta uma imagem superficial ou estreita 

do ser queer na América do Norte, essa imagem em particular compreendem muito 

do que se sabe sobre “gays”, já que parece que um grande número de pessoas Os 

norte-americanos, se não forem gays, não se interessam particularmente por 

problemas queer. Ou, se eles se interessarem, a motivação pode ser a de promover 

agendas homofóbicas. (Guidotto, 2006, p. 20, tradução nossa) 

 

 

 A partir das reflexões propostas, é necessário pontuar, tendo em vista as abordagens 

teóricas decorrentes de uma sociedade pós-industrial, que a cultura da mídia vende diferentes 

estilos de vida para as massas. O fato de existir um enquadramento midiático do queer que foge 

da real diversidade existente dentro da comunidade LGBTQ+ não é uma exclusividade de 

representações de minorias sociais, mas apenas uma característica da cultura do consumo em 

uma sociedade em massa. Torna-se necessário, portanto, pensar estratégias para se integrar 

grupos ainda invisibilizados, aumentando o leque de representatividade na mídia.   
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CAPÍTULO 2: A FIGURA DA DRAG QUEEN NA MÍDIA 

  

A partir das apropriações do queer no mainstream e suas dinâmicas comerciais em torno 

de uma exclusão de determinados subgrupos, cabe a essa pesquisa, que tem como enfoque a 

cultura drag na mídia, pensar as dinâmicas dessa subcultura. Para isso, levando em conta suas 

aproximações e afinidades, voltaremos a acionar a estética camp como dispositivo para se 

pensar a cultura drag. Tendo esses conceitos como base, esse capítulo tem como objetivo 

construir um panorama da figura da drag queen na mídia.  

Composta por duas partes, a primeira delas se dedica a apresentar a importância do 

surgimento da drag queen Rupaul na cultura de massa, traçando uma relação entre sua 

proeminência na mídia com a assimilação da subcultura new wave pelo mainstream. Sem perder 

Rupaul de perspectiva, discutiremos a absorção da cultura ballroom na cultura de massa nos 

anos 90, focando sobretudo nas estratégias de adaptação de imagem adotadas pelo artista, 

quando ganhou fama mundial. Em seguida relacionamos a cultura drag de Nova York com a 

cultura drag no Brasil e sua dinâmica com a mídia. Entendendo que representou um novo 

momento de assimilação da cultura drag em um contexto global, sobretudo através do consumo 

na cultura digital. 

 Levando em conta a cultura da mídia, o camp, em associação a uma prática cultural, 

torna-se veículo para agendas políticas queer, devido sua assimilação pelo mainstream, que 

ativamente ocorre quando um fenômeno cultural é reconhecido com potencial comercializável 

e lucrativo (WHITNEY, 2005). Para a autora, é do interesse de corporações dar visibilidade 

para os LGBTQ+, visto que são um importante grupo de consumidores. Como consequencia, 

sua assimilação pelo mainstream resultaria na perda de seu caráter subversivo, tornando-se 

muitas vezes um produto que não se dispõe a romper com a heteronormatividade.  

O reflexo desse argumento se dá pela representação da homossexualidade masculina já 

discutida, mas também pode ser observada em uma apropriação da cultura drag através da 

popularização de filmes de comédia. Produções como Tootsie, Uma Babá Quase Perfeita e 

mais recentemente Juwanna Mann, Sorority Boys, As Branquelas, Norbit e a trilogia Vovó... 

Zona, que trazem personagens homens heterossexuais se travestindo ao mesmo tempo que 

precisam lutar para manter sua masculinidade intacta em seu cotidiano, demonstram que a 

apropriação midiática dessa cultura nem sempre está vinculada a ganho de representatividade 

real.  
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Embora o camp ofereça uma promessa de conhecimento interno, isso sempre está 

baseado na existência de uma cultura externa (e, é claro, a linha entre o interior e o 

exterior vai se tornando turva à medida que a cultura camp e queer ganha maior 

visibilidade). Como a política LGBT continua a ser representada no mainstream por 

imagens cooptadas e exageradas, as políticas sociais aparentemente progressistas 

tornam-se dependentes dos valores de mercado e do consumo continuado. O que 

parece ser ganho não é ganho algum. (WHITNEY, 2005, p. 42, tradução nossa) 

 

São casos que trazem o ato de romper com os papéis de gênero afim de arrancar o riso 

fácil de seus consumidores, reduzindo temas queers a meros anúncios publicitários para um 

público tradicional, limitando um ato político a uma estilização discursiva. Como consequência, 

observa-se que existe uma limitação do que é tolerado como imagem queer no mainstream e os 

interesses comerciais por detrás da emergência de determinados tipos de enquadramentos da 

cultura drag na mídia, como por exemplo, a quase inexistência da representação da cultura drag 

sob a perspectiva de mulheres que se travestem de homem. 

Apesar do posicionamento legítimo de Whitney, é importante ponderar o quão 

responsável é o entretenimento por trazer à tona uma forma de resistência “pura”. A autora 

problematiza a busca por ganhos políticos através da conquista de um espaço na sociedade de 

consumo, apontando que ao mesmo tempo que se prega a libertação de determinados grupos, 

trabalhadores de nações menos industrializadas são reprimidos e explorados, o que faria com 

que esse tipo de consumo não fosse diferente de qualquer outro tipo de consumo. Observa-se 

nessa fala uma romantização das expectativas de um ativismo atrelado à cultura do consumo e 

da representação queer na mídia. Considerando as estruturas de poder que caracterizam a 

sociedade ocidental, sobretudo no âmbito do Sul Global, mesmo com todas as problemáticas 

de um queer distorcido, a mera possibilidade da visibilidade LGBTQ+ por si só já tenciona uma 

série de problemáticas. 

Em um contexto da cultura drag, através da construção midiática da identidade das drag 

queens, abre-se a possibilidade da desconstrução de limites estéticos heteronormativos, abrindo 

espaço para uma série de questões a serem discutidas sobre essa relação de identidade, gênero 

e sexualidade. Dessa forma, as performances corporais da cultura drag como temas 

atravessados por relações de produção, circulação, recepção e consumo afetam o modo como 

interagimos com os diversos objetos, sujeitos e materialidades que se inserem na sociedade. 

Nesse sentido, buscaremos nos próximos subcapítulos desse capítulo expor casos em que 

narrativas midiáticas da cultura drag que envolvem direto ou indiretamente membros da 
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comunidade LGBTQ+ e serviram em menor ou maior grau, para abrir discussões sobre a 

identidade queer.  

 

2.1 RUPAUL ANDRE CHARLES E O NEW WAVE 

 

Nascido em San Diego em 1960, Rupaul Andre Charles, mais conhecido como Rupaul 

(ou apenas Ru para os mais íntimos) se tornou um fenômeno midiático nos seus mais de trinta 

anos de carreira no showbusiness. Já realizou trabalhos como um ator, cantor, modelo, autor de 

livros, produtor executivo e apresentador de programas de televisão. Isso tudo a partir de sua 

imagem como drag queen. Sua carreira começou nos anos 1980, com apenas 15 anos, quando 

se mudou com a irmã mais velha para Atlanta afim de estudar artes cênicas. 

 Antes, no entanto, é necessária uma rápida contextualização política dos anos 1980 nos 

Estados Unidos e seu reflexo na cultura de massa. Essa é uma década marcada pelo 

conservadorismo republicano dos presidentes Ronald Reagan e George Bush (1981-1993). O 

caráter reacionário dessas gestões se reflete nas políticas públicas após a emergência do vírus 

HIV como problema de saúde pública. Reagan negligenciou o controle da epidemia 

relacionando a doença aos homossexuais, renegando, dessa forma, a cidadania queer a um 

status de marginalidade em contraponto a toda a feminilidade e liberdade sexual experimentada 

pela era disco no final dos anos 70 (ECHOLS, 2010).  

Mesmo que se veja a política sexual da discoteca como regressiva ou progressiva, 

uma coisa é certa: a medida que a discoteca saiu do underground e entrou no 

mainstream do pop, foi marcada, até mesmo taxada, não apenas como um "soul sem 

alma", bem como uma música feminina. (ECHOLS, 2010, p. 72, tradução nossa) 

 

A partir de uma política de retomada dos "valores familiares" (KELLNER, 2001), essas 

administrações relacionavam um comportamento heteronormativo e moralizante como uma 

forma de resgatar a prosperidade econômica experimentada pelos Estados Unidos após a 

Segunda Guerra Mundial.  Tal agenda social se refletiu em uma forte representação midiática 

de uma masculinidade “dura” (JEFFORDS, 1994) através de filmes e programas de televisão 

com figuras de empresários como Donald Trump e atores como Arnold Schwarzenegger e 

Sylvester Stallone em narrativas heroicas, de sucesso, conquistas e força, como os “bons e 

velhos valores americanos”.  



36 
 

Em meio a uma onda conservadora em uma sociedade cada vez mais rígida, Rupaul foi 

se aproximando de uma contracultura. Recém-saído da adolescência e praticamente sem teto, 

sua influência foi o New Wave, fenômeno subcultural que emergiu nos anos 70, fruto da 

fragmentação do punk após sua consolidação no mainstream (LULL, 1982). O New Wave, 

assim como outros fenômenos subculturais, também enfrentou estranhamento e resistência 

antes de sua aceitação popular pelo seu caráter subversivo.  

Considerado com uma musicalidade turbulenta, o new wave não foi bem aceito por 

consumidores de outros subgêneros do rock sob argumentos de que soava frívolo e sem valor. 

“Alguns ouvintes acreditavam que o new wave rock and roll é um "ataque" ao rock and roll 

estabelecido” (LULL, 1982, p. 128, tradução nossa).  

Para além da musicalidade, a cena new wave também era carregada por um estilo de 

vida particular. Com um estilo visual colorido, extravagante e andrógeno “as roupas usadas 

pelos adeptos do new wave eram descritas como ‘como uma fantasia’. Eles acham que é 

Halloween o tempo todo.” (LULL, 1982, p. 128, tradução nossa). Muitas vezes identificados 

pelo senso comum como excêntrico pelo caráter performático das vestes, o new wave era visto 

como um escape do cotidiano, uma oportunidade de pessoas comuns se permitirem sair um 

pouco da “normalidade”. 

Essa estética particular levou com que muitos dos integrantes dessa subcultura 

flertassem com a arte drag e vice-versa (DAVENPORT, 2017). Pelo fato de adotarem visuais 

exagerados, marcados pela androgenia, que tencionava as estruturas heteronormativas da 

mesma forma como a cultura drag, esse contato permitiu a ampliação do entendimento de 

cultura drag naquele momento, que “tradicionalmente se concentrava em espetáculos polidos e 

glamorosos, assim como a personificação de celebridades” (DAVENPORT, 2017, p. 26, 

tradução nossa) ao incorporar elementos transgressores da comunidade queer que participava 

da cena New Wave. 

Atlanta nos anos 1980 havia ainda um forte rastro do que a era disco havia representado 

para a comunidade LGBTQ+, possuindo uma forte vida noturna e estabelecimentos 

especializados no público gay, como Backstreet, um bar gay fundado em 1975 e que desde 

então funcionava 24 horas por dia12.  Foi nessa cidade e através de sua inserção na subcultura 

new wave que Rupaul passou a ganhar notoriedade, se tornando uma celebridade local. Foi 

                                                           
12 Georgia Voice. Disponível em: < https://goo.gl/kXnTZi >. Acesso em 20 jan. 2018 
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como vocalista da banda Rupaul & Wee Wee Pole13 que inicialmente passou a se tornar 

conhecido na cena musical pós-punk de Atlanta. Nessa época Rupaul adotava uma estética 

andrógena, começando a forçar a fronteira entre gêneros como um crossdresser com roupas de 

brechó. 

 

Figura 01: Rupaul em apresentação com os The Wee Wee Pole. 

 

Disponível em: <https://goo.gl/L26QMq>. Acesso em 20 jan. 2018 

  

Com a visibilidade que a música lhe trouxe, trabalhou em projetos diversificados 

explorando cada vez mais uma imagem feminilizada, ainda que flertando com um estilo 

genderfuck. É o caso do filme de baixo orçamento que produziu e estrelou em 1987, Rupaul is: 

Starbooty. Nele, Rupaul interpreta Starbooty, uma agente federal extremamente patriota que 

luta contra inimigos que planejam infectar o mundo com AIDS após sequestrarem Ron Reagan, 

filho do presidente Ronald Reagan. 

Ainda nos anos 1980, junto com a ascensão midiática do New Wave, Rupaul ganhou 

exposição nacional quando estrelou o videoclipe de “Love Shack”, sucesso dos The B 52’s, que 

captura os elementos coloridos, retrôs e festivos típicos dos artistas dessa cena. Acompanhando 

o sucesso, Rupaul se mudou para Nova York, onde continuou a se dedicar à sua carreira 

artística.  

                                                           
13 The Bitter Southerner. Disponível em: <https://goo.gl/L26QMq>. Acesso em 20 jan. 2018 
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2.1.1. CULTURA DRAG E BALLROOMS NOS ANOS 90 

  

No começo dos anos 90, a cultura popular passou cada vez mais a trazer a público a 

figura da drag queen. Nesse sentido, Paris Is Burning (1990), documentário dirigido por Jennie 

Livingston, até então estudante de cinema da Universidade de Nova York foi um importante 

agente de midiatização dessa cultura ainda obscura naquele momento. A obra 78 minutos retrata 

a cultura dos Ballrooms presente no bairro de Harlem, Nova York. A diretora, uma mulher 

lésbica, passou mais de seis anos se aprofundando e registrando um retrato de uma comunidade 

periférica de negros e latinos homossexuais e suas formas de expressão, explorando a estrutura 

das competições que aconteciam em casas noturnas dedicadas aos chamados ballrooms, em que 

seus participantes desfilavam em diferentes “categorias”, sendo posteriormente julgados por 

critérios como a capacidade de dançar, embelezar e entregar realness14 em diferentes tipos de 

categorias que visavam emular gêneros e classes sociais15. 

Por criar um recorte uma cultura que se potencializava em casas noturnas e com forte 

apelo da dança, o filme foi taxado por muitos como um “filme de dança”. A representação do 

vogguing16 filme chamou muita atenção, visto também a posterior popularização do estilo de 

dança. Livingston, no entanto, defende que o filme é muito mais do que o registro de um tipo 

de dança:  

Este é um filme que é importante para qualquer um ver, seja gay ou não. É sobre como 

somos todos influenciados pela mídia; como nos esforçamos para atender às 

demandas da mídia tentando parecer modelos da Vogue ou possuindo um grande carro 

e é sobre sobrevivência. É sobre pessoas que têm muitos preconceitos contra elas e 

que aprenderam a sobreviver com inteligência, dignidade e energia. É uma pequena 

história sobre como todos nós sobrevivemos.17 

 

Em entrevistas e acompanhando membros proeminentes dessa cena como Pepper 

LaBeija, Angie Xtravaganza e Willi Ninja, o filme aborda assuntos comuns a esse grupo de 

pessoas, como racismo, homofobia, pobreza, AIDS. Além disso, enfatiza seus signos 

                                                           
14 Entregar realidade é o esforço de parecer o máximo possível com uma mulher cisgênero. 
15 Black Youth Project. Disponível em: <https://goo.gl/kxnr9R>. Acesso em 20 jan. 2018 
16 O vogguing é um estilo de dança próprio da subcultura ballroom, sendo caracterizado pelos usos dos braços e 

mãos, na intenção de se emular poses de modelos em revistas de moda, como a Vogue, que dá nome à dança. 
17 Orlando Sentinel. Disponível em: <https://goo.gl/A7tpyd>. Acesso em 20 jan. 2018 
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subculturais ao conceitualizar expressões como “reading18” e “house19”, ressignificadas para 

um contexto próprio, só entendível para aqueles que possuíam familiaridade com aquele 

universo. 

 O filme elevou a cultura drag para novos níveis de consciência pública ao ganhar o 

Grand Jury Prize do Sundance Film Festival de 199120, sendo eleito como melhor 

documentário daquele ano pela Associação.de Críticos de Nova York e Los Angeles, 

totalizando mais de dez prêmios, incluindo posteriormente, em 2016, sua adição ao National 

Film Preservation Board21, programa que seleciona 25 filmes por ano afim de mostrar o alcance 

e diversidade do patrimônio cinematográfico dos Estados Unidos. 

No decorrer da produção do filme, Livingston conheceu o empresário e artista britânico 

Malcolm McLaren, que, fascinado com o vogguing, levou Willi Ninja para Londres, onde 

produziu a música “Deep In Vogue”. Lançado em 1989, o single se tornou a primeira canção a 

trazer o vogguing para consciência pública22, atingindo o primeiro lugar na US Dance Play 

Chart da Billboard, além de entradas nas paras musicais do Reino Unido e Austrália. O 

videoclipe23 preto e branco trazendo dançarinos fazendo vogue foi exibido em programas de 

música desses três países.  

Nove meses após Deep in Vogue, Madonna lança Vogue, música que teve como 

inspiração desde a composição de sua letra no estilo de dança homônimo, estourando nas 

paradas musicais do mundo inteiro, atingindo o topo da Billboard Hot 10024, principal parada 

musical dos Estados Unidos e se tornando o maior hit do verão de 1990 (O’BRIEN, 2007), se 

tornando um marco na cultura pop e uma das principais músicas do longo catálogo da cantora25.  

O videoclipe da música foi dirigido pelo duas vezes indicado ao Oscar David Fincher, 

tendo sido indicado a nove categorias MTV Video Music Awards. O vídeo clipe saiu vencedor 

em três após uma cerimônia marcada por uma icônica performance de Madonna vestida de 

Maria Antonieta dançando com sua “corte” uma elaborada coreografia com leques e muito 

                                                           
18 O ato de insultar de forma criativa e indireta alguém tendo como base aparência ou traços de personalidade. 
19 Como eram definidos grupos de pessoas que moravam juntas, servindo como famílias alternativas para 

LGBTQ+. 
20 Imdb. Disponível em: <https://goo.gl/58yKVu>. Acesso em 20 jan. 2018 
21 Library Of Congress. Disponível em:  <https://goo.gl/WgkqXp>. Acesso em 20 jan. 2018 
22 Wikipedia. Disponível em: <https://goo.gl/9y45KW >. Acesso em 20 jan. 2018 
23 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/KG44JJ6Ihyo>. Acesso em 20 jan. 2018 
24 Billboard. Disponível em: < https://goo.gl/Q2p4UQ>. Acesso em 20 jan. 2018 
25 A música esteve presente nas turnês Blond Ambition (1990), The Girlie Show (1993), Re-Inveiton (2004), 

Sticky and Sweet (2008-09), MDNA (2012) Rebel Heart (2015-16), além de ter sido a primeira das seis músicas 

performadas pela cantora no Super Bowl XLVI Halftime Show em 2012.  
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vogguing26.  O videoclipe em preto-e-branco traz Madonna dançando vogue com dançarinos 

prominentes da cena ballroom (inclundo dois membros da House of Xtravaganza: Luis 

Xtravaganza Chamacho e Jose Gutierrez Xtravaganza) em um cenário estilo Art-Deco. Em 

1999, a MTV elegeu o videoclipe como o segundo melhor de todos os tempos27. 

Com o hype experimentado pela cultura drag na mídia, Rupaul reinventou sua imagem 

em seu primeiro álbum, Supermodel Of The World, de 1993. Como reflexo de sua experiência 

na cena drag de Nova York, Rupaul foi abandonando definitivamente o estilo genderfuck e se 

inspirado em figuras femininas da moda, como as top models Naomi Campbell e Linda 

Evangelista. Rupaul foi se afastando de sua imagem subversiva e contestadora para algo menos 

agressivo, mais comercial ao adotar uma imagem que neutralizasse qualquer ameaça à 

heteronormatividade. 

A palavra de ordem era “realismo”, ou o que eu categorizo como “personificação 

feminina” em sua forma mais pura: o desejo com esse tipo de drag é parecer o mais 

possível passível de ser uma mulher cisgênero. RuPaul subitamente mudou sua 

imagem de “Punk drag” para “black hooker drag” (apresentando uma linda ilusão 

feminina trajada em trajes reveladores e baratos) e aprendeu como se misturar melhor 

com as outras queens através de uma aproximação mais próxima da feminilidade e 

um abandono de sua abordagem genderfuck de sua drag. (DAVENPORT, 2017, p. 

160, tradução nossa) 

 

 

Com Supermodel Of The World, Rupaul ganhou fama internacional, se tornando a drag 

queen mais notória da cena drag de Nova York dessa geração. A música título do álbum, em 

que cita as modelos que as inspiraram na letra, ganhou certificado de ouro nos Estados Unidos28, 

entrou no top 40 da parada musical do Reino Unido. No ano seguinte, um dueto da drag queen 

com Elton John lhe rendeu uma entrada no top 10 do mesmo chart. Seu trabalho na música lhe 

rendeu uma participação no MTV Music Video Awards de 1993 e uma performance no BRIT 

Awards de 1994 ao lado de Elton John. 

 

Figura 02: Rupaul na campanha para a marca de cosméticos MAC. 

                                                           
26 YouTube. Disponível em: < https://youtu.be/lTaXtWWR16A>. Acesso em 20 jan. 2018 
27 Rock On The Net. Disponível em: <https://goo.gl/z1R7jZ>. Acesso em 20 jan. 2018 
28 Wikipedia. Disponível em: < https://goo.gl/oUNV1H>. Acesso em 20 jan. 2018 
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Disponível em: < https://goo.gl/RAUaRX>. Acesso em 20 jan. 2018 

  

Em 1996 se tornou a primeira drag queen da história a estrelar uma campanha massiva 

de cosméticos ao se tornar garota propaganda da MAC Cosmetics, além de ganhar o seu próprio 

talk show e programa de rádio. Rupaul também trabalhou em filmes como Para Wong Foo, 

Obrigado Por Tudo e em séries de televisão como Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, tendo dado 

continuidade à sua carreira de cantora e modelo nos anos seguintes.  

 

2.2 DRAG NO BRASIL 

 

Como em todo ocidente, a figura da drag queen no Brasil foi bastante influenciada e 

moldada com a popularidade experimentada pela cultura drag de Nova York na mídia nos anos 

90 (BALZER, 2005), transformando uma imagem construída décadas antes pelas condições 

políticas do país. Contudo a notoriedade desses artistas começou algumas décadas antes.  

O “fazer” drag extrapolou a ganhou consciência pública em bailes de carnaval (GREEN, 

1999). Durante os dias dessa tradicional festividade, é comum que homens heterossexuais 

transgridam os códigos de masculinidade, travestindo-se ao adotar vestimentas e outros 

elementos normalmente relacionados à feminilidade. Essa quebra dos papéis de gênero, no 

entanto, é apenas temporária e muitas vezes considerada depreciativa pela apresentação de uma 

figura caricatural. Para além das distorções possibilitadas pela “fantasia de mulher”, o carnaval 
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era um momento onde LGBTQ+ podiam se fazer visíveis através de concursos de fantasia em 

bailes de carnaval. “Um exemplo foi João Francisco dos Santos, ícone da marginalidade 

carioca, que, em 1938, vence o concurso com sua fantasia de morcego com lantejoulas e passa 

a ser conhecida como Madame Satã” (BORTOLOZZI, 2015, p. 132). 

As primeiras drag queens famosas no Brasil surgiram por volta da década de 1960, 

vindas de casas noturnas voltadas para o público gay situadas em grandes centros urbanos com 

vida noturna (como Rio de Janeiro e São Paulo). Artistas como Rogéria passaram a estrelar 

produções teatrais para grandes públicos. O termo e o entendimento de drag no entanto era 

bastante limitado. “Naquele tempo, pessoas como Rogéria eram chamados de travestis” 

(Balzer, 2005, p. 120) e tomavam hormônios buscando uma aparência mais feminina. 

 O golpe seguido de uma ditadura militar de mais de vinte anos reprimiu extremamente 

a comunidade LGBT, uma vez que representava uma ameaça para a “moral da família 

brasileira”. Espetáculos com “travestis” foram proibidos no teatro e na televisão e muitos 

homossexuais e travestis foram presos por terem aparência feminina, ou, como Rogéria, saíram 

do país. Diante desse cenário de opressão, os integrantes dessa subcultura passaram a ser 

extremamente marginalizados, tendo a prostituição como uma das poucas opções para ganhar 

a vida, associando a imagem da travesti ao crime e ao trabalho sexual. 

No começo dos anos 80 e quase no final da ditadura, em cidades brasileiras como São 

Paulo e Rio de Janeiro, mais de 5.000 travestis viviam da prostituição (Penteado 

1980:2, Oliveira 1995:92). Para atrair mais cliente ‘bissexuais’ ou ‘gays não 

assumidos’, além das razões pessoas, eles transformavam seus corpos com hormônios 

femininos e injetando silicone industrial (Balzer, 2005, p 121, tradução nossa). 

 

Foi também nos anos 80, que Rogéria retornou ao Brasil. Com a estigmatização da 

palavra “travesti”, Rogéria se desassociou da imagem desse grupo de pessoas e passou a se 

definir como “transformista”, termo que tinha o objetivo de desvincular a imagem de artistas 

que trabalhavam travestidos da condição marginalizada das travestis. O termo higienizador 

ganhou bastante notoriedade e por estar desassociado à prostituição e crime, causou um novo 

tipo de consciência pública acerca desses artistas.  

As agora “transformistas” ocuparam espaço na mídia em programas como o show de 

calouros de Sílvio Santos29, que os apresenta como homens que trabalham como artistas 

noturnos. A sexualidade desses artistas geralmente é abordada de forma indireta, através de 

                                                           
29 Youtube. Disponível em: <https://youtu.be/ymcramoXRRM>. Acesso em 20 jan. 2018 
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piadas e perguntas que tem como objetivo arrancar o riso da plateia. Nesse momento surgem 

figuras públicas como Jorge Lafond, ator e comediante que se tornou conhecido no humorístico 

A Praça é Nossa, travestido de Vera Verão, personagem que interpretou por mais de uma 

década. 

Com um estudo da representação e estilização dos corpos queer nas telenovelas 

brasileiras, Bravo (2016) observa que o corpo queer na televisão é uma imagem ausente de 

qualquer tipo de ideologia. “O corpo queer torna-se um recurso estilístico transgressor para a 

narrativa telenovelística e sua apropriação, quase sempre hiperbolicamente humorada, é um 

fenômeno midiático” (BRAVO, 2016, p. 56). Apesar de seu estudo ser focado em telenovelas, 

é possível observar que o queer encontrou espaço na televisão através do humor não só nas 

telenovelas, mas também em diversos humorísticos e programas de auditório, representação 

que definida por Moreno (1995), como “gay clown”, figuras desmunhecadas, de vestes 

espalhafatosas, voz em tom de falsete que andam como em uma passarela. 

 

Figuras 03 e 04: Isabelita dos Patins com Fernando Henrique Cardoso e Sarita em 

Explode Coração 

  

Disponível em: <https://goo.gl/JA5aYf>; <https://goo.gl/8UW3rA>. Acesso em 20 

jan. 2018 

 

Em meio a uma série de representações queer na mídia, uma em especial chamou 

atenção da sociedade brasileira nos anos 1990: a personagem Sarita Vitti da novela Explode 

Coração, levada ao ar entre 1995 e 1996 pela Rede Globo. A personagem foi inspirada na drag 

queen Isabelita dos Patins, que se tornou nacionalmente famosa após aparecer nas capas de 

jornais do Brasil inteiro ao lado do então candidato a Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso ao cruzar com o político na Avenida Atlântica em 1993. A drag queen foi 

contatada pela autora da novela, Glória Perez, para a construção da personagem, porém o 

resultado não foi bem recebido na comunidade LGBTQ+.  
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Apesar da personagem ser parte do núcleo cômico da novela, em sua primeira cena, 

Sarita dá um soco em um outro personagem que a chama de “fresco30”, demonstrando que não 

estava em cena para ser motivo de riso fácil. O descontentamento de militantes LGBTQ+ se 

deve pelo fato de Sarita adotar uma identidade feminina no dia-a-dia ao mesmo tempo que se 

apresentava em shows noturnos como drag queen, o que causaria uma confusão entre 

identidades queer no público massivo que assistia a novela. Para a militância, o folhetim criou 

uma caricatura da cultura drag ao retratá-la como identidade de gênero: “Do jeito que está, não 

se sabe se é um travesti ou uma 'drag queen'. Parece uma bicha principiante, que ainda se 

incomoda com piadas. A gente já tira isso de letra31”, disse a drag Laura de Vison em entrevista 

para Folha de S. Paulo. Na mesma entrevista, Isabelita dos Patins desaprova a representação da 

cultura drag: “Não fico 24 horas de patins e cílios postiços. No meu prédio, sou o 'seu' Jorge”. 

Em defesa da personagem, Floriano Peixoto, ator que deu vida à Sarita, justificou que o 

objetivo era abordar o limite entre masculino e feminino e não defini-la como drag queen ou 

travesti. A indefinição, segundo Floriano, se deu por medo de que a personagem sofresse 

rejeição do público caso fosse abertamente travesti32: “O Brasil não é igual à zona sul do Rio 

de Janeiro, onde tudo é assimilado rapidamente. Até agora, não houve sequer menção à vida 

amorosa ou sexual de Sarita, porque tudo tem que ser feito aos poucos”. 

A partir do caso da personagem, Bortolozzi (2015) traça rotas de investigação da arte 

transformista no Brasil, questionando as categorizações “transformista”, “travesti”, 

“transexual” e “homossexual” como identidades isoladas. O autor propõe que é possível que 

essas identidades coexistam através da subjetividade dos sujeitos. O apontamento de Bortolozzi 

vai ao encontro com um cenário queer brasileiro décadas antes, quando não existia 

diferenciação entre travesti e transformista e o termo drag queen sequer havia sido “importado”. 

Dessa forma, as diferentes categorizações ressaltam uma tendência de diferentes tipificações 

do sujeito queer a partir da década de 1980, quando Rogéria passou a adotar o termo 

“transformista” como forma de distinguir o artista da identidade travesti. É importante também 

ressaltar que mesmo que seja possível que pessoas com identidades de gênero variadas possam 

ser drag queens, não foi a intenção de Sarita. Explode Coração não se posicionou e manteve a 

personagem no armário por questões políticas, criando um “pastiche” queer para consumo 

massivo. 

                                                           
30 Adjetivo pejorativo atribuído a homossexuais. 
31 A Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://goo.gl/3h9o5e>. Acesso em 20 jan. 2018 
32 A Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://goo.gl/GZxFn5>. Acesso em 20 jan. 2018 
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Como já dito anteriormente, a ascensão midiática da cultura drag de Nova York nos 

anos 90 chegou com força no Brasil. Nessa década muitas drag queens nova-iorquinas vieram 

para o Brasil e vice-versa, criando uma ponte cultural entre os dois lugares. Rupaul também se 

tornou popular no Brasil nessa década, ajudando a popularizar o termo “drag queen”. Nessa 

época ele emplacou a música “House Of Love” (do seu álbum Supermodel of The World) na 

trilha sonora da novela Sonho Meu, de 1994. Além disso, em 1996, Rupaul fez uma 

apresentação histórica no Rio de Janeiro em época de carnaval. O evento, que ficou conhecido 

como Rupaul In Rio “firmou de uma vez só vínculos indissolúveis e incontestáveis entre cultura 

club, cena gay, diversão desencanada, povo fashion, artistas, descolados e, de sobra, o Carnaval 

carioca.”33.  

Em paralelo à narrativa midiática da figura da drag queen, a própria subcultura drag 

presente em grandes centros urbanos do Brasil também se adaptou ao fenômeno midiático 

estrangeiro, introduzindo novas estéticas e referências musicais para esses artistas. Carregadas 

dessas novas referências, novas figuras ganharam notoriedade na cena noturna do Rio e São 

Paulo, como Marcia Pantera, drag queen conhecida como a precursora do “bate-cabelo34” no 

Brasil.  

Enquanto transformistas tradicionais cantavam músicas românticas imitando divas 

brasileiras famosas como Carmen Miranda ou Elis Regina, as drag queens 

transformistas geralmente dublavam música dance internacional e alguns imitavam 

loiras conhecidas, como Xuxa ou a atriz norte americana Michelle Pfeiffer, com 

roupas de látex estilo Mulher Gato em Batman 3. (BALZER, 2005, p. 122, tradução 

nossa). 

 

 Como pode ser observado, as trocas entre a cultura drag de Nova York catalogadas por 

Balzer (2005) influenciaram na assimilação de uma série de práticas que foram incorporadas 

na construção da identidade das drag queens brasileiras daquele momento histórico. Essa 

dinâmica, no entanto, não teve tenta influência com a abordagem da figura da drag queen na 

mídia brasileira. O que existiu foi a assimilação de uma midiatização de uma cultura 

estrangeira por atores locais, resultando em uma hibridização das referências na cultura drag.  

De fato, Rupaul ganhou notoriedade na mídia brasileira e isso por si só já representa a 

assimilação de uma cultura estrangeira, no entanto isso não representou um elemento novo na 

consciência pública. Já existia uma poderosa narrativa midiática da “travesti”, e, posteriormente 

                                                           
33 Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://goo.gl/6sZPwq>. Acesso em 20 jan. 2018. 
34 Movimento de dança que consiste em girar a cabeça de forma frenética, transmitindo sua energia para o 

público. 
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da “transformista” sendo desenvolvida há décadas na mídia brasileira e essa abordagem não foi 

deixada de lado com a ascensão da cultura drag estrangeira. Sendo assim, toda a influência da 

cultura drag nova-iorquina na mídia brasileira foi indireta, uma vez que foi “interpretada” a 

partir de um entendimento local do que aquilo representava, produzindo um novo sentido. 

 

2.3 RUPAUL’S DRAG RACE 

 

Mesmo com toda a exposição nos anos 1990 nos anos 2000, Rupaul encontrou cada vez 

menos espaço no mainstream, tendo lançado apenas um álbum entre 1998 e 2008, além de ter 

acumulado poucas participações na TV, se comparado com a década anterior. Em 2009, Rupaul 

parecia ser uma figura nostálgica quando lançou RuPaul's Drag Race, reality show de 

competição produzido pela produtora World Of Wonders. Exibido pela Logo35 entre de 2009 e 

2016 e atualmente pela Vh1, o programa tem Rupaul como figura central (MORAES, 2015), 

que desempenha papel de mentor e fonte de inspiração para o conteúdo do programa, um reality 

show de competição que busca a próxima drag queen “superstar”. 

No programa, que possui onze temporadas regulares e mais quatro edições “All Stars” 

(que conta com competidoras de edições passadas), drag queens são submetidas a diversos 

desafios em que elas precisarão provar os mais diferentes talentos que tornaram Rupaul célebre, 

como costura, maquiagem, atuação, canto e comédia.  Além disso, cada episódio conta com um 

desfile temático na passarela principal, quando as competidoras são julgadas pelo desempenho 

por um júri. No final, as duas drags que se saíram pior nos desafios são submetidas à dublagem 

de uma música previamente escolhida, quando deverão “dublar por suas vidas”, sendo uma 

delas eliminada ao final de cada episódio. No final de cada temporada uma das drag queens 

vence o programa e é nomeada “the next drag superstar”, ganhando um prêmio em dinheiro, 

mas principalmente, a exposição que o programa proporciona. 

O sucesso do projeto, no entanto, não veio da noite para o dia. Com uma primeira 

temporada bastante precária do ponto de vista técnico e orçamentário36, o programa foi 

aumentando a sua popularidade gradativamente temporada após temporada. Mesmo indo ao ar 

                                                           
35 Canal pertencente à Viacom Media Networks, a Logo foi até 2012 um canal com conteúdo voltado para a 

comunidade LGBTQI, sendo atualmente voltado para estilos de vida em geral. 
36 A primeira temporada de Rupaul’s Drag Race foi reprisada em 2013 pela LogoTV com o título de The Lost 

Season Ruvealed, enfatizando o fato de ser a menor temporada de todas. Wikipédia. Disponível em: 

<https://goo.gl/6yiErP>. Acesso em 20 jan. 2018 
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em um canal de televisão extremamente segmentado (Logo era um canal a cabo pequeno e 

consideravelmente novo naquele momento) se aventurando um oceano de opções de conteúdo 

na televisão estadunidense. É entro desse contexto que é necessário entender o sucesso do 

programa, que apesar de nunca ter anotado grandes índices de audiência, se tornou um 

importante produto midiático para um nicho de consumidores. 

 

Figura 05: Cartaz da primeira temporada de Rupaul’s Drag Race 

 

Disponível em: <https://goo.gl/6p83Hq>. Acesso em 20 ago. 2018 

 

No começo, Drag Race foi se destacando no catálogo do próprio canal. A segunda 

temporada, exibida em 2010, bateu o recorde de streamings da plataforma da Logo37, 

acumulando 9,8 milhões ao final da temporada. Na quinta edição, em 2013, a estreia atingiu 

1,3 milhões de espectadores, aumentando em 136% as atividades relacionadas ao show em 

redes sociais, se tornando a première mais assistida do canal até então38. Em 2017, após a 

exibição da segunda temporada All Stars, a Viacom anunciou que a partir de então as novas 

edições seriam levadas ao ar pela Vh1 com o intuito de reforçar a marca do show em um canal 

maior e mais conhecido39. O acontecimento veio após Rupaul ser eleito uma das 100 pessoas 

                                                           
37 TV By The Numbers. Disponível em: <https://goo.gl/PUo2VB>. Acesso em 20 jan. 2018 
38 World Of Wonder. Disponível em: <https://goo.gl/Ca4Ytj>. Acesso em 20 jan. 2018 
39 Deadline. Disponível em: <https://goo.gl/YkF7Sp>. Acesso em 20 jan. 2018 
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mais influentes de 2017 pela revista Time40 poucos meses após ter ganho o Emmy de Outstading 

Host for a Reality or Reality-Competition, prêmio que voltou a receber no ano seguinte, junto 

com mais seis indicações para o programa41. 

Desde então, diversas pesquisas já exploraram o potencial do programa e seu papel na 

construção de uma representação do queer e da figura da drag na mídia (MORAES, 2015; 

LANG ET AL, 2015; VAN KESSEL, 2016; CASTELLANO; MACHADO, 2017; REIS E 

FERREIRA, 2017; BRENNAN, 2017; GUDELUNAS, 2017) e suas implicações culturais, 

políticas e sociais (EDGAR, 2011; SIMMONS, 2013; SANTOS, 2015; GONZÁLEZ E 

CAVAZOS, 2016; O’HALLORAN, 2017; WITWORTH, 2017;). 

O programa abre mão da narrativa subversiva do camp, adaptando-o a uma demanda 

consumista (LANG ET AL, 2015), assim como Rupaul fez nos anos 90. Valendo-se da metáfora 

da busca no feminino para reforçar a narrativa da metamorfose drag (GONZÁLEZ E 

CAVAZOS, 2016), o programa busca um tom cômico e positivista, resgatando uma série de 

“bordões” e práticas já incorporadas anteriormente pelo mainstream por produtos midiáticos. É 

o caso do desafio de “leitura”. Conhecida como a arte do insulto, a prática se tornou conhecida 

após ser retratada no documentário Paris Is Burning, trazendo para a cultura popular uma série 

de expressões próprias da cultura drag (SIMMONS, 2013). 

Além disso, também existe o levantamento de questões que tangem a comunidade 

LGBTQ+, como casamento gay, intolerância e HIV. Essa combinação levemente engajada com 

o entretenimento foi a fórmula para o sucesso e popularização da série. Por ser um programa 

feito por grupo marginalizado de pessoas, é inegável que RPDR cumpre um papel social 

importante na representação do queer, no entanto é importante atentar às estruturas que o 

programa impõe, moldando o imaginário de seus espectadores sobre uma gama de discussões 

políticas, uma vez que deliberadamente ignora uma série de questões presentes na comunidade 

LGBTQ+, como por exemplo a não presença de mulheres no programa (com a exceção da 

jurada Michelle Visage). Apesar de lésbicas e mulheres transexuais integrarem a comunidade 

LGBTQ+ e do trabalho precursor de feministas nos estudos de gênero que se permitiu pensar 

uma teoria queer, Rupaul não acha que exista espaço para mulheres competirem em seu reality 

show. Em toda a história do programa, apenas uma participante entrou no programa sendo 

assumidamente transexual. Peppermint integrou o elenco da nona temporada, exibida em 2017. 

                                                           
40 Time. Disponível em: <https://goo.gl/GKWYVT>. Acesso em 20 jan. 2018 
41 Imdb. Disponível em: <https://goo.gl/HLK2r9>. Acesso em 20 jan. 2018 
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No ano anterior, ao ser questionado no Twitter quando iria passar a aceitar mulheres 

participando do programa, Rupaul respondeu “Esse show já existe, se chama #MissUniverse”42. 

Do mesmo modo, é importante pensar como a representação da drag foi impactando a 

forma como esses artistas se expressam através de suas drags. As participantes precisam 

demonstrar diferentes tipos de talento como atuar, cantar e dançar em desafios que variam de 

temporada a temporada, mas que foi, com o passar dos anos, foi estabelecendo uma série de 

precedentes que passou moldar as expectativas do que se esperar de uma participante do 

programa. Um exemplo é a forma como, depois de algumas temporadas, o próprio programa, 

através do questionamento dos jurados e, também, de depoimentos de participantes, passou a 

não tolerar drag queens que vão competir sem saber costurar, uma vez que já é sabido toda 

temporada ter pelo menos um episódio com desafio de costura. 

Da mesma forma que a cobrança de habilidades, existe também uma cobrança de 

adequação estética com a justificativa de que são defeitos que precisam ser trabalhados para 

elevar a qualidade de seu trabalho. No entanto as críticas são sempre no sentido de levar esses 

artistas para uma performance mais feminina, não reconhecendo a complexidade de 

performances drags possíveis, limitando a meros binarismos (EDGAR, 2011), esvaziando o 

caráter político da drag queen. 

Sendo assim, ao mesmo tempo que foi se popularizando, RPDR passou a identificar os 

elementos bem sucedidos em seu formato, buscando reforçá-los cada vez mais. Isso impôs um 

sistema mais rigoroso de avaliação no decorrer das temporadas, o que foi denotando uma certa 

“adequação” das participantes à proposta do programa ao mesmo tempo que foi educando o seu 

público através de uma representação limitada e controlada da cultura queer. 

O programa tornou-se a principal referência da cultura drag, tendo expandido suas áreas 

de atuação para outros empreendimentos. Werq The World Tour, turnê com ex-participantes do 

programa que já percorreu países da América no Norte, Europa e América Latina, incluindo 

quatro datas no Brasil. Em 2018 acontecerá a quarta edição da Rupaul’s DragCon em Los 

Angeles (e a segunda edição em Nova York). No evento, fãs do programa têm a oportunidade 

de conhecer suas participantes favoritas em seus estandes, além de uma programação com 

eventos como uma Master Class de “Reading” com Jasmine Masters, mesas de debate com 

temáticas que variam de “Miss Simpatias” até “Queens de Porto Rico”. A produtora de RPDR, 

                                                           
42 Twitter: <https://goo.gl/HKSbVo>. Acesso em 20 jan. 2018 
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World Of Wonders também vem investindo em programas para o seu canal no YouTube e mais 

recentemente para o seu serviço pago de streaming, o WOW Presents Plus. La é possível 

encontrar programas com drag queens que se destacaram no programa, como Jinkx Monsoon, 

Alaska Thunderfuck, Bob The Drag Queen e Detox. 

 Ex-participantes passaram a ocupar também espaços fora do universo criado em torno 

do programa, participando de séries, filmes, outros reality e outros produtos midiáticos. Desde 

que participaram de RPDR, as ex-participantes Shangela Laquifa e Willam Belli já acumularam 

participações em séries como Bones, Glee, Community e The New Normal. Em reality shows, 

se destaca a participação de Courtney Act no programa de namoro da MTV UK Single AF e 

posteriormente no Celebrity Big Brother UK. A vencedora da sétima temporada Violet Chachki 

tem galgado uma carreira como modelo, sendo a primeira drag queen a estrelar uma campanha 

de lingeries, além de ter encerrado o desfile da grife Moschino na Semana de Moda de Milão. 

Muitas ex-participantes também se lançaram na carreira musical, sendo Adore Delano a mais 

bem sucedida por ser a única além de Rupaul (nos anos 90) a ter entrado em charts oficiais da 

Billboard com seu álbum de estreia, “Till Death Do Us Party” no ano de 2014, sendo seguida 

por outras drag queens como Alaska Thunderfuck. 

 

2.3.1 CONSUMO DA CULTURA DRAG NA CULTURA DIGITAL 

Novas tecnologias que transformam os meios de comunicação, reestruturando a vida 

social e o trabalho surgem constantemente em uma sociedade pós-industrial. Através do 

desenvolvimento de novos modelos de disseminação de informação, Mc Luhan (1974) discute 

facilidade e rapidez dos meios de comunicação através de invenções como a televisão e o 

telefone.  Pelo meio do conceito de aldeia global, o autor aponta como a informação transmitida 

pelos meios eletrônicos desfaz de forma virtual as fronteiras geográficas. Através da supressão 

de uma antes fragmentação espacial através das novas formas de comunicação à distância, 

tornou-se possível que eventos ocorridos em diferentes partes do mundo se refletissem em 

múltiplos lugares. 

Como já dito anteriormente, a ascensão midiática da cultura drag de Nova York nos 

anos 90 chegou com força no Brasil. As trocas simbólicas observadas acima entre a cultura 

drag de Nova York e do Brasil durante os anos 90 e 00 demonstra, de maneira geral, a existência 

de uma rede de relações própria de uma sociedade em rede, sendo fruto do que Castells (1999) 
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define como um novo momento histórico, a era da informação. Nesse tempo, as relações sociais 

são estabelecidas pela informação e sua a competência para o processamento de conhecimentos, 

linguagens, usos, percepções sensoriais específicas, o que pode vir a proporcionar a modulação 

e construção de novos significados dentro de subculturas locais. 

Nessa perspectiva, as consequências desta nova forma de lidar com os processos de 

comunicação se tornam ainda mais potentes e imediatas com a ascensão da cultura digital. Cabe 

ressaltar que, apesar de importante, a Internet apenas potencializa a rede, não sendo objetivo 

dessa pesquisa enfatizar o contexto tecnológico em detrimento de outros fatores, “dado que a 

tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas 

ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 1999, p. 43).  

Por conseguinte, é possível entender que a partir do momento que tecnologia e sociedade 

não se dissociam um do outro, a cultura drag, dinâmica como qualquer fenômeno social, não 

pode ser entendida atualmente por uma visão datada, sendo portanto necessário buscar uma 

compreensão atualizada da cultura drag em um contexto brasileiro a partir do fenômeno 

midiático do programa Rupaul’s Drag Race. 

Datando de 2005, a pesquisa de Balzer sobre as trocas culturais entre drags de Nova 

York e Rio de Janeiro se situa há mais de uma década e, como consequência anterior ao reality 

show produzido e apresentado por Rupaul e seu impacto. Além de não abarcar uma série de 

fenômenos das constantes mudanças nas formas de comunicação proporcionados pela cultura 

digital, que desempenha um papel cada vez mais potente dentro um contexto de sociedade em 

rede. Por conseguinte, é possível entender que a partir do momento que tecnologia e sociedade 

não se dissociam um do outro, a cultura drag, dinâmica como qualquer fenômeno social, não 

pode ser entendida atualmente por uma visão datada, sendo portanto necessário buscar uma 

compreensão atualizada em um contexto brasileiro a partir do fenômeno midiático do programa.  

Produto televisivo, Rupaul’s Drag Race foi exibido até sua quarta temporada pelo canal 

a cabo VH1. As temporadas cinco e seis não ganharam exibição em nenhum canal, até que em 

2015, o canal Multishow exibiu sétima temporada do reality. Em 2017, o canal Comedy Central 

exibiu a oitava temporada. No entanto nenhuma dessas exibições teve tanta repercussão quanto 

a disponibilização das temporadas do programa no catálogo brasileiro da Netflix. Em 2013 a 

plataforma disponibilizou a quatro primeiras temporadas de Rupaul’s Drag Race43, dividindo 

                                                           
43 Café de Ideias. Disponível em: < https://goo.gl/qYFt72>. Acesso em 20 jan. 2018 
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atualmente os direitos autorais e sendo a segunda janela de lançamento no Brasil, depois da 

exibição inédita no Comedy Central. 

Apesar de não liberar dados de audiência, essa pesquisa entende que a Netflix 

desempenhou um importante papel na popularização do reality show, onde já ocupou diversas 

vezes a aba “em alta”, que representa os conteúdos mais consumidos na plataforma, uma vez 

que se relaciona diretamente com o espaço em que o programa criou um público fiel no Brasil: 

a Internet. Desde antes da aquisição dos direitos pela empresa, observa-se o surgimento de 

comunidades digitais dedicadas a disponibilizar links para download dos episódios e até mesmo 

serviço de legendagem em português, como a página do Facebook All Rupaul44 e o blog Fuzzco 

News45, uma vez que a distribuição pela Netflix (até então responsável por introduzir o 

programa para novos públicos), era bastante problemática. Uma vez que o programa foi 

adquirido para exibição em canais a cabo, a Netflix era tida como uma segunda janela de 

exibição, disponibilizando os episódios com um considerável atraso (muitas vezes com uma 

diferença de um ano ou mais da exibição original nos Estados Unidos). Em 2019 essa situação 

mudou, quando a empresa adquiriu o catálogo completo do programa (incluindo seus derivados, 

como Untucked e All Stars) e passou a liberar os episódios da então temporada atual (a 11ª 

temporada) com apenas uma semana de atraso em relação à exibição nos Estados Unidos46. 

Os hábitos de consumo pirata em ambiente das redes digitais são característicos da 

expansão do consumo de conteúdo em um contexto de convergência midiática (JENKINS, 

2009). Esse conceito diz respeito aos novos fluxos de consumo através da múltiplos suportes 

midiáticos, como tablets, celulares, notebooks, computadores e smart tvs, causando um 

comportamento migratório de consumidores entre diferentes telas. Segundo indica Jenkins, a 

convergência midiática prevê em seu fluxo uma participação ativa dos consumidores em relação 

aos produtos, dispersando, dessa forma seu consumo através do leque de possibilidades em 

busca de expandir suas experiências em relação aos conteúdos, se estabelecendo não só como 

um processo de consumo, mas também de transformação cultural e social. 

De acordo com o autor, reality shows se tornaram um dos primeiros gêneros televisivos 

que integrou a convergência das mídias em seus processos, ao incentivar a participação de seus 

espectadores a interagir através de ferramentas como o voto popular, por exemplo. No contexto 

de Rupaul’s Drag Race, num programa televisivo segmentado, é importante ressaltar que 

                                                           
44 Facebook. Disponível em: < https://goo.gl/1rVqqt>. Acesso em 20 jan. 2018 
45 Fuzzco News. Disponível em: < https://goo.gl/1ZhZRJ>. Acesso em 20 jan. 2018 
46 UOL. Disponível em: < https://tinyurl.com/y432lgbx>. Acesso em 10 jul. 2019 
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Jenkins aponta o potencial do surgimento de comunidades de gosto a partir de espectadores que 

se identificam mais profundamente com o universo abordados, o que reforça a observação do 

surgimento de grupos brasileiros dedicados a disponibilizar o programa com legendas em 

português, o que iniciou o seu processo de popularização para um determinado nicho de 

consumidores. 

Nesse sentido, o discurso institucional da Netflix é cúmplice com hábitos de consumo 

pirata. Segundo a empresa, foi graças ao consumo ilegal que um público acostumado a ver 

conteúdo na internet foi se desenvolvendo47. Além disso, os downloads ilegais em sites de 

torrent são monitorados como forma de se escolher filmes e séries48 pela plataforma. 

 Falar sobre estes assuntos é, portanto, falar também sobre os terrenos e contextos que 

os tornaram possíveis, trazendo à tona a cultura fandom em um contexto digital e sua relação 

com o consumo de Rupaul’s Drag Race como principal fator potencializador de um possível 

rompimento de um enquadramento midiático da figura a drag queen na década de 2010. 

Consumidores com comportamento aficionados, a figura do fã sofreu historicamente 

uma abordagem pejorativa de seus hábitos, sendo enquadrados pelos primeiros estudos 

dedicados a esse campo como pessoas manipuláveis e desprovidas de senso crítico, como uma 

forma de patologia (JENSON, 1992). Essa personificação foi constantemente reforçada através 

de uma narrativa midiática pejorativa através da representação do comportamento fã no cinema 

e na imprensa, criando uma imagem negativa para o senso comum. 

A imagem estigmatizada do fã como um sujeito que consome de forma passiva e 

histérica só recebeu sua redenção a partir de uma expansão dos estudos culturais britânicos, 

trazendo uma nova visão crítica e mais compreensiva em contraponto às análises doutrinárias 

dominantes (FISKE, 1992) e acompanhando uma crescente valorização do mercado por esse 

tipo de público, considerados agora como “especialistas”. 

O fã ressurge e passa a ser entendido como um tipo de consumidor com a capacidade 

de processar, elaborando práticas e novos sentidos a partir de produtos de circulação massiva. 

Com a capacidade de reinterpretar textos que muitas vezes geram afeto através da identificação, 

a figura do fã passa a ser compreendida como uma poderosa forma de grupos marginalizados 

se expressarem e resistirem às normas opressivas regentes. 

                                                           
47 Tec Mundo. Disponível em: < https://goo.gl/D6QrFZ>. Acesso em 20 jan. 2018 
48 Canal Tech. Disponível em: <https://goo.gl/CBBZB5>. Acesso em 20 jan. 2018 
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Ao alterar os sentidos hegemônicos de entretenimento de massa ou de produtos 

midiáticos, jovens, mulheres e homossexuais manifestariam o seu descontentamento 

com "a vida como ela é", superando sentimentos de subordinação e impotência. 

Eventos e artefatos aparentemente destinados a reproduzir hierarquias tradicionais de 

classe, gênero e raça podem ser reformatados como espaços e narrativas de vivência 

comunitária, igualdade racial e liberdade sexual. (FREIRE FILHO, 2008, p. 86) 

 

Tendo em vista o potencial de identificação e engajamento afetivo de consumidores com 

produtos midiáticos, é possível entender o exponente crescimento do reality show Rupaul’s 

Drag Race não só como produto televisivo, mas também todos as suas derivações dedicadas a 

ampliar a experiência de seus consumidores, como convenções, ex-participantes que investiram 

em carreiras musicais e emplacaram outros trabalhos na mídia como uma forma de expandir a 

experiência desse público em outras esferas de consumo. A partir dos exemplos citados, é 

possível observar que Rupaul’s Drag Race construiu uma forte e crescente zona de influência 

ao redor de um público (MORAES, 2015), um grupo de consumidores que é educado acerca de 

práticas da cultura drag exclusivamente a partir do contato com o programa.  

É possível notar que, pelo formato de competição do programa, que impõe para as 

participantes constante julgamentos acerca de seus desempenhos, gostos e estéticas, existe uma 

assimilação dessa dinâmica por parte de sua audiência, uma vez que cria campos de disputas, 

reproduzidos em grupos de discussões de fãs do programa na internet. No Brasil, o consumo 

do programa também se refletiu na formação de um público fiel. É notável a presença online 

de fãs brasileiros dedicados a discutir os mais variados assuntos que dizem respeito ao universo 

do programa, sobretudo em grupos de Facebook. Nesse sentido, destacam-se Rupaul's 

DragRace Brasil.OFICIAL49, com 74 mil membros e This is not a Rupaul's best friend race 

group, com mais de 100 mil membros50. 

Termo cunhado por Rheingold (1994), as comunidades virtuais podem ser definidas 

como agregados sociais oriundos da internet com o objetivo de discutir determinados assuntos 

em comum a um grupo de pessoas, formando dessa forma uma rede de relações pessoais no 

ciberespaço. Esse agrupamento de pessoas pode ser observado principalmente em sites de redes 

sociais (SRS), que podem ser definidos como um sistema que através de ferramentas limitadas 

e variadas de acordo com as particularidades de cada site, possibilita a criação de um perfil e 

sua articulação com outros usuários que estejam dentro desse mesmo sistema, permitindo 

                                                           
49 Facebook. Disponível em: < https://goo.gl/u2TRMz>. Acesso em 20 jan. 2018 
50 Facebook. Disponível em: < https://goo.gl/qd1D3y>. Acesso em 20 jan. 2018 
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diferentes tipos de trocas entre quem os usufruiu, como o compartilhamento de informações e 

interação de pessoas (BOYD; ELLISON, 2007). É importante destacar que, apesar das SRS se 

darem através de um sistema, não se pode limitar as expressões de grupos sociais através do 

entendimento isolado de suas ferramentas, uma vez que seu uso se dá através da representação 

e apropriação de seus usuários (RECUERO, 2011), sendo, dessa forma, uma consequência de 

uma mediação do computador por atores sociais. 

A dinâmica do consumo de Rupaul’s Drag Race no mainstream implicou uma 

alfabetização de seus espectadores da cultura drag de acordo com o enquadramento proposto 

pelo programa, mas ao mesmo tempo aproximou esses consumidores de contextos que iam 

além da proposta do programa de representar a cultura drag como uma performance feminina 

feita por homens homossexuais e outras problematizações. Nesse sentido, o aparecimento de 

drag queens que fugiam das limitações impostas dentro do próprio programa passaram a 

tencionar a obrigatoriedade de uma performance feminina. Milk, participante da sexta 

temporada que era constantemente criticada por seu estilo nada feminino, tendo sido a primeira 

participante a usar barba em um desafio do programa. Milk foi eliminada cedo, mas conquistou 

muitos espectadores e fãs do programa, que passaram a problematizar a forma como o programa 

buscava representar a cultura drag e levando que na temporada seguinte fosse ao ar um desafio 

temático de barbas.  

Também destaca-se uma polêmica ocorrida na sexta temporada, quando o programa 

levou ao ar um jogo chamado “Female or She-Male”, em que as participantes deveriam 

adivinhar a partir de fotos de partes de corpos se os retratos pertenciam a natural womens 

(Female, as mulheres cisgênero) ou psicologial women (She-Male, no caso do programa, as 

próprias drag queens). A ex-participante e ativista dos direitos de pessoas trans Carmen Carrera 

se mostrou ofendida com a transfobia do programa, uma vez que o termo She-Male é 

considerado pejorativo para a comunidade trans estadunidense. Além disso, Carmen também 

apontou outras abordagens preconceituosas no programa, como o uso da expressão tranny (o 

que em português seria como “traveco”) e o quadro She-Mail, um trocadilho entre Mail e Male.  

Van Kessel (2016) aponta que as discussões em sites de redes sociais tomou dimensões 

tão grandes a partir das controvérsias que, mesmo Rupaul rebatendo as acusações de Carmen, 

reafirmando que o uso dos termos não representava qualquer tipo de envolvimento com a 

comunidade trans, mas, sim, a apropriação do termo em um contexto de cultura drag, a 

produtora do programa decidiu por cortar a gincana do episódio nas exibições seguintes e 
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reformulou o quadro She-Mail, não voltando a utilizar o termo nas temporadas seguintes. 

Segundo a autora, o ocorrido demonstra o impacto das novas formas de consumo de televisão.  

Tendo em vista o ocorrido não só na polêmica com a comunidade trans, mas também 

com o acolhimento dos fãs do programa com a participante Milk, é possível também observar 

que apesar de o programa mostrar um enquadramento limitado da cultura drag, seus 

espectadores e fãs reproduzem padrões assimilados através do consumo de um produto da 

mídia, mas também são consumidores ativos, reinterpretando os significados de seu conteúdo 

e participando de uma transformação da forma como esses artista são representados. 

Ao observar o surgimento de grupos de pessoas afetivamente engajadas em 

comunidades virtuais a discutir cultura drag como fãs de um programa de televisão, é possível 

verificar o surgimento de apropriações do consumo dessas pessoas por atores brasileiros, que 

vão se dedicar a produzir um ambiente nacional para a cultura drag tendo como base todo o 

panorama apresentado por essa pesquisa. Esse grupo de pessoas está diretamente ligada ao 

surgimento de uma nova cena drag a partir de festas em boates que passaram a atrair cada vez 

mais interesse do público mainstrean (CASTELLANO; MACHADO, 2017). 

Entre 2015 e 2017, inúmeras ex-participantes de RPDR já vieram fazer show no Brasil 

nessas festas51 e até mesmo uma versão brasileira do programa foi anunciada em 201752. Além 

disso, pessoas passaram a se “montar” a partir de suas experiências como fãs do programa, 

sendo o caso mais notório da drag queen Pabllo Vittar53. Em entrevista, o artista afirmou: 

Sempre amei tudo que é padrão do universo feminino mas foi só quando assisti ao 

reality RuPaul´s Drag Race pela primeira vez que tive vontade de me montar. Depois 

disso foi um pulo para comprar algumas makes, correr em tutoriais de maquiagem no 

Youtube e me jogar em frente ao espelho. 54 

 

Esses artistas começam sem qualquer vínculo imediato com a cena drag que já 

existente55, buscando aprender os truques da montação em tutoriais no YouTube56 e usando o 

espaço online para expressar sua persona drag através do leque de possibilidades apresentadas 

                                                           
51 G1. Disponível em: <https://goo.gl/4rJpsF>. Acesso em 20 jan. 2018 
52 Omelete. Disponível em: <https://goo.gl/yLCWWh>. Acesso em 20 jan. 2018 
53 Pabllo Vittar é uma drag queen e cantora que passou a ganhar notoriedade a partir de sua participação como 

vocalista da banda do programa “Amor & Sexo”, em 2016. Em 2017, com o lançamento do seu debut álbum “Vai 

Passar Mal”, Pabllo emplacou uma série de sucessos no mainstream, como as músicas K.O., Sua Cara e Corpo 

Sensual. 
54 Imirante. Disponível em: <https://goo.gl/Fhdyqg>. Acesso em 20 jan. 2018 
55 Medium. Disponível em: <https://goo.gl/651Kjk>. Acesso em 27 jul. 2018 
56 Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://goo.gl/3641kw>. Acesso em 27 jul. 2018 
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em Rupaul’s Drag Race com estratégias variadas, como canais no YouTube e sites de redes 

sociais, onde esses artistas buscam criar perfis para o seu “alter-ego” drag para divulgarem o 

seu trabalho, separando assim a drag de seu perfil  pessoal. Levando em conta que a separação 

de perfis nos sites de redes sociais demonstra que a identidade da drag está separada da vida 

social do artista que a incorpora, cabe entender como se dá a que a construção desses valores e 

sua dinâmica em ambiente virtual.  

Entendendo que através dos sites de redes sociais esses artistas têm a possibilidade de 

entrar em contato com pessoas que não frequentam suas cenas locais, mas que possuem um 

interesse pela drag midiática e também a de criar canais de comunicação com o público que 

consome seu trabalho. Essa troca se dará através de uma performance que dialoga com a figura 

da drag na mídia, sobretudo com o público mais propenso a consumir esse tipo de conteúdo: os 

fãs de Rupaul’s Drag Race, criando, dessa forma, um senso de identidade nesses espaços a 

partir da construção da figura da drag queen na mídia e não mais na inserção desses atores na 

subcultura drag local. 

Dentro desse contexto e da emergência de figuras drags locais a partir de uma ascensão 

na cultura digital, destaca-se o surgimento de projetos midiáticos voltados para representação 

da cultura drag local, como Academia de Drags, Drag-se, Unddraged, Invasão Drag e The 

Drag Series, que vão da abordagem através de temas políticos, como Drag-se até a exploração 

do potencial estético do trabalho desses artistas, como The Drag Series57. A visibilidade para 

atores locais a partir do surgimento de uma demanda criada por consumidores da drag midiática 

fez com que os campos de atuação da drag expandissem da tradicional cena noturna para uma 

forte presença em ambientes virtuais. 

                                                           
57 Projeto do fotógrafo Fernando Cysneiros que procura fazer uma cartografia das cenas drags locais através de 

retratos, já tendo fotografado mais de 200 drags por todo o Brasil desde 2016. 
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A proeminência de nomes no mercado musical brasileiro como Pabllo Vittar, Glória 

Groove58, Aretuza Lovi59, Lia Clark60, Kaya Conky61, de produtos como Drag Me As A 

Queen62, primeiro programa da televisão brasileira apresentado por drag queens63 (exibido pelo 

canal a cabo E!), da reformatação do programa Superbonita64, que após 18 anos no ar pelo canal 

pago GNT passou a contar com a drag queen Lorelay Fox em seu casting e do surgimento do 

quadro Bishow65 dentro do programa Amor & Sexo demonstram uma assimilação da cultura 

drag no Brasil pelo mainstream. 

Tendo em vista o campo de análise cada vez mais diverso da cultura drag na mídia 

brasileira, essa pesquisa observa o cenário da música como o campo mais rico de se aprofundar. 

Nesse sentido, a escolha da cantora Pabllo Vittar se deve pela influência que o artista sofreu 

por Rupaul’s Drag Race, mas, sobretudo, pela a dimensão midiática que seu trabalho ganhou, 

o que será aprofundado no terceiro e último capítulo. 

 

 

                                                           
58 Nascido Daniel Garcia, Gloria Groove, é uma cantora, compositora, dubladora, rapper, atriz e drag queen. 

Ganhou notoriedade nacional em 2016 com a faixa Dona, que em menos de três meses, alcançou a marca de um 

milhão de visualizações no Youtube, emplacando outras faixas como Arrasta, Império e Bumbum de Ouro. 

Wikipédia. Disponível em: < https://goo.gl/RF7rB3 >. Acesso em 20 jan.2018 
59 Bruno Nascimento, mais conhecido como Aretuza é um cantor, compositor, drag queen, apresentador, dançarino 

e comediante brasileiro. Em 2016, integrou no elenco da 9ª temporada do programa Amor e Sexo, no qual 

participou do quadro Bishow. Em 2017 assinou contrato com a gravadora Sony Music, lançando em 2018 o seu 

primeiro álbum de estúdio, Mercadinho. Wikipédia. Disponível em: < https://goo.gl/uA4VMo >. Acesso em 20 

jan. 2018 
60 Rhael Lima de Oliveira, mais conhecido como Lia Clark, é um cantor, compositor e drag queen brasileiro. 

Tornou-se nacionalmente conhecido no ano de 2016 ao lançar a música "Trava Trava". Por ser considerada a 

primeira drag queen do universo do funk brasileiro, Lia foi classificada pela imprensa como uma pioneira no 

segmento no país. Wikipédia. Disponível em: < https://goo.gl/dEGejv >. Acesso em 20 jan. 2018 
61 Igor Ferreira, mais conhecido como Kaya é um cantor, compositora e drag queen brasileiro de funk e pop. 

Obteve notoriedade após o lançamento da canção autoral E Aí Bebê em novembro de 2016, viralizando na internet. 

A música atualmente conta com mais de 4 milhões de visualizações. Wikipédia. Disponível em: 

<https://goo.gl/pD2irf >. Acesso em 20 jan. 2018 
62 Nele, todas drag queens com muitos seguidores em seus perfis em sites de redes sociais ajudam mulheres a 

encontrarem a sua diva interior as transformando e as preparando para uma performance vestidas como drag 

queens. O programa é apresentado por Ikaro Kadoshi, Rita Von Hunty e Penelopy Jean. Das três, apenas Ikaro 

Kadoshi já era conhecido antes do hype de Rupaul’s Drag Race, diferente de Penelopy, que ganhou notoriedade 

nos sites de redes sociais com o seu trabalho como sósia de Lady Gaga e Rita, Miss Simpatia de Academia de 

Drags, uma versão brasileira não oficial e de baixo orçamento de RPDR feita para internet. Juntas, as três possuem 

quase 250 mil seguidores em seus perfis em sites de redes sociais. 
63 IG. Disponível em: < https://goo.gl/2LpS4C>. Acesso em 20 jan 2018 
64 Quase duas décadas no ar como um programa de dicas de beleza, o Superbonita foi reformulado para ser um 

reality show de maquiagem artística. Além de Lorelay Fox, o programa conta com a participação de Giovanna 

Ewbank, Karol Conká e Renner Souza. UOL. Disponível em: < https://goo.gl/S7xcii>. Acesso em 20 jan. 2018 
65 Exibido como segmento do programa Amor & Sexo da Rede Globo, o Bishow trazia as drag queens Aretuza 

Lovi, Gloria Groove, Sarah Mitch e Lorelay Fox em uma competição em que deveriam transformar homens héteros 

em drag queens. GShow. Disponível em: < https://goo.gl/6Xei9A >. Acesso em 20 jan. 2018 
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CAPÍTULO 3: O POP PERIFÉRICO E A DRAG QUEEN NA MÚSICA 

 

A música, seja através de suas letras, seja através de sua melodia, pode ser um 

importante catalisador de emoções, possuindo um grande poder de interação com os sujeitos 

dispostos a consumi-la. O ato de ouvir música foi se tornando um hábito de individualidade. 

Seja uma música aleatória na estação de rádio favorita ou uma música de sua escolha no Spotify, 

assim como foi na loja de vinis e CDS. A música também é capaz de despertar diferentes 

sensações. Paz, felicidade, tristeza, angústia, medo, tranquilidade, agitação... o ato de se escutar 

uma música pode ser considerado como um poderoso catalizador e uma forma se colocar no 

mundo. 

Seguindo esta lógica, a música consequentemente possui a capacidade de criar laços de 

identificação com seus consumidores ou não, uma vez que podemos não nos identificar com a 

mensagem ou sonoridade em geral, podendo ser um agente ativo na forma como nos colocamos 

no mundo e construímos nossas identidades. Sendo assim, é impossível não questionar como 

os agentes que mediam a construção de nossos gostos musicais – sobretudo a mídia – interagem 

a fim de se trazer essas identificações. 

A partir da construção desses gostos, guiamos nossas preferências, adotando, como 

efeito, esses hábitos de consumo em estilos de vida. Ao associa-los a uma série de valores e 

capitais subculturais que vão guiar não só suas preferências musicais, mas também pode 

influenciar a estéticas visuais de quem escuta certos tipos de música e até mesmo o consumo 

de outros produtos culturais (tais como livros, filmes, jogos eletrônicos), escolhemos os artistas 

musicais que nos identificamos. Ao fazer isso, estamos sedimentando nossas preferências por 

um recorte midiático que se torna um agente determinante na orientação desse consumo. 

 

3.1 MÚSICA E MERCADO NA ERA DO STREAMING 

Afim de atender demandas étnicas, geográficas, etárias, de gênero e classe, a música 

popular massiva busca se organizar em diferentes segmentos, classificados como gêneros 

musicais, produzindo dessa forma uma variedade mercadológica através do consumo cultural. 

Essa estratégia é definida por Frith (1998) como uma cultura da música popular, que é mediada 

através da cultura do consumo, agente de circulação desses gêneros na mídia. Para ele, a 



60 
 

experiência de se ouvir música está ligada à projeção de uma performance. Ao decidirmos os 

tipos música que gostamos de ouvir, projetamos, através dessas escolhas, uma construção de 

senso de identidade a partir da identificação com determinadas produções culturais. Essa é uma 

experiência que se aplica em qualquer tipo de consumo cultural.  

Sendo assim, quando escolhemos assistir um filme no cinema, quando nos identificamos 

com a letra de uma música, quando nos emocionamos com uma peça teatral ou escolhemos 

uma fotografia para colocar na capa do Facebook, estamos, através do consumo cultural, 

indicando quem nós somos e com o que nos identificamos como indivíduos. Em um contexto 

massivo, a música popular é um dos principais produtos de consumo cultural (TROTTA, 2005), 

sendo comercializada como álbuns, singles, em plataformas digitais, físicas, turnês e muitos 

outros tipos de produtos, tudo após se tornar possível o registro sonoro em uma mídia. “A 

consolidação da música popular como forma principal de comercialização de discos colaborou 

para a sedimentação da música enquanto um bem de consumo, ou seja, um produtor” 

(TROTTA, 2005, p. 184). Sendo assim, o mercado da música, responsável pela sua circulação 

na sociedade de consumo, busca, através da sistematização de categorias de classificação, uma 

forma de distinguir e demarcar as experiências de seus ouvintes, criando diferentes mercados 

internos, sendo esses os gêneros musicais.  

Nesse contexto massivo, é importante pontuar que a identificação de diferentes rótulos 

vai evocar elementos musicais, simbologias e usos particulares de elementos de acordo com 

diferentes classificações. Com um sistema de divisões estilísticas para diferentes tipos de 

sonoridades, o mercado musical é pautado na oferta de diferentes gêneros musicais. Esses 

gêneros vão guiar, através de sua circulação muitas vezes também segmentada, organizar esses 

produtos em diferentes tipos de “prateleiras”. Rock, pop, soul ou rap, essa divisão dá ao 

consumidor uma forma de interpretar e atribuir sentidos a determinados gêneros, estabelecendo 

hierarquias entre diferentes gêneros e sonoridades, que serão determinantes na forma como 

construímos nossos gostos musicais. Dessa forma podemos decidir que, por exemplo, 

preferimos gêneros musicais como rock, soul, jazz e não gostamos de música eletrônica.  

Figura 06 – Divisões por gênero em loja de discos 
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Disponível em: < https://bit.ly/2I8UjNG>. Acesso em 20 mai. 2019. 

 

Essas divisões são visíveis de diferentes formas. Historicamente, era possível observá-

las ao visar uma loja de discos (figura 06), onde os produtos eram organizados em prateleiras 

com diferentes estilos musicais, facilitando quem gosta de rock encontrar não só os trabalhos 

de seus artistas favoritos, mas também em conhecer outros trabalhos que se enquadram nesse 

mesmo gênero musical. Atualmente, é possível identificar claramente essas divisões em 

serviços digitais de música, como a plataforma de streaming Spotify66. A aba “Navegar” revela, 

na modalidade “Gêneros e modalidades”, uma infinidade de gêneros musicais, sendo muito 

deles locais.  

No Brasil, por exemplo, as primeiras divisões a aparecer nessa categoria são “Música 

brasileira”, “funk” e “sertanejo” (figura 07), gêneros locais, também sendo possível encontrar 

generalizações de músicas produzidas por outras culturas, como “música latina”, “arab”, “afro” 

e “música indiana”. Essas divisões serão visibilizadas ou não de acordo com o consumo local 

de cada país. No Spotify Colômbia, diferente do Brasil, o primeiro gênero a aparecer é “Latino” 

(figura 08), demarcando como essas divisões são variáveis de acordo com as culturas locais. 

                                                           
66 Spotify é um serviço de streaming de música, podcast e vídeo que foi lançado oficialmente em 7 de outubro de 

2008. Ele fornece conteúdo protegido de conteúdo provido de restrição de gestão de direitos digitais de gravadoras 

e empresas de mídia. O Spotify é um serviço freemium; com recursos básicos sendo gratuitos com propagandas 

ou limitações, enquanto recursos adicionais, como qualidade de transmissão aprimorada e downloads de música, 

são oferecidos para assinaturas pagas. Desde maio de 2015, o Spotify está disponível para iOS, Android, Windows 

10 Mobile, Boxee, Linux, MeeGo, Microsoft Windows, Openpandora, OS X, Roku, S60 (Symbian), Samsung 

Smart TV, Sonos, HEOS by Denon, PlayStation 4, PlayStation 3, Squeezebox, Telia Digital-tv, TiVo, WD TV, 

webOS e Windows Phone. A versão da plataforma de Streaming para Xbox One só foi lançada em 2017.É o 

serviço de streaming que mais tem programas e aplicativos para todos os dispositivos e sistemas operacionais. 

Disponível em: <https://bit.ly/1ROfyS2>. Acesso em 03 jun. 2019 
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Figura 07 e 08 – Gêneros Spotify Brasil e Spotify Colômbia 

 

Capturas de tela. Acesso em 20 mai. 2019. 

 

Além dos demarcadores culturais, essas divisões também estão em renovação contínua, 

podendo apresentar variações de acordo com datas especiais, como natal, ano novo, Dia 

Internacional da Mulher e Mês do orgulho LGBTQ+ (figura 09). Sendo assim, os critérios de 

categorização musical em plataformas de streaming são dinâmicos.   

 

Figura 09 – Playlists disponíveis no Brasil no mês do orgulho LGBTQ+ 

  

Captura de tela. Acesso em 10 jun. 2019. 

 

 Como resultado das perspectivas apresentadas, essas divisões acabam se transformando 

em um espaço de identificação, mas também em campo de constantes disputas simbólicas e 

hierárquicas, se configurando como uma forma de reconhecimento dos aspectos 
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comunicacionais na música através de uma abordagem mercadológica. A depender da 

conjuntura social e cultural, gêneros musicais estabelecem um ambiente afetivo específicos 

com seus ouvintes, construindo valores e guiando gostos através da experiência do consumo de 

seus ouvintes.  

Ainda ligado ao contexto de como se estrutura o a indústria fonográfica, também é 

necessário contextualizar como se caracteriza a estrutura do mercado fonográfico, sua relação 

com a diversidade cultural na música e como esses gêneros circulam. Nesse sentido, De Marchi 

(2018) aponta dinâmicas do consumo digital da música em relação ao período analógico 

buscando destacar métodos de medição da diversidade cultural.  

É interessante notar que, entre tais mercados, a indústria de discos, ou fonográfica, 

tornou-se um laboratório propício para o desenvolvimento de técnicas de pesquisa 

sobre diversidade cultural. Afinal, trata-se de uma indústria de alcance global, que 

experimenta uma dinâmica intensa de transformação de suas estruturas produtivas, 

além de ser um negócio de cultura que apresenta uma farta (e razoavelmente precisa) 

quantidade de informação sobre o consumo de seus produtos, através de publicações 

informadas pelas associações da própria indústria. (DE MARCHI, 2018, p. 211) 

 

Por diversidade cultural, o autor entende como as discussões políticas acerca da relação 

entre comunicação, cultura e a influência de produtos culturais estrangeiros em culturas locais 

na estrutura de mercado atual. O autor questiona a lógica de que, com a disseminação de bens 

culturais de forma digital, o barateamento com despesas de produção e distribuição resultariam 

no aparecimento de cada vez mais nichos de mercado, o que em tese, faria com que qualquer 

tipo de produto encontrasse o seu consumidor, promovendo uma maior diversidade cultural. 

“Isso é, qualquer consideração sobre os novos intermediários do mercado digital (sites de 

buscas ou seus algoritmos) é sumariamente desconsiderada. Assume-se simplesmente que o 

livre mercado estabelecido pela mudança técnica acarreta muitas opções de consumo” (DE 

MARCHI, 2018, p. 2019). 

Nesse sentido, o autor indica que, apesar de apresentar um novo cenário no mercado de 

comunicação, serviços de streamings como Spotify, Apple Music e Deezer não podem ser 

vistos como uma meio mais diverso que outros modelos de mercado, uma vez que não está 

claro ainda como se deve ser analisado em um contexto em que a tecnologia da informação 

(através dos algoritmos) são os agentes fundamentais na forma como esses produtos vão 

circular nessas plataformas. “Sem os algoritmos das plataformas digitais, não se sabe o que há 

para ouvir e com quem se pode compartilhar o que se ouve Presença nos arquivos dessas 

plataformas não significa estar acessível, legal e praticamente” (DE MARCHI, 2018, p. 221). 
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Sendo assim, essa pesquisa considera que, assim como estratégias de distribuição de 

músicas não mudaram em favor da manutenção de códigos já estabelecidos – a divisão do 

mercado em gêneros musicais – ainda que acessível para produtores independentes, as 

plataformas de consumo digital ainda funcionam em função de uma lógica mercadológica 

global. Dessa forma, em que medida essas plataformas estão interessadas em dar visibilidade 

para produtos culturais marginais? Como os algorítmos se organizam nesses espaços e como 

afetam a circulação de bens culturais. A circulação da música popular periférica na cultura 

digital precisa ser entendida sob essas perspectivas. 

3.2. A REDE POP PERIFÉRICA NO YOUTUBE 

Em busca de uma ferramenta de análise da música popular massiva pelo gênero, Janotti 

Jr (2009) propõe um método em que seja levado em consideração diferentes aspectos: as regras 

econômicas (através de seus direcionamentos e apropriações), semióticas (com suas produções 

de sentido presentes nas produções musicais) e técnicas (no que tange a produção e recepção), 

mas também ressalta a importância de se levar em consideração o agente midiático e seus 

aspectos socioculturais: 

Traçar a genealogia de uma faixa ou de um CD envolve localizar estratégias de 

convenções sonoras (o que se houve), convenções de performance (o que se vê, que 

corpo é configurado no processo auditivo), convenções de mercado (como a música 

popular massiva é embalada) e convenções de sociabilidade (quais valores, gostos e 

afetos são “incorporados” e “excorporados” em determinadas expressões musicais). 

(JANOTTI JR, 2009, p. 192) 

 

Dessa forma, levando em conta que a proposta de Janotti Jr. (2009) é em discutir o 

gênero musical em um contexto de música popular massiva, é necessário se voltar não só para 

os elementos de linguagem presentes na música, mas também para todos os produtos e 

experiências que perpassam por ela. Sendo assim, é preciso levar em conta outros elementos 

para além da música em si e suas categorizações muito vezes já naturalizadas por seus ouvintes. 

Cabe, portanto incluir nessa análise todas as convenções de performance presente no trabalho 

desses artistas. Torna-se, portanto, imprescindível que também sejam consideradas as suas 

construções performáticas e imagéticas para que se possa considerar a experiência musical e 

seu consumo por completo. 

Nesse sentido, o vídeo musical – em especial o videoclipe – se mostra como um 

importante agente na circulação e identificação dos produtos culturais no mercado musical. Ao 

aliar os elementos plásticos e midiáticos da canção à visualidade do videoclipe, Janotti Jr. e 
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Soares (2008) propõem uma metodologia de análise midiática da canção em direção ao 

videoclipe através de conceitos da semiótica e dos estudos culturais. A proposta metodológica 

busca traçar uma genealogia do videoclipe localizando convenções sonoras (o que se escuta), 

de performance (regras e ritualizações entre músicos e público), de mercado (a forma que a 

música é embalada) e sociabilidade (valores e gostos relacionado a determinadas expressões 

musicais) com o objetivo de compreender a forma que essa produção de sentido funciona. Dessa 

forma, os pesquisadores entendem que existem agentes tão importantes quanto a própria música 

no processo de consumo desses produtos, que vão assistir à modulação dos gêneros musicais, 

estreitando relação entre performance e música. 

A partir dessa ideia, o videoclipe se configura como uma importante agente na forma de 

se moldar um gênero musical. Sob o ponto de vista da visualidade, o videoclipe acaba 

tensionando determinadas convenções sonoras, resultando na legitimação ou negação de 

determinadas performances musicais. Como consequência, o videoclipe serve como um 

incremento das convenções de mercado, que vão dar origem à construção de matrizes de 

valores, gostos e afetos em expressões musicais que perpassarão esses produtos.  

Nesse sentido, a utilização de conceitos acerca das canções, dos gêneros musicais e 

das configurações de performance pode empreender numa perspectiva de localização 

de regras econômicas, semióticas, técnicas e formais, e de identificação de certas 

convenções imagéticas, que tensionam os questionamentos e as problemáticas acerca 

do videoclipe na comunicação e cultura contemporâneas. Assim, aliar os elementos 

plásticos/midiáticos da canção aos elementos imagéticos do videoclipe permite ao 

analista a compreensão de como a produção de sentido dos produtos midiáticos passa 

por uma complexa rede sócio-semiótica, caracterizada tanto por elementos 

expressivos das produções comunicacionais quanto por suas configurações como 

expressões das indústrias culturais. (JANOTTI JR; SOARES, 2009, p. 106) 

 

Com base na discussão apresentada e aplicando em um contexto de música popular 

massiva, é do interesse dessa pesquisa refletir acerca de tais conceitos nas experiências do 

consumo musical em contextos locais, mais especificamente, no Brasil. A partir do consumo 

de música no mercado musical brasileiro e mediada pela cultura digital, Pereira de Sá (2017) 

identificou a consolidação de uma rede de música brasileira pop periférica através da análise 

do consumo dos vídeos musicais mais visualizados no YouTube Brasil entre 2012 e 2015. Para 

a pesquisadora, a cultura digital é um agente fundamental no fortalecimento de uma rede 

formada por gêneros musicais locais. Antes balizadas em circuitos distintos por conta da 

circulação limitada pela territorialidade (e seus agentes comerciais), esses gêneros encontram, 

através dos sites de rede social e plataformas como YouTube, a possibilidade de criar diálogos 
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com outros públicos. Dessa forma, o mercado musical deixou de carregar algumas amarras ao 

romper as limitações impostas pela territorialidade do consumo, tornando possível uma 

comunicação maior entre diferentes gêneros localizados, agora organizados também em redes 

digitais.  

Cabe aqui a conceitualização de onde parte o conceito de “pop periférico”. Em sua 

pesquisa, Vladi (2015) utiliza o termo sob ótica do estudo de caso arrocha, analisando práticas 

musicais de como gêneros locais articulam marcas reconhecidas socialmente, a partir de 

articulações locais, nacionais e globais como estratégias de comunicação da música pop 

produzida nas periferias das grandes cidades. A pesquisadora indica que o termo foi 

conceitualizado pelo antropólogo Hermano Vianna. Em entrevista para O Estado S. Paulo, o 

pesquisador indica que a emergência econômica do Brasil que resultou na inclusão de uma nova 

classe média, resultado de uma política pautada pelo consumo e com articulação com a cultura 

digital: 

Ela não é apenas uma transformação econômica. Aconteceu ao mesmo tempo em que 

outras mudanças profundas se processavam. Na cultura, as consequências da 

revolução digital foram imediatas. O modelo de negócios da "indústria cultural", que 

funciona na base do broadcast, poucos-para-muitos, ainda não conseguiu se adaptar 

ao mundo das redes, muitos-para-muitos. Por exemplo, o mundo das gravadoras de 

discos, que comandava o mercado mundial de música popular, praticamente 

desmoronou. Milhares de pequenos estúdios surgiram em todas as periferias. Seus 

produtos são distribuídos via internet e fazem sucesso sem precisar de rádio, imprensa, 

TV. (MARSIGLIA, 2013, O Estado de S. Paulo) 

 

 Trotta (2013) indica a emergência da periferia não só do ponto de vista da ampliação 

do poder de consumo, mas também um reposicionamento dessa periferia no jogo hierárquico 

entre o “dominante” e “dominado”. Forçando um avanço social que se refletiu na representação 

cultural, essa nova classe média renegocia “uma posição para o popular periférico que não 

estigmatize seus gostos e sua posição social” (TROTTA, 2013, p. 171). Esse fenômeno passa 

pode ser observado em fenômenos como Avenida Brasil e Cheias de Charme, novelas com 

temáticas populares, articuladas com a música periférica (o eletroforró das Empreguetes e o 

Pagode do Divino) e uma forte articulação com um consumo tecnológico, sendo símbolos e 

agentes midiáticos de culturas populares.  

As personagens Empreguetes da novela viam a internet como um espaço para 

divulgarem seus trabalhos musicais em Cheias de Charme, resultando no lançamento de 

diversos conteúdos paralelos nesse ambiente, como os videoclipes das canções da novela. Já 

Avenida Brasil se viu influenciada pelo impacto da cultura digital no mercado musical ao 
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escolher uma música que se popularizou no Brasil através de sua viralização de sua versão 

original e na voz de Latino. O gênero da música, coincidentemente, é um sucesso oriundo das 

periferias de Angola, o kuduro. Como esse gênero, é possível observar que diversos “pop 

periféricos” emergiram em diferentes culturas: o reggaeton na América Latina, o hip hop nos 

Estados Unidos, o K-Pop na Coreia e, no Brasil, gêneros musicais nordestinos e o funk carioca.  

A partir da fundamentação das bases do pop periférico e sua relação com a internet, 

Pereira de Sá observa como vídeos musicais mais assistidos no Brasil são de músicas que 

performatizam as noções de pop periférico, gênero oriundo de camadas sociais menos 

privilegiadas social e economicamente, e que, muitas vezes, encontram resistência de agente 

econômicos em romper as bolhas de onde surgiram pela dificuldade de serem reconhecidos e 

legitimados como um seguimento musical. Conforme pesquisado por Araújo (2002) através de 

uma genealogia do brega67, que busca identificar como o pensamento elitizado daqueles que 

detinham os meios de comunicação, como jornalistas, críticos musicais, pesquisadores, 

curadores, e até mesmo artistas subjugaram expressões culturais oriundas de classes sociais 

menos favorecidas por preconceito. Pessoas com condições privilegiadas na sociedade, mas 

com uma visão extremamente limitada do que significa produzir cultura. Se utilizaram do poder 

que tinham para calar essas expressões, negando-as qualquer espaço na cultura de massa ou 

legitimação no campo científico da cultura através de uma patrulha com ideologia higienista.  

Araújo (2002) vai analisando como a ditadura militar limitou a atividade de artista de 

brega por não aprovar temas comuns ao universo das músicas produzidas por esses artistas, 

como amor livre, preconceitos religiosos, pobreza, negligência do poder público e outros temas 

considerados de baixo valor artístico em prol de músicas românticas e ufanistas, temáticas que 

vão ao encontro com os interesses ideológicos daqueles que julgavam o que era ou não digno 

de circular e formar a opinião daqueles pertencentes a essa sociedade. Dessa forma, a saída para 

se adequar seria adotando um discurso comum às músicas que conseguiam visibilidade, o que 

garantiu o sucesso comercial de alguns trabalhos desses artistas, como Jorge Benjor, João 

Nogueira e Zé Keti, que lançaram alguns trabalhos enaltecendo a pátria brasileira e abordando 

outros temas genéricos. 

                                                           
67 Brega é um gênero musical brasileiro. Sua definição como estética musical tem sido um tanto difícil, pois não 

há um só ritmo musical propriamente "brega". É muito usado para designar a música romântica popular de "baixa 

qualidade", com exageros dramáticos ou ingenuidade. Disponível em: <https://bit.ly/2xg0skC>. Acesso em 03 jun. 

2019. 
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É inegável que a censura na ditadura militar afetou muito mais que artistas populares, 

obrigando todo produtor cultural que apresentasse um pensamento dissonante aquele difundido 

pela ideologia dominante tivessem que adequar ou mascarar as intenções de suas obras com a 

finalidade de burlar a censura, correndo muitas vezes o risco de perseguição, serem presos ou 

até mesmo assassinados por seus opositores, caso não tivessem a sorte de possuir alguma 

influência midiática ou política que garantissem sua liberdade ou exílio, como o caso de artistas 

como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Também não se pode negar que não foi a ditadura militar 

que inventou a performance de gosto e o que é considerado alta e baixa cultura, sendo esses 

mecanismos de atribuição de valor ao consumo cultural que extrapolam contextos específicos. 

Sendo assim, cabe, através do estudo de caso, aplicar de que forma as políticas culturais nesse 

período histórico no Brasil se refletiram na forma como esses agentes e consumidores passaram 

a entender a cultura popular nos dias atuais.  

Dessa forma, Araújo (2002) divide os critérios aplicados na censura da ditadura militar 

a partir de duas tendências ideológicas opositivas: a primeira buscava o virtuosismo, a tradição, 

os bons costumes. A segunda buscava a vanguarda, a modernidade, a quebra de tabus. Aqueles 

que vislumbravam produzir cultura popular a partir dos preceitos vanguardistas não 

encontraram luz na história, sendo varridos de qualquer chance de registro e legitimação perante 

aos que decidiam o que era ou não merecedor de ser referência cultural no nosso país, sendo 

esse um retrato da enorme desigualdades entre a elite brasileira e seu povo. Essa assimetria, 

criada em um período de extrema opressão, foi educando e legitimando toda uma sociedade 

que passou entender a cultura a partir de conceitos absolutistas, puristas e conservadores. 

Apesar de atingir atores em diferentes camadas sociais, o que significa dizer que, apesar 

de ser um pensamento elitista, muitos populares passaram a entender cultura com base nos 

argumentos acima apresentados, reproduzindo os preconceitos da elite. Isso não impediu, no 

entanto, que o pobre deixasse de produzir cultura. Toda a potência criativa dos populares que 

criaram o samba, que assim como o brega, e que foi tão perseguido, continuou a gerar frutos. 

Assim surgiram novas vertentes musicais nas periferias do Brasil, como o funk carioca no 

sudeste e o tecnobrega no nordeste e seus públicos locais.  

Tendo em vista que a cultura digital e suas plataformas, como o YouTube, transcendem 

a materialidade dos territórios, Pereira de Sá (2017) observa que essa forma de circulação e 

consumo foi fundamental na popularização de gêneros musicais populares, se refletindo na lista 

de videoclipes mais consumidos no YouTube, onde o funk carioca, sertanejo universitário, 
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tecnobrega e outros tipos de música geralmente considerados popular se legitimaram como uma 

potência na cultura massiva a partir de uma formação de uma rede de pop periférico.  

É importante frisar que o termo pop periférico e a busca por legitimação das expressões 

culturais dos historicamente oprimidos é um mero conceito academicista e, portanto, elitista 

como os mesmos argumentos que negaram a legitimação dessas expressões. É imprescindível, 

portanto, que ao buscar essa reparação histórica, os pesquisadores não se utilizem de sua 

posição de poder para se apropriar do vácuo deixado por aqueles que buscaram calar essas 

expressões em benefício próprio, a fim de construir uma carreira pautada nas injustiças sociais 

que assolam esse país. É preciso, portanto, buscar formas de se retratar com as camadas 

populares da sociedade e aqueles que são objetos de suas pesquisas. A integração não pode 

ocorrer apenas nos discursos e aparências, precisa ser autêntico. 

Com base nos argumentos de Pereira de Sá (2017), que, apesar de apontar o importante 

papel do videoclipe de músicas pop periféricas na cultura digital, não se aprofunda nas 

justificativas técnicas que motivariam a popularização dessa forma de consumo, é possível se 

observar que essa rede é embasada principalmente pelas indicações de vídeo do próprio 

YouTube. Uma vez consumindo o clipe de um determinado artista, a possibilidade de se 

conhecer outros através da “reprodução automática” é grande. Como resultado, artistas menores 

associados a artista com maior público passam a ganhar visibilidade através da associação de 

artistas que tenham um trabalho comercialmente mais bem-sucedido. Através da associação, 

atinge-se massivamente um determinado grupo de consumidores em contato, estabelecendo 

uma rede de indicações da própria plataforma.  

Cabe ressaltar que as divisões por gênero e suas playlists em serviços de streaming de 

música, como o Spotify e Apple Music, acabam por funcionar da mesma forma. A organização 

temática de playlists aumenta as chances de o consumidor se identificar com um possível artista 

até então desconhecido do grande público, ao serem associados em uma mesma playlist. Quanto 

maior o número de seguidores em uma playlist, maior o alcance de uma música dentro dessas 

plataformas, conforme indica o gráfico do site Spot On Track, que visa medir os dados de 

alcance de popularidade de músicas no Spotify. 

Figura 10 – Gráfico de playlists e alcance de Sua Cara no Spotify 
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Captura de tela. Acesso em 20 ago. 2018 

 

Levando em conta o contexto da emergência de um pop periférico no contexto das redes, 

essa pesquisa observou que Pabllo Vittar, cantora, drag queen, nordestina e LGBTQI+, vem 

ganhando uma dimensão midiática a partir de seu primeiro trabalho musical. Nesse sentido, 

pretende-se analisar os videoclipes e desempenho singles de Pabllo Vittar em seu álbum de 

estreia levando em consideração o conceito de gênero musical em um contexto do “pop-

periférico”, procurando identificar as suas convenções sonoras, performance, mercado e 

sociabilidade. Pretende-se reconhecer os traços estéticos e políticos de seu trabalho, suas 

apropriações da cultura pop advinda de um hibridismo cultural e ao mesmo tempo suas 

aproximações no âmbito local, como artista brasileira. 

 

3.3. VAI PASSAR MAL E A MÚSICA DE PABLLO NA MÍDIA 

A primeira aparição de Pabllo Vittar na mídia se deu no programa local Carona, da TV 

Integração, a retransmissora da Rede Globo em Uberlândia, Minas Gerais. No programa, em 

uma entrevista do então técnico do programa de competição The Voice, o cantor Daniel68 é 

desafiado a avaliar se escolheria para o seu time alguns cantores locais. “Pablo Vitar” (ainda 

sem o L duplo no nome e T duplo no sobrenome), na época com 20 anos, aparece como menino, 

com cabelos longos e boné para cantar I Have Nothing, música da cantora Whitney Houston. O 

cantor elogiou o alcance vocal de Pablo, a repórter e o cantor comentaram também a 

particularidade da voz de Pablo e seu timbre feminino. Naquela época, Phabulo Rodrigues da 

Silva, que viria a ser conhecido como a drag queen e cantora Pabllo Vittar já vinha mantendo 

                                                           
68 YouTube. Disponível em: < https://youtu.be/J2HGukv66L8>. Acesso em 04/06/2019 
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contato com Pedro D’Eyrot, um dos integrantes do Bonde do Rolê69 através de redes sociais70. 

Através de Pedro, Pabllo foi apresentada a Rodrigo Gorky, também integrante da Banda do 

Rolê. Produtor musical, Rodrigo sugeriu que Pabllo gravasse com ele uma releitura em 

português de Lean On, do projeto de música eletrônica Major Lazer e juntos, trabalharam na 

produção de um EP.  

Intitulada de Open Bar, a música foi lançada com videoclipe em outubro de 2015 com 

a produção do DJ eletrônico Omulu, que usou referências do samba na produção eletrônica. O 

videoclipe da canção, gravado na casa de um amigo da cantora com um orçamento de 600 reais 

atingiu a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube em menos de quatro meses de 

lançamento. Open Bar deu seguimento ao lançamento de um EP com o mesmo nome. 

Compostos de versões abrasileiradas de músicas pop estrangeiras, como Beyoncé, Rihanna e 

Ellie Goulding, contou com o lançamento de mais dois videoclipes (para as músicas Minaj, 

uma versão de Partition, de Beyoncé e Amante, uma versão de Burn, de Ellie Goulding). As 

faixas posteriormente seriam removidas dos serviços de streaming por questões legais, uma vez 

que utilizavam samples de outras canções71. A única exceção foi Lean On. Autorizada por 

Diplo, produtor da música original, que elogiou e versão em sua conta no Twitter, a música foi 

disponibilizada novamente no álbum de remixes do Vai Passar Mal. 

O sucesso de Open Bar, no entanto, não foi a primeira empreitada de Pabllo Vittar no 

YouTube. Nascida em São Luís, Maranhão, morando também nas cidades de Santa Inês e 

Caxias, interior do mesmo estado, durante infância e adolescência. Ainda garoto, com 16 anos, 

adotou o sobrenome da cantora estadunidense Beyoncé e passou a postar vídeos de covers com 

músicas de divas pop sob o nome de Pabllo Knowles em um canal de mesmo nome no 

YouTube, atualmente com pouco mais de 1.800 inscritos72. Apesar de na foto do avatar do canal  

Pabllo estar montada, ele aparece sem a caracterização drag na maioria dos vídeos, cantando 

de frente para câmera vestido como menino. O canal postou 10 vídeos entre 2011 e 2012, sendo 

                                                           
69 Bonde do Rolê é um trio musical brasileiro que mistura samples de rock, axé, forró e folk com as batidas típicas 

do funk carioca, resultando numa espécie de electropop com características únicas. Sempre abordando temas 

escatológicos e pouco convencionais, o grupo de Curitiba é atualmente formado por Pedro D'Eyrot, Laura Taylor 

e Rodrigo Gorky. começaram a fazer sucesso após colocarem suas músicas no site MySpace e chamaram atenção 

da imprensa e de produtores nacionais e internacionais pelo modo despojado de sua música, com letras 

descomprometidas e politicamente incorretas e atitude de não ligar para o que pensam sobre a música que tocam. 

Disponível em: < https://bit.ly/2Re33Fe>. Acesso em 03 jun. 2019. 
70 Correio de Uberlância. Disponível em: < https://bit.ly/2XGPa4N>. Acesso em 03 jun. 2019. 
71 Portal Famosos. Disponível em: < https://bit.ly/2Zqz4ga>. Acesso em 03 jun. 2019. 
72 YouTube. Disponível em: < https://www.youtube.com/channel/UCATGiM9xFOrnw9n5kAIFpzA>. Acesso 

em 03 jun. 2019. 
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o mais antigo de 31 de dezembro de 201173. Trata-se de um cover de Someone Like You, sucesso 

da cantora britânica Adele.  

O último foi publicado em 24 de novembro de 201274 e trata-se de um cover da música 

She Wolf, colaboração da cantora australiana Sia com o DJ francês David Guetta. O número de 

visualizações dos vídeos varia de 1 mil a 47 mil visualizações. Destaca-se um vídeo de um 

show que Pabllo fez na XI Parada do Orgulho LGBT de Uberlândia em 2012. Durante esse 

período Pabllo se mudou para Indaiatuba, São Paulo e buscava carreira artística enquanto 

trabalhou em funções como telemarketing, salões de beleza e fast food. Dois anos depois se 

mudou com a família para Uberlândia, onde começou a cursar Design de Interiores na 

Universidade Federal de Uberlândia. Foi quando viu sua carreira deslanchar e precisou trancar 

a faculdade pela alta demandas de shows da Open Bar Tour, que totalizou 120 apresentações 

entre 2015 e 201675. O sucesso nas redes chamou a atenção dos produtores do programa Amor 

e Sexo, que convidaram Pabllo para integrar a banda do programa na temporada de 2016, 

retornando para a temporada de 201776 para se dedicar ao seu primeiro álbum de estúdio, Vai 

Passar Mal. 

Figura 11 – Capa do álbum Vai Passar Mal 

 
Disponível em: <https://bit.ly/2wQaatR>. Acesso em 20 ago. 2018 

 

                                                           
73 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/q9pOV4xlNkU>. Acesso em 03 jun. 2019. 
74 YouTube. Disponível em: < https://youtu.be/nNaQ_csVScc>. Acesso em 03  jun. 2019. 
75 YouTube. Disponível em: < https://bit.ly/2MJqveI>. Acesso em 03 jun. 2019. 
76 Época. Disponível em: < https://glo.bo/2Rc7znq> Acesso em 03 jun 2019. 
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Vai Passar Mal é o álbum de estreia de Pabllo Vittar foi lançado em 10 de janeiro de 

2017 pela gravadora independente BMT Produções Artísticas. O álbum conta com a produção 

do Brabo Music Team (sendo eles Rodrigo Gorky e Maffalda), Stefanini, Diplo e Yuri 

Drummond e participação dos cantores Mateus Carrilho, Rico Dalaram, Diplo, Laura Taylor e 

Lia Clark. Vai Passar Mal foi eleito o álbum foi eleito o 8º melhor disco brasileiro daquele ano 

pela revista Rolling Stone Brasil, que exaltou suas faixas curtas e bem produzidas, com 

temáticas exaltação da autoestima.  O projeto possui sonoridade diversificada, sendo baseado 

principalmente na música pop, mas trazendo elementos também de trap, tecnobrega e dance-

pop, samba, forró e funk carioca em constante articulação entre as dez faixas, chamando atenção 

para a criatividade na mistura de diferentes influências musicais77. A heterogeneidade em sua 

música impossibilita o enquadramento de Pabllo Vittar em um gênero brasileiro específico, o 

que acaba a colocando em uma esfera de cantora pop, visto que o elemento que une todas as 

suas influências é uma interpretação pop desses gêneros. 

Cabe aqui, neste momento da pesquisa, pensar, a partir dos apontamentos de como os 

gêneros musicais são um importante vetor de circulação de produtos da indústria fonográfica, 

as mediações e negociações implicadas nas estruturações desses gêneros, em especial em 

ambiente virtual. Considerando o contexto da música popular massiva, Janotti Jr. e Pereira de 

Sá (2018) buscam revisitar o conceito de gênero musical levando em conta a expansão da 

cultura digital e consolidação das redes sociais como ambientes midiáticos, e as transformações 

que aconteceram na cadeia produtiva da música.  

Plataformas de música por streaming passaram a repaginar categorizações por meio de 

sistemas de recomendação aos usuários de acordo com suas preferências, além da capacidade 

de empreendedorismo e o fortalecimento de práticas de consumo como a cultura remix e 

ativismo de fã. Nesse sentido, os autores também abordam como a cultura digital e seu impacto 

nas espacialidades, territorialidades e disputas no ambiente digital. 

A retomada dos debates em torno da importância das categorizações musicais 

advindas das pesquisas sobre gêneros musicais no Brasil demonstra que, se em um 

primeiro momento os trabalhos procuravam se apropriar de modelos produzidos nos 

tradicionais centros universitários de língua inglesa, em um segundo momento, a 

preocupação com as espacialidades, territorialidades e disputas no ambiente digital 

passou a exigir um olhar mais atento para a singularidade da produção, consumo, 

circulação e apropriação de música no Brasil. Este fenômeno, antes de significar a 

criação de paradigmas restritos à nossa realidade, demonstrou outras possibilidades 

de abordagem dos gêneros musicais para além dos “cânones” da área, resultando 

importantes contribuições dos estudos de comunicação no Brasil para as pesquisas 

                                                           
77 Portal It Pop. Disponível em: < https://bit.ly/2X8q8ym > Acesso em 03 jun 2019. 
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sobre gêneros musicais em sentido amplo. (JANOTTI JR; PEREIRA DE SÁ, 2018, 

p. 16) 

 

Sendo assim, é preciso se buscar uma ampliação nas questões de rotulação da música 

popular massiva, levando em conta contextos pontuais. Revisitando a noção de gênero musical 

a partir das complexas mudanças nas formas de produção, disponibilização, consumo e suas 

apropriações, os pesquisadores acionam essa discussão sob a perspectiva do Sul Global78. 

Entendendo que, ao mesmo tempo que são importantes, esses sistemas classificatórios 

envolvem relações de poder que não consideram as singularidades dos mercados isoladamente. 

É preciso, portanto, levar em conta as articulações que músicos, fãs e críticos musicais, 

buscando definições que expandam o entendimento para além de modelos e rótulos que não 

levam em consideração contextos locais. 

E como tal, pares como centro e periferia, gêneros globais e locais e (mais ou menos) 

cosmopolitas, se tratados de maneira dicotômica, reproduzem as relações hierárquicas 

norte-sul e devem ser enfaticamente desnaturalizadas e criticadas. Longe de uma 

“normalidade invisível” – historicamente definida pelos centros de poder – os gêneros 

musicais constituem-se a partir de embates sobre “o que devem ser” e como são, na 

prática, apropriados em contextos culturais específicos e singulares.  (JANNOTI JR; 

PEREIRA DE SÁ, 2018, p. 16) 

 

Entende-se que, ao acionar as dinâmicas presentes na discussão de gênero musical em 

contextos locais – sobretudo na cultura de massa – não se trata de buscar um rompimento com 

as formas de categorização musicais, tão importantes para a circulação e manutenção do 

mercado musical em diferentes momentos e mídias (seja na loja física ou nas plataformas de 

streaming). Trata-se de uma forma de se negociar os conflitos pontuais criados por esses 

processos de comunicação, levando em conta a própria premissa de que esses gêneros existem 

e são parte do imaginário de consumidores no mundo todo. Essa noção, portanto, por mais que 

problematizada em prol de uma visão que privilegia uma perspectiva periférica e local, 

permanecem demarcando ordens hierárquicas em sua distribuição.  

A proposta de se pensar a música a partir territorialidade perpassa conceito de cena 

musical (STRAW, 1991). O autor sistematiza a ideia com base na observação dos fluxos de 

                                                           
78 A rede internacional de pesquisa “Global South” reflete sobre o desenvolvimento de novas configurações 

culturais transnacionais pós-Guerra Fria. Para tanto, observa as transformações econômicas, políticas e sociais 

entre países, outrora coloniais, em relação às suas ex-metrópoles. A iniciativa não consiste somente em conhecer 

as “formas de ser ao sul” e de se conectar com o “norte”, mas também indagar as relações de afeto e de poderes 

inseridos nestes fluxos culturais. Colóquio Internacional “Modos de Ser Sul: Territorialidades, afetos e poderes”. 

Disponível em: < https://bit.ly/31unsdA >. Acesso em 03 jun. 2019. 
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circulação a partir de redes de sociabilidade em espaços urbanos, fundamentais para gêneros 

como grunge e dance music em cidades como Seattle, Montreal e Londres. Buscando focar nos 

aspectos sociológicos, o uso social da música e o movimento constante de seus ativos, esse 

conceito passou a nortear os estudos musicais na comunicação. A noção de cena musical aciona 

a importância da territorialidade na socialização a partir da música. Trata-se de uma forma de 

se entender as culturas juvenis em articulação com os gêneros musicais, muitas vezes guiados 

por parâmetros que ignoram manifestações culturais locais em prol de uma classificação 

genérica. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que as referências universais advindas da 

noção de gênero musical também possuem o poder de influenciar expressões culturais locais, 

uma vez que vivemos em uma sociedade em rede, sobretudo em um contexto de cultura do 

consumo.  

Nesse caso, voltamos ao caso de Vai Passar Mal, álbum de Pabllo Vittar. Sem levar em 

conta as performances corporais e estéticas imbricadas no trabalho – assunto a ser aprofundado 

no próximo tópico desta pesquisa – é necessário se entender sob qual ótica o trabalho será 

analisado em busca de entender o seu lugar em meio às classificações de gênero musical. Uma 

vez que apresenta referências de uma série de ritmos oriundos de diferentes partes do país, como 

tecnobrega, forró, samba e funk. Como resultado, torna-se difícil identificar seu gênero e 

classificá-lo levando em conta apenas o contexto de cena local. Ao invés disso, cabe notar o 

elemento que une todas as referências locais presentes nos trabalhos da cantora: a cultura pop. 

Para notar a influência, cabe, primeiramente, observar Open Bar, o primeiro trabalho da 

cantora. 

Figura 12 – Frame do videoclipe de Lean On 

 
Captura de tela. Acesso em 20 ago. 2018 
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Conforme já citado, o EP é composto de versões brasileiras de canções de músicas pop 

de cantoras com sonoridades como o eletrônico e R&B. Lean On, que deu origem à faixa Open 

Bar, por exemplo, é uma colaboração entre os DJs estadunidenses Diplo, Ape Drums, do 

jamaicano Walshy Fire (que juntos formam o Major Lazer) com a cantora dinamarquesa Mo. 

A música é definida79 como uma fusão de EDM80 com moombahton, um gênero originado da 

música eletrônica com influências do trap e do reggaeton. O videoclipe da canção foi filmado 

em diversas cidades da Índia (figura 12). Sendo assim, observa-se que Lean On, uma das 

músicas mais vendidas de 2015, é, por si só, uma salada de frutas cultural, carregando 

referências latinas, caribenhas, norte americanas, asiáticas e europeias. 

Figura 13 e 14 – Frames do videoclipe de Open Bar 

  
Captura de tela. Acesso em 20 ago. 2018 

 

Já em sua versão nacional, Open Bar, foi adicionado um sample de samba na música e 

um videoclipe gravado simulando uma pool party, gravado na casa de amigos (figura 13 e 14). 

A primeira observação é que, na versão de Pabllo, adiciona-se uma roupagem de samba para a 

música, aproximando as referências da música original a um imaginário brasileiro. Observa-se 

também aqui uma tentativa de Pabllo em trazer uma visualidade universal ao trabalho, visto 

que, assim como o termo indica, uma pool party é um tipo de festa derivado das beach parties 

californianas, popularizadas em casas de festa em Las Vegas e Ibiza81. No clipe, Pabllo se 

                                                           
79 Wayback Machine. Disponível em: <https://bit.ly/2Rf3uiv>. Acesso em 03 jun. 2019 
80 Electronic Dance Music (ou EDM) vista principalmente em casas noturnas, ou em um ambiente que é centrado 

na dança e entretenimento, como clubes, raves ou festas, é uma vertente da Música eletrônica, sendo esta produzida 

para fins comerciais, abrangendo o público de todos os outros gêneros. Ao contrário do que muito se pensa, a 

EDM não é qualquer tipo de música eletrônica. Geralmente costumam tocar nos maiores festivais e 

consequentemente em rádios e academias. Muitos artistas fiéis a vertentes específicas da eletrônica, como trance 

e hardstyle, acabam apelando à produção/colaboração de EDM, uma vez que esta se torna Corrente dominante 

(mainstream) e gera mais renda do que as demais vertentes por abranger um público maior, já que serve como uma 

"iniciação" ao mundo da eletrônica, aos ouvidos de quem não está acostumado. A música é em grande parte criada 

para uso por Disc Jockeys e é produzido com o intuito de ser ouvido dentro de um DJ set contínuo, onde o DJ 

progride de uma música para a outra através de uma sequência sincronizada ou 'mix '. Disponível em: < 

https://bit.ly/2WEjvj6>. Acesso em 03 jun. 2019 
81 Pool Pharties. Disponível em: < https://bit.ly/2KRB2Cb>. Acesso em 03. Jun 2019. 
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arruma e se joga na cama de uma suíte e bebe drinks coloridos com suas amigas na piscina. Não 

se observa nenhuma marca local na visualidade do videoclipe, senão uma reprodução de um 

imagético comum a artistas em ascensão no YouTube: a ostentação, estratégia popularizada 

pelos videoclipes de funk da produtora KondZilla Records82. 

Assim como sugeria o seu antigo canal de covers no YouTube, em que se apresentava 

como Pablo Knowles – sobrenome da cantora estadunidense Beyoncé – Pabllo Vittar relata ter 

sido influenciada em seus gostos ainda criança por sua mãe. Pabllo cresceu ouvindo divas como 

Aretha Franklin, Donna Summer e Whitney Houston: “Ficava imitando essas cantoras desde 

criança, “quando nem sonhava em ser drag ainda”83. Outra influência, que a levou a se tornar 

drag queen, foi de RuPaul e o programa Rupaul’s Drag Race. Dessa forma, Pabllo entrou em 

contato com a cultura drag a partir de uma perspectiva estrangeira antes de explorar as 

particularidades culturais locais dessa forma de expressão. 

A partir do relato de Pabllo sobre quais foram as suas referências que formaram a sua 

visão como artista, é evidente que a cultura pop tem uma forte influência em seu trabalho. No 

entanto, sua vivência em um contexto de Sul Global e suas origens periféricas como 

homossexual no interior do Maranhão durante a infância e adolescência, além da experiência 

como trabalhador tentando ganhar a vida em São Paulo e Uberlândia, trazem a Pabllo um olhar 

sobre essa cultura bastante diferente de onde esses trabalhos são produzidos e mais consumidos.  

Produtos culturais massivos em uma sociedade em rede irão circular de forma ampla, o 

que se reflete na busca de uma linguagem que contemple o maior número possível de públicos. 

No entanto a territorialidade pode afetar ou mudar o sentido da mensagem, que muitas vezes é 

direcionada ao contexto cultural de seus mercados locais, atribuindo diferentes sentidos a um 

mesmo trabalho. Um exemplo desse processo são as questões políticas tratadas em Rupaul’s 

Drag Race. Muitas vezes o programa é utilizado para mobilizar politicamente os LGBTQI+ 

estadunidenses, os incentivando a votar ou apoiar políticas que irão trazer benefícios a essa 

comunidade de forma local. É o caso, por exemplo, da participação da líder do partido 

                                                           
82 KondZilla Records é uma Produtora brasileira de funk paulista criada por Konrad Cunha Dantas,[1] que cuida 

da carreira dos seus artistas. A KondZilla Records foi criada em 2017 para ser integrada a produtora de Vídeo 

Canal KondZilla que existe desde 2011, e acumula mais de 49 milhões de inscritos e mais de 24 bilhões de 

visualizações em seu canal no YouTube, ocupando em outubro de 2018 o posto de terceiro maior canal do 

YouTube, em número de inscritos. O selo gerencia a carreira dos artistas e lança seus webclips no canal da 

produtora e gravadora. KondZilla produziu mais de 987 videoclipes. Disponível em: <https://bit.ly/2Rji7RH>. 

Acesso em 03 jun. 2019. 
83 Glamurama. Disponível em: < https://bit.ly/2wS1mns>. Acesso em 03 jun. 2019 
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Democrata e Senadora Nancy Pelosi84 em um dos episódios. Com um histórico de apoio à 

comunidade, Pelosi foi até o programa para promover sua imagem e falar da importância do 

voto, assunto que diz respeito a uma pequena parcela do público que consome o programa no 

mundo inteiro: apenas cidadãos residentes no Estados Unidos que possuem direito ao voto. 

Dessa forma, a mensagem perde seu sentido original, que seria incentivar o voto estadunidense 

em torno das políticas do Partido Democrata por, por exemplo, uma mensagem da importância 

do voto consciente em favor de mais políticas para a comunidade LGBTQI+ em geral. 

Espectadores anti-estadunidenses poderiam repelir a mensagem ao identificar uma tentativa de 

politizar o entretenimento. 

Figura 15 – Capas de álbuns femininos lançados no Oriente Médio 

  
Captura de tela. Acesso em 20 ago. 2018 

 

Na música, um exemplo proeminente das diferentes interpretações culturais de um 

produto massivo são as censuras de capas de cantoras estrangeiras no Oriente Médio. Afim de 

se adaptar os trabalhos de cantoras que utilizam roupas reveladoras demais, muitas dessas capas 

sofrem alterações com o objetivo de esconder seus corpos e uma visão ocidentalizada da moda. 

Muitas vezes, essas alterações acabam interferindo nas intenções originais dos artistas. 

Conforme exemplifica a imagem 15, que traz as capas dos álbuns de três cantoras que trabalham 

com a sensualidade, é possível observar que o corpo dessas cantoras e peças masculinas como 

calças foram alteradas. É no mínimo irônico ver Christina Aguilera sendo encoberta em um 

álbum de nome Stripped (em português, Despida) e Shakira recoberta de folhas ao emular Eva 

                                                           
84 The Hill. Disponível em: < https://bit.ly/31FYDeL>. Acesso em 03 jun. 2019 
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em seu álbum Oral Fixation. Em ambos os casos, perde-se a mensagem pretendida em prol de 

uma adequação cultural. 

Dessa forma, é preciso considerar a forma como as referências de Pabllo Vittar foram 

apropriadas no trabalho desenvolvido em um contexto cultural único, em que, além de Whitney 

Houston, Rihanna e outras divas pop, Pabllo também entrou em contato com artistas locais 

como Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Companhia do Calypso85. Buscando uma interlocução 

entre essas perspectivas e a noção de pop periférico, essa pesquisa acionará o conceito de 

cosmopolitismo estético (REGEV, 2013) para dissecar a forma como as dinâmicas locais e 

globais se convergem nas músicas da drag queen. O cosmopolitismo estético, segundo o 

pesquisador, pode ser observado a partir da forma como a música pop se naturaliza e se afilia 

em diferentes contextos culturais locais. Regev se propõe a entender como gêneros locais com 

elementos singulares buscam se legitimar através de uma identificação global e cosmopolita 

agregando elementos sonoros, estéticos e mercadológicos que aproximem esses gêneros de uma 

música pop mundial, formando uma complexa e conectada cultura mundial em que os mais 

diversos tipos de sujeitos compartilham percepções estéticas com base em suas formas 

expressivas e práticas culturais.  

Regev (2013) direciona a discussão em direção a uma análise do conceito de 

cosmopolitismo estético através da leitura de gêneros locais que se associam ao pop rock em 

busca de um prestígio mais global do que local. Essas produções querem trazer uma 

familiaridade através de uma estética cosmopolita, buscando convenções estéticas, sonoras, 

sociológicas e mercadológicas quem aproxime a música periférica (no sentido de isolada 

culturalmente, como por exemplo um grupo de flamenco na Espanha ou de hip-hop em Oriente 

Médio) de uma estrutura pop global, formando uma cultura mundial complexa e conectada, em 

que diferentes grupos sociais são capazes de compartilhar suas percepções e expressões 

culturais. Mais do que uma legitimidade global, interessa a essa pesquisa entender como o 

cosmopolitismo estético afeta e potencializa os gêneros musicais locais brasileiros.  

Tendo em vista que temos a cultura de reprimir expressões culturais populares, como a 

música brega e, mais recentemente, o funk carioca, como essas músicas podem ter se 

popularizado tanto em ambiente online, conforme observado pelos videoclipes mais 

consumidos no YouTube no Brasil? Essas tensões dialogam com uma de visibilidade do 

popular definida por Rincón (2015) como culturas bastardas. O autor conceitualiza que, através 

                                                           
85 Acesso Cultural. Disponível em: < https://bit.ly/2WR2iaQ>. Acesso em 03. Jun. 2019. 
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de um – cada vez mais complexo – ecossistema midiático, fruto da consolidação da cibercultura 

e dos sites de redes sociais como espaços midiáticos, expressões vindas do popular, antes 

sufocadas pela mídia tradicional, passam a se tornar celebridades na internet.  

As práticas bastardas do popular dizem respeito à busca pelo reconhecimento social 

através da visibilidade historicamente negada afim de se criar uma narrativa em primeira pessoa 

das experiências de sua comunidade. Rincón indica a proximidade de sua definição de cultura 

bastarda com o conceito de cultura híbrida (CANCLINI, 1990), que buscar olhar para a 

interculturalidade e compreender as essas interações como estratégias para entrar e sair da 

modernidade em contraponto a uma visão de identidades puras ou autênticas, criando um 

diálogo e muitas vezes confrontos que resultam em misturas, intersecções e divergências.  

As culturas bastardas dão conta do sujo, do impuro, do promíscuo porque não tem pai 

reconhecido; por isso são herança de muitos pais e imitam de todas as partes para 

tentar ter uma identidade ou, ao menos, um estilo próprio. As culturas bastardas têm 

sentido porque se sabem filhas de uma só mãe, a que adoram, odeiam e celebram 

simultaneamente: a cultura local, a própria, a que tocou no destino. (RINCÓN, 2016, 

p. 32) 

 

De acordo com o conceito, as culturas populares seriam bastardas na atualidade uma 

vez que elas conhecem a mãe cultural, que é o local, a territorialidade, mas não o pai. Isso se 

dá porque as culturas populares possuem muitos pais possíveis e muitas vezes difíceis de serem 

reconhecidos e que, juntos, formam o popular nas culturas bastardas. Enquanto reconhecemos 

a mãe cultural, os pais são feitos da mistura e do fluxo de diferentes progenitores que nos 

atingiram em diferentes contextos e épocas. Cabe nós, como filhos, através da nossa própria 

subjetividade, reconhecer esses rastros. Rincón indica que as culturas bastardas ganham sentido 

quando nos reconhecemos em cenas do mássico e do industrial do entretenimento. Assim, nos 

tornamos filhos e passamos a nos compreender por meio do entretenimento. Sendo assim, o 

autor enumera os diversos pais referentes da cultura popular do século XXI: 

1. O popular autêntico: Seria o povo como referência discursiva, retórica e política. 

Referentes aos costumes dos sujeitos da base social. Seus modos de rituais, comer, falar, 

vestir, se divertir, é uma ode à inteligência e aos hábitos da vida cotidiana. O popular 

autêntico reconhece o povo e seus modos arcaicos – folclore – como o autêntico e mais puro 

popular. 

2. O popular como sujeito subalterno: É o popular que é subjugado, excluído e colonizado 

por outros sujeitos. É a cultura das minorias dominadas pela cultura masculina, branca e 
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ocidental. O popular subjugado reconhece sua subjetividade: minorias étnico-raciais, 

gênero, identidades sexuais. É um popular repleto de silenciamento e esquecimentos, uma 

vez que suas culturas foram excluídas de qualquer registro público ou midiático, 

dificultando o seu reconhecimento. 

3. O popular baseado nas novas sensibilidades: É o popular que se baseia nas formas de 

existir a partir de ritualismos, espiritualidades e sensibilidades que, assim como o anterior, 

não se encaixam na visão dominante do homem branco ocidental. São as identidades 

indígenas, afro, orientais, bem como sensibilidades juvenis, femininas, pautadas na 

sexualidade, meio ambiente, etc. 

4. O popular politizado: É a intercepção entre as formas de se fazer política se 

materializam em governos que pautam o popular como forma de identificação, o chamado 

“populismo”. O popular politizado é uma tática persuasiva de mobilização, provocando uma 

narrativa nacionalista e um modelo de país pautado em uma “versão do povo”. O populismo 

ganha forma no representante que cada povo se reconhece, seja ele na figura de um 

sindicalista (como Lula no Brasil), de mulheres em posição de poder (como Michelle 

Bachelet no Chile e Cristina Kirchner na Argentina), ex-guerrilheiros (como Dilma 

Rousseff no Brasil e José Mujica no Uruguai), militares revolucionários lutando contra um 

golpe dos Estados Unidos (Hugo Chávez) ou a identidade do povo indígena (Evo Morales 

na Bolívia). Esses governantes fazem política procurando canalizar os valores, estéticas e 

práticas do popular, legitimando seus projetos de poder com o apoio da massa. 

5. O popular artístico: Se dá quando o popular é a inspiração de artistas, retratando e 

reinventando modos de significação. Geralmente são reconhecidas primeiramente como 

movimentos vanguardistas, se utilizando de diferentes aspectos do popular para trazer uma 

nova semântica para símbolos já estabelecidos, sejam eles religiosos, de identidade ou de 

cenas musicais. 

6. O porno-popular: É quando se é construída uma imagem do popular pautada na 

pornografia. Entendida como uma narrativa vanguardista, ela se dá quando sujeitos 

esclarecidos (acadêmicos ou artistas) canalizam modos, relatos e experiências ao reivindicar 

o obsceno como parte do popular. 

7. O popular mainstream: É quando o popular na forma da cultura do espetáculo e da 

cultura massiva, como o cinema, música, livros teatro, turismo, etc. É uma forma de 

compreender o popular a partir dos valores do massivo e midiático. Trata-se da referência 
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do “americanizado”: filmes hollywoodianos, paradas musicais, os best-sellers, a Broadway, 

as estrelas. É a cultura pop e seus valores do que está na moda. 

8. O popular tecno: É um popular em intercepção com as tecnologias e novas culturas 

advindas da internet, celulares, aplicativos, etc. O digital potencializa novas práticas, 

expressões e formas de se construir narrativas populares. O popular aqui ganha sentido na 

forma da curtida, do clique, do trending topic, de tudo que se torna popular em redes, 

comunidades e vínculos que se estabelecem nessas redes. 

Com base nessas formas de se reconhecer os pais culturais das culturas bastardas, 

podemos reconhecê-las nas expressões que não possuem pureza, mas sim experiências 

coletivas. A partir dessas possibilidades, Rincón identifica a proeminência do popular construir 

uma cena “popular-massivo-midiática”: o cidadão celebridade. Essa prática transforma as 

narrativas e o cidadão popular em experiências políticas fundamentada em uma vida pública, 

que traz sentido para seus consumidores a partir do reconhecimento em interação com o 

entretenimento. Ao buscar uma narrativa midiática de uma experiência bastarda, o popular de 

Rincón sugere uma forma de reivindicação política: uma pop-lítica. Através de cidadanias 

celebrities86, diversificam-se as representações midiáticas, mudam-se os paradigmas estáticos 

do mainstream, demarcando espaços para locais de fala vistos como impuros.  

Reconhecer o produzido por culturas bastardas que enfatiza o celebrity como 

horizonte do reconhecimento, implica compreender que o popular se relaciona com o 

catártico, o gozo, a sedução e o público e se posiciona em oposição ao virtuoso, ao 

puro, ao culto e ao privado; e que o popular se expressa mais que nas artes, na festa, 

no jogo, no carnaval, no riso, no espetáculo, ou dito de outro modo, o popular tem a 

ver com o corporal, o narrativo, a vivência, as falas do povo, o massivo, os rituais 

públicos. Assim como as cidadanias celebrities são um convite ao completar das 

cidadanias densas (essas dos direitos e dos movimentos sociais) para alcançar o 

horizonte light e fazer com que o sujeito popular ganhe em autoestima pública (o 

celebrity); as culturas bastardas são um convite para perder as purezas do popular e 

ganhar as ambiguidades simbólicas que nos habitam. As cidadanias celebrities e as 

culturas bastardas nos permitiram inventar e existir nas músicas, nas comidas, nas 

telenovelas… por que não reconhecer o seu potencial político e comunicativo. 

(RINCÓN, 2016, p. 45) 

 

                                                           
86 “A cidadania está na moda enquanto assistimos a uma crise dos agentes tradicionais de socialização (Igreja, 

família, escola); uma crise das formas de representação (partidos, sindicatos, meios de comunicação); uma crise 

do Estado e de suas instituições (poderes legislativo, judicial, executivo); uma crise do capital (mercado, empresas 

e indústria); uma crise de pensamento (a academia e os intelectuais); uma crise da terra (meio ambiente, fome); 

uma crise da justiça (impunidade crescente). E, quando tudo é desconserto, se olha para os baixos: e se encontra o 

cidadão como fonte de toda legitimidade política e democrática e como sujeito-agência da criação do político e do 

poder. Então, o cidadão se converteu em um ethos, um estilo de vida em democracia; o protagonista móvel, flexível 

e criativo que produz a partir de si mesmo novas redes de solidariedade e formas do coletivo, e que reinventa a 

política assumindo os posicionamentos de classe, gênero, tradição, sexualidade, raça.” (RINCÓN, 2015, p. 39) 
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Inseridos na sociedade de consumo, esses sujeitos se apropriam de textos culturais e 

reconfiguram seus significados segundo as suas próprias experiências, podemos pensar a 

cultura pop a partir do conceito cultura bastarda, território no qual a cultura popular se 

reencontra com os múltiplos modos de ser e estar no mundo, uma experiência bastarda). Nessa 

lógica, a cultura pop pode ser vista como uma cultura intrinsecamente bastarda, no qual existem 

infinitos modos de fruição estética, sensorial e corporal do mundo: uma cultura que rompe com 

a hierarquização da experiência de massa, negando uma abordagem elitista sobre a estética do 

gosto.  
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CAPÍTULO 4: POP-LÍTICAS NA CORPORALIDADE E MÚSICA DE PABLLO 

VITTAR 

 

Levando em conta os conceitos de cosmopolitismo estético e pop periférico sob a ótica 

das culturas bastardas na música, essa pesquisa, portanto, analisará o trabalho de Pabllo Vittar 

durante a promoção de seu álbum Vai Passar Mal usando a ferramenta de análise da música 

popular massiva pelo gênero (JANOTTI JR., 2009). Dessa forma, são analisados os seguintes 

aspectos: as regras econômicas, semióticas, técnicas, o agente midiático e seus aspectos 

socioculturais. Com base nos conceitos apresentados no capítulo anterior e as demais discussões 

suscitadas, serão consideradas a construção das convenções sonoras, de performance, de 

mercado e sociabilidade com o objetivo de compreender a forma que essa produção de sentido 

funciona na construção da figura da drag queen em um contexto cultural brasileiro.  

Para tal, recorreremos, a diferentes aspectos da carreira musical de Pabllo Vittar durante 

o período de promoção do álbum Vai Passar Mal: suas músicas de trabalho e videoclipes e, por 

fim, suas estratégias de mercado e promoção de forma direta ou indireta, através da inserção da 

figura de Pabllo na mídia.  

 

4.1 ANÁLISE DA VISUALIDADE DOS VIDEOCLIPES DA ERA E DESEMPENHO 

NAS PLATAFORMAS DE STREAMING 

Tentando compreender a forma como o trabalho de Pabllo Vittar se relaciona com o 

conceito de pop periférico, nessa primeira parte deste capítulo, serão analisadas as músicas de 

trabalho e os videoclipes lançados pela cantora em seu primeiro álbum de estúdio. As músicas 

analisadas, portanto, são: Nêga (lançamento em 4 de novembro de 2016), Todo Dia (lançamento 

em 20 de janeiro de 2017), K.O. (lançamento em 19 de abril de 2017), Corpo Sensual 

(lançamento em 7 de setembro de 2017), Então Vai (lançamento em 2 de fevereiro de 2018) e 

Indestrutível (lançamento em 10 de abril de 2018) para o álbum Vai Passar Mal.  

Com base nas produções de videoclipes na cultura digital como vetor da consolidação 

de uma rede de música pop no Brasil, pretende-se questionar a construção de uma visualidade 

pop e seus acionamentos de uma cultura local em um gênero musical a partir do conceito de 

cosmopolitismo estético, buscando trazer um panorama geral de como a inserção de uma drag 
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queen na cultura de massa foi recebida por diferentes tipos de consumidores a forma que se deu 

a construção dessa figura para um público amplo. 

 

4.1.1. NÊGA 

A primeira música de trabalho do álbum foi Nêga. Uma canção com referências pop e 

trap em seu instrumental e interpretação que incorpora seus vocais afeminados em uma letra 

sobre se divertir, se desprender e se sentir poderoso. “Todos me querem, mas fazer o quê?; Se 

sou mais linda, mais foda; Vou te mostrar porquê!; Não fica sem jeito ninguém é perfeito que 

eu 'tô na sua, querendo você; Só não chega com pressa que o bonde tá armado; Pronto pra me 

defender” canta Pabllo entre as batidas eletrônicas.  

  

Figura 16 – Frame do videoclipe de Nêga 

 
Disponível em: < https://youtu.be/qualu0Bfxnc >. Acesso em 20 ago. 2018 

 

O videoclipe de Nêga87 foi lançado em novembro de 2016 na festa VHS, promovida 

pelo site de cultura pop Papel Pop. O vídeo foi filmado em uma mansão na cidade em que a 

cantora morava, Uberlândia, Minas Gerais. O vídeo começa em um cenário onde Pabllo aparece 

deitada em uma grande cama, rodeada de pessoas pelo chão. Pabllo se levanta e vai circulando 

pelos cômodos da casa, onde está acontecendo uma grande festa.  

Conforme Pabllo vai passando pelos diferentes cômodos da casa, é possível observar 

diferentes estilos de drag queens, das mais femininas até as mais andrógenas, como é o caso da 

barbada Kiddo Whadahell, amiga pessoal de Pabllo que veio a falecer alguns meses depois do 

                                                           
87 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/qualu0Bfxnc>. Acesso em 11 de ago. 2018 
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lançamento do videoclipe88.  Além das drag queens, aparecem diferentes tipos de pessoas na 

festa, como casais gays, pessoas dando beijo triplo, homens vestindo roupas femininas, muito 

glitter no rosto dos figurantes. Também se observa algumas dessas drag queens fazendo 

atividades rotineiras ao mesmo tempo que a festa acontece, como por exemplo, fazendo 

exercícios físicos.  

A partir da identificação desses elementos, é possível se observar alguns signos que 

marcam a performance da cantora. Vemos Pabllo saindo glamorosa de uma grande festa, o que 

a cantora indicou ser uma continuação de seu primeiro videoclipe, Open Bar89. Nesse vídeo, ao 

contrário do primeiro, busca-se levar o conceito de festa a um patamar mais glamuroso, 

aumentando a dimensão da casa para uma mansão, fazendo com que Pabllo esteja no centro de 

um grupo de drag queens, que colocam um casaco de pele em suas costas, ao passar pelos 

ambientes da festa com uma atitude impassível, o que indica que está familiarizada com aquele 

estilo de vida. 

Nêga foi a primeira música autoral lançada por Pabllo (que não seja um cover ou versão) 

e, atualmente, conta com 35 milhões de visualizações. No primeiro trabalho visual para o seu 

álbum, Pabllo traz o universo da vida noturna de onde a drag queen se originou e vincula a sua 

imagem ao imaginário da diva pop. Não se observam grandes traços locais no vídeo, mas sim 

uma clara intenção de Pabllo Vittar em se afirmar como uma cantora pop, trazendo consigo 

uma representação pop da cena drag urbana.  

 

4.1.2 TODO DIA 

 A segunda música de trabalho foi lançada em janeiro. Todo Dia é uma colaboração de 

Pabllo com o rapper Rico Dalasam. A canção incorpora uma mistura de pop, trap e samba em 

sua sonoridade e uma letra que fala sobre liberdade sexual no carnaval. Com os versos “Eu não 

espero o carnaval chegar pra ser vadia; Sou todo dia, sou todo dia”, Todo Dia se tornou um 

sucesso no carnaval de 2017 ao ser tocada em blocos de carnaval no Brasil e exterior, conforme 

indica Pabllo: “Não esperava essa repercussão. Fiquei muito feliz em ouvir em todos os blocos 

do país. Recebi vídeos da música tocando fora do Brasil também. Fiquei muito feliz mesmo90”. 

                                                           
88 Facebook. Disponível em: <https://goo.gl/g3tAWm>. Acesso em 28 mai. 2018 
89 Papel Pop. Disponível em: <https://goo.gl/1VaRnF>. Acesso em 11 ago. 2018 
90 Ego. Disponível em: <https://glo.bo/2ZQUYJx>. Acesso em 03 jun. 2019. 
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Como resultado, Pabllo foi convidada a subir no trio elétrico de Daniela Mercury no carnaval 

de Salvador para cantar a música. 

  

Figuras 17 e 18 – Capturas do videoclipe de Todo Dia 

 
Disponível em: < https://youtu.be/63VaFHu5g8Q >. Acesso em 20 ago. 2018 

 

O videoclipe de Todo Dia91 foi lançado em de janeiro de 2017. Com tratamento em 

Preto-e-branco, o vídeo alterna imagens de Pabllo Vittar, Rico Dalasam e dançarinos dançando 

a música com sobreposições de efeitos de animação com estilo tropical que sobrem seus corpos 

como se fossem roupas. Com estética florida, que lembram chita92, tecido de algodão barato e 

de pouca qualidade com estampas florais em cores primárias e secundárias, trazendo cores e 

vivacidade ao clipe e uma identificação com as raízes nordestinas de Pabllo. 

Além disso o clipe traz diversas mulheres, flores em posições que fazem lembrar a 

anatomia de uma vulva. Apesar da música ser cantada por dois cantores homossexuais, Todo 

Dia possui uma letra que trata diretamente de uma vivencia feminina: “Ser vadia todo dia é 

correr atrás dos seus direitos, é amar quem você quiser amar, é ser quem você quiser ser, 

independente se estamos no Carnaval ou não, é se aceitar e buscar seus diretos, acima de tudo”, 

define Pabllo. Dessa forma, identifica-se que a música faz uso de referências de músicas 

bastante populares no carnaval – o samba e o funk – em uma roupagem pop (ao trazer elementos 

da trap music) com uma mensagem de empoderamento feminino e liberdade sexual e um 

videoclipe com elementos pop e referências regionais. 

                                                           
91 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/63VaFHu5g8Q>. Acesso em 11 ago. 2018 
92 De origem indiana, a chita passou a ser produzida no Brasil. Por ser um tecido barato, se popularizou no país, 

se transformando em um ícone de identidade nordestina, sendo bastante utilizado em festas populares como festas 

juninas em época de São João. Portais da Moda. Disponível em: <https://goo.gl/8ywmx1>. Disponível em 11 ago. 

2018 
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Todo Dia se tornou alvo de disputa judicial. Em agosto de 2017 Rico Dalasam, que 

compôs e participou da gravação da música entrou com um processo contra o produtor da faixa, 

Rodrigo Gorky, o videoclipe foi tirado do ar a música saiu da tracklist do álbum nas plataformas 

de streaming93. Até a data em que foi retirado do ar, o videoclipe contava com 50 milhões de 

visualizações no YouTube. Antes de ser retirada, a música figurou na parada de músicas virais 

do Spotify de diferentes países: #7 na Alemanha, #16 na Argentina, #22 em Portugal, #29 na 

Espanha, #32 no Chile, #43 no México, #46 na França, chegando a atingir o #3 Global. 

 

4.1.3. K.O. 

A terceira música de trabalho foi K.O, lançada em abril de 2017 junto com seu 

videoclipe. Com uma sonoridade que mistura pop com referências do forró e tecnobrega em 

uma letra romântica, em que utiliza termos ligados ao universo de lutas como metáfora pelo 

amor que está sentindo: “Seu amor, me pegou; 'Cê bateu tão forte com o teu amor; Nocauteou, 

me tonteou; Veio à tona, fui à lona, foi K.O.”, intercalado com um xote dançante.  

O videoclipe da canção materializa a história que é contada na letra da música. Se passa 

em uma academia, em um tatame, em uma sala de troféus enquanto dança e canta a canção com 

um roupão, com um cinturão. Também chama atenção o figurino de roupas da Adidas, marca 

que Pabllo ajudou a popularizar no público jovem desde que fez uma campanha em 2016, 

adotando o estilo esportivo como marca registrada, aparecendo usando a marca no clipe de Sua 

Cara, colaboração com Anitta e Major Lazer.  

Tendo cantoras como Beyoncé como inspiração, Pabllo teve como referência o 

videoclipe de Pretty Hurts. No videoclipe, Beyoncé aparece em uma sala com uma prateleira 

recheada de troféus, assim como Pabllo em K.O. Também é possível observar semelhanças com 

Side To Side, videoclipe de Ariana Grande, visto que os dois clipes se passam em uma academia, 

com armários ao fundo e figurinos com um roupão e capuz. Sendo assim, é notável como o 

videoclipe referências internacionais, trazendo signos de cantoras pop estadunidenses para 

construir o imaginário sugerido na letra da música de forma a torná-la mais universal possível 

ao mesmo tempo que se utiliza dos elementos de músicas regionais. 

 

                                                           
93 UOL. Disponível em:  <https://goo.gl/6ezD6x>. Acesso em 11 ago. 2018 
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Figuras 19, 20, 21 e 22 – Captura dos videoclipes Pretty Hurts, Side To Side e K.O. 

  

  
Disponível em: < https://youtu.be/LXXQLa-5n5w >; < https://youtu.be/SXiSVQZLje8 

>; < https://youtu.be/3L5D8by1AtI >. Acesso em 20 ago. 2018 

 

O videoclipe alcançou 2 milhões de visualizações em 48 horas, consagrando em pouco 

tempo como o videoclipe de uma drag queen mais visto no mundo com 26,1 milhões de 

visualizações. K.O. superou seu clipe para Todo Dia quando este contava com 25,5 milhões94 

de visualizações. Quatro meses depois, em agosto de 2017, o videoclipe da canção alcançou 

100 milhões de visualizações95, tornando Pabllo a primeira e única drag queen da história a ter 

um clipe com essa marca. Atualmente K.O. é a música de Pabllo Vittar com mais execuções no 

Spotify, com 92 milhões de reproduções e no YouTube, com 338 milhões de visualizações. 

Além disso, a música atingiu a posição #82 entre as mais ouvidas no Spotify Portugal e as 

posições #9 no Paraguai e #21 no Uruguai na modalidade “Viral” da mesma plataforma. 

 

4.1.4. CORPO SENSUAL 

Corpo Sensual foi a quarta música de trabalho do álbum. No começo de julho, durante 

uma entrevista que a artista deu ao canal Multishow, Pabllo disse que Corpo Sensual seria 

trabalhada como single96. Musicalmente, a sonoridade de Corpo Sensual carrega referências 

dos gêneros tecnobrega e dance-pop. Seu instrumental possui harmonias vocais e riffs de 

tambores elétricos, além de samples de Rubi da Banda Djavú e de Show das Poderosas de 

                                                           
94 Portal Pop Line. Disponível em: <https://goo.gl/3BjT4z>. Acesso em 11 ago. 2018 
95 Papel Pop. Disponível em: <https://goo.gl/KDAHqU>. Acesso em 11 ago. 2018 
96 Portal Famosos. Disponível em: <https://goo.gl/gTT3zP>. Acesso em 20. ago. 2018 



90 
 

Anitta na buzina que introduz a canção no instrumental da faixa. A mistura evoca uma aura de 

arrocha eletrônico sensual.  

Liricamente, Corpo Sensual traz o nome do álbum – Vai Passar Mal – em seu refrão. 

“Mandando ver, no vício da batida; Querendo se envolver; No estilo diferente, que prende e dá 

prazer; Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer; Faço ferver; Vai passar mal; Viro sua mente 

com meu corpo sensual; Minha boca é quente, vem; Não tem igual; Tá todo carente no pedido 

informal; Vai passar mal,” canta Pabllo com Mateus Carrilho, um dos vocalistas da Banda Uó 

e compositor de Corpo Sensual. Com a Banda Uó, Mateus ganhou notoriedade ao lançar Shake 

de Amor, uma versão tecnobrega da música Whip My Hair em 2010, assim como Pabllo faria 5 

anos depois com Open Bar. 

Figuras 23, 24, 25 e 26 – Capturas do videoclipe Corpo Sensual 

  

  
Disponível em: < https://youtu.be/q6Lw6k7k9Rk >. Acesso em 20 ago. 2018 

 

Gravado na cidade de São Bento de Sapucaí, interior de São Paulo97, o videoclipe traz 

uma paleta bastante colorida, sendo predominantemente amarelo, rosa e azul. Com um visual 

de cidade pequena, com casas interioranas, estradas de paralelepípedo, são evocadas referências 

retrô, como o carro dirigido por Matheus Carrilho. Traços fortes de regionalidade são 

observados nas cenas gravadas no bar, decorado com bandeirolas, caixotes de cerveja, além do 

figurino de sandália gladiadora e short jeans decorado com bordado de flores. Ao evocar uma 

aura interiorana, Pabllo vai contra qualquer referência estética cosmopolita, criando uma 

visualidade pop com referências locais bem brasileiras, mas ao mesmo tempo, ao se utilizar 

                                                           
97 Ig. Disponível em: <https://goo.gl/ksjthx>. Acesso em 20 ago. 2018 
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esse ambiente de forma a criar uma estética retrô, Pabllo desloca as referências de um interior 

tipicamente brasileiro para um olhar massivo através de uma leitura pop. 

O vídeo foi um sucesso comercial, preenchendo 4 cotas de patrocínio com Trident, 

Avon, Ministério da Saúde e Absolut.  No clipe, Pabllo abre e coloca na boca um Trident X 

Fresh, senta em uma penteadeira para usar um batom Avon Color Trend, o Ministério da Saúde 

divulgou seu preservativo roxo e Absolut aparece como parte da cenografia do bar. Com esse 

trabalho, Pabllo conseguiu o mérito de se tornar a primeira artista a ter 3 músicas 

simultaneamente no Top 5 do Spotify Brasil98. O videoclipe foi o mais rápido do YouTube Brasil 

a receber 1 milhão de curtidas99. Atualmente Corpo Sensual é a segunda música do catálogo de 

Pabllo Vittar com melhores números em plataformas de streaming, possuindo 275 milhões de 

visualizações no YouTube e 68 milhões de streams no Spotify. 

 

4.1.5. ENTÃO VAI 

A quinta música de trabalho escolhida foi Então Vai. A música é uma produção do DJ 

estadunidense Diplo. Então Vai celebra a colaboração de Pabllo com o produtor da versão 

original de sua primeira música de trabalho, Open Bar, uma versão de Lean On. É uma música 

com letra sobre decepção amorosa despedidas e encerramento de ciclos. Pabllo canta “coração 

é cigano; Sei também que é melhor pra mim; Foram tantos enganos; Mas a vida tem que seguir; 

Então vai; Então vai; Me arrastei no seu mundo; E no fim eu aprendi” no decorrer da música. 

O instrumental carrega fortes referências do dancehall, um estilo de música popular da Jamaica 

e popularizado nos últimos anos por músicas com seus elementos, como Work, de Rihanna em 

colaboração com Drake, Sorry, de Justin Bieber, Side To Side, de Ariana Grande em 

colaboração com Nicki Minaj e Cheap Thrills, de Sia .  

A música foi lançada em fevereiro de 2018, na época de carnaval, sendo esse o primeiro 

lançamento fruto do contrato assinado com a Sony Music. Com patrocínio da C&A, o 

videoclipe traz Pabllo vestindo um maiô com as cores da bandeira LGBT. A peça, assinada pela 

mesma, foi comercializada pela marca. A estratégia de lançamento do single contou com um 

show no terraço da C&A da Rua Augusta, em São Paulo, levando cerca de 15 mil pessoas ao 

                                                           
98 Papel Pop. Disponível em: <https://goo.gl/LzZ8xq>. Acesso em 20 ago. 2018 
99 Pop Line. Disponível em: <https://goo.gl/haLscr>. Acesso em 20 ago. 2018 
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local, um número muito maior do que o previsto originalmente, o que dificultou a saída da 

cantora do local após a realização do evento.  

 

Figuras 27 e 28 – Capturas do videoclipe de Então Vai 

 
 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: < https://youtu.be/JVDyowAzBrU > 

 

Com a participação de Diplo, a gravação aconteceu na cidade de Guaratiba, interior do 

Rio de Janeiro e contou com a presença de passistas da escola de samba da Grande Rio e amigos 

pessoais de Pabblo, como a também cantora Urias. Nesse videoclipe, Pabllo aparece 

desmontado, com aparência masculina. Assim como Corpo Sensual, Então Vai evoca um clima 

interiorano com cenas como Pabllo sentado em uma cadeira de plástico na frente de uma casa 

ou através da direção de arte, que escolhe cenários como estradas de terra, beiras de rio com 

barcos de pescadores, caixotes de bar nas mais diferentes cores. A montagem intercala as 

imagens captadas em alta definição com imagens com efeito de fita VHS. Pabllo e seus amigos 

dançam e são filmados em ambientes que valorizam o clima interiorano. 

Nesse clipe, observa-se que a proposta é de se retratar um interior de forma diferente 

que em Corpo Sensual, que busca um uma estética vintage e pop. Então Vai, assim como 

sugerem os filtros de VHS quer passar um tom naturalista, como se fosse a documentação de 
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uma viagem. O apelo pop no videoclipe se dá justamente pela presença de Pabllo Vittar e seus 

amigos nesse ambiente. São pessoas que fogem do estereótipo de pessoa interiorana: são 

andrógenos, rapazes com cabelo descolorido, meninas com tranças coloridas e tatuagem no 

rosto, elementos mais associados a pessoas que vivem em ambiente urbano. Eles posam para a 

câmera em cenários simples, mas muito bem trabalhados, como um rapaz negro sem camisa 

que posa sob a sombra de um coqueiro com uma flor amarela na orelha e com um barco azul 

ao fundo. Pode-se dizer que a opção estética de se utilizar filtros VHS também seja uma 

estratégia de aproximação com um imaginário pop, por remeter aos anos 80, referência 

constante da cultura pop. 

 A canção atualmente tem mais de 20 milhões de streams no Spotify e o videoclipe possui 

mais de 35 milhões de visualizações no YouTube. Comparado aos lançamentos anteriores 

(K.O., Corpo Sensual e Todo Dia, que havia sido lançada no carnaval do ano anterior), Então 

Vai não foi tão bem-sucedida. Observa-se que no período de lançamento de Então Vai, a 

gravadora Sony, aproveitou a popularidade de Pabllo para promover a nova contratada Aretuza 

Lovi, também drag queen e amiga de Pabllo Vittar na colaboração Joga Bunda. 

 

4.1.6. INDESTRUTÍVEL 

A última música de trabalho do álbum Vai Passar Mal é Indestrutível. Uma faixa com 

fortes influências da música pop e soul, trazendo uma Pabllo Vittar demonstrando 

vulnerabilidade e emoção em versos em que desabafa sobre o peso de existir como pessoa 

LGBTQI+: “O que me impede de sorrir; É tudo que eu já perdi; Eu fechei os olhos e pedi; 

Para quando abrir a dor não estar aqui, mas; Sei que não é fácil assim; Mas vou aprender no 

fim; Minhas mãos se unem para que; Tirem do meu peito o que há de ruim”. A letra de 

Indestrutível é de teor motivacional, encorajamento. Pabllo mostra toda a sua potência vocal, 

cantando notas agudas que trazem emoção semelhante a músicas gospel. 

O videoclipe da música foi lançado em abril de 2018. A cantora fez uma transmissão ao 

vivo no Facebook ao lado de youtubers, artistas e ativistas LGBTQ+ como Aretuza Lovi, 

Federico Devito e Alexandra Gurgel para divulgar o lançamento100 e um leilão de seu figurino 

                                                           
100 Uai. Disponível em: < https://goo.gl/K9m8Yr>. Acesso em 20 ago. 2018 
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no clipe para arrecadar dinheiro para a Casa 1, um local em São Paulo que abriga pessoas 

LGBTQ+ expulsas de casa por suas famílias. 

 

Figuras 29 e 30 – Capturas do videoclipe de Indestrutível 

  
Disponível em: <https://youtu.be/O8B72HzTuww>. Acesso em 20 ago. 2018 

 

No vídeo em preto-e-branco, com filtros que imitam a estética de filmes antigos, o 

videoclipe traz uma aura do cinema impressionista francês em um visual fantasmagórico que 

evoca imagens de quase sonho para angustiar e poder passar as experiências de preconceitos 

que Pabllo sofreu na escola. No clipe, um ator retrata a drag queen na adolescência, sendo 

agredido verbalmente e fisicamente nos corredores da escola. Em um trabalho com referências 

tão fora do eixo do pop periférico, é possível se reparar traços de regionalidade no videoclipe 

através dos espaços da escola, como o banheiro com as portas “pichadas” e pela escolha do 

campo de futebol da escola como escolha para a cena mais impactante do vídeo, o momento 

que o personagem apresentado é agredido. Também é possível identificar referências ao 

videoclipe de The Voice Within, da cantora Christina Aguilera, através das escolhas de 

enquadramentos, do uso do preto-e-branco, além de serem ambas canções emocionais com 

cantoras que abusam de seus alcances vocais. 

Entende-se aqui que Pabllo se utiliza de um imaginário de balada de diva pop, uma 

imagem que remete a nomes como Mariah Carey, Whitney Houston ou Beyoncé para trazer, a 

partir dessa imagem, uma discussão de âmbito político. Apresentando os dados da violência 

que LGBTQ+ sofrem na adolescência, a cantora encerra o vídeo com uma mensagem contra a 

homofobia: “São milhares de adolescentes que assim como eu sofreram esse tipo de agressão, 
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tá na hora de transformar o preconceito em respeito, de aceitar as pessoas como elas são e 

querem ser, de olhar na cara da homofobia e dizer: ‘eu sou assim, e daí?’". Dessa forma, Pabllo 

se utiliza de uma performance já banalizada pela cultura de massa, que poderia facilmente estar 

embalando uma letra romântica, a uma música que trata de violência e auto aceitação, temas 

que estão diretamente ligados a autoestima de pessoas LGBTQI+. 

 

4.2. O DESEMPENHO DO ÁLBUM 

Lançado de forma independente, Vai Passar Mal inicialmente não ganhou versão física, 

sendo disponibilizado apenas em plataformas de streaming. O lançamento em versão física só 

se deu após Pabllo assinar contrato com a Sony Music101, o que aconteceu quase um ano após 

o lançamento do álbum e, portanto, apenas como forma de lançar o álbum para novos públicos 

e como material colecionável para fãs. Além da versão original, Vai Passar Mal também foi 

lançado em uma versão remix102 em dezembro de 2017. Sob curadoria do DJ M Shavozo, um 

dos maiores nomes do underground nacional e famoso pelo seu “selo Shavozo de qualidade”. 

O trabalho conta com remixes com nomes proeminentes da música eletrônica no Brasil, como 

os produtores Seakret, Zebu e Ruxell, que já trabalharam com artistas como IZA, Anitta, Jojo 

Maronttinni, Alice Caymmi e Jão. Open Bar foi incluída na tracklist do álbum remix, sendo 

então disponibilizada pela primeira vez no Spotify e outras plataformas de streaming de áudio. 

O sucesso do álbum se deu, em massa, pela sua disponibilização em plataformas digitais. 

Dez meses após seu lançamento, Pabllo recebeu da gravadora uma placa comemorativa, 

formalizando o certificado de platina para o álbum Vai Passar Mal (o equivalente a 80 mil 

cópias vendidas) e os certificados de platina tripla para as músicas Corpo Sensual (o equivalente 

a 240 mil cópias) e diamante para K.O (300 mil cópias). As vendas foram calculadas tendo 

como base os 420 milhões de streams em áudio e vídeo que o álbum tinha gerado até a data de 

entrega do certificado. Nas plataformas de streaming, o desempenho atual do álbum Vai Passar 

Mal está perto de 1 bilhão de reproduções. No YouTube, a soma dos videoclipes e áudios no 

                                                           
101 E-Mail. Disponível em: < https://bit.ly/2XyzIuB>. Acesso em 03 jun. 2019. 
102 PHouse. Disponível em: <https://bit.ly/2xi0BEw>. Acesso em 03 jun. 2019. 
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canal oficial somam mais de 730 milhões de streams103. O desempenho do álbum no Spotify é 

de mais de 228 milhões de streams104 entre todas as nove faixas somadas. 

 

Figura 31 – Placa Comemorativa de Pabllo Vittar  

 

Captura de Tela. Acesso em 20 ago. 2018. 

  

O álbum foi amplamente divulgado em diversos veículos midiáticos, de forma 

crescente. Conforme relatado, Nêga teve seu lançamento em uma festa do site de cultura pop 

Papel Pop, e assim como outros portais, como o Pop Line, divulgava constantemente as 

informações da assessoria de imprensa da cantora. Após o sucesso de Todo Dia no carnaval de 

2017, Pabllo passou a ganhar mais espaço em outras linhas editoriais, aparecendo em diversas 

matérias em grandes portais e algumas revistas, como o vídeo da Trip TV em que Pabllo relata 

ter sofrido violência por conta da homofobia na época que estudava em uma escola105 e que 

atualmente conta com mais de 1,5 milhão de visualizações. Grande parte da atenção dada a 

Pabllo se deu também pelos vários recordes batidos em tão curto período. Pabllo se tornou a 

drag queen com a música mais tocada e com maior número de streams do Spotify, a drag queen 

com o clipe mais visualizado da história do YouTube, e tem o clipe de uma drag queen com 

mais visualizações em 24 horas. O álbum Vai Passar Mal se tornou o primeiro álbum de uma 

                                                           
103 A soma total é de 732.787.287 milhões de reproduções. Dados feitos utilizando o site Kworb. Disponível em: 

< https://bit.ly/2YhQifp>. Acesso em 03 jun. 2019 
104 A soma total é de 228.696.485 de reproduções. Dados retirados da página da artista no Spotify e feitos através 

da soma do total de reproduções das nove faixas no dia 20 de junho de 2019. 
105 YouTube. Disponível em: < https://youtu.be/aUvF8UeiW8M>. Acesso em 03 jun. 2019. 
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drag queen no Spotify a atingir 1 milhão de plays em todas as suas faixas. Em junho de 2017, 

Pabllo Vittar chegou a 1,4 milhão de seguidores no Instagram, ultrapassando RuPaul e se 

tornando a drag queen mais seguida da rede social106.  

Pabllo só viria a quebrar a barreira da internet e ocupar espaço na mídia tradicional após 

o lançamento de Sua Cara. Por mais que antes Pabllo tenha emplacado Todo Dia e K.O., foram 

as notícias ao redor do lançamento com Major Lazer e Anitta que fizeram com que a drag queen 

se tornasse notícia, divulgando a colaboração internacional com clipe gravado no Marrocos em 

coletiva para canais como Rede Globo, SBT, RecordTV e Multishow.  

A figura de Pabllo então passou a ser apresentada a cada vez mais públicos. Se o 

primeiro clipe do álbum foi lançado com o apoio de um site de notícias de cultura pop, Corpo 

Sensual, o primeiro single que Pabllo lançou após Sua Cara, teve sua estreia em uma edição 

especial do TVZ, programa musical exibido pelo canal pago Multishow desde 1999. Com 

apresentação de Pabllo, quebrando o recorde de audiência do programa, com 1,5 milhão pessoas 

esperando pelo novo videoclipe.  

Entre 2017 e 2018, Pabllo retornou a Rede Globo não como parte da banda do programa 

Amor & Sexo, mas sim para promover trabalhos próprios em programas como Domingão do 

Faustão, Caldeirão do Huck, Encontro com Fátima Bernardes, Mais Você e Altas Horas, onde 

foi homenageada, premiada e pôde se apresentar ao grande público como pessoa pública. Nesse 

mesmo período, Pabllo chegou a aparecer em duas participações especiais seguidas como ela 

mesma em novelas das 21hs, o produto televisivo de maior audiência da televisão brasileira. 

Em A Força Do Querer, Pabllo estreou em novelas em uma cena em outubro de 2017 

performando Corpo Sensual ao lado da personagem Elis Miranda/Nonato, personagem drag 

queen e travesti interpretada por Silvero Pereira107. Em O Outro Lado do Paraíso, Pabllo 

participou de uma cena de funeral do último capítulo ao lado de Laura Cardoso, cantando K.O. 

É importante notar que, em ambas as cenas, Pabllo aparece como ela mesma, cantando seus 

sucessos em cenas com contextos ou personagem que se aproximam de sua imagem.  

 

                                                           
106 Folha de S. Paulo. Disponível em: < https://bit.ly/2Yhie2N>. Acesso em 03 jun. 2019. 
107 GShow. Disponível em: < https://glo.bo/2ITXUzn>. Acesso em 03 jun. 2019 
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Figura 32 e 33 – Participação de Pabllo nas novelas A Força do Querer e O Outro 

Lado do Paraíso  

 

Captura de Tela. Acesso em 20 ago. 2018. 

 

Em A Força do Querer, Pabllo aparece cantando ao lado de Silvero Pereira e sendo 

assistida na plateia por Ivan, personagem de Carol Duarte. Tanto Carol quando Silvero são 

atores homossexuais interpretando personagens transexuais. Os dois se destacaram em seus 

papeis, o que lhes rendeu frutos como contratos longos e participações em outras atrações do 

canal. A participação de Pabllo, portanto, se justifica pela temática de gênero e sexualidade 

presente na narrativa desses personagens na novela. 

Em O Outro Lado do Paraíso, Pabllo canta no funeral de Caetana, personagem de Laura 

Cardoso, dona do Bordel Love Chic e a quenga mais experiente da novela. Aqui, Caetana se 

levanta do caixão e vai indo aos céus enquanto Pabllo anima o bordel e todos bebem para 

homenagear a vida da personagem: “Vamos cantar pra esse mulherão subir”, sugere uma das 

personagens. Aqui Pabllo é utilizada como forma de provocar uma catarse nos personagens. 

Enquanto canta, Pabllo vai despertando sentimentos intensos em todos os personagens: todos 

vibram, cantam, choram, bebem e dançam enquanto o espírito de Caetana sobe. É uma cena em 

que os personagens liberam seus desejos e sentimentos das amarras sociais. Nesse caso, 

observa-se o uso da figura de Pabllo por representar, através da cultura drag, uma imagem de 

liberdade por não ser fruto do que as convenções sociais esperam que ele seja.  

Pabllo Vittar também se destacou durante o festival Rock In Rio108 2017. Se Lady Gaga 

não tivesse cancelado sua participação no dia de sua apresentação, Pabllo Vittar teria aparecido 

                                                           
108 O Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina pela primeira vez 

em 1985, sendo, desde sua criação, reconhecidamente, o maior festival musical do planeta. Foi originalmente 
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ao lado da cantora109, principal atração do primeiro dia do festival. O cancelamento, no entanto, 

fez com que a participação de Pabllo fosse deslocada para um show em um palco alternativo e 

uma participação durante o show da cantora Fergie, no palco principal, cantando Glamurous e 

Sua Cara. 

O sucesso de Sua Cara, colaboração com Major Lazer, repercutiu internacionalmente e 

isso trouxe visibilidade para as músicas de Pabllo em outros países. O álbum Vai Passar Mal 

atingiu o topo iTunes Argentina110, emplacou músicas em paradas do Spotify em países como 

Portugal, Uruguai, Paraguai, Argentina, México, Espanha e França. Foi a partir daí que 

surgiram convites de mais parcerias, incluindo artistas internacionais com a cantora britânica 

Charli XCX, em I Got It, a cantora argentina Lali em Caliente, a cantora angolana Titica e o 

duo musical estadunidense Soffi Tukker, em Energia. 

Finalizando a promoção do álbum, Pabllo apareceu em seu próprio programa, Prazer, 

Pabllo Vittar, do programa Multishow. O programa é um misto de programa de auditório e gira 

em torno da personalidade de Pabllo. Nele, Pabllo conta sua própria história de superação, canta 

as músicas de seu álbum, recebe seus amigos para entrevistas que recordam a relação entre 

entrevistadora e entrevistado, sempre trazendo discussões voltadas para a diversidade sexual, 

tolerância e auto aceitação. Em cinco episódios, o programa foi o único programa latino-

americano finalista à premiação europeia Rose d’Or Awards,111 disputando com produções 

como Reino Unido, Itália e Alemanha. 

Com tantos trabalhos em diferentes mídias ao redor do lançamento do álbum Vai Passar 

Mal para introduzir sua imagem, é evidente o impacto de Pabllo Vittar na cultura de massa. 

Atualmente Pabllo Vittar é uma figura pública que, por ser homossexual e drag queen, acaba 

carregando uma série de valores e ativismos para si. Uma vez que rompeu uma série de barreiras 

ao atingir um nível de exposição midiática antes visto por um LGBTQI+, especialmente uma 

drag queen em um país tão conservador como o Brasil. 

 

                                                           
organizado no Rio de Janeiro, de onde vem o nome. Tornou-se um evento de repercussão a nível mundial e, em 

2004, teve a sua primeira edição fora do Brasil em Lisboa, Portugal. Disponível em: < https://bit.ly/2x66NO6>. 

Acesso em 03 jun 2019. 
109 O Globo. Disponível em: < https://glo.bo/2RMhTD8>. Acesso em 03 jun. 2019 
110 PopLine. Disponível em: < https://bit.ly/2Nkm3TU>. Acesso em 03 jun. 2019. 
111 Lançada em 1961, a premiação celebra e reconhece anualmente o melhor da programação da TV mundial e 

entretenimento online. Folha de S Paulo. Disponível em < https://bit.ly/2RKNgOj>. Acesso em 03 jun. 2019. 
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4.3. CONTROVÉRSIAS, RESISTÊNCIAS E ATIVISMOS A PARTIR DA 

MASSIFICAÇÃO DE PABLLO VITTAR 

Tendo analisado as estratégias de convenções sonoras, de performance e mercado 

através da ferramenta de análise de música popular massiva proposta por Janotti Jr, falta ainda 

nos aprofundarmos nas estratégias de sociabilidade que circundam a figura de Pabllo Vittar. 

Para essa análise, foi escolhida a campanha da cantora para a Coca-Cola, a #FanFeat Coca-

Cola. A escolha se deu uma vez que esse foi um trabalho publicitário de grande dimensão por 

ser com uma das maiores empresas do mundo e por ser uma campanha que previu o lançamento 

de uma música através de uma promoção que exigiu a participação do público que é fã de Pabllo 

Vittar. Vale ressaltar que a campanha se deu durante ao final do período de promoção do álbum 

Vai Passar Mal. 

Durante várias semanas no decorrer do verão de 2018, a Coca-Cola promoveu uma 

campanha com nove grandes nomes da música brasileira. Com os rostos dos artistas estampados 

nas embalagens do refrigerante com um trecho de suas músicas, os fãs de música puderam 

comprar a Coca-Cola e Coca-Cola Zero Açúcar de seu ídolo. Computando seu voto no site 

oficial da promoção com o objetivo era eleger três cantores para a parceria em uma música 

inédita, a campanha teve a participação de artistas de diferentes estilos musicais: sertanejo 

(Luan Santana e Simone & Simaria), forró (Solange Almeida), rap (Projota), funk (Valesca 

Popozuda e Ludmilla) e pop (Anitta e Pabllo Vittar). 

Todos os artistas escolhidos para a campanha se enquadram em um contexto de 

consumo massivo da música, artistas da cultura pop repletos de fãs, trazendo à tona – como 

sugere o nome da campanha – a cultura fandom como principal aglutinador de conceitos que 

caracterizam a dinâmica proposta pela Coca-Cola #FanFeat. Engajando o fã a consumir o 

refrigerante afim de reverter em votos para seu ídolo, a marca propõe um consumo diretamente 

relacionado aos afetos e paixões.  

Em consonância com os conceitos discutidos acerca do comportamento fã, através da 

cultura participativa (JENKINS, 2012), Coca-Cola #FanFeat é uma campanha que pretende 

buscar um consumidor que assume maior controle sobre o conteúdo midiático e que deseja 

exercer seu poder de escolha. Participando ativamente através de uma socialização criativa, a 

Coca-Cola propõe, a partir da campanha #FanFeat, se utilizar do capital emocional dos fãs 

desses artistas para pra promover sua marca através do engajamento de determinado consumo 
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musical. A promoção surgiu após o sucesso de uma campanha anterior, em que a empresa 

estampou as embalagens dos refrigerantes com nomes de pessoas112, que estancou a queda das 

vendas do produto no Brasil após uma baixa de 20% em um período de cinco anos, resultando 

em uma queda do segundo para o terceiro lugar no ranking de países que mais consomem 

refrigerante113.  

Em entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo, Ricardo John, responsável pela 

campanha, falou sobre sua concepção: “A música é um grande ponto de contato com 

adolescentes, mas explorar apenas isso era superficial, então pensamos em engajar as pessoas 

mais loucas que existem no mundo, os fandoms”. Segundo o executivo, foi a campanha 

publicitária com o maior engajamento adolescente da história, resultando em mais de 100 

milhões de visualizações nos conteúdos postados em sites de redes sociais e 6 milhões de 

acessos no site da promoção. 

A proposta promoveu de fato uma disputa entre os artistas, que se utilizaram do contato 

com os fãs nos sites de redes sociais para pedirem votos para seus fãs, que se mobilizaram em 

prol de alavancar placar a favor dos ídolos, organizando mutirões de votação. Pabllo Vittar, por 

exemplo, postou vídeo no Facebook ensinando seus fãs a se cadastrarem no site da promoção114 

e lembrava diariamente da votação através de seus Stories no Instagram. Em outro vídeo, a 

cantora agradece os esforços dos Vittarlovers115, que chegou muitas vezes a competir a terceira 

posição com Anitta, que acabou ficando em quarto lugar e portanto de fora da colaboração, uma 

vez que seus fãs se dedicavam na mesma época a fazer mutirões de votação para que a cantora 

ganhasse o prêmio de Social Star Awards na premiação estadunidense iHeartRadio Music 

Awards116, que acabou sendo seu primeiro prêmio internacional na carreira. 

Nesse sentido, cabe a pesquisa acionar o conceito de conteúdo propagável (JENKINS, 

2009; JENKINS; FORD; GREEN, 2015) para se aprofundar nas questões de socialização e 

cultura fandom nas redes digitais. Levando em conta que a informação na internet não circula 

da mesma forma em que em mídias tradicionais, essa informação se propaga em um ambiente 

                                                           
112 Estadão. Disponível em: <https://goo.gl/iwSotd>. Acesso em 28 mai. 2018 
113 De acordo com os dados da consultoria Euromonitor, em 2017, o Brasil caiu para terceiro lugar, consumindo 

13,2 bilhões de litros de refrigerante, ficando atrás dos Estados Unidos (47,4 bilhões de litros) e do México (16,3 

bilhões). 
114 Facebook. Disponível em: <https://goo.gl/ur75Hw>. Acesso em 26 mai. 2018 
115 Vittarlovers é como Pabllo chama seus fãs. Facebook. Disponível em: <https://goo.gl/PHm6bc>. Acesso em 

26 mai. 2018 
116 Pop Line. Disponível em: <https://goo.gl/FyNXQn>. Acesso em 26 mai. 2018 
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bem mais participativo e desorganizado. Por entender que esse meio rompe com as forças 

presentes na mídia tradicional – como jornais, rádios e televisões – os autores definem que na 

internet, a informação circula, ao contrário das mídias mais antigas, em que essas informações 

eram definidas por alguém, e, portanto, distribuídas. Sendo assim, o conteúdo disponibilizado 

na internet está mais suscetível a um modelo participativo de cultura, em que o consumidor 

passa a moldar, compartilhar e reconfigurar o que está presente na mídia de formas a trazer 

novos sentidos a diferentes tipos de mensagem e intenções. Com a internet como atuando como 

meio de potencializar determinados tipos de socialização e ações coletivas em comunidades, 

entende-se como fã o sujeito mais ávido e interessado em consumir determinado tipo de 

produto.  

Os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de mídia; a 

fascinação pelos universos ficcionais muitas vezes inspira novas formas de produção 

cultural, de fanzines e, hoje, de cinema digital. Os fãs são o segmento mais ativo do 

público das mídias, aquele que se recusa a simplesmente aceitar o que se recebe, 

insistindo no direito de se tornar um participante. (JENKINS, 2009, p. 181) 

 

Uma vez que a promoção #FanFeat fez uso da imagem dos artistas para agenciar a 

campanha dentro de seus nichos consumidores mais fervorosos, Coca-Cola visava focar os 

esforços da promoção em um trabalho em conjunto com comunidades participativas. Para se 

promoverem, a empresa consequentemente ganha os votos necessários fazendo uso do capital 

social desses artistas, mobilizando seus fãs para conquistarem uma posição privilegiada dentro 

do ranking da votação117. Como consequência, esses artistas cooptam seus fãs em prol de uma 

“causa”: colocá-lo entre os vencedores. Como resultado, esses artistas garantem um retorno e 

assiduidade de consumidores de seu trabalho como artista para a marca Coca-Cola, que vão 

propagá-la pela web através da difusão da promoção nos sites de redes sociais, rentabilizando 

indiretamente o conteúdo gerado por usuários desses sites.  

Dessa forma, um fã pode ser entendido como um consumidor com um engajamento e 

afeto acima da média de um consumidor comum em relação a um produto cultural. Ao passar 

a socializar com outros fãs em comunidades – digitais ou não – a socialização e o 

compartilhamento de material associado a determinado produto cultural criam seus próprios 

hábitos e uma forma de se apropriar desse produto de forma pessoal. Guiados essencialmente 

                                                           
117 Segundo a organização, por contrato, cada artista deveria fazer três publicações divulgando a promoção. No 

entanto alguns cantores se engajaram muito mais, chegando a produzir mais de noventa posts pedindo votos. Coca-

Cola Brasil. <https://goo.gl/vN8ddn>. Acesso em 26 mai. 2018 
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pelas práticas colaborativas de apropriação de produtos do entretenimento desenvolvida na 

formação desses grupos, o consumo do fã é uma forma de resistência criativa frente a modelos 

capitalistas de produção cultural, uma alternativa às prerrogativas da indústria de bens culturais 

tanto para produtos quanto serviços. Logo, as práticas do fã, ao se apropriar e reeditar a 

narrativas desses produtos, passam a ressignificar a experiência do consumo. 

A partir dessa nova perspectiva, é possível traçar uma relação entre o comportamento 

fã e a noção de ativismo (VAN ZOONEN, 2004; BROUGH e SHRESTHOVA, 2012), como 

uma forma de mobilização social (BENNET, 2014), criando confluências entre a participação 

política de seus fãs com o consumo de bens culturais ao relacionar modos de engajamento 

afetivo com discussões de cunho social. Nesse sentido, a noção de familiaridade entre 

celebridades e quem as consome midiaticamente é fundamental nas formas de ativismo. 

Baseado no afeto e idolatria, o fã é capaz de se engajar, se apropriando e ressignificando o 

sentido de produtos culturais através das experiências que vivenciam como fã. Nesse âmbito, é 

importante se aprofundar nessas formas de mobilização sugeridas aqui.  

As autoras (VAN ZOONEN, 2004; BROUGH e SHRESTHOVA, 2012) identificam 

produções como fanfics e fanzines como práticas de ativismo nesses grupos, no sentido de se 

produzir algo novo em cima de um produto estabelecido. Também foram identificadas ações 

relacionadas a essas práticas a mobilizações em causas sociais e cívicas retratadas, apoiadas ou 

vivenciadas por esses produtos culturais. Ao mapear essas práticas, as autoras conceitualizam 

o ativismo fandom como uma atuação repleta de intencionalidades no sentido de apropriar a 

narrativa e a forma de se identificar com um produto midiático em contrapartida a uma 

soberania hegemônica dos modos de produção das indústrias do entretenimento, sendo, 

portanto, uma forma de engajamento político, social e cultural. Rompendo e desconstruindo um 

sistema econômico, político e social através de práticas colaborativas de apropriação de 

produtos do entretenimento que possuem como características uma socialização fugaz, fluida e 

repleta de disputas de gosto. 

No decorrer desta investigação, acionaremos essas noções de traços de sociabilidade 

identificados em torno do consumo e produção de um produto midiático – a participação de 

Pabllo Vittar na promoção #FanFeat Coca-Cola, levando também em conta a narrativa 

hegemônica, guiada pela mídia e a indústria do entretenimento. Deve-se levar em consideração 

também, que o afeto não é algo movido apenas por sentimentos positivos, mas também pode 
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engajar um produto cultural através da negatividade, gerando incômodo, antipatia e ódio em 

determinados grupos de consumidores.  

A partir da análise de objetos da cultura pop na comunicação digital em sites de redes 

sociais, Pereira de Sá (2016) examina o afeto como um componente fundamental nas formas 

de expressão nesses ambientes. Debruçando-se sob o fenômeno dos haters, a autora os define 

como sujeitos que se dedicam a odiar expressões socioculturais com o mesmo engajamento que 

os fãs dedicam amor aos seus ídolos. Esses sujeitos também possuem alta capacidade de 

mobilização e pressão em torno de causas que girem em torno da identificação gerada com o 

produto cultural através de uma performance de gosto e modo afetivo de comunicação afim de 

se expressar negativamente. Uma prática comunicativa próprias dos afetos, a relação fãs-haters 

pode ser observada nos mais diferentes meios e suportes, principalmente em um contexto de 

cultura digital. Dessa forma, os haters utilizam as mesmas ferramentas de mobilização dos fãs 

para difundir práticas e discursos, bem como ativismos para engajar negativamente esses 

produtos culturais, agregando valores negativos ao que ele representa e, dessa forma, gerando 

controvérsia ao redor de sua imagem. 

Conforme temos observado recorrentemente, as expressões culturais subalternas 

ganharam visibilidade a partir da apropriação das ferramentas e ambientes da cultura 

digital por atores das camadas populares; e a partir desta visibilidade, elas passaram 

também a ser atacadas mais virulentamente pelos seus oponentes. (PEREIRA DE SÁ, 

2016, p. 63) 

 

Entendendo que a controvérsia se dá através da atribuição de valores ao redor da figura 

de um determinado produto cultural, é possível se entender que os ativismos e engajamentos 

afetivos nas práticas de haters também é uma forma de engajamento social, cultural e política. 

Levando em conta o contexto do sucesso de Pabllo Vittar, que se deu através de uma brecha no 

sistema tradicional de produzir e mercantilizar a experiência cultural, fruto de diversas crises 

nos agentes tradicionais de socialização, nas formas de representação, das instituições, do 

capital, do pensamento, do meio ambiente e da justiça.  

Como sugere o conceito de culturas bastardas (RINCON, 2015), a emergência da 

diversificação de narrativas midiáticas que giram em torno de experiências bastardas se torna, 

dessa forma, um ato de reivindicação política, uma pop-lítica. O produto cultural fruto dessa 

cultura bastarda carrega consigo uma série de ativismo, uma vez que gera uma dissonância de 
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imagem, valores e práticas do senso comum, e, portanto, das práticas sociais hegemônicas, o 

que está acostumado e se ver retratado. 

 

4.3.1. CONTROVÉRIAS NA CAMPANHA #FANFEAT COCA-COLA 

A partir dessa análise, cabe examinar, a partir da campanha Coca-Cola FanFeat, a forma 

como a resistência dos haters de Pabllo Vittar em aceitar sua visibilidade na mídia influenciam 

na constituição de um ativismo de fã ao redor de sua imagem, levando em consideração a 

imagem de Pabllo no senso comum e nas práticas de consumo mais intensas, observadas em 

fãs e haters. Entende-se, dessa forma, que as sociabilidades ao redor de um produto cultural se 

dão, sobretudo, através de sua difusão na mídia, tanto no sentido de se circular o seu trabalho, 

mas também tendo a capacidade de se engajar afetivamente e mobilizar uma figura ao redor de 

diversos tipos de valores. 

Para isso, é necessário se contextualizar como aconteceu a promoção e a participação 

de Pabllo. Pabllo revelou sua participação na campanha em outubro através de um vídeo118 em 

sua conta no Instagram. A publicação, que atualmente conta com mais de 835 mil visualizações 

e 135 mil curtidas foi recebida por seus fãs com entusiasmo. Por outro lado, a partir desse 

anúncio, a cantora sofreu uma série de críticas e ataques, desencadeando uma onda de revolta 

contra a Coca-Cola. Muitos consumidores prometeram boicotar a empresa pela escolha de uma 

drag queen como garota propaganda da marca119, o que, na visão dessas pessoas, representa 

que a Coca-Cola compactua com valores de diversidade sexual. 

Em seu canal no YouTube, o parlamentar e pastor evangélico Marco Feliciano120, no 

vídeo “ALERTA: O QUE ESTÁ POR TRÁS DA ASCENÇÃO DE PABLLO VITTAR121”, 

critica o fato de a cantora estar em evidência, ganhando prêmios na televisão e estampando latas 

de refrigerante, como uma tentativa da mídia de propagar uma “ideologia de gênero”. O pastor 

argumenta que o fato de Pabllo Vittar estar ocupando espaço na mídia seria um “distanciamento 

cada vez maior dos valores, família, do moral e dos bons costumes, da honestidade, princípios 

e outros valores fundamentais” e como consequência da visibilidade de minorias sexuais na 

                                                           
118 Instagram. Disponível em: <https://goo.gl/HrGFBE>. Acesso em 26 mai. 2018 
119 Revista Fórum. Disponível em: <https://goo.gl/rWEU57>. Acesso em 26 mai. 2018 
120 Revista Fórum. Disponível em: <https://goo.gl/Aq1wkh>. Acesso em: 26 mai. 2018 
121 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/CtPlrEpbq04>. Acesso em: 26 mai. 2018 
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mídia, grupos de comunicação estariam “os colocando acima de nós, meros mortais, eles estão 

sendo alçados a uma categoria superior a nós que nascemos com sexo definido”. 

No Twitter, o ex ator pornô e atual deputado conservador Alexandre Frota alegou que a 

lata de Coca-Cola de Pabllo Vittar tinha “gosto de cu122”. A partir da mobilização de figuras 

políticas conservadoras, não demorou para que começassem a circular nas redes sociais notícias 

de que a Coca-Cola teria sofrido um prejuízo bilionário como consequência da escolha da 

cantora para a promoção123. A fonte é o site “Seja Homem”, que posteriormente divulgou que, 

em resposta ao Coca-Cola FanFeat, a Pepsi teria contratado o deputado federal Jair Bolsonaro 

como garoto propaganda, superando assim as vendas da concorrente124. Ambas as notícias 

foram amplamente propagadas em sites de redes sociais, o que resultou em um artigo do site E-

Farsas desmentido as informações125, o que foi confirmado pela própria Coca-Cola126.  

Em um vídeo com mais de 824 mil visualizações127, o youtuber Nando Moura128 aparece 

revoltado com a escolha de Pabllo Vittar. Utilizando o argumento de que a ação promoveria a 

naturalização do comportamento homossexual em crianças, ao usar como exemplo o caso de 

um aniversário de um menino homossexual de 12 anos129 que tinha como tema a cantora, o 

youtuber recomenda que seus seguidores se recusem a consumir o refrigerante nos 

estabelecimentos. Além disso, o argumento extrapola a intolerância a minorias sexuais ao ser 

legitimado com a justificativa de que a música de Pabllo Vittar é ruim e representa a degradação 

moral, cultural e musical do Brasil. 

Em outro caso, em sua conta130 no Twitter, o comentarista esportivo José Ilan131 postou 

uma foto da lata de Coca-Cola com o rosto de Pabllo Vittar132 com a legenda “sdds Coca com 

rato133”. Após ser criticado e acusado de homofobia, Ilan apagou o tweet e emitiu um pedido de 

                                                           
122 Metropoles. Disponível em: <https://goo.gl/VS9edx>. Acesso em 26 mai. 2018 
123 Seja Homem. Disponível em: <https://goo.gl/e9GfTH>. Acesso em: 26 mai. 2018 
124 Seja Homem. Disponível em: < https://goo.gl/HMeU9w>. Acesso em: 26 mai. 2018 
125 E-Farsas. Disponível em: <https://goo.gl/QDU4m1>. Acesso em: 26 mai. 2018 
126 Coca-Cola Brasil. Disponível em: < https://goo.gl/wRXWfN>. Acesso em: 26 mai. 2018 
127 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/pj-vrNpd1T4>. Acesso em 26 mai. 2018 
128 Se apresentando como professor de música, Nando Moura é integrante de uma banda de heavy metal 

desconhecida. Em seu canal “Nando Moura” no YouTube que atualmente possui mais de 2 milhões de inscritos,  
o músico se autodefine como um comentarista de filosofia e teologia, se baseando, sobretudo, na obra do filósofo 

Olavo de Carvalho em seus argumentos conservadores. 
129 Vírgula. Disponível em: < https://goo.gl/YvPYw3>. Acesso em 26 mai. 2018 
130 Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/joseilan/>. Acesso em 26 mai. 2018 
131 José Ilan é apresentador do programa Central Fox do canal Fox Sports. 
132 Revista Fórum. Disponível em: <https://goo.gl/THUQHB>. Acesso em 26 mai. 2018 
133 A piada se refere ao caso do processo movido por Wilson Batista de Rezende, que processou a empresa 

afirmando ter ingerido um refrigerante contaminado com restos mortais de um rato. O caso ganhou bastante 
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desculpas alegando ter sido “mal interpretado” e que sua crítica era fruto de seu gosto musical 

e não preconceito a diferentes tipos de orientação sexual. 

Figura 34: Tweet de José Ilan. 

Disponível em: < https://goo.gl/yzcB2d>. Acesso em 20 ago. 2018 

  

Através de sua conta no Facebook, um cliente da lanchonete Bomburguer, localizada na 

cidade de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, postou uma foto da prateleira da geladeira do 

estabelecimento com as latas de Coca-Cola raspada134. Segundo a postagem, uma funcionária 

teria dito que as latas vieram com defeito, porém em entrevista para o Buzzfeed, o dono da 

hamburgueria confirmou que havia violado os rótulos do refrigerante: "Quando vi os artistas 

pensei 'não posso colocar isso pra vender aqui' (músicas que fazem apologia ao sexo, bebidas, 

farras, entre outras coisas que não acrescentam em nada de bom)135". Na mesma entrevista, o 

dono do estabelecimento afirmou não conhecer o trabalho de Pabllo Vittar e que não se tratava 

de um ataque pessoal ao artista: "Muitos falaram que foi por causa da Pabllo Vittar, mas posso 

afirmar que não tinha esse artista. Se tivesse, iria analisar se era bom ou não, segundo minhas 

concepções". 

  

Figura 35: Latas violadas na lanchonete Bomburguer 

                                                           
notoriedade na mídia, obrigando a Coca-Cola e emitir um comunicado referente ao caso. Extra. Disponível em: 

<https://goo.gl/tcAeT6>. Acesso em 26 mai. 2018 
134 Revista Fórum. Disponível em: <https://goo.gl/EBj55F>. Acesso em 26 mai. 2018 
135 Buzzfeed. Disponível em: <https://goo.gl/F9n63W>. Acesso em 26 mai. 2018 
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Disponível em: <https://goo.gl/xDfJsY>. Acesso em 20 ago. 2018 

   

Observa-se, portanto, que não o rótulo de Pabllo não foi o único a ser violado, uma vez 

que o dono do estabelecimento também riscou a lata das cantoras Ludmilla e Anitta, ambas 

mulheres de origem pobre (Ludmilla nasceu em Duque de Caxias e Anitta, no bairro de Honório 

Gurgel, região pobre da zona norte do Rio de Janeiro). As duas cantoras se inseriram no 

mercado musical através do funk carioca, gênero musical considerado de baixo valor intelectual 

e cultural pela elite, uma vez que o funk carioca, de maneira generalista, dialoga com a realidade 

e as vivências da juventude negra das periferias do Rio de Janeiro, sendo uma realidade 

dicotômica com o que é considerado culto e alta cultura. 

Como resultado da resistência de determinados grupos de pessoas em aceitar a presença 

da figura de uma drag queen em rótulos do refrigerante mais popular do mundo, a controvérsia 

gerada pela campanha e as notícias falsas decorrentes ganharam dimensão internacional136. A 

partir da observação dos relatos, é possível se identificar duas motivações nos casos. A primeira 

motivação é um incomodo com a imagem feminina, uma preocupação com o fato de uma drag 

queen estar em evidência na mídia. A necessidade de se invisibilizar essa figura e os seus 

valores, nem que seja necessário violar os rótulos do produto. Através da disseminação de 

notícias falsas e do posicionamento de políticos e ativistas conservadores, existe uma tentativa 

de descreditar a imagem de Pabllo Vittar como consequência do que sua figura representa 

politicamente para a comunidade LGBTQ+. 

A segunda motivação tem relação com uma performance de gosto, que, conforme indica 

Hennion (2001), está diretamente ligada a uma função delineadora da diferença das identidades, 

funcionando como um marcador de distinção social entre alta e baixa cultura. A estabelecer 

                                                           
136 MediaPost. Disponível em: <https://goo.gl/d29Atd>. Acesso em: 26 mai. 2018 



109 
 

formas de classificar – e desclassificar – práticas culturais através da atribuição de valor, a 

experiências culturais passam a ser hierarquizadas. A legitimação de determinados tipos de 

cultura se deve, sobretudo, por posições políticas que resultam na desvalorização das expressões 

populares, o que reforça a existência de culturas bastardas e sua busca por reconhecimento 

através de uma legitimação no campo midiático. 

No entanto, esses marcadores culturais não são princípios inalteráveis, possuindo 

relativa volatilidade. A performance de gosto se dá em uma dimensão simbólica (de acordo 

com os princípios estético-políticos), bem como material (uma vez que também perpassa pelo 

consumo e a forma como objetos vinculados a práticas culturais afetam esses atores). Sendo 

assim, a performance de gosto (Hennion, 2001) é uma atividade reflexiva produzida a partir de 

uma corporificação a partir de um repertório de objetos e práticas valorizadas por um coletivo. 

Essas práticas são mediadas não é pela demarcação da diferença, bem como pelo afeto, 

resultando em uma noção de pertencimento a um coletivo.  

No caso de Pabllo Vittar, existe uma tentativa de descreditar sua legitimidade como 

cantora através de uma performance de gosto ao rebaixar seu trabalho como algo indigno de 

pessoas com “bom gosto” musical. No entanto, através do discurso do youtuber Nando Moura 

e do dono da lanchonete Bomburguer, é possível relacionar a demarcação desses gostos com 

determinadas crenças políticas, visto que o que está sendo avaliado não por eles não é 

necessariamente a musicalidade, mas sim o que Pabllo Vittar, através de seu trabalho, 

representa: degradação moral e cultural, apologia ao sexo, naturalização do comportamento 

homossexual e da “ideologia de gênero”.  

Consequentemente, é possível concluir que a resistência de determinados grupos de 

pessoas em relação à cantora não se deve necessariamente ao fato de não gostarem de sua 

música, sendo essa apenas uma justificativa para descreditar sua imagem e tudo que a mesma 

representa. A relação entre consumo cultural e afeto, de acordo com Hennion, denotará sempre 

um campo de disputa, um evento inacabado em constante batalha. Nesse sentido, o boicote de 

determinados agentes à participação de Pabllo Vittar no FanFeat Coca-Cola fez com que 

houvesse uma grande mobilização de seus fãs, iniciando um debate da importância da 

visibilidade de minorias sexuais na mídia, gerando uma disputa entre duas posições ideológicas 

opostas.  
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Figura 36, 37 e 38: Divulgação de mutirões de votação de fãs clubes 

 
Captura de tela. Acesso em 20 ago. 2018 

 

 

Como resultado, de acordo com vídeo137 divulgado pela J. Walter Thompson Brasil, 

empresa responsável pela promoção, para cada dislike no vídeo oficial da campanha, 10,5 likes 

foram contabilizados. Para cada comentário homofóbico, Pabllo contabilizou 172 votos, além 

de uma série de selfies com a lata de Coca-Cola com seu rosto estampado nos sites de redes 

sociais. No fim da promoção Pabllo terminou a votação no terceiro lugar do ranking com 

14%.138 Dos votos, sendo selecionada para a colaboração musical e videoclipe com Luan 

Santana e Simone & Simaria, os outros vencedores. Hasta La Vista139, o produto final da 

campanha, foi lançado em abril de 2018. No videoclipe da canção140 Pabllo aparece na 

companhia de suas amigas drag queens cantoras Lia Clark, Aretuza Lovi, Kaya Conky e Mia 

Badgyal141, resultando numa invasão drag e representatividade queer na autointitulada “música 

do ano”.  

É necessário aqui entender que no caso de Pabllo, os ativismos e mobilizações ao redor 

da promoção se deram pela atribuição de valores ao redor da presença de uma drag queen na 

mídia por seus consumidores. Ao dar sentido próprio para o significado da promoção e da 

motivação da empresa em escolher Pabllo Vittar, tanto fãs, quanto haters buscaram converter 

seus afetos em consumo ou em boicote como forma de mobilização política. Nesse sentido, 

interessa também se adicionar um terceiro olhar a esses dois campos opostos, o ponto de vista 

                                                           
137 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/8OaL3h2G1js>. Acesso em 26 mai. 2018 
138 Super Pride. Disponível em: <https://goo.gl/fjntaL>. Acesso em: 26 mai. 2018 
139 Spotify. Disponível em: 

<https://open.spotify.com/album/008jsrByNcxMI1DbNHT3ut?si=gITEDVk_TQOIW3IEajeYyg>. Acesso em 26 

mai. 2018 
140 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/BVOS2TxdzoE>. Acesso em 26 mai. 2018 
141 Pure Break. Disponível em: <https://goo.gl/m1dnzH>. Acesso em: 26 mai. 2018 
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da própria Coca-Cola. Em entrevista para o site Meio & Mensagem, o gerente de comunicação 

e marketing integrado da Coca-Cola Brasil, Conrado Tourinho, que participou da elaboração 

da campanha #FanFeat, se aprofundou nas questões da escolha por atribuir valores de 

diversidade para a marca como uma forma de construir uma sociedade mais justa: “Quem 

acompanha o histórico da marca sabe do nosso respeito por diferentes pontos de vista e de nossa 

busca pela união de visões opostas de forma otimista e propositiva142”. 

Ao mesmo tempo que propõe que ao atribuir valores de diversidade à sua marca, a Coca-

Cola está contribuindo diretamente para a causa, mas ignora as controvérsias que esse 

posicionamento gera ao afirmar que sua motivação é gerada pelo respeito de pontos de vista e 

união de visões opostas, uma vez que uma ação de integrar um determinado grupo 

marginalizado pela sociedade na cultura de massa representa uma afronta a uma série de valores 

conservadores, e, sendo assim, uma pauta que ainda gera controvérsias e divide opiniões. Desta 

forma, cabe questionar qual a intenção por trás dos métodos utilizados pela Coca-Cola em se 

promover diversidade. Sendo uma campanha voltada para a música, Conrado Tourinho fala da 

experiência da marca nesse meio: 

Coca-Cola sempre teve uma relação muito próxima com a música no mundo todo. No 

Brasil, tivemos Coca-Cola Vibe Zone, Studio Coca-Cola, espaço de experiência 

dedicado aos fãs no Rock in Rio, além da Rádio Coca-Cola, um projeto em 

crescimento, por exemplo. A música é uma importante ferramenta para aproximar a 

marca dos jovens e reforçar sua conexão com o que fazemos e produzimos. Nos 

últimos anos, por causa dos dois grandes eventos que o Brasil sediou (Copa do Mundo 

Fifa 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016), focamos no esporte, mas agora a música volta 

a ser pauta das ações de Coca-Cola e uma ponte entre as pessoas e os artistas que 

amam. Com FanFeat, marcamos de vez o retorno de Coca-Cola ao mundo da música. 

 

Na fala, Conrado diz indiretamente que as ações da marca são direcionadas para a 

juventude e é pautada sazonalmente, uma vez que focou seu marketing para o esporte nos anos 

com grandes eventos esportivos, como Copa e Olímpiadas, tendo também a música como uma 

importante janela. Entende-se, portanto, que a empresa busca trazer diversidade para a marca 

através do público que pretende vender, se utilizando do consumo cultural dos indivíduos para 

gerar interesse pela marca pela associação a determinadas figuras e valores.  

Por conseguinte, entende-se que, como resultado, ao aceitar se associar à marca, Pabllo 

está trazendo para si parte do público consumidor da Coca-Cola, e como consequência, pessoas 

                                                           
142 Meio e Mensagem. Disponível em: <https://bit.ly/2RSVFPS>. Acesso em 01 jun. 2018 
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que repelem os valores de diversidade que ela representa. Ao propor um boicote à marca, esses 

odiadores também estão promovendo um boicote ao próprio direito de Pabllo Vittar trabalhar. 

Entendendo que as sociabilidades ao redor de um produto cultural se dão, sobretudo, através de 

sua difusão na mídia, é possível concluir que ao ser introduzida para um público massivo e 

diverso como a Coca-Cola, a reação negativa de parte desse público possa ter afetado a 

percepção de pessoas que nunca tiveram contato com a imagem de uma drag queen, uma figura 

da diversidade através de uma narrativa de intolerância, que foi justificada com argumentos 

moralistas ou baseados em uma performance de gosto musical, atribuindo valor negativo 

também ao trabalho musical desempenhado por Pabllo.  

Dessa forma, a controvérsia gerada pela campanha afeta a percepção de Pabllo ao ter 

sua figura inserida às massas de forma controversa não só do ponto de vista como figura pública, 

mas também como artista musical. Ao atrair para si um público que resiste e combate a qualquer 

possibilidade de sua existência em âmbito midiático, tanto no sentido de se circular o seu 

trabalho, bem como existir como pessoa LGBTQI+ na mídia, Pabllo se torna representante da 

luta contra o preconceito e intolerância, da importância de resistir e se sentir representado 

através da capacidade de se engajar afetivamente e mobilizar uma figura ao redor de diversos 

tipos de valores, promovendo, dessa forma, discussões políticas no entretenimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, as considerações finais dessa pesquisa visam retomar diversos pontos 

abordados em seu desenvolvimento. Dessa forma, espera-se fechar as discussões levantadas de 

forma coesa, porém não de forma conclusiva, uma vez que os resultados obtidos a partir das 

observações estão em constante transformação. No primeiro capítulo, discutimos, sob a 

perspectiva dos estudos de gênero como as identidades são construções determinadas por 

aspectos sociais como gênero, etnia, classe social, geração e nacionalidade, carregando, dessa 

forma, convenções sociais pré-determinadas pelo entorno do sujeito na sociedade.  Surge, a 

partir da observação dessas estruturas, uma série de contestações acerca dessas prerrogativas, 

onde se inserem também as minorias sexuais.  

Nesse contexto, o queer passa a se constituir como dispositivo de resistência. 

Subversivo, o queer fomenta e encoraja que indivíduos possam explorar suas identidades de 

forma mais ampla, sem obedecer a certos códigos sociais, mas ainda assim inseridos em um 

contexto social. Uma das expressões culturais que se destacam nesse contexto é a cultura drag 

queen. Nesse sentido, utilizamos a denominada estética camp, uma sensibilidade própria de 

pessoas queer para conceitualizar a cultura drag.  

Apresentada como expressão subcultural e como uma estética, nos dedicamos a discutir 

a figura da drag queen em um contexto midiático, fundamentando os processos implícitos entre 

expressões culturais, mídia e suas dinâmicas de poder através de aspectos econômicas e 

políticas. Abordamos cultura da mídia, cultura de massa e cultura do consumo para 

conceitualizar de cultura pop como base de uma hibridização cultural, resultado de uma 

transnacionalização do consumo.  

A partir de uma discussão de construção de identidade sob a ótica do gênero, levando 

em conta também sobre como nossos gostos são influenciados pela cultura do consumo, 

buscamos construir um panorama da cultura drag queen na mídia a fim de se fomentar a 

discussão de como determinados grupos consumidores surgem torno de sua exclusão. Com base 

nessas observações, percebemos a representação da drag queen na mídia sofreu tanto influência 

locais, como o uso do termo “transformista” por Rogéria, bem como da cultura pop 

estadunidense, dada pela popularização do reality Rupaul’s Drag Race. Em seguida, 

relacionamos a cultura drag de Nova York com a cultura drag no Brasil e sua dinâmica com a 
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mídia. Entendendo que representou um novo momento de assimilação da cultura drag em um 

contexto global, sobretudo através do consumo na cultura digital.  

Através do uso das redes sociais, observa-se o aparecimento de figuras oriundas do 

ambiente digital indo ao encontro do grande público como resultado da criação de redes de 

consumo de música pop periférica em plataformas de streamings, como YouTube e Spotify. 

Com o objetivo na análise da figura da drag queen na mídia brasileira sob a perspectiva da 

música, observamos que a música, com sua capacidade de fomentar capitais subculturais e 

popularizar culturas, é um meio que foi capaz de dar espaço para as representações oriundas da 

cultura drag queen.  

Nesse sentido, buscamos entender as dinâmicas da música popular massiva através de 

suas demandas étnicas, geográficas, etárias, de gênero e classe. Abordamos como a música 

popular massiva se organiza em gêneros musicais, produzindo dessa forma uma variedade 

mercadológica. Sob as perspectivas incitadas pelo mercado da música na cultura digital, 

pensamos a cultura pop a partir do conceito “cultura bastarda” (RINCÓN, 2015). Nessa lógica, 

a cultura pop pode ser vista como uma cultura que rompe com a hierarquização da experiência 

de massa, negando uma abordagem elitista sobre a estética do gosto.   

Levando em conta os conceitos de cosmopolitismo estético e pop periférico sob a ótica 

das culturas bastardas na música, essa pesquisa buscou analisar o trabalho de Pabllo Vittar 

durante a promoção de seu álbum Vai Passar Mal, usando a ferramenta de análise da música 

popular massiva pelo gênero (JANOTTI JR., 2009). Foram analisados os seguintes aspectos: 

as regras econômicas, semióticas, técnicas, o agente midiático e seus aspectos socioculturais, 

considerando a construção das convenções sonoras, de performance, de mercado e 

sociabilidade. A análise teve como objetivo compreender a forma que essa produção de sentido 

funciona na construção da figura da drag queen em um contexto cultural brasileiro tanto no 

âmbito da música, como também o midiático.  

A partir da análise das seis músicas de trabalho de seu álbum de estreia, foi possível 

observar que Pabllo traz tanto em sua performance quanto na sonoridade de suas músicas fortes 

elementos regionais, sobretudo do Nordeste, local onde nasceu e viveu durante infância e 

adolescência. Nota-se uma aproximação da visualidade da drag queen com um imagético do 

interior nos videoclipes de Então Vai e Corpo Sensual, mas ainda assim com uma linguagem 
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pop, seja através do acionamento de referências vintage ou do acionamento de uma noção de 

juventude “descolada”, através da escola dos modelos de seus videoclipes. 

Por isso, ao mesmo tempo, observa-se uma abordagem estética desses elementos 

próxima da cultura pop, uma vez que se distancia de uma representação realista, além de 

acionamentos pontuais de culturas locais em uma estética comercial transponível para diversos 

tipos de públicos, independente da regionalidade. A utilização da estampa do tecido chita nas 

animações do videoclipe de Todo Dia é um exemplo de uma abordagem pop de um traço 

regional. Em alguns casos, como em Nêga, existe uma aproximação mais forte com a noção de 

pop, um reflexo das referências da própria cultura drag, também transnacional e sob forte 

influência da cultra drag estadunidense. 

Para além de seu trabalho na música, Pabllo Vittar também teve influência na forma 

como a cultura drag passou a ser representada na mídia brasileira. Florescendo em um terreno 

arenoso, o surgimento na mídia brasileira de uma figura que faz uso de um artifício que 

historicamente traz uma carga tão negativa, tensionando e questionando determinados valores. 

A partir de suas performances midiáticas, Pabllo passou a atingir um público bastante amplo, o 

que resultou em sua ter sua imagem circulando em programas de televisão aberta, festivais de 

música, colaborações com artista internacionais e campanhas de grandes marcas. A exposição 

passou a polarizar a imagem da drag queen, despertando sentimentos de ódio e adoração em 

seus consumidores.  

A partir dessa polarização, se observa o movimento de tentativa de atrelar determinados 

valores à imagem de Pabllo Vittar, seja de forma positiva, como negativa. De um lado, seus fãs 

se mobilizam para trazer conquistas para a cantora como forma de ativismo, uma vez que estão 

dando visibilidade a uma drag queen. Dessa forma, apoiar Pabllo Vittar, é a apoiar as minorias 

sexuais através de uma lógica do consumo, criando espaços de representatividade na cultura de 

massa. Por outro lado, ao afrontar a normatividade, a exposição de Pabllo na mídia representa 

um perigo para os valores conservadores, que desejam preservar os códigos sociais ligados 

historicamente e culturalmente aos gêneros, uma vez que sua figura afronta a naturalização 

desses valores.  

Sendo assim, uma das formas de mobilização dos haters de Pabllo se dá no sentido de 

combater a chamada “ideologia de gênero”. Uma vez que acreditam que a visibilidade de 

minorias sexuais na mídia representaria a perda de valores morais na sociedade, o que seria, 
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portanto, inadmissível. Uma prática nada liberalista do ponto de vista econômico, visto que 

existe um mercado interessado de consumir essa cultura. Em outras críticas, os haters de Pabllo 

Vittar usam argumentos como falta de talento para o canto ou o pouco valor cultural, o que 

denota o pressuposto de que existem culturas melhores que outras. Pabllo, por ter uma voz 

aguda demais e, na sua forma de cantar, ter como referência uma forma de cantar e interpretar 

canções próxima de mulheres que cantam gêneros populares periféricos, como brega e forró, 

como Joelma, ex-Banda Calypso e Solange Almeida, ex-Aviões do Forró. Dessa forma, as 

referências de Pabllo se dão num campo da cultura historicamente taxado como baixa cultura e 

renegado, portanto, a não existir ou apenas subexistir em guetos. 

Embora seja exagero afirmar que o mercado da música no contexto da cultura digital se 

tornou mais democrático, é possível observar que o consumo de música em serviços de 

streaming (tanto pagos, como Spotify Premium e Apple Music, como gratuitos, como Spotify 

Free e YouTube) complexificou as formas de circulação. Gêneros locais e periféricos se 

popularizam em meios legais de consumo, facilitados pela imaterialidade na circulação das 

músicas e sem a necessidade do pagamento direto pelo trabalho. Hoje em dia é possível se 

encontrar qualquer música de graça no YouTube ou apenas desfrutar de uma assinatura gratuita 

no Spotify em troca de ouvir algumas propagandas.  

Na era digital, se pagava para adquirir um álbum ou música em lojas online como 

iTunes, uma prática que não se popularizou em muitos países, como o Brasil, o que gerou uma 

crise em mercados locais. No Brasil, a iTunes Store só foi inaugurada em 2011143, mas nunca 

chegou a extrapolar a bolha de alguns poucos usuários de iPhone. Com um mercado 

encolhendo, não se justificava também produção de videoclipes, visto a crise imposta pela 

convergência midiática, que deslocou o consumo de videoclipes para plataformas como 

YouTube. O YouTube, por sua vez, foi se popularizando em mercados locais no decorrer da 

década, como resultado da melhoria nos serviços de internet e popularização de smartphones. 

É possível se observar como o consumo no YouTube foi se tornando mais local através da 

análise dos vídeos mais vistos por ano na plataforma.  

Em 2010, dos 10 vídeos mais vistos do ano, apenas 1 deles era de um artista não falante 

de língua inglesa: Shakira e sua canção para a Copa do Mundo de Futebol Masculino, Waka 

Waka144, que, mesmo tendo uma versão em espanhol, tem a versão em inglês a mais popular. 

                                                           
143 Apple Store. Disponível em: <https://tinyurl.com/y683c4f9>. Acesso em: 20 jul. 2019 
144 Kworb. Disponível em: <https://kworb.net/youtube/topvideos2010.html> Acesso em 20 jul. 2019 
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Em contrapartida, no ano de 2018, dos 10 vídeos mais vistos na plataforma, 8 deles eram 

compostos de músicas faladas em espanhol e performadas por artistas de países latinos ou 

origem latina. Essa lista inclui uma versão em espanhol da música Você Partiu Meu Coração, 

colaboração entre o funkeiro Nego do Borel, da cantora pop Anitta e do sertanejo Wesley 

Safadão. Corazón, cantada por Maluma e Nego do Borel fechou o ano com 1,073,004,189 

bilhão de visualizações. O crescimento de artistas locais entre os vídeos mais vistos na 

plataforma foi gradual. Em 2012, por exemplo, contou com três músicas não faladas em inglês 

(Ai Se Eu te Pego, do cantor sertanejo Michel Teló e duas músicas do cantor coreano PSY).  

Nos anos seguintes, houve aparições pontuais, PSY se tornou o videoclipe mais visto na 

plataforma e muitas músicas em espanhol ou de origem latina, como Enrique Iglesias, Jennifer 

Lopez, Pittbull estiveram entre os mais vistos com músicas em inglês. Em 2017, no entanto, se 

observa uma virada: Despacito, uma colaboração entre os cantores de reggaeteon Luís Fonsi e 

Daddy Yankee explode e se torna o videoclipe mais visto na plataforma145. Na lista de final de 

ano, mais outros 5 videoclipes: Shakira e Maluma com Chantaje (com 1,712,760,262 de 

visualizações), J Balbin e Willy William com Mi Gente (1,503,288,018 visualizações), Maluma 

com Felices Los 4 (1,223,203,882 visualizações), CNCO com Reggaetón Lento (Bailemos) 

(1,105,706,160 visualizações) e Chirs Jeday, J Balvin, Ozuna e Arcángel com Ahora Dice. Da 

mesma forma, o K-pop também mostrou um crescimento após o cantor PSY ter o vídeo mais 

visto na plataforma entre os anos de 2012 e 2013, como por exemplo a boyband BTS e o 

girlgroup BLACKPINK. 

No Spotify, músicas não faladas em inglês também vêm se destacando. Em 2019, a 

boyband de K-Pop BTS se tornou o primeiro artista a bater 5 bilhões de streamings na 

plataforma146. Assim como o K-Pop, se destaca a música latina. J Balvin, cantor colombiano de 

reggaeton bateu o recorde de mais ouvintes mensais no Spotify, com mais de 55 milhões. Se 

tornando recordista em streamings no Spotify, Deezer e primeiro artista latino a ultrapassar 1 

bilhão de streamings no Apple Music147. 

Nesse contexto, também se observa o desempenho de músicas brasileiras nessas 

plataformas. No YouTube, os videoclipes brasileiros com mais visualizações são compostos 

em gêneros populares periféricos, como o funk, atualmente com o videoclipe mais visto na 

                                                           
145 Kworb. Disponível em: <https://kworb.net/youtube/topvideos2017.html>. Acesso em 20 jul. 2019 
146 PopLine. Disponível em: <https://tinyurl.com/y3qu9tg8>. Acesso em 20 jul. 2019 
147 Universal Music. Disponível em: <https://tinyurl.com/yxge9j9m>. Acesso em 20 jul. 2019 
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história do Brasil com Bum Bum Tam Tam, do Mc Fioti (1,298,852,246 visualizações), além 

do sertanejo universitário148. No Spotify, é difícil que uma música internacional se destaque e 

os mesmos gêneros populares no YouTube são os mais consumidos, conforme a própria 

plataforma afirmou149. A proeminência de gêneros locais também é notada na lista de gêneros 

com maior crescimento no Spotify. Com o sucesso de artistas como Mc Loma e as Gêmeas 

Lacração e Aldair Playboy, o 'brega funk' entrou no ranking dos cinco gêneros que mais 

cresceram no mundo todo em 2018 no Spotify150. 

E os artistas populares nesse gênero costumam colaborar entre si constantemente. Tanto 

Despacito como Você Partiu Meu Coração são colaborações. Nesse sentido, Pabllo conquistou 

novos mercados com sua colaboração com Anitta e Major Lazer, Sua Cara. Ambos artistas 

maiores que Pabllo, a música hoje é a com o maior desempenho no catálogo da drag queen, 

com mais de 150 milhões de streams no Spotify e 460 milhões visualizações do videoclipe no 

YouTube, batendo o recorde de visualizações em 24 horas na época, com a marca de 20 milhões 

em 24 horas151.  

Cabe aqui identificar a rede em que estava inserida nessas plataformas. Assim como 

Pabllo com o lançamento de Open Bar em outubro de 2015, outras drag queens também 

lançaram músicas e EP’S de forma independente com produções de baixo orçamento e 

promoção em sites de cultura pop e, como Lia Clark em janeiro de 2016 com Trava Trava 

(MORAES et al, 2018) Glória Groove em março de 2016 com Dona152. Algumas dessas 

colaboraram entre si, como é o caso do remix de Tome Curtindo, música de Lia Clark com a 

participação de Pabllo Vittar e Catuaba, música de estreia de Aretuza Lovi, com a participação 

de Glória Groove. 

Com a explosão midiática de Pabllo Vittar, essas artistas experimentaram também um 

crescimento no consumo de seus trabalhos. Assim como Pabllo Vittar, Aretuza Lovi assinou 

um contrato com a Sony Music, lançamento seu álbum de estreia, Mercadinho. O álbum contou 

com Joga Bunda, colaboração entre as drag queens Aretuza Lovi, Pabllo Vittar e Glória 

Groove. A música possui mais de 17 milhões de streams no Spotify e 34 milhões no YouTube. 

Glória Groove, por sua vez, conseguiu espaço ao lançar Bumbum de Ouro, um funk. A música 

                                                           
148 Kworb: Disponível em: <https://kworb.net/youtube/topvideos_brazilian.html>. Acesso em 20 jul. 2019. 
149 Tecnoblog. Disponível em: <https://tinyurl.com/y4uadkcw>. Acesso em 20 jul. 2019. 
150 MetroJornal: Disponível em: <https://tinyurl.com/y2y3ewbq>. Acesso em 20 jul 2019. 
151 Omelete: Disponível em: <https://tinyurl.com/y4pf582u>. Acesso em 20 jul. 2019. 
152 YouTube. Disponível em: <https://youtu.be/BPfO6WKr8fs>. Acesso em 20 jul. 2019 
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atualmente conta com 26 milhões de streams no Spotify e 82 milhões de visualizações no 

YouTube. Desde então, Glória vem colecionando sucessos, participando de programas da 

televisão aberta da Rede Globo e SBT, além de colaborações com artistas que dialogam com 

outros públicos, como Lexa e Léo Santana. Além disso, Glória dublou Alladin na versão 

brasileira, participando da trilha sonora brasileira do filme.  

Fugindo de estereótipos e preconceitos tão comuns de como a mídia brasileira retrata o 

corpo queer, Pabllo Vittar construiu a sua imagem em associação a um imaginário pop e ao 

mesmo tempo regional, trazendo uma identidade própria para seu trabalho. Essa identidade 

ajudou a criar uma rede de artistas drag queens na música popular periférica. A partir do caso 

da participação de Pabllo Vittar e sua participação na campanha Coca-Cola FanFeat, buscamos 

traçar as crises, controvérsias e negociações decorrentes da exposição da imagem de uma drag 

queen na mídia e cultura de massa. 

Com base nas observações ao decorrer dessa pesquisa, nota-se um mercado consumidor 

voltado para minorias sexuais em um contexto de cultura pop. A cultura pop, em contato com 

os contextos locais ganham sentido próprio, ao mesmo tempo que também possui uma 

linguagem universal. Assim como os gêneros musicais locais, as drag queens se adaptaram ao 

consumo na cultura digital, agregando a cultura drag a uma linguagem transponível a um 

público abrangente. Por se tratar de uma cultura que tem em sua essência uma série de questões 

políticas atreladas, a figura da drag queen na mídia encontra resistência em públicos 

conservadores por representar uma ameaça aos valores tradicionais.  

Nesse sentido, a existência de uma figura na cultura de massa que explora uma 

performance de gênero como seu trabalho, com o objetivo de vender sem agradar um público 

conservador ou servir de alguma forma ao riso, rompendo com antigos estereótipos dessas 

figuras na mídia é representativo das possibilidades que a cultura digital tem a oferecer à cultura 

de massa. O fato de existirem determinados grupos na sociedade resistindo à emergência de 

figuras que presentam valores progressistas na mídia traz uma faceta política ao consumo, uma 

vez que o ato de se escutar o trabalho de Pabllo Vittar está colaborando diretamente com o 

desempenho de seu trabalho e, portanto, com a sua manutenção na mídia e na cultura de massa. 
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